Vraag
aan Gedeputeerde Staten

Nummer
3195
Onderwerp
Grootse plannen voor kustbebouwing in Zuid-Holland State
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van
Provinciale Staten A van Hunnik (GroenLinks), C.H. Schaapman
(SGP/CU), P.J.H.D Verkoelen (CDA), A.H.K. van Viegen (PvdD), R. van
Aelst (SP), C.M.C. van den Berg (VVD), W.M. Bakx (50Plus), J.N. Bade
(D66) en N.K.O. Matil (PvdA), d.d. 15 juni 2016, bij mij de volgende
vragen hebben ingediend:

Toelichting
Op 11 juni 2016 publiceerde de NOS het volgende bericht ‘Nederlandse kust in snel
tempo volgebouwd’: http://nos.nl/artikel/2110400-nederlandse-kust-in-snel-tempovolgebouwd-met-vakantiehuisjes.html naar aanleiding van het onderzoek van
Natuurmonumenten. In het bericht wordt vermeld dat er in Zuid-Holland driemaal
zoveel wordt gebouwd als voorgaande jaren.
GroenLinks, SGP-CU, CDA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA
hebben hierover de volgende vragen aan het College
1. Is het college op de hoogte van bovenstaand bericht?
2. Is het college al langer bekend met de plannen om 1429 huisjes, hotelkamers en
appartementen te realiseren aan de kust van Zuid-Holland?
3. Wat is de visie van het college op deze plannen?
In de startnotitie voor de wijziging van de Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM)
heeft het college aangegeven een deel van de Zuid-Hollandse kust te willen
toevoegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
4. Vindt het college de huidige bebouwingsplannen passen in de voorgestelde wijziging
in de startnotitie van de VRM? Zo ja, hoe ziet het college dat voor zich? Zo nee, hoe is
het college van plan deze bebouwingsplannen te stoppen?
Volgens het artikel hebben in Hoek van Holland de eerste bewoners van strandhuizen
al aangegeven straatverlichting te willen hebben. Verlichting kan leiden tot grote
verstoringen in het natuurgebied. Ook zal er infrastructuur (parkeerplaatsen,
waterleiding, etc.) voor de huisjes moet worden aangelegd, waarmee het natuurgebied
zal worden aangetast.
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5. Hoe staat het college tegenover mogelijke plannen voor extra (straat)verlichting in het
kustgebied?
6. Wat doet het College om te voorkomen dat de ingreep in het voetspoor van de huisjes
de kust verder aangetast wordt?
Veel van de geplande kustbebouwing bevindt zich op Goeree-Overflakkee. Volgens
het gebiedsprofiel1 kan de ontwikkeling van verblijfsrecreatie een risico vormen voor
de ruimtelijke kwaliteit.
7. Wat is de visie van het college op de bebouwingsplannen op Goeree-Overflakkee?
8. Hoe gaat het college zich inzetten om de ruimtelijke kwaliteit van de Goereese kust te
behouden?
9. Wat betekent dit voor de reeds toegezegde en in uitvoering zijnde acties?
10. Zijn er aanvullende maatregelen nodig om bebouwing te voorkomen?
11. Is het college bereid om aanvullende maatregelen te nemen om bebouwing in het
Zuid-Hollandse kustgebied te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

Den Haag, 15 juni 2016
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit

1

http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/2425/gebiedsprofielgoereeoverflakkeevastgestelddoorgs27november2012.pdf

