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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Informatie met betrekking tot de procedure voor  

nieuwe omgevingsvergunningen voor 40

strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den Haag

 

Geachte Statenleden, 

Hierbij informeren wij u over de strandhuisjes bij Kijkduin. Dit vanwege het feit dat dit dossier op

de lijst met ‘politiek-bestuurlijk gevoelige situaties’ staat en er een nieuwe vergunningprocedure

aan de orde is. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag is - na een pilot van 5

jaar - voor de 40 seizoensgebonden, tijdelijke strandhuisjes bij Kijkduin tot het standpunt

gekomen dat de huisjes mogen blijven. Om dat planologisch te regelen heeft zij tot en met 24

december 2020 twee nieuwe omgevingsvergunningen voor deze 40 seizoensgebonden huisjes

ter inzage gelegd. De huisjes kunnen op basis van deze nieuwe seizoensgebonden vergunningen

voor onbepaalde tijd terugkeren bij Kijkduin.

Wij hebben de nieuwe vergunningen beoordeeld en zagen vanwege het amendement A613

‘Strandhuisjes Kijkduin’  geen reden om een zienswijze in te dienen tegen deze vergunningen. Het

amendement is duidelijk. GS is verzocht de huisjes bij Kijkduin in haar beleid op te nemen, of

daarvoor een ontheffing van de Omgevingsverordening voor te verlenen. Dit onder de

voorwaarde van een positieve grondhouding bij de gemeente, het hoogheemraadschap en bij de

Omgevingsdienst Haaglanden. Gebleken is dat deze partijen geen bezwaar hebben tegen de

vergunningen voor de nieuwe strandhuisjes.
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Vanuit het vorige college zijn de strandhuisjes bij Kijkduin eerder als “bestaande

strandbebouwing” benoemd (zie hierover de brief van mei 2018 aan uw Staten in bijlage 1). Wij

willen die lijn bestendigen door ook de nieuwe vergunningen voor dezelfde strandhuisjes te

accepteren als bestaande strandhuisjes, passend binnen ons beleid.

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Bijlage 1: Brief aan de Staten van 24 mei 2018 betreffende ‘Gewijzigd Statenvoorstel Wijziging 2018

VRM’.


