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Geachte leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu,  

 

Het gevoel van vrijheid, ruimte, wind om je hoofd kun je aan de kust nog ervaren. Dit is, zeker 
in vergelijking met verstedelijkte delen van Nederland, een vrijwel unieke eigenschap van de 
kust. Dertien natuurorganisaties1 pleiten daarom voor duidelijke ruimtelijke en planologische 
kaders om unieke landschapswaarden, rust, ruimte, ongereptheid en weidsheid van de kust 
te beschermen. Wanneer deze ontbreken, dreigen we een uniek landschap kwijt te raken: 
523 kilometer aan brede, ongerepte, vrij toegankelijke zandstranden en robuuste duinketens. 
Met deze brief doen wij mede namens tienduizenden bezorgde burgers een dringende 
oproep aan Kabinet en Parlement om het besluit dat kustbebouwing langs de hele 
Nederlandse kust mogelijk maakt terug te draaien. Hieronder lichten wij deze oproep toe.  

 

Zonder ruimtelijke kaders en wetgeving op bovenlokaal niveau dreigen unieke en waardevolle 
eigenschappen van de kust verloren te gaan door een toename van bebouwing in de 
kuststrook in de vorm van bijvoorbeeld recreatieparken, appartementen, boulevards, 
strandhuisjes en paviljoens. Hoe bewaken we dat de meer dan 25 kustgemeenten die het in 
de toekomst voor het zeggen hebben, integrale afwegingen maken over de eigen 

gemeentegrenzen heen? Hoe wordt een zorgvuldige balans bewaakt tussen korte termijn 
belangen van economisch initiatief versus lange termijn belangen van behoud van ruimtelijke 
kwaliteit? 

 

Het ontwerpbesluit Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (barro), dat de 
ministerraad op 18 december goedkeurde, neemt de planologische beperkingen weg voor 
bebouwing op het strand, in de duinen, op zeedijken en het aangrenzende achterland. Regie 
en overzicht dreigen verloren te gaan. De natuurwetgeving reikt niet ver genoeg om ook 
(provincieoverstijgende) landschappelijke waarden te beschermen.   

                                                 
1 Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Het Zeeuwse 
Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, het WereldNatuurfonds, de Waddenvereniging, 
LandschappenNL, Landschap Noord-Holland, de Vogelbescherming, de Vereniging Kust & Zee en Stichting de 
Noordzee  
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Natuurorganisaties zijn bezorgd over de gevolgen, omdat met de verrommeling van de kust 
we niet alleen een van de belangrijkste Nederlandse landschappen kwijtraken, maar ook een 
van de belangrijkste toeristische trekkers. Honderdduizenden bezoekers uit onder andere 
Nederland, Duitsland en België komen om onze kust te bezoeken en te genieten van het 
ongeschonden kustlandschap.  

 

Om te voorkomen dat bebouwing op willekeurige plekken aan de kust verschijnt en de unieke 
kwaliteiten onder druk komen te staan, is en blijft een overkoepelend afwegingskader nodig 
dat alle belangen op het gebied van economie, landschap, natuur, toerisme, ruimtelijke 
ordening en veiligheid afweegt. Op die manier hebben provincies en kustgemeenten de 
vrijheid om lokale afwegingen te maken binnen een nationaal kader dat alle belangen 
meeneemt en borgt.  

 

In het ontwerpbesluit dat op dit moment voorligt, is geen enkele waarborg dat de hierboven 
genoemde belangen worden meegewogen. In het ontwerpbesluit barro is de rijkssturing voor 
kustbebouwing ingeperkt tot uitsluitend regelgeving met betrekking tot waterveiligheid. 
Hierdoor worden vanuit de overheid geen ruimtelijke beperkingen meer opgelegd 
voor kustbebouwing. Dit is onder andere strijdig met de constatering in de Nationale Visie 
Kust dat er meer ruimte voor dynamiek in de duinen moet zijn.  

 

Het Kabinet loopt hiermee vooruit op nieuwe wet- en regelgeving. Een nationale 
Omgevingsvisie staat op de rol voor 2016, en de Omgevingswet is pas voorzien in 2018. 
Helaas is besloten hier niet op te wachten, maar wordt ruimtelijke ordening voor de kust 

gedecentraliseerd en parallel getrokken aan het gedecentraliseerde natuurbeleid. Dit is 
problematisch, omdat juist het overkoepelend afwegingskader, zoals dat bij de decentralisatie 
van het natuurbeleid wel is ontwikkeld in de vorm van een natuurpact, ontbreekt.  

 

Op 21 januari vindt het Algemeen Overleg Omgevingswet plaats. Op deze datum debatteert u 
met de minister van Infrastructuur en Milieu over het omgevingsrecht. Gezien de risico’s en 
het ontbreken van duidelijke afspraken over kustbebouwing in het ontwerpbesluit barro 
vragen wij de Tweede Kamer om:  

 

 het ontwerpbesluit barro in haar huidige vorm te stuiten, en er bij de minister op aan te 

dringen dat zij het besluit herroept; 

 er bij de minister op aan te dringen dat een nieuw besluit de integrale, bovenregionale 

natuur- en landschapswaarden van de Nederlandse kust borgt, en een nieuw barro pas te 

laten ingaan als deze borging er is. Deze kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in de 

nationale omgevingsvisie.  
 
Tevens zullen we u op 19 januari een petitie aanbieden over dit onderwerp. Graag gaan we 
naar aanleiding daarvan het gesprek met u aan.  
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Mede namens Zeeuwse Milieufederatie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Het 
Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, het 
WereldNatuurfonds, de Waddenvereniging, LandschappenNL, Landschap Noord-Holland, de 
Vogelbescherming, de Vereniging Kust & Zee en Stichting de Noordzee 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Marc van den Tweel 

Directeur Natuurmonumenten 

          

 

              
 

                         

   


