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Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit

1. Vastgesteld de brief aan Provinciale Staten waarin uiteengezet wordt hoe uitvoering is gegeven 

aan motie 593 Kustbebouwing.

2 Korte voorgeschiedenis

Bij de behandeling van de begroting 2016 in uw vergadering van 11 november jl. hebben PS een 

motie M593 aangenomen met als titel ‘Kustbebouwing’. Met deze motie is verzocht uiterlijk eind 

eerste kwartaal  2016  een inventarisatie te maken van de huidige situatie van de ruimtelijke 

ontwikkelingen op de stranden in de kustzone van Zuid-Holland. 

Op 8 december 2015 is het behandelvoorstel voor deze motie vastgesteld. 

3 Onderwerp in kort bestek

Voor de beantwoording van de motie is een quick scan uitgevoerd om een beeld te geven van de 

huidige strandbebouwingen, vergunde planvorming  en initiatieven voor strandbebouwing voor de 

hele Zuid-Hollandse kust. Daarbij  is onderscheid  aangebracht  in tijdelijke - en permanente 

bebouwing. 

Ook is ingegaan op het beleid voor de kust van de verschillende overheden en waterschappen. 

Op basis van de inventarisatie is onder meer geconcludeerd dat de bebouwing langs de kust zich 

met name concentreert bij de boulevards en enkele strandslagen. De drukke, toeristische, 

stranden worden afgewisseld met rustige stranden zonder bebouwing. Seizoensgebonden 

bebouwing ligt op sommige plaatsen breder verspreid over de stranden (ver buiten de 

concentratie van strandpaviljoens).

De meeste gemeenten volgen een terughoudend beleid ten aanzien van strandbebouwing. Ze 

gaan op serieuze wijze met de kwaliteit van de kust om. In Rotterdam zijn daarentegen recent 

veel strandhuizen toegevoegd dan wel in aanbouw. Voor het Westland en Den Haag bestaan 

plannen voor uitbreiding van het aantal strandhuisjes.  

Het provinciaal beleid gaat uit van de kwaliteitskaart en bijbehorende richtpunten. De Status van 

Natura 2000 gebied en EHS-gebied (Beschermingscategorie 1) zorgt mede voor beperking in 

bebouwing op echt strand. Alleen voor de stranden bij  Goeree-Overflakkee en Westvoorne geldt 

deze status.

Uitgangspunt is dat gemeenten en initiatiefnemers actief overleggen voeren met de provincie over 

kwaliteitsaspecten op het moment dat een voornemen tot bebouwing strijdig is met ons ruimtelijke 

kwaliteitskader. Dit blijkt niet altijd het geval. Den Haag en Rotterdam hebben niet actief 

gecommuniceerd met de provincie over de uitbreiding van de strandbebouwing. Deze plannen 

passen wel in het thans geldend ruimtelijk kader.

Conform de afspraak in het kader van het kustpact en de vanwege de breed gedeelde zorg over 

de ruimtelijke ontwikkelingen in de kust wordt bezien in hoeverre het huidige ruimtelijke beleid van 
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de provincie met betrekking tot de kust toereikend is.

Een mogelijke aanscherping van het ruimtelijk instrumentarium met betrekking tot 

strandbebouwing is daarom al geagendeerd in de komende actualisering van de Visie Ruimte en 

Mobiliteit (VRM).

Hierbij wordt er aan gedacht de stranden tot “beschermingscategorie 1’ te verklaren en toe te 

voegen aan de Ecologische Hoofdstructuur. Dit geldt dan voor de stranden  aan de Hollandse 

Kustboog (van Hoek van Holland tot Noordwijk). De duinen en de Noordzee hebben de status van 

Natura 2000 gebied. De duinen vallen binnen de ecologische hoofdstructuur (tegenwoordige 

Natuurnetwerk Nederland geheten). De begrenzing van deze beschermingscategorie nabij de 

kustplaatsen moet nader worden uitgewerkt. 

Daarnaast wordt bezien waar de richtpunten met betrekking tot de gewenste kwaliteit binnen deze 

beschermingscategorie scherper en eenduidiger kunnen worden geformuleerd  zodat zij niet voor 

meerdere uitleg vatbaar zijn.

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Er is een relatie met de volgende interne beleidsterreinen:

De inventarisatie heeft plaatsgevonden i.o.m. de directie Leefomgeving en Bestuur, Afdeling 

Water en Groen

5 Consequenties

Personele en organisatorische consequenties

Er zijn geen personele of organisatorische consequenties.

Juridische consequenties

Er zijn geen juridische consequenties.

Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties.

Communicatie

Er vindt geen communicatie plaats over dit besluit.

6 Vervolgprocedure

De brief met behandelvoorstel voor de beantwoording van Motie 593 wordt aan PS gestuurd. 

De beantwoording van motie M593 (inventarisatie kustbebouwing) zal als input worden gebruikt 

voor een mogelijke aanscherping van het ruimtelijk instrumentarium voor strandbebouwing in de 

actualisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit 2016.
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