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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-672507797 (DOS-2017-
0003540)

Onderwerp

Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland

Advies

1 . Vast te stellen de Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland voor consultatie van

zowel Provinciale Staten als het externe netwerk van betrokken kustpartners.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij de Concept Strategische Agenda

Kust Zuid-Holland wordt aangeboden aan Provinciale Staten.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin het besluit van Gedeputeerde Staten

over het vaststellen van de Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland voor

consultatie van zowel Provinciale Staten als het externe netwerk van betrokken

kustpartners wordt beschreven.

 
Besluit GS
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de studiezone aan de kaart toe te
voegen en in tekst te vermelden

Bijlagen
GS-brief aan PS over de Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland
Concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 december 2018 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Op verzoek van de Staten stelt de Provincie een Strategische Agenda Kust Zuid-Holland op.

Deze heeft tot doel richting te geven aan grote en urgente opgaven en ontwikkelingen in de

kustzone. De Strategische Agenda Kust Zuid-Holland benoemt hierbij de ambitie en inzet van de

Provincie.

 

Voorliggend concept is de eerste versie van deze Strategische Agenda Kust Zuid-Holland. Deze

kan worden vrijgegeven voor een bespreking in de Staten en voor becommentariëring door het

externe netwerk van kustpartners uit het Provinciaal Overleg Kust (POK). Het externe netwerk

wordt ambtelijk benaderd voor een reactie. De reacties worden vervolgens door Gedeputeerde

Staten verwerkt tot een definitieve Strategische Agenda Kust Zuid-Holland.

 

Financieel en fiscaal kader

 

Totaalbedrag excl. BTW:      Er zijn geen financiële consequenties.

Programma:                          3. Aantrekkelijk & Concurrerend          

Financiële risico’s:                Er zijn eeen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden. Gedeputeerde Staten stellen de definitieve Strategische Agenda Kust

Zuid-Holland vast.

 

2 Proces

 

Het Kustpact en een advies van de PAL vormden voor de Staten van Zuid-Holland aanleiding om

Motie 689, netwerkend werken aan de Kust (14 december 2016), aan te nemen. In het

behandelvoorstel van de motie hebben Gedeputeerde Staten voorgesteld deze motie uit te

voeren door het opstellen van een Strategische Agenda voor de kust. 

 

Bij de bespreking in de commissie Ruimte en Leefomgeving dd. 5 april 2017 hebben de

Statenleden aangegeven eerst een breed maatschappelijk debat over de kust te willen voeren

alvorens over te gaan tot het vaststellen van een Strategische Agenda Kust Zuid-Holland. Ten

behoeve van het maatschappelijke debat hebben GS een discussienotitie Kust opgesteld. Deze is

op 7 november 2017 aangeboden aan PS.

 

De Statenleden hebben vervolgens in de zomermaanden van 2018, ondersteund door de griffie

en de inhoudelijk betrokken ambtenaren, de campagne ‘De Krachtige Kust’ (Kustdagen, enquete)

vormgegeven. De Staten hebben de resultaten van deze campagne op 5 september 2018

besproken met Gedeputeerde Staten en hebben op basis hiervan richtinggevende onderwerpen

(kustveiligheid, ruimte voor natuur en natuurlijke dynamiek, ruimte voor recreatie, samenhang met

de uitwerking van de Nationale Parken i.o. Hollandse Duinen en NL Delta, bereikbaarheid, ruimte

voor economische activiteit, ruimte voor energietransitie, beheer van duingebieden en strand)

meegegeven voor de Strategische Agenda Kust Zuid-Holland. Deze zijn verwerkt in voorliggend

concept.
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Zowel de Discussienotitie Kust als de Strategische Agenda Kust Zuid-Holland worden in

samenwerking met de vertegenwoordigers in het Provinciaal Overleg Kust (POK) opgesteld. In

het POK zijn vertegenwoordigd: het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat, de Hoogheemraad/Waterschappen in

de kustzone, de kustgemeenten, drinkwaterbedrijven, ANWB, terreinbeheerders, de Horeca

vertegenwoordigers, natuur- en milieuorganisaties en ondernemers.

 

3 Communicatiestrategie

 

Aangezien het een Concept Agenda betreft die ter bespreking wordt aangeboden aan PS en het

externe netwerk wordt nu niet actief gecommuniceerd. Het besluit en de bijbehorende stukken

worden wel gepubliceerd op de provinciale website in het kader van de actieve openbaarheid.

 


