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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 12 juli 2016  

 

Vragen nr. 74 

 

 

 

Vragen van de heer N. Papineau Salm (PvdA) over bouwdrift aan de Noord-Hollandse kust 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 13 juni 2016 door het lid van Provinciale Staten, de heer N. 

Papineau Salm (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

 

De laatste tijd komen er steeds meer berichten over kustbebouwing. Het gaat dan over het 

bouwen van strandslaaphuisjes aan het strand en over het realiseren van huisjes, bungalows 

direct achter de duinen. De Pvda fractie maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen.  

Het bebouwen van de kuststrook kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 

kustbescherming, de ontwikkeling van de kwetsbare natuur o.a. in het kader van het Natuur 

Netwerk Nederland. Daarnaast zal de bebouwing aan het strand gevolgen hebben voor de 

recreatie. Heel veel mensen gaan nl. naar het strand om daar de open ruimte te beleven. 

Wanneer er langs Noord-Hollandse stranden een groot aantal strandslaaphuisjes wordt 

gebouwd zal dat invloed hebben op de toekomst van de recreatie en de economie in de vele 

kustgemeenten. 

In de NRC van 11 juni jl  wordt in het artikel ‘Overcapaciteit aan kust dreigt door bouwdrift’ aan 

deze zorgelijke ontwikkeling uitvoerig aandacht besteed. Voor Noord-Holland zijn ook de 

nodige plannen in voorbereiding. 

 

 

Vragen: 

 

1. Heeft u kennis genomen van genoemde ontwikkelingen en specifiek van de berichtgeving 

in de NRC van 11 juni 2016? 

 

2. Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling in relatie tot de kustbescherming, natuurontwikkeling 

en de toekomst van de recreatie(beleving van het strand als open ruimte)? 

 

3. Zijn de gemeenten op dit moment vrij om vergunningen voor strandslaaphuisjes op het 

strand en huisjes achter de duinen af te geven zonder tussenkomst van de provincie? 

 

4. Deelt u de mening van Natuurmonumenten dat er op dit moment geen sprake is van regie 

vanuit de overheid (rijk en provincie) op de plannen in de kustgemeenten? 
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5. Is GS bereid om de regie inzake de plannen voor de Noord-Hollandse kust op zich te 

nemen? En daarmee te bewerkstelligen dat in de PRV wordt opgenomen waar wel en niet 

gebouwd mag worden. 

 

 

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt: 

 

Vraag 1:  

Heeft u kennis genomen van genoemde ontwikkelingen en specifiek van de berichtgeving in de 

NRC van 11 juni 2016? 

 

Antwoord 1: 

Ja. 

 

Vraag 2:  

Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling in relatie tot de kustbescherming, natuurontwikkeling en 

de toekomst van de recreatie(beleving van het strand als open ruimte)? 

 

Antwoord 2:  

Goed dat Natuurmonumenten aandacht vraagt voor de kwaliteit en identiteit van de Noord-

Hollandse kust. Wel vinden wij dat het rapport geen goed onderscheid maakt tussen reeds 

gerealiseerde bebouwing, nieuwe bebouwing op het strand, nieuwe bebouwing in de 

kustdorpen en het vervangen van bestaande vakantiebungalows door nieuwe 

vakantiebungalows. De plancapaciteit uit het rapport van Natuurmonumenten kan sterk 

genuanceerd worden door hiermee wel rekening te houden.  

 

Een zorgvuldige omgang met de ruimtelijke kwaliteit is een hoofdthema in onze Structuurvisie 

en opgenomen met juridische borging in onze Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Wij 

kennen al een aantal jaar een zonering voor jaarrondpaviljoens in de PRV. Tegelijkertijd hebben 

wij de ambitie uitgesproken om de kustplaatsen en de kustzone beter te benutten voor 

recreatieve en toeristische ontwikkelingen. Ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit sluiten 

elkaar in onze visie niet uit. In ons coalitieakkoord hebben wij hierover het volgende 

opgenomen: ‘de economische, toeristische en recreatieve mogelijkheden van de kustplaatsen 

aan de Noordzee bouwen we uit, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor de veiligheid van de kust, 

de verfraaiing van het landschap en de verrijking van de natuur’.  

 

Met de voltooiing van de kustversterking aan de Hondsbossche Pettemer Zeewering is de 

Noordzeekust qua waterveiligheid op sterkte en veilig tot 2050. Vanuit waterveiligheid wordt 

nieuwe strandbebouwing (seizoen en jaarrond) altijd beoordeeld door de waterbeheerder.  

 

De duingebieden tussen de badplaatsen in Noord-Holland zijn vrijwel volledig aangewezen als 

Natura 2000-gebied. Op deze gebieden is de Natuurbeschermingswet van toepassing. Wanneer 

bebouwing aan het strand of aan de binnenkant van de duinen, buiten de Natura 2000-

gebieden plaatsvindt, moet worden aangetoond dat er geen negatieve effecten op de natuur 

binnen het Natura 2000-gebied optreden. De Natuurbeschermingswet biedt daarmee voldoende 

waarborgen voor bescherming van de natuur. Deze gebieden vallen ook alle onder bestaand 

NNN. 

 

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden de komende jaren 

natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in de duingebieden. Dit omvat onder andere het weer 
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laten stuiven van het duin vanuit de zeereep. In het kader van de actualisatie van het kustbeleid 

zullen wij bekijken of er op het strand voor de Natura 2000-gebieden voldoende ruimte is voor 

het benodigde dynamisch duinbeheer.  

 

Vraag 3: 

Zijn de gemeenten op dit moment vrij om vergunningen voor strandslaaphuisjes op het strand 

en huisjes achter de duinen af te geven zonder tussenkomst van de provincie? 

 

Antwoord 3: 

Het antwoord op deze vraag is tweeledig en afhankelijk van de aard van de bebouwing.  

 

Nee, de provincie kent een aantal regels in de PRV met betrekking tot kustbebouwing zoals 

huisjes achter de duinen (artikel 14, overige vormen van verstedelijking) en jaarrondbebouwing 

op het strand (artikel 31, strandzonering) . De belangrijkste zijn dat gemeenten nut en 

noodzaak van verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied moeten aantonen. Daarnaast 

stellen we eisen voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 15, Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van 

verstedelijking in het landelijk gebied en voor windturbines). Plannen voor dit type 

verstedelijking moeten voldoen aan de PRV én de initiatiefnemers moeten vanuit 

Natuurwetgeving en Waterbeheer de benodigde vergunningen hebben ontvangen.  

 

Ja, de provincie heeft  beperkt invloed op de seizoensgebonden slaaphuisjes op het strand.  

- Gemeenten zijn vrij om een bestemmingsplan met seizoensgebonden slaaphuisjes of 

een omgevingsvergunning af te geven, mits wordt voldaan aan het toetsingskader voor 

een bestemmingsplan/omgevingsvergunning en initiatiefnemers ook de benodigde 

vergunningen hebben ontvangen vanuit Natuurwetgeving en Waterbeheer.  

- Er moet daarnaast altijd een ontheffingsverzoek in het kader van de 

Natuurbeschermingswet worden aangevraagd, wanneer niet is uit te sluiten, dat strand- 

en duinbebouwing een negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden in de buurt 

van de ontwikkeling (externe werking). De provincie is hiervoor verantwoordelijk. 

 

Vraag 4:  

Deelt u de mening van Natuurmonumenten dat er op dit moment geen sprake is van regie 

vanuit de overheid (rijk en provincie) op de plannen in de kustgemeenten? 

 

Antwoord 4: 

Nee, op basis van de PRV zijn gemeenten gebonden aan regels. De provincie voert naast regie 

op de kwantiteit (nut en noodzaak) ook de regie op de ruimtelijke kwaliteit. De afgelopen jaren 

hebben wij, samen met andere partijen, op verschillende vlakken gewerkt aan het vraagstuk 

kustontwikkeling, zoals de Strategische Agenda Kust (2012) en het Atelier Kustkwaliteit (2012). 

Ook het project ‘Identiteit kustplaatsen van Noord-Holland’ (2015) biedt goede handvatten voor 

verdere ontwikkelingen langs de kust. De concretisering van deze visies zien wij als een 

volgende fase in onze beleidsontwikkeling. Wij zijn op dit moment bezig met de actualisatie van 

de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. De kustzone zal hierin als een van de 

landschapstypes uitgewerkt worden. Hierna zal ten behoeve van de Omgevingsvisie een 

volgende stap worden gezet.  

 

Vraag 5:  

Is GS bereid om de regie inzake de plannen voor de Noord-Hollandse kust op zich te nemen? En 

daarmee te bewerkstelligen dat in de PRV wordt opgenomen waar wel en niet gebouwd mag 

worden. 

http://www.noord-holland.nl/bestanden/jaarstukken2012/3.1.2.08_Strategische_Agenda_Kust.pdf
http://www.noord-holland.nl/web/Water-3/Profielen-op-zoek-naar-het-DNA.htm


 

2016  74 

 

4 

 

Antwoord 5: 

Zoals hierboven is aangegeven voert de provincie regie op verstedelijking aan de kust. Voor 

jaarrondstrandpaviljoens is al een zonering opgenomen en in het te actualiseren kustbeleid 

onderzoeken we of een zonering voor seizoensgebonden slaaphuisjes wenselijk is.  


