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Onderwerp
Vervolgvragen over strandhuisjes Kijkduin

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Op 19 januari jongstleden heeft GS de schriftelijke vervolgvragen met nummer 3707
beantwoord over kustbebouwing. In de procedurevergadering van de RWEvergadering d.d. 13 januari 2021 zijn over dit onderwerp nog de volgende ingekomen
stukken 34-35 (GS-brief met betrekking tot de procedure voor nieuwe
omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin en GS-brief met betrekking
tot de procedure voor nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij
Kijkduin

– bijlage) en 36 (brief Gedeputeerde Koning Toelichting op de vragen over de

strandhuisjes van dhr. en mw. Out) 1 geplaatst.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren nog de volgende vervolgvragen
voor over de strandhuisjes in Kijkduin.

1.

Is GS van mening, dat er bij de evaluatie23 van de strandhuisjes door de gemeente
Den Haag voldoende inhoudelijk is getoetst aan de gevolgen voor het naastgelegen
Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen?

Antwoord
Ten behoeve van de strandhuisjes bij Kijkduin is eerder een vergunning verleend in
het kader van de Wet natuurbescherming (toen nog Natuurbeschermingswet). In dat
kader is toen gebleken dat voldoende is getoetst aan het Natura 2000-gebied
Solleveld & Kapittelduinen en daarmee samengaat. Het project wijzigt niet in aard en
omvang bij de nieuwe vergunningen zodat geen nieuwe vergunning in het kader van
de Wet natuurbescherming nodig is.
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2.

Is er bij de evaluatie door de gemeente Den Haag ook expliciet getoetst aan de
afspraken uit het Kustpact?

Antwoord
Ja. De gemeente Den Haag beschouwt het project als een zogenoemd

‘pijplijn-project’

nu de eerdere vergunningen voor de strandhuisjes al waren verleend vóór het
gesloten Kustpact. Zij beschouwt het daarmee als een bestaande ontwikkeling in het
kader van het Kustpact.

3.

Is er daarnaast ook expliciet getoetst aan de status van het strand als onderdeel van
het Natuur Netwerk Nederland?

Antwoord
Uit de verleende vergunningen blijkt niet dat aan Natuurnetwerk Nederland is getoetst
door de gemeente Den Haag. Vanwege het aangenomen amendement A613 en het
feit dat de huisjes niet wijzigen naar aard of omvang zijn wij van oordeel dat de nieuwe
vergunningen niet meer getoetst hoefden te worden aan Natuurnetwerk Nederland.
Wat dit betreft verwijzen wij verder naar onze eerdere brief aan de Staten van
december 2020 met kenmerk PZH-2020-761539605.

4.

Welke maatregelen gaat de provincie nemen, of welke vergunningvoorschriften zou de
Omgevingsdienst willen opnemen in een nieuwe vergunning, om de ontwikkeling van
jonge duintjes langs de duinvoet veilig te stellen?

Antwoord
Er is geen nieuwe vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming voor
de strandhuisjes.
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