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Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Met interesse hebben wij kennisgenomen van uw brief waarin u, op basis van een enquête, 

aangeeft wat het standpunt is van uw dorpsgenoten over de mogelijke plaatsing van 

strandhuisjes nabij Ter Heijde.

De Provincie Zuid-Holland participeert, evenals de gemeente Westland, in de totstandkoming van 

een landelijk Kustpact. Het landelijk Kustpact wordt aangestuurd door het ministerie van I&M en 

wordt opgesteld met alle, bij het kustbeleid, betrokken overheden en maatschappelijke 

organisaties. In dit kustpact spreken de gezamenlijke partijen af om terughoudend te zijn met 

betrekking tot strandbebouwing en het beleid daarop in te richten.

Recent heeft de Provincie tevens haar kustbeleid geactualiseerd. De Provincie streeft naar een 

afwisseling tussen drukke en rustige stranden. Concreet betekent dit voor de gemeente Westland 

dat grote delen van haar strand een hogere beschermingsstatus hebben gekregen.Deze rustige 

delen van het strand zijn toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland. Nieuwe initiatieven met 

betrekking tot verblijfsrecreatieve bebouwing zijn hierin niet toegestaan.

Aansluitend op het drukkere deel van het strand voor Ter Heijde laat de Provincie meer ruimte 

voor ontwikkeling. Vanzelfsprekend zullen ook mogelijke ontwikkelingen ter plaatse moeten 

voldoen aan vigerend (kwaliteits)beleid.

In eerste instantie is de gemeente verantwoordelijk voor de beoordeling of bepaalde 

ontwikkelingen wel of niet zijn toegestaan op haar strand en de wijze waarop ontwikkelingen 

kunnen plaatsvinden. Zij heeft daarbij ook rekening te houden met het provinciale beleid, het 

PZH-2017-581110897 dd. 07-03-2017



Ons kenmerk

PZH-2017-581110897

2/2

beleid van het Hoogheemraadschap van Delfland, en de maatschappelijke en bestuurlijke context 

rondom het Kustpact.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Brief Stichting HINT
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