
      

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen: 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2016, 
 
gelezen het nieuwsbericht van de minister van Infrastructuur en Milieu van 25 oktober 2016, waarin 
bekend werd gemaakt dat provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, 
Zeeland en Fryslân samen met Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
(namens Coalitie Bescherm de Kust), als ook de drinkwaterbedrijven, ANWB, StrandNederland, NBTC 
en Staatsbosbeheer een "principe overeenkomst" hebben bereikt over het Kustpact; 
 
gelezen het rapport van juni 2016 van Natuurmonumenten, bevattende een Analyse van recent 
gerealiseerde bebouwing en nieuwe bouwplannen aan de Nederlandse Kust; 
 
overwegende dat: 
 
• het nog enige tijd kan duren voor aanscherpingen van regelgeving en afspraken in het kader van 

het Kustpact worden vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening ; 
 
• uit het rapport van Natuurmonument blijkt dat thans verschillende plannen voor kustbebouwing 

in verschillende stadia van voorbereiding zijn ; 
 
• dit rapport en de strekking van het Kustpact nopen tot verdere aanscherping van het provinciaal 

ruimtelijk beleid voor de kust ; 
 
• het in afwachting van deze aanscherping wenselijk is mogelijke ontwikkelingen te bevriezen ; 
 
• artikel 4.1., tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat een gemeenteraad een 

bestemmingsplan in overeenstemming moet brengen met een provinciale ruimtelijke verordening 
binnen een jaar na inwerkingtreding of wijziging van deze provinciale ruimtelijke verordening, 
maar dat volgens hetzelfde artikel 4.1, tweede lid, provinciale staten in de provinciale verordening 
een andere termijn mogen vaststellen ; 

 
• Provinciale Staten van Noord-Holland deze termijn hebben gesteld op tien jaar ; 

Motie 
 
Vergadering Provinciale Staten van 14 november 2016, 
agendapunt 9 

Voordracht 2016 | 53   Begroting 2017 inclusief Memorie van 
Antwoord   
 
Tijdelijk bevriezen mogelijkheden nieuwe kustbebouwing 



 
voor bouwplannen voor mogelijk ongewenste kustbebouwing in Noord-Holland die niet wordt 
tegengegaan door thans vigerende bestemmingsplannen in beginsel nog maximaal tien jaar lang 
omgevingsvergunningen moeten worden verleend ; 

 
• andere provincies waaronder Zuid-Holland een kortere termijn hanteren ; 
 
• Gedeputeerde Staten in hun antwoorden van 17 mei 2016 op schriftelijke vragen 2016 | 45 

hebben gesteld dat zij "het oordeel omtrent de keuze voor respecteren van bestaande rechten en 
de actualiseringstermijn van uiterlijk 10 jaar laten aan Uw Staten" ; 

 
• blijkens het nieuwsbericht van de minister onder de in het Kustpact begrepen grond niet alleen 

het strand moeten worden verstaan, maar ook alle duingebieden en een strook landinwaarts ; 
 
• bijvoorbeeld in de kwetsbare strook landinwaarts - bij de vergunning van het woonhuizenpark 

Duynpark in Groote Keeten, gemeente Schagen - het gebruik van gronden als opstelterrein van 
caravans straffeloos is omgezet in gebruik voor stenen bungalows van twee verdiepingen; 

 
 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
 
met de grootst mogelijke spoed aan Provinciale Staten voorstellen te doen met betrekking tot: 
 
I. het gebruik van de in de provincie gelegen kuststranden, duingebieden en de daarachter 

gelegen strook landinwaarts, waaronder voorstellen voor een aangepaste zonering voor 
jaarrond-bebouwing, in lijn met de striktere afspraken in het Kustpact, alsmede voor een 
aanpassing van de Provinciale Ruimtelijke Verordening met regels inzake tijdelijke bebouwing 
in de kuststrook, 

 
II. wijziging van de termijn waarbinnen bestemmingsplannen in overeenstemming moeten 

worden gebracht met de Provinciale Ruimtelijke Verordening naar één jaar 
 
en 
 
III. het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid van de Wet 

ruimtelijke ordening, waarmee - in afwachting van de definitieve invulling van het Kustpact 
en implementatie daarvan in de Provinciale Ruimtelijke Verordening – vergunningverlening 
voor mogelijk ongewenste kustbebouwing zo veel als mogelijk kan worden bevroren. 
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