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Geachte heer Brouwer,
Op 5 januari jl. heeft u het college van dijkgraaf en hoogheemraden een aantal schriftelijke vragen
gesteld ten aanzien van het kabinetsbeleid over kustbebouwing.
In deze brief beantwoorden we de door u gestelde vragen.
1. Kent D&H het besluit van het kabinet van 18 december jl. om de regels voor kustbebouwing te
gaan aanpassen, zodat - als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen
belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust – er meer ruimte voor
(bouw)activiteiten komt en dat dit o.a. inhoudt dat er vanaf 1 juli 2016 meer mogelijkheden
komen om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren?
[Ref. www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/18/meer-bebouwing-mogelijk-langsnederlandse-kust]
Antwoord: Ja, het college van dijkgraaf en hoogheemraden is op de hoogte van het kabinetsbesluit
en de daaropvolgende discussie, die inmiddels is afgerond met het besluit van de minister om het
voorstel terug te nemen.
2. Kent D&H de zorgen van diverse milieu- en natuurorganisaties, maar ook van individuele
burgers gegeven ingezonden brieven in o.a. het AD, die zich laten samenvatten in uitspraken
als: “voor je het weet, staat onze kust vol hoogbouw”, of “vrij zicht is één van de genoegens van
een stranddag”?
[Ref. www.beschermdekust.nl (met 2 in ons gebied als ‘bedreigend’ aangegeven bouwplannen
m.b.t. strandhuisjes en duinvilla’s in Petten aan Zee en Groote Keeten) en
www.anp360.nl/nieuws/article/16096413?h=6e035a0fa89c427e787fc11e8cef99ec&c=195]
Antwoord: Ja.
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3. In welke mate is D&H, al of niet via de Unie van Waterschappen, betrokken geweest bij de
voorbereiding van dit kabinetsbesluit en wat was de strekking van de HHNK-inbreng?
[Ref. www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/waterschappen-blijventerughoudend-met-bebouwing.9506790.lynkx]
Antwoord: HHNK heeft op ambtelijk niveau vanuit diverse disciplines (beheer, technisch adviseurs,
vergunningverlening) op conceptteksten van de Beleidslijn Kust gereageerd. Dit betrof opmerkingen
van meer algemene aard met het oog op de betekenis van de Beleidslijn Kust voor (het beleid van)
HHNK.
4. Ziet D&H korte termijn gevolgen van dit kabinetsbesluit rond de nieuwe beleidslijn kust voor de
uitvoering van de taken van HHNK, bijv. t.a.v. de lopende discussie over de locatie van de
strandpaviljoens in Egmond aan Zee?
Antwoord: Nee, de voorgenomen beleidslijn Kust is teruggenomen. Onze taak verandert niet. Alle
initiatieven worden nog steeds getoetst op waterveiligheid (verstoring van het duin, uitvoerbaarheid
beheer en onderhoud).
5. Is D&H het met mij eens dat de maatschappelijke verantwoordelijkheden van HHNK in relatie tot
het kustbeheer direct beïnvloed worden door deze nieuwe beleidslijn kust en dat er door HHNK
in de uitvoering steeds een gevoelige weging moet plaatsvinden tussen de belangen van
economie (die door dit door de VVD geleide kabinet nu extra aandacht krijgen) en de belangen
van kustveiligheid en natuur/milieu?
Antwoord: Zie vraag 4. De discussie heeft voldoende duidelijk gemaakt dat een zorgvuldige
afweging van belangen nodig is. Het dagelijks bestuur is blij dat de afweging van waterveiligheid niet
verder onderdruk komt te staan ten behoeve van andere belangen, nu het voorstel is
teruggetrokken. De ontwikkeling dat waterveiligheid mogelijk meer nevengeschikt wordt aan andere
belangen zagen we als zorgelijk.
6. Is D&H – gegeven het voorgaande – bereid om in CHI-verband (of Commissie W&W) een goed
geïnformeerd debat te organiseren om het effect van deze nieuwe beleidslijn kust te bespreken
en richting te geven aan de opstelling van HHNK bij concrete bouwplannen e.d.?
Antwoord: Nee, dat is op dit moment niet aan de orde. De minister heeft aangegeven het voorstel
terug te nemen.
Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

