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Hierbij ontvangt u de Strategische Agenda Kust Zuid-Holland. Deze agenda bevat de ambities

van de provincie met betrekking tot de opgaven en ontwikkelingen in de kustzone en vormt

tevens een gespreksagenda voor de hierbij betrokken partijen.

In de agenda zijn de resultaten van de kustcampagne ‘De krachtige kust’ (kustdagen, de enquête

en de besprekingen in de Statencommissie R&L)verwerkt. De kustcampagne is georganiseerd in

2018 op verzoek van de Staten. Belangrijk doel van de campagne was een uitgebreide

consultatie van eenieder die zich bij de kust betrokken voelt.

De Strategische Agenda Kust bevat geen nieuw beleid. Het vigerende kustbeleid is opgenomen

in de Omgevingsvisie van de provincie. De agenda beoogt een overzichtelijk handvat te bieden

hoe dit beleid de komende jaren, specifiek voor de kustzone, wordt ingekleurd. Het geeft richting

aan de door ons gewenste kustontwikkeling die we integraal en in nauwe samenwerking met

betrokken partners uitwerken, zowel voor de korte, als de langere termijn. Daarbij willen we

verbindend zijn tussen overheidslagen, stakeholders en bij de inhoudelijke opgaven.

Op 16 januari 2019 j.l. heeft de commissie R&L de concept Strategische Agenda Kust besproken

en aangegeven tevreden te zijn over de agenda en de twee toezeggingen die gedeputeerde Bom

daarbij heeft gedaan. Ten eerste wordt de inzet van de provincie explicieter verwoord in de

agenda. Daarnaast krijgen de Staten een overzicht van de reacties van de externe partners

(overzicht in bijlage 2) op de agenda. Deze was ter becommentariëring voorgelegd aan de

partners in het Provinciaal Overleg Kust (POK). Dit betreft vertegenwoordigers van: het ministerie

van I&W, het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, de Hoogheemraad- / Waterschappen in de

kustzone, de kustgemeenten, drinkwaterbedrijven, ANWB, terreinbeheerders, de RECRON,

natuur- en milieuorganisaties en ondernemers (verenigd in Strand Nederland).

De reacties van de Staten en  van de externe partners zijn nagenoeg allemaal verwerkt in de

agenda. Enkele zaken zijn doorverwezen naar andere, beter passende projecten en
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programma’s. In  bijlage 2 vindt u het overzicht van de reacties en hoe deze zijn verwerkt in de

definitieve agenda.

Gedeputeerde Staten ziet er naar uit om de komende jaren, samen met onze partners, verder

uitwerking te geven een krachtige en kwalitatieve ontwikkeling van onze Zuid-Hollandse kust.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen
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