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Besluitnummer

PZH-2017-581110897 (DOS-2015-

0009018)

Contact

A.M. van de Lindeloof

070 - 441 69 15

a.vande.lindeloof@pzh.nl

Onderwerp:

Beantwoording brieven Stichting HINT en Burgerinitiatief Ouddorp

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten geeft in bijgevoegde brieven antwoord op het verzoek van de Stichting 

HINT en het Burgerinitiatief Ouddorp.

De stichting HINT vraagt de provincie om rekening te houden met de uitkomsten van een enquete 

onder de bevolking van Ter Heijde over mogelijke strandbebouwing.

Het Burgerinitiatief Ouddorp wil graag ideeën inbrengen t.b.v. het netwerkend werken aan de kust 

van Zuid-Holland.

Advies:

- Vast te stellen de brieven met de beantwoording naar de stichting HINT (Ter Heijde) 

inzake mogelijke plannen voor strandbebouwing bij Ter Heijde en het Burgerinitiatief 

Ouddorp inzake mogelijke betrokkenheid bij het 'Netwerkend werken aan de kust'.

- Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS:
Conform advies vastgesteld

Bijlagen:
Brief GS  Motie.docx
Brief (2).docx
GS brief Ter Heijde 290117.docx
GS brief Burgerinitiatief Ouddorp 290117 (2).docx

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: A.J. van de Lindeloof Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Verbeeten, TCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

In bijgevoegde brieven is een antwoord geformuleerd op de brieven van de Stichting HINT en het 

Burgerinitiatief Ouddorp.

De Stichting HINT vraag aan de provincie om rekening te houden met de mening van inwoners 

van Ter Heijde met betrekking tot de mogelijke plannen om strandhuisjes te ontwikkelen op het 

strand voor Ter Heijde (Westland).

Het burgerinitiatief Ouddorp heeft instemmend gereageerd op het Netwerken werken aan de kust 

en wil daar graag een bijdrage in leveren.

Financieel en fiscaal kader:

Geen consequenties.

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties.

2 Proces

Beide brieven worden ter kennisname aangeboden aan PS.

3 Communicatiestrategie

Niet van toepassing
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