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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-714340635 DOS-2017-
0003540

Onderwerp 

Vaststelling Strategische Agenda Kust Zuid-Holland waarin de Provincie richting geeft aan de

door haar gewenste ambities en ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse kustzone.

Advies

1 . Vast te stellen de Strategische Agenda Kust Zuid-Holland waarmee de Provincie richting

geeft aan de door haar gewenste ambities en ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse

kustzone.

2. Vast te stellen de brief waarmee de Strategische Agenda Kust aangeboden wordt aan

Provinciale Staten.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van de Strategische Agenda

Kust.

Besluit GS
Wordt vastgesteld na de GS-vergadering

Bijlagen
1 . Strategische Agenda Kust ZH
2. Reacties externe partners
3. GS-brief aan PS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 november 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

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.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: Dekking wordt gevonden in Programma 3

Programma: Aantrekkelijk & concurrerend

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

 

Juridisch kader

n.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 16 januari 2019 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). 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 programma’s.

 

3 Proces

 

Vanwege de verkiezingen van de nieuwe Provinciale Staten is besloten om de definitieve

vaststelling van de Strategische Agenda over te laten aan het nieuwe college van Gedeputeerde

Staten. 

 

4 Participatie

 

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. 

Daarnaast zijn de leden van het Provinciaal Overleg Kust (POK) gevraagd om te reageren op de

concept-versie van januari 2018 (dezelfde die besproken is in de commissie R&L). Dit betreft

vertegenwoordigers van: het ministerie van I&W, het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, de

Hoogheemraad- / Waterschappen in de kustzone, de kustgemeenten, drinkwaterbedrijven,
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ANWB, terreinbeheerders, de RECRON, natuur- en milieuorganisaties en ondernemers (verenigd

in Strand Nederland).

 

5 Communicatiestrategie

De Strategische Agenda bevat geen nieuw beleid. Er wordt hier daarom niet actief over

gecommuniceerd 

 


