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KENMERK: AM 16-020 BEHANDELD DOOR: DATUM: 17 februari 2016 
  A. van der Meulen 
BETREFT: Reactie Besluit algemene regels ruimte-  071-5143719 
  lijke ordening  arnoud@duinbehoud.nl 

     
 

Geachte mevrouw, heer,  

 

Hierbij reageert de Stichting Duinbehoud mede namens Vereniging Natuurmonumenten, 

Stichting Het Zeeuwse Landschap, Zeeuwse Milieufederatie, Zuid-Hollands Landschap, Natuur- 

en Milieufederatie Zuid-Holland op de Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening in verband met de herziening van de Beleidslijn kust en enige 

andere wijzigingen.  

 

Wij beperken ons tot een reactie op Bijlage A, behorend bij artikel I, onderdeel P, van het Besluit 

van tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in verband met herziening 

van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen Bijlage 2 bij Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening. 

 
 

 
Algemeen  De kaart geeft zones weer, waar slechts vanuit 

waterveiligheidsoogpunt verschillende randvoorwaarden gelden voor 

bebouwing van het kustfundament. Naast het waterveiligheidsaspect 

gelden voor het kustfundament nog andere aspecten waar bij 

bebouwing rekening mee moet worden gehouden. Daarbij gaat het 

onder andere om natuur (EHS, Natura 2000) en ruimtelijke kwaliteit. 

Door deze sectorale benadering en het buiten beschouwing laten van 

andere belangrijke ruimtelijke aspecten, wekt de kaart mogelijk 

valse verwachtingen bij projectontwikkelaars en beleidsmakers met 

betrekking tot de mogelijkheden voor het bebouwen van de kust en 

kan de kaart mede daardoor bijdragen aan de wildgroei van 

strandbebouwing die nu al aan de gang is.  

 Doordat het een sectorale kaart betreft is onvoldoende rekening 

gehouden met de noodzaak van meer dynamiek in de zeereep voor 

het behalen van de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. 

Lidstaten zijn de verplichting aangegaan om ervoor te zorgen dat 

75% van het oppervlakte van hun natuurlijke habitats in een goede 

staat verkeert. Hieraan wordt niet voldaan, mede doordat er op dit 

moment nog onvoldoende natuurlijke dynamiek in de zeereep wordt 

toegestaan. Door het huidige beleid nu vast te leggen in het barro en 

daarbij te verwijzen naar mogelijkheden voor bebouwing van het 

kustfundament in minder dynamische zones, wordt uitbreiding van 

dynamiek in de toekomst belemmerd.   

 Er is o.i. onvoldoende geredeneerd vanuit de gedachte dat elke vorm 

van dynamiek acceptabel is zolang dat de veiligheid van het 

achterland niet in gevaar brengt en het niet ten kosten gaat van de 
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stabiliteit van de waterkering. Als je vanuit dit uitgangspunt de kaart 

inkleurt dan ontstaan er veel groene kustvakken met. 

 De kaart is het resultaat van een inventarisatie van het vigerende 

beleid bij de waterschappen ten aanzien van dynamiek. De definities 

van dynamiek en het beleid ten aanzien van dynamiek verschillen 

per waterschap. Dat leidt tot een inconsequente verdeling tussen 

hoog dynamische en laag dynamische zones. De vanuit 

veiligheidsoogpunt veel kwetsbaardere kust van Delfland is 

bijvoorbeeld grotendeels groen (wat wij overigens toejuichen), 

terwijl de veel robuustere kust van Rijnland zelfs bij de breedste 

duingebieden nog grote paarse stukken heeft (wat wij veroordelen).  

 Voor de groene zones gelden meer restricties (art. 2.3.5 Barro). Het 

blijft echter onduidelijk wat precies de gevolgen zijn van de groene 

en paarse zones voor (restricties voor) kustbebouwing. In Hoek van 

Holland staan de groene zones al bijna vol met aaneengesloten rijen 

strandhuisjes en strandtenten. Als dat in de groene zones allemaal 

mag, dan rijst de vraag wat de plannen zijn in de paarse zones.  

 Eind 2015 heeft het Kabinet de Beleidslijn Kust 2015 vastgesteld. 

Daarbij behoort een bijlage met een kaart, waarin onderscheid wordt 

gemaakt tussen vier gradaties van dynamiek (licht paars = geen 

intstuiving; donker paars = instuiving van alleen de zeereep; licht 

groen =  instuiving van en voorbij de zeereep; donker groen = 

maximale dynamiek). Als onderdeel van de terinzagelegging van het 

Barro ligt ook de Beleidslijn Kust 2015 ter inzage. De bijlage 

ontbreekt daarbij echter. Het is nu onduidelijk wat de status is van 

de kaartbijlage van de beleidslijn kust 2015 en hoe deze zich 

verhoudt tot de kaarbijlage (bijlage 2) van het Barro. Als de 

kaartbijlage van de Beleidslijn Kust 2015 nog enige status heeft, dan 

willen wij nog graag de kans hebben om ook op die kaart te 

reageren.  

Texel Er kan op veel plaatsen meer overstuiving van de zeereep worden 

toegelaten (23-24 en 12-14) 

Kop van NH  Is nu al dynamischer dan de kaart suggereert en de dynamiek levert 

een positieve bijdrage aan natuur en veiligheid.  

 Km 2-4, 7-10, 14-17 en 51-52 kunnen van paars naar groen 

 Wij willen hier het gebied voor het Botgat, bij Groote Keeten (paal 

8.2 tot 9.9) specifiek uitlichten. Dit gebied is hoog dynamisch en 

heeft daardoor een hoge landschappelijke waarde en hoge 

natuurwaarden. Bebouwing in welke vorm dan ook, is hier absoluut 

onwenselijk.  

Noordhollands 

Duinreservaat 

En 

Boswachterij 

Schoorl 

 Vigerend beleid van Hoogheemraadschap van Hollands 

Noorderkwartier is, voor zover bij ons bekend, dat afgezien van 

zones van 500 meter ten zuiden en noorden van de kustdorpen en 

recreatieknooppunt Castricum aan Zee de kust dynamisch wordt 

beheerd. Op de kaart bij het barro is de paarse zone bij de 

kustplaatsen en het recreatieknooppunt in veel gevallen enkele 

tientallen meters opgerekt. Dit is onterecht en de uitbreidingen van 

de paarse zones zouden dus weer toegevoegd moeten worden aan 

de groene zones.  

 Aan de zuidkant van Wijk aan Zee is de paarse zone vrijwel 

verdubbeld ten aanzien van het vigerende beleid. De paarse zone 

zou hier ook beperkt moeten blijven tot 500 meter ten zuidelijk van 

grens van de dorpsbebouwing.  

Nationaal 

Park Zuid-

Kennemerland 

 Tussen de Noordwestelijke Natuurkern en Bloemendaal aan Zee  is 

niet gezoneerd. We pleiten ervoor om bij Noordwest Natuurkern 

(KM-paal 60.5 (iets voorbij restaurant Parnassia) tot KM-paal 57.5 

(ter hoogte van restaurant La Maranda)) maximale dynamiek toe te 

staan. Bebouwing is hier absoluut ongewenst.  

AW duinen  De kust voor het noordelijk deel van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen (paal 67-70) is onnodig paars -> kiezen voor 



 
Pagina 3 van 3 

instuiving zeereep en doorstuiven naar de duinen erachter! 

 De kust voor het zuidelijk deel van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen (paal 73 – 75) is onnodig paars. -> kiezen voor 

instuiving zeereep en doorstuiven naar de duinen erachter! 

Noordduinen 

Noordwijk 

 Km 73-80 geen enkele reden om dit te beperken tot alleen instuiving 

in de zeereep, er ligt dynamisch duingebied achter. Dynamiek in de 

zeereep is een abslolute noodzaak om doelstellingen rijksbeleid voor 

natuur te halen.  

 Op dit traject kunnen de zones waar al strandbebouwing staat (zoals 

bij de Langevelderslag) laag dynamisch blijven.  

Coepelduijnen  Km 83-86 geen enkele reden om dit te beperken tot alleen instuiving 

in de zeereep, er ligt dynamisch duingebied achter. Dynamiek in de 

zeereep is een abslolute noodzaak om doelstellingen rijksbeleid voor 

natuur te halen. 

Berkheide  88-89 is onnodig paars. Dynamiek in de zeereep is een abslolute 

noodzaak om doelstellingen rijksbeleid voor natuur te halen. 

Meijendel  92-99 onnodig paars. Dynamiek in de zeereep is een abslolute 

noodzaak om doelstellingen rijksbeleid voor natuur te halen. 

 Bij 92 – 93 (Wassenaarse slag) is de zeereep al dynamisch gemaakt 

en is het juist de bedoeling dat het zand doorstuift naar achteren. Dit 

is nog niet verwerkt in de kaart.   

Kapittelduinen  Bij Ter Heijde ligt een paarse zone van 1,2 km! Dat ligt helemaal 

voor N2000 gebied maar wel ca. 700 meter voor het dorp Ter Heijde 

wat inderdaad als laag dynamisch kan worden beschouwd. Direct ten 

zuiden van Ter Heijde is de zeereep prima kwaliteit N2000 gebied 

dat niet verschilt van het ‘groene’ stuk dat er zuidelijk aan grenst. Er 

is geen enkel argument om dit als laag dynamisch te bestempelen.  

Goeree  Het Flaauwe werk (ca. Paal 10.5 – 13.5) is een paarse zone. Het 

strand valt hier onder Natura 2000 gebied De Voordelta, met 

onder andere doelstellingen voor embryonale duinen en 

strandbroeders. De duinen zijn hier exact het zelfde als meer 

westelijk. 

 Het stuk tussen Beachclub ‘t Gorsje en de oude werkhaven op de 

kop van Goeree (Paal 19 tot 20) is onnodig paars. 

Schouwen  Rond paal 8, Verklikkerstrand is paars, maar kan gewoon groen. Dit 

is een aangroeikust dat is maximale dynamiek.   

Walcheren  Bij de zandige delen van de kust zou instuiving van de zeereep goed 

zijn voor veiligheid en natuur, volgens de kaart is echter ten zuiden 

van km 11 geen instuiving van de zeereep gewenst.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Drs. A.C.K. van der Meulen, Stichting Duinbehoud 

 


