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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-766092020 DOS-2021-

0000737

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3720 van PvdD over strandhuisjes bij Kijkduin

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording statenvragen 3720 over strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente
Den Haag.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de beantwoorde statenvragen met betrekking tot

de strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den Haag.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Beantwoording statenvragen nr. 3720 van de statenfractie PvdD - Vervolgvragen over
strandhuisjes Kijkduin

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 23 februari 2021



2/2

1 Toelichting voor het College

 

De Partij voor de Dieren heeft vervolgvragen gesteld over de door de gemeente Den Haag

verleende omgevingsvergunningen voor de 40 strandhuisjes bij Kijkduin, afgelopen november.

Eerder stelde zij ook al enkele vragen hierover. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De strandhuisjes bij Kijkduin hebben in 2018 al tot discussie geleid in de Staten en uiteindelijk tot

een aangenomen amendement (A613). Hierin is opdracht gegeven om de strandhuisjes bij

Kijkduin op te nemen in het provinciaal beleid. Vanuit Gedeputeerde Staten is richting de Staten

ook aangegeven dat zij de huisjes aanmerken als een bestaande situatie. Deze voorgeschiedenis

is belangrijk geweest bij de beoordeling van de nieuwe omgevingsvergunningen voor

strandhuisjes, eind 2020. Gedeputeerde Staten besloten toen geen zienswijze in te dienen ten

aanzien van de verleende omgevingsvergunningen. 

De huisjes zijn in aard, omvang en positionering nagenoeg identiek als de huisjes die eerder

tijdelijk waren vergund voor een periode van 5 jaar.

3 Proces

 Zie onder 2.

 

4 Participatie en rolneming

 

Ten aanzien van de beantwoording van de statenvragen vindt geen participatie plaats.

5 Communicatiestrategie

 Er hoeft niet gecommuniceerd te worden over de beantwoording van de statenvragen.

 


