
KUSTPACT 
Balans tussen bescherming en 
ontwikkeling 

Presentatie KUSTPACT raad 1 september 2016 



Aanleiding opstellen KUSTPACT 
• Het Rijk wil de “Beleidslijn Kust” uit 2007 vervangen door de nieuwe 

versie van 2015 
• De minister van Infrastructuur en Milieu maakte eind 2015 het 

voornemen bekend om meer bebouwing op en aan de kust toe te staan 
 

• Dit bericht leidde tot veel maatschappelijke en politieke weerstand 
• Diverse instanties reageerden en in de Tweede Kamer werden moties 

ingediend 
 

• Naar aanleiding hiervan is besloten deze beleidswijziging niet door te 
voeren en eerst in overleg te gaan met maatschappelijke en 
bestuurlijke organisaties 
• Doel is het opstellen van een “Kustpact voor de kust in brede zin” 

 
 



Aanleiding opstellen KUSTPACT 



Reacties 



Inventarisatie Natuurmonumenten 



Doel van het KUSTPACT 
Het vinden van een goede balans tussen bescherming en behoud 
van de waarden van de Nederlandse kust enerzijds en de 
ontwikkeling van de kust anderzijds. 
 
 
 



Organisatie opstellen Kustpact 
Bestuurlijk overleg Kustpact 
Deelnemers:  Minister van Infrastructuur en Milieu en bestuurders  
  betrokken partijen 
Taak:  Procesbewaking en besluitvorming 
 
Begeleidingsgroep Kustpact 
Deelnemers: Ministerie I. en M. (voorz. en secr.) en   
  vertegenwoordigers betrokken partijen 
Taak:  Opstellen stukken en begeleiden ingeschakelde  
  derden. 
 
 
 
 



Betrokken partijen 



Rol kustgemeenten en Gemeente Bergen 
De kustgemeenten zijn in het Bestuurlijk Overleg vertegenwoordigd door: 
 
Dhr. J.Wienen- burgemeester van gemeente Katwijk 
Dhr. P.Ouwendijk- wethouder van gemeente Westland 
 
Bergen heeft zich aangemeld als geïnteresseerde partij voor 
deelname aan het overleg. 
 
Dit heeft geleid tot een vervangersrol voor bovenstaande personen en 
deelname door weth. Odile Rasch aan het BO op 8 juli jl. 
 
Terugkoppeling en overleg heeft plaatsgevonden in het ONHK 
(Overleg Noord-Hollandse Kustgemeenten) 



Indeling Nederlandse kust 
De Nederlandse Kust wordt 
ingedeeld in drie delen: 
De Wadddenkust (5 gemeenten), 
de Hollandse Kust (16 gemeenten 
– NH 9 en ZH 7) en de 
Zuidwestelijke Delta (6 gemeenten) 
  
Totaal zijn er 27 kustgemeenten. 
 
De gemeente Bergen heeft een 
kuststrook van ca. 24 km en is 
daarmee de gemeente met de 
langste kustlijn binnen de 
“Hollandse Kust” 
 



Acties om te komen tot een KUSTPACT 

1. Opdracht voor het opstellen van een zgn. WAARDENDOCUMENT 
- Overzicht van alle waarden die onderscheiden kunnen worden  
- Inventarisatie plannen Rijk en Provincies (niet gemeenten). 
 

2. Opdracht voor het maken van een overzicht van het JURIDISCH 
 INSTRUMENTARIUM rondom bouwen aan de kust 
 -   Rijksbeleid, Provinciaal beleid, Hoogheemraadschappen, Sectorale 
         wetgeving etc. 
 
3. Opstellen convenant “KUSTPACT’’  

- Document waarin afspraken staan die alle partijen met elkaar 
maken en dat ondertekend wordt. 

 
  
 

 
 



Producten m.b.t. Kustpact 
Rapport: 
 “Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust” 
Een inventarisatie van de kernkwaliteiten, collectieve waarden en plannen die op rijks- en 
provinciaal niveau zijn gemaakt. 
Opgesteld door: Bureau Strootman Landschapsarchitecten Amsterdam 
 



Waardendocument Inhoud 
 
1. Overzicht ontwikkeling/historie 
2. Begrenzing kustgebied (definitie) 
3. Kernkwaliteiten en collectieve waarden 

1. Vrij uitzicht en grootschaligheid 
2. Natuurlijkheid en dynamiek 
3. Robuuste waterstaat 
4. Contrasten met het achterland 
5. Kusterfgoed in het duingebied en achterland 
6. Kustplaatsen en achterland 
7. Gebruikskwaliteiten 
8. Culturele en mentale betekenis van de kust 

4. Vigerend omgevingsbeleid Rijk en Provincie 
5. Vervolg 
 



Producten m.b.t. Kustpact 
Rapport: 
“Juridisch instrumentarium kust “- Een inventarisatie van het juridisch 
instrumentarium op en rond het kustfundament waarmee het bouwen wordt gereguleerd. 
Opgesteld door: Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. 
 



Beleidsvrijheid gemeenten 
De gemeentelijke beleidsvrijheid m.b.t. bouwen in de kuststrook 
wordt ingekaderd door: 
 
 Rijksbeleid (BARRO) 
 Provinciaal beleid (visies, verordening) 
 Sectorale wet- en regelgeving 
 
  Waterwet (Noordzee, Beleidslijn Kust) 
  Keur en Legger (HH schap) 
  Flora en Faunawetgeving (soortbescherming) 
  Natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming) 
  Drinkwaterwin- en stiltegebieden (Provincie) 
 



Uitgangspunten convenant Kustpact 
• Van alle partijen, door alle partijen en met alle partijen.  
 

• Gezamenlijk onderkennen van het belang van een veilige, 
aantrekkelijke en economisch sterke kust (Nationale Visie Kust, 2013).  

 
• De huidige bestuurlijke verhoudingen en verantwoordelijkheden ten 

aanzien van de kustzone blijven zoals ze zijn en voldoen.  
 

• Gezamenlijk onderkennen van de noodzaak voor integrale 
kustontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de omschreven 
kernkwaliteiten en collectieve waarden. 

 
• De verdere zonering wordt opgepakt door provincies. 
  
• Streven naar vaststelling in september 



Inhoud Kustpact 
Definities en doel 
1. Definities (Nederlandse Kust, Kustfundament en Kustzone) 
2. Doel:  Het vinden van een goede balans tussen bescherming en 

behoud van de waarden van de Nederlandse kust enerzijds en de 
ontwikkeling van de kust anderzijds. 

Uitgangspunten, principes en waarden 
1. Uitgangspunten 

1. Partijen onderschrijven het belang van een veilige, aantrekkelijke en 
economisch sterke kust, zoals vastgesteld met de Nationale Visie 
Kust (2013) 

2. Partijen onderschrijven de huidige bestuurlijke verhoudingen en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de kustzone.  

2. Principes 
1. Meegroeiprincipe 
2. Principe van basiszekerheid 
3. Principe van natuurlijke dynamiek 
4. Principe van ruimtelijke kwaliteit 
5. financieringsprincipe 

 
 



Vervolg inhoud Kustpact 
5. Kernkwaliteiten en collectieve waarden 
Doorwerking, inzet en acties 
6.   Doorwerking 
7.   Inzet en acties minister 
8.   Inzet en acties provincie Zeeland 
9.   Inzet en acties provincie Zuid-Holland 
10. Inzet en acties provincie Noord-Holland 
11. Inzet en acties provincie Fryslân 
12. Inzet en acties provincie Groningen 
Overleg en financiering 
13. Periodiek overleg 
14. Financiering van de uitvoering 
Slotbepalingen 
15. Citeertitel 
16. Afdwingbaarheid 
17. Bijlagen 
18. Inwerkingtreding en looptijd 
19. Opzegtermijn 
20. Openbaarheid 
 



Reageren/Besluiten 
Het concept convenant Kustpact is op dinsdag 30 augustus in het college 
behandeld.  
Het college heeft besloten: 
 

 - Kennis te nemen van het concept Kustpact. 
 - Na toezending en goedkeuring van het definitieve Kustpact 
   door het college worden de burgemeester van de gemeente  
   Katwijk en de wethouder van de gemeente Westland  
       gemachtigd tot ondertekening van het Kustpact namens onze 
       gemeente. 

 
Het aangaan van een overeenkomst of een convenant is een 
bevoegdheid van het college. 
Door middel van deze presentatie wordt de informatieplicht richting raad 
ingevuld. 
 
 
 



Gevolgen van ondertekening KUSTPACT 
• Zoals het convenant Kustpact nu wordt voorgesteld heeft het geen 

ingrijpende financiële of politieke gevolgen 
 
• In het convenant is expliciet vermeld dat het niet afdwingbaar is 
 
• Met de ondertekening onderschrijven de gemeenten de waarden van 

de kust en de uitgangspunten van het Kustpact 
 
• Het Kustpact geeft ons de mogelijkheden om binnen de bestaande 

wet- en regelgeving verder te gaan met de ontwikkeling van ons strand 
en de kust. 

 
• Dit doen we in samenspraak met inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties. Met de ondertekening van het Kustpact 
wordt deze werkwijze niet beperkt door verdere nationale regelgeving. 

 



EINDE 
Presentatie Kustpact 1 sept 2016 



Definities Kust 
Kustfundament: in het Barro (zie kaart) 
-/- 20 lijn incl. alle duingebieden en 
zeekeringen. 
 
Nederlandse kust: 
De Noodzeekust van de 
Waddeneilanden, de Hollandse 
Kustboog en van de Zuidwestelijke 
delta, inclusief de mondingen van de 
zeearmen. 
 
Kustzone: 
De Nederlandse kust inclusief het 
kustfundament en een strook 
landwaarts daarvan met een 
functionele relatie met de kust 
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