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Betreft: Kustpact 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Inleiding 

De discussie over de toekomstige ontwikkeling van de kust heeft geleid tot een concept kustpact 

tussen overheden, natuurorganisaties, beheerders en brancheverenigingen op het gebied van 

recreatie. De laatste versie van dit concept had bij de kustgemeenten niet voldoende draagvlak. Op dit 

moment wordt gesproken over aanpassingen. Mede gezien de openbare aandacht willen wij u 

hierover informeren.  
 
Achtergrond 
Een van de conclusies uit het Deltaprogramma is dat de waterveiligheid aan de kust op dit moment 
over het algemeen op orde is. Dit leidde in 2015 tot het voorstel van minister Schultz van Haegen om 
soepeler om te gaan met beperkingen bij ruimtelijke ontwikkelingen aan de kust. Dat voorstel 
veroorzaakte commotie bij natuurorganisaties die vreesden dat de kust volgebouwd zou kunnen gaan 
worden. Ook in de Tweede Kamer was er discussie. De commotie was voor de minister aanleiding het 
voorstel in te trekken en met betrokken partijen te komen tot een kustpact. Behalve de overheden (rijk, 
provincie, gemeenten en waterschappen) zijn natuurorganisaties, beheerders en brancheverenigingen 
op het gebied van recreatie betrokken. Voor de kustgemeenten zitten burgemeester Niek Meijer van 
Zandvoort en wethouder Peter Ouwendijk van Westland aan tafel.  
 
Inhoud 
Een eerste versie van het convenant kustpact is op 8 juli 2016 besproken met de kustgemeenten. De 
tekst gaat over gedeelde landschappelijke waarden en de intentie deze waarden in toekomstig beleid, 
zoals zonering in provinciale omgevingsvisies, op regionaal niveau te respecteren. Over het algemeen 
konden de kustgemeenten zich vinden in dit concept. Het was echter nog niet de definitieve tekst. In 
oktober 2016 verscheen een nieuwe versie die verder ging dan de vorige. Met name de formulering: 
“Partijen delen daarbij de intentie om op het strand en in de duinen buiten de bebouwde gebieden en 
de vergunde ontwikkellocaties geen nieuwe recreatieve bebouwing te realiseren.” gaat verschillende 
deelnemers te ver. Voor belangrijke brancheverenigingen (Recron, Hiswa en Koninklijke Horeca 
Nederland) was het aanleiding deze versie niet te ondertekenen. De tekst is besproken door de 
kustgemeenten op 31 oktober 2016. Ook onder de gemeenten bleek niet voldoende draagvlak te zijn. 
De strikte formulering biedt geen ruimte voor flexibiliteit en ontbeert vertrouwen. Bovendien is het aan 
democratisch gekozen organen om over een dergelijke afspraak te beslissen. Ook vinden de 
gemeenten het belangrijk dat de brancheverenigingen aangesloten blijven voor een gedragen 
kustpact. Vanuit de gemeenten Bergen en Zandvoort komt de suggestie om de discussie over wind op 
zee koppelen aan het kustpact. Deze wens wordt niet algemeen gedeeld, ook niet door Den Helder.  
 
Vervolg 
Aan de vertegenwoordigers is gevraagd over een aanpassing te gaan praten met de overige partijen.  
Het resultaat daarvan wordt op korte termijn verwacht. Een volgende versie zal door de 
kustgemeenten worden besproken. Algemeen is de verwachting dat de Tweede Kamer de minister zal 
vragen om beperkingen van ontwikkelmogelijkheden aan de kust voor het geval er geen kustpact 
komt.  
 
Den Helder, 22 november 2016. 
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