Bijlage 2: reacties op de concept Strategische Agenda Kust Zuid-Holland
Hierbij een overzicht van de verschillende reacties die zijn gekomen op de concept-versie van de
Strategische Agenda Kust. Tevens wordt aangegeven hoe de reacties in de rapportage zijn verwerkt.
Deze laatste redactieslag is ook gecommuniceerd met de leden van het Provinciaal Overleg Kust en
specifiek met de partijen die een reactie hebben gegeven.
•

Zienswijze van gemeente Katwijk door B&W http://idms/otcs/llisapi.dll/open/PZH-2019682313267
Antwoord van Zuid-Holland op deze zienswijze http://idms/otcs/llisapi.dll/open/PZH-2019688107676
De opmerkingen en aanvullingen van de gemeente Katwijk zijn o.a. verwerkt in 4.3. Hier is als
actiepunt toegevoegd om gezamenlijk met de gemeente te werken aan passende
gebiedsontwikkeling waarbij opgaven als verstedelijking, recreatiedruk en bereikbaarheid
integraal worden opgepakt. Tevens is in 5.1 de democentrale Blue Energy opgenomen.
Met bijgevoegde brief is aan de gemeente aangegeven hoe verder om is gegaan met andere
onderwerpen.

•

Reactie gemeente Westvoorne door B&W http://idms/otcs/llisapi.dll/open/PZH-2019-684597847
De opmerkingen en aanvullingen van de gemeente Westvoorne zijn verwerkt in 3.1 waar de
problematiek van aanzanding wordt beschreven en in het vierde agendapunt dat hierbij is
geformuleerd. Dit leidt tevens tot een extra actiepunt t.b.v. de Voordelta (3.3). Ook in 4.3 bij
badplaatsen is een extra agendapunt opgenomen (het laatste punt) In 5.1 is een nuancering
aangebracht m.b.t. de energie opgave i.r.t. de kwaliteit van het landschap. Zowel ambtelijk als
bestuurlijk is met de gemeente gedeeld hoe we de reactie hebben verwerkt.

•

Ambtelijke reactie van gemeente Noordwijk http://idms/otcs/llisapi.dll/open/677812454
De opmerkingen van de gemeente Noordwijk zijn verwerkt. In 4.1 wordt de weidsheid van de
zee als kwaliteit van het Zuid-Hollandse landschap toegevoegd. In 5.1 wordt een nuancering
aangebracht m.b.t. de energieopgave i.r.t. de kwaliteit van het landschap. Ambtelijk zijn de
wijzigingen besproken met Noordwijk.

•

Ambtelijke reactie van Hoogheemraadschap Delfland http://idms/otcs/llisapi.dll/open/PZH2019-679620386
Naar aanleiding van de opmerkingen van het Hoogheemraadschap is bij de actiepunten
aangegeven welke planning de provincie voor ogen heeft. Verder spreekt het
Hoogheemraadschap vooral steun uit t.o.v. de voorliggende ambities en opgaven. Ambtelijk
zijn de wijzigingen besproken met het Hoogheemraadschap.

•

Verslag van bespreking van de concept Strategische Agenda Kust met Strand Nederland
http://idms/otcs/llisapi.dll/open/PZH-2019-711272244
De opmerkingen uit de bespreking van de agenda met de strandondernemers zijn verwerkt in
paragraaf 4.3. Vitaal ondernemerschap kan bijdragen aan duurzame en verantwoorde

kwaliteitsverbetering. Daarnaast is bij de actiepunten aandacht gevraagd voor de ontwikkeling
van Kijkduin. Ambtelijk zijn de wijzigingen besproken met Strand Nederland.
•

Reactie van inwoner van Katwijk http://idms/otcs/llisapi.dll/open/679055596
De opmerking is verwerkt in 4.3. Hierbij wordt specifiek benoemd dat de provincie t.b.v. de
bereikbaarheid, naast de aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden, vooral inzet op
hoogwaardig openbaar vervoer. Dhr. Zweng is bedankt voor zijn bijdrage en heeft via de mail
een antwoord gekregen.

Naar aanleiding van de bespreking in de statencommissie R&L van 16 januari zijn de keuzes die de
Provincie maakt in de kustzone explicieter geformuleerd (paragraaf 2.4). Daarnaast is op verzoek van
de commissie een historische schets met kaartbeelden opgenomen (bijlage 1).

