
Samenwerkingsagenda Noord-Hollandse Kust, 22 februari 2018 

Algemeen 
In de Provincie Noord-Holland hebben de belanghebbende partijen gezamenlijk het Landelijk convenant 
Kustpact uitgewerkt en een Toekomstperspectief Kust 2040 en Strandzonering 2025 opgesteld.  
Om het Toekomstperspectief en Strandzonering tot uitvoering te brengen is een Samenwerkingsagenda Noord-
Hollandse Kust opgesteld waaraan de volgende partijen met elkaar werken:   
 
Kustgemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Bergen, Schagen, Den 
Helder en Texel, de Provincie Noord-Holland, de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkwaterstaat West-Nederland Noord, 
drinkwaterbedrijven Waternet en PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuur en 
Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland, RECRON, Strand Nederland, 
ANWB, HISWA, Koninklijke Horeca Nederland, LTO Noord, Stichting Duinbehoud.  
 
Dit document betreft de samenwerkingsagenda. 
 
Doel van deze samenwerkingsagenda  
Het doel van deze samenwerkingsagenda is agenderen, uitwerken en uitvoeren van issues aan de kust die niet 
in het Toekomstperspectief noch in de Strandzonering zijn uitgewerkt en vastgelegd. Het betreft vraagstukken 
en thema’s die we niet zondermeer kunnen oplossen maar die wel relevant genoeg zijn om er gezamenlijk 
verder mee aan de slag te gaan. Iedere partij kan onderwerpen voor de samenwerkingsagenda aandragen en 
agenderen. De indiener van het onderwerp is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
bespreking ervan. De lijst met onderwerpen is derhalve dynamisch en niet-limitatief.  
 
Vraagstukken en thema’s 
Onderstaand de voorlopige lijst vraagstukken en thema’s die nader uitgewerkt gaan worden.   

 Ontwikkelen van gedragscode strandgebruik: Gebruik op het strand heeft soms ongewenste 
verstorende effecten op de landschappelijke en belevings- en natuurwaarden van het strand en 
omliggende natuur. Om die reden spreken we af dat gemeenten, provincie, ondernemers en 
natuurorganisaties met elkaar via de samenwerkingsagenda tot gedragsregels komen. De gemeenten 
kunnen daarmee aanvragen op voorhand aan toetsen,  de ontheffingsverleners en handhavers kunnen 
naar de gedragsregels handelen. Ook spreken we af dat de partijen procesafspraken maken om te 
toetsen waar en wanneer een aanvraag wel of - niet passend is en een verstorend effect veroorzaakt. 
De gedragsregels en procesafspraken vormen samen de gedragscode. Omdat het uitgangspunt voor 
de gedragscode de landschappelijke en natuurlijke waarden van strand en omliggende natuur zijn, zal 
de gedragscode een uitbreiding zijn op het huidige toetsingskader wat gemeenten hanteren.  
 

 Kerven en dynamisch duinbeheer: De samenwerkingspartners hebben op diverse plekken in de 
strandzonering potentiele locaties voor kerven (stuifgaten) aangewezen in de Noord-Hollandse kust, 
die om nadere uitwerking vragen. Of er op zo’n locatie een kerf of stuifgat komt, wordt met elkaar 
onderzocht. Daarbij is de kustveiligheid uitgangspunt. De behoefte aan meer ruimte voor dynamisch 
kustbeheer, gesymboliseerd door kerven of stuifgaten in de zeereep, komt enerzijds voort uit de 
noodzakelijk om het achterliggend duingebied fundamenteel te verhogen en verbreden vanwege 
klimaatverandering/zeespiegelstijging. En anderzijds omdat de natuur profiteert van ingrepen in het 
landschap. Kerven of stuifgaten, waar mogelijk en wenselijk en (tijdelijke) stuifkuilen zorgen ervoor dat 
het zandtransport van strand naar duin weer op gang komt. Permanente embryonale duintjes, 
gelegen tegen de zeereep, verhinderen juist het zandtransport. Daarvan is het wenselijk om te 
onderzoeken of die periodiek weer mogen wegspoelen door ter plaatse, tijdelijk een kleinschalige 
overschrijding van de basiskustlijn te accepteren. Uiteraard alleen als de kustveiligheid het toelaat. In 
de samenwerkingsagenda buigen de partners zich over deze vraagstukken en komen tot een 
gezamenlijk plan van aanpak wat we wanneer willen realiseren en waar. 
 

 Hoe kunnen we meer doen met één schep zand: Gezamenlijk onderzoeken hoe er met de beschikbare 
hoeveelheid zand voor kustsuppleties in het onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat meer 
maatschappelijke doelen in de kuststrook kunnen worden gediend, waarbij de beoogde 
veiligheidsdoelen en het principe van kostenneutraliteit voor het Rijk onaangetast blijven. 



 

 Strandbebouwing: Hoe verhouden gewenste investeringen in kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zich 
tot de tijdelijkheid van een vergunning op het strand? Gezamenlijk zoeken naar bouwmogelijkheden die 
duurzamer in te passen zijn (eenvoudiger verplaatst kunnen worden), stimuleren van innovaties op het 
gebied van duurzaamheid, ondernemersklimaat en kwaliteitsverbetering1. Om de balans verder te 
versterken binnen de doelen van het Toekomstperspectief Kust willen wij graag instrumenten ter 
stimulering en bevordering ontwikkelen.  

 

 Den Helder: De Strandzonering is gebaseerd op overwegingen ten aanzien van de nu bekende en 
gangbare vormen van strandbebouwing in relatie tot de nu bekende beperkingen op het gebied van 
waterveiligheid, natuur en landschap. Als nieuwe vormen van een duurzame ontwikkeling van 
toekomstbestendige strandrecreatie in Den Helder een aanpassing van de zonering vergen, is dit 

bespreekbaar. 

 

 Samenwerking: Hoe kunnen we de samenwerking en de stroomlijning van werkwijzen tussen de 
verschillende bij de kust betrokkenen overheden verbeteren? Het strand is een omgeving waar vele 
overheden verantwoordelijkheid hebben, ieder vanuit eigen wet – en regelgeving. Ondernemers hebben 
met tal van overheden te maken en hebben behoefte aan meer integraliteit en samenwerking. We 
creëren binnen afzienbare termijn (maximaal 2 jaren) een 1-loketfunctie voor het bedrijfsleven en een 
gezamenlijke benadering van de problematiek en belangen die spelen op de stranden. 

 

 Waterveiligheid: Waterveiligheid in relatie tot strandbebouwing. Kustveiligheidsbeleid is leidend. De 
strandzonering en -bebouwing moeten flexibel meebewegen met de (veranderende) eisen vanuit 
waterveiligheid. Wanneer vanuit waterveiligheid bestaande ondernemingen moeten verplaatsen, zullen 
partijen zich inspannen om een gepaste oplossing te zoeken. Dit is en blijft maatwerk en zal dus per 
geval beoordeeld worden. Een aanpassing van de zonering zal in dergelijke uitzonderlijke situaties een 
mogelijk oplossing niet op voorhand in de weg staan.  

 

 Groene sterstranden en kerven irt NNN. Voor de stranden met een groene ster en bij de op de 
zoneringskaart ingetekende kerven geldt dat deze een natuurpotentie hebben in relatie tot het 
achterliggende N2000 gebied. Het toevoegen van deze stranden aan NNN kan een meerwaarde hebben 
omdat de gewenste natuurontwikkeling op deze stranden geholpen kan zijn bij een NNN regime. De 
komende periode zal onderzoek gedaan worden naar de natuurdoelen (bijv. het instuiven van zand 
bevorderen) en de dan gewenste / mogelijke uitingsvormen van de kerven. Tevens zal beoordeeld 
worden of en zo ja welke van deze kerven/stranden dan gebaat zijn bij het onderbrengen ervan aan het 
NNN regime. 

 
Actieprogramma 
In onderstaande tabel zijn bovenstaande thema’s gevat en zijn de trekkers (X) van het onderwerp, de 
deelnemers (x) en het tijdspad vermeld.  
 

Thema PNH RWS Water 
beheerder 

Gemeenten TBO’s Ondernemers Overige 
deelnemers 

Tijdspad 

Gedragscode 
strandgebruik 

 x x X x x x 2018 

Kerven en 
dynamisch 
duinbeheer 

x x X x x   2018-2024 

Meer met 
één schep 
zand 

x X x x x   Jaarlijks  
(ikv 
consultatie 
suppletie-

                                                           
1 Voorbeeld: Hoe gaan we vanuit duurzaamheid n relatie tot N2000 om met lokale problematiek als: een 
lawaaierige en olie vervuilende generator/aggregaat die niet weg kan omdat een leiding niet mag worden 
getrokken door een natuurgebied (stroom, water)? Welke kansen bieden de doorsnijdingen van strand en 
duinen voor kabels en leidingen voor deze problematiek? 



programma  

Strand-
bebouwing 

 x x x x X  2018-2024 

Samen- 
werking 

x x x X x x x 2018 

Water-
veiligheid 

x x X x x x  2018-20.. 

Onderzoek 
NNN 

X x      2018 

 


