
                                                
        
 

                                   
  
 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

T.a.v. Minister Ollongren 

Postbus 20011 

2500 EA  Den Haag  

 

 

 
Datum:  9 september 2020 

Onderwerp:  Zorgwekkende ontwikkelingen Nederlandse kust 

Ons kenmerk: SL 500/20.028 

 

 

Geachte Minister, Geachte voorzitter van het Kustpact, 

 

Eind 2015 maakten wij ons grote zorgen over het gebrek aan regie en de ongebreidelde bouwdrift 

langs de Nederlandse kust. Om dit aan de orde te stellen startten wij de campagne Bescherm de 

Kust. Deze campagne veroorzaakte een golf van protest uit de samenleving en leidde met steun van 

108.000 kustbeschermers in 2017 tot het Kustpact. Dit kustpact is ondertekend door alle betrokken 

partijen langs de kust en wordt breed gedragen. 

 

Nog maar drie jaar geleden hebben we met 59 partijen het Kustpact ondertekend en afgesproken om 

de Nederlandse kust beter te beschermen en met respect voor de aanwezige natuur- en 

landschapswaarden verder te ontwikkelen. In een zonering, die door iedere provincie in 

samenspraak met de partners van het Kustpact is uitgewerkt in een provinciale kustvisie, hebben de 

provincies aangegeven waar onder voorwaarden ruimte is voor nieuwbouw, vervangende bouw en 

waar bebouwing niet is toegestaan. Deze zonering is opgenomen in de provinciale verordeningen.  

 

Kernwaarden 

Op basis van deze afspraken hebben wij toen met alle Kustpact partners afgesproken zo te streven 

naar het behoud van de kust als grootste vrij toegankelijke ruimte van Nederland. Die op veel 

plekken nagenoeg open en onbebouwd blijft. Zo kan met meer balans en regie de ontwikkeling van 

de Nederlandse kust plaatsvinden. Belangrijke kernkwaliteiten en collectieve waarden daarbij zijn:   

• Vrij zicht en grootschaligheid;  
• Natuurlijkheid en dynamiek;  
• Robuuste waterstaat;  
• Contrast tussen compacte bebouwingskernen en uitgestrekte onbebouwde gebieden;  
• Contrasten met het achterland; 
• Kusterfgoed in het duingebied en het achterland;  
• Kustplaatsen en achterland; 
• Gebruikskwaliteiten;  
• Culturele en mentale betekenis van de kust. 
 

http://www.zmf.nl/


                                                
        
 

                                   
  
 
 
Zorgwekkende kustontwikkelingen 
De belevingswaarde van onze kust is een groot goed en dit komt tot uiting in de aantrekkingskracht 

van de kust voor toerisme en recreatie. Samen hebben de Kustpact partners onderschreven dat 

nieuwe recreatieve ontwikkelingen met een ruimtebeslag in de kustzone moeten bijdragen aan het 

behoud en – indien mogelijk – de versterking van de kwaliteit van de kustzone en niet mogen leiden 

tot aantasting van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone. 

 

Wij moeten helaas met grote zorgen constateren dat een aantal projecten doorgang dreigt te gaan 

vinden die een directe bedreiging vormen voor het behouden van de bovengenoemde kwaliteiten in 

de Kustzone. 

 

Onze grootste zorg is dat verschillende kustgemeenten, die overigens onze partner zijn in het 

Kustpact, weer ruimte gaan geven aan ongewenste ontwikkeling. Ontwikkelingen die wat ons betreft 

niet passen binnen de afspraken van het Kustpact. Zo dreigen wij weer terug te vallen naar de 

situatie van voor 2015. 

 

Een aantal voorbeelden: 

 Noordwijk: deze gemeente heeft het voornemen om het Badcentrum Langevelderslag op te 

waarderen en uit te breiden op het aansluitende parkeerterrein. De Langevelderslag is 

gelegen in het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid. De schaal en massaliteit van de 

plannen moet passen binnen de afspraken van het Kustpact en de provinciale uitwerking 

hiervan; 

 Schagen: Deze gemeente heeft een grootschalig plan ontwikkeld voor de bouw van 

(permanente) strandpaviljoens, strandhuisjes en diverse andere bouwwerken op het strand 

van Petten. De natuurorganisatie zijn niet tegen een toeristische ontwikkeling met 

strandbebouwing op deze locatie, maar de grootschaligheid van het huidige plan is strijdig 

met bovengenoemde kernkwaliteiten van de kust;   

 Den Haag: De ongerepte delen van de duinen en het strand moet op deze locatie in Kijkduin 

vrij blijven van tijdelijke of definitieve bebouwing. De provincie Zuid-Holland heeft deze 

afspraken vastgelegd door deze delen van het strand en de duinen te laten vallen onder het 

Natuurnetwerk Nederland. Op het strand van Kijkduin staan nu voor de duur van 5 jaar 

veertig houten huisjes, die van maart tot oktober te huur zijn voor recreanten. Momenteel 

lopen twee aanvragen voor een permanente vergunning. Zo wordt een ongewenste situatie 

die niet past binnen de afspraken van het Kustpact voor dit gebied en het provinciaal beleid 

door gedrukt; 

 Brouwersdam: De mogelijke realisatie van een park met 315 villa’s aan de binnenzijde van de 

Brouwersdam in een omgeving met zeer hoge landschappelijke kwaliteit en een veelvuldig 

gebruik door dagrecreanten als bijv. Surfers, nadat nota bene de Raad van State in 2019 het 

bestemmingsplan heeft vernietigd. Een aanvraag en vaststelling tot bestemmingsplan is door 

het College van Burgemeesters en Wethouders opnieuw voorgelegd bij de Raad van de 

gemeente Schouwen-Duiveland. 

http://www.zmf.nl/


                                                
        
 

                                   
  
Voorkomen grootschalige kustprojecten 

Juist het Kustpact was bedoeld om dit soort (grootschalige) projecten te voorkomen. Als blijkt dat 

deze projecten doorgang vinden is de inzet van alle partners van het Kustpact voor niets gebleken. 

Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkeling.  

 

Wij verzoeken u dringend, als voorzitter van het Kustpact, de kustgemeenten en kustprovincies aan 

te spreken op de afspraken in het kustpact, zo nodig handhavend op te treden,  zodat de afspraken in 

het Kustpact worden nagekomen bij de afweging van toekomstige plannen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Zeeuwse 

Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Het Zuid-

Hollands Landschap en Landschap Noord-Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P. Ouwehand, 

Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland   
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