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Datum besluit

Behandelaar

Telefoonnr.

Onderwerp

Registratienr.

  

31 januari 2017 

P.M. Valkering 

0224 – 210 206 

Kustpact 

17.009229 

 

 

Publiekssamenvatting 

Een voornemen van de minister om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de kustveiligheidszone mogelijk 

te maken heeft geleid tot maatschappelijke en politieke weerstand. Een daaropvolgend overleg met 

maatschappelijke en bestuurlijke organisaties heeft geresulteerd in de afspraak om een kustpact voor 

de kust in brede zin op te stellen. Na enige tijd onderhandelen tussen partijen is er een definitieve 

tekst, waarvan gevraagd wordt of de gemeente Schagen die medeondertekent. 

 

Gevraagd Besluit. 

Instemmen met het ondertekenen door de gemeente Schagen van het kustpact. 

 

Inleiding 

Aanleiding: 

Het verzoek van de burgemeester van Zandvoort in de brief van 19 januari 2017 om aan te geven of 

het kustpact namens de gemeente Schagen kan worden ondertekend. 

 

Belang: 

Het behoud van de kustzone. 

De mogelijkheid om langs de kust recreatieve ontwikkelingen te faciliteren. 

 

Centrale vraag: 

Als we dit kustpact ondertekenen waar mogen dan nog recreatieve ontwikkelingen plaatsvinden? 

Wat heeft dit voor gevolgen voor de geplande kustontwikkelingen? 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een aantrekkelijke kust waar de aanwezige waarden in stand blijven, c.q. worden versterkt en daar 

waar het kan recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn. 

 

Kader 

Wet ruimtelijke ordening, Barro, Provinciale ruimtelijke verordening. 

 

Argumentatie 

Gevolgen convenant 

Het convenant geeft een inventarisatie van kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone. 

De provincie verplicht zich om aan de hand van kernkwaliteiten en collectieve waarden een 

zonering op te stellen, waarin inzichtelijk gemaakt wordt in welke delen van de kustzone geen nieuwe 

recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. 
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Dit beleid komt in overleg met onder andere de gemeenten tot stand. 

Uiteraard weten we nog niet hoe die zonering er uit gaat zien. Ook weten we niet tot hoever 

landinwaarts de provincie het grondgebied bij die zoneringen gaat betrekken. Wij hebben er wel 

vertrouwen in dat er in overleg een goede zonering tot stand komt, zodat aan de bestaande 

kwaliteiten recht gedaan wordt en er toch nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Een aantrekkelijke 

kustzone met (waar het kan) mogelijkheden is zowel het belang van de provincie als van de 

gemeente. 

 

Ontwikkelingen Petten. Ontwikkelingen bestaande bedrijven. 

In het kustpact is een uitzondering opgenomen voor plannen waarover de gemeenteraad al een 

besluit heeft genomen (artikel 7). Het kustpact zit de ontwikkelingen op het strand van Petten, die al 

vastgelegd zijn in het bestemmingsplan Kustzone Petten niet in de weg. 

In artikel 4 is tevens een escape opgenomen voor bestaande bedrijven. 

 

Niet ondertekenen. 

We zouden, nu niet volstrekt duidelijk is wat de gevolgen zijn, ook kunnen besluiten om het convenant 

niet te ondertekenen.  

In het convenant is ook opgenomen, dat de huidige bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien 

van de kustzone bij de provincie en gemeente liggen en het beschikbare juridische instrumentarium 

toereikend is. Kortom er komen geen nieuwe rijksregels bij en het wordt aan de provincie en 

gemeenten overgelaten. Niet ondenkbaar is, dat bij het niet ondertekenen door gemeenten, het rijk 

meer naar zich toe gaat trekken.  

Voorts mag er op basis van de huidige Provinciale ruimtelijke verordening niet buitenstedelijk 

gebouwd worden. Wat dat betreft zat een groot deel van de kustzone al op slot. Wij hopen dat met  

een zonering meer duidelijkheid gecreëerd wordt. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Diverse partijen zullen het kustpact (naar verwachting) gaan ondertekenen. Daarbij zijn ook de 

Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee, de Recron en Horeca Nederland genoemd 

Uw raad heeft mails van burgers ontvangen, die aandringen op het ondertekenen van het kustpact. 

 

Financiële consequenties 

Het besluit heeft geen directe financiële consequenties. 

 

Communicatie van het besluit 

Het college heeft besloten onder voorbehoud van instemming van uw raad mee te doen aan het 

kustpact. Als u instemt, zullen we de burgemeester van Zandvoort machtigen het kustpact namens de 

gemeente Schagen te ondertekenen. 

 

Realisatie van het besluit 

Door ondertekening convenant. 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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Gepubliceerde bijlagen: 

Brief burgemeester van Zandvoort dd. 19 januari 2017 

Concept convenant. 

2 mails en 1 bijlage inzake kustpact. 

 


