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Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Hierbij ontvangt u het position paper van Natuurmonumenten ten behoeve van het
Rondetafelgesprek over het Kustpact op donderdag 5 oktober 2017.
Natuurmonumenten is van mening dat het Kustpact een waardevolle en ambitieuze
overeenkomst is die vertrouwen geeft in de toekomstige bescherming van Nederlandse
kustlandschappen. Dat het gelukt is om dit pact te ondertekenen met bijna 60 betrokken
partijen – de Rijksoverheid, decentrale (semi-)overheden, de recreatiesector en
natuurorganisaties – is een prestatie van formaat waarvoor verantwoordelijk minister Schultz
van Haegen grote waardering en erkentelijkheid verdient. Ik wil ook niet nalaten om haar
ambtelijk apparaat te roemen, dat met grote inzet en doortastendheid heeft bijgedragen aan
dit resultaat.
Met de ondertekening van het Kustpact op 21 februari jl. is geborgd dat stranden en duinen
die nu nog leeg en ongerept zijn, en waarover nog geen openbare besluitvorming heeft
plaatsgevonden, ook in de toekomst onbebouwd blijven. Dit is grote winst voor het toekomstig
aanzien van onze stranden en duinen. Tegelijkertijd bevat het Kustpact een gebalanceerd
afsprakenkader waarin – terecht – ook voorzien is in toekomstig ontwikkelperspectief voor de
toeristisch-recreatieve sector. Voor Natuurmonumenten geldt dat het nimmer onze intentie
was om de Nederlandse kust ‘op slot’ te zetten voor versterking en investering in
(verblijfs)recreatie. Wel om dáár te bouwen waar dat past: op locaties die nu reeds bebouwd
zijn en locaties waarover reeds openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Het Kustpact is geen eindpunt, maar een vertrekpunt van waaraf decentrale overheden hun
eigen verantwoordelijkheid nemen en – middels het opstellen van provinciale kustvisies –
uitwerking geven aan een concrete ruimtelijke zonering van de kust. Doordat deze
zoneringskaarten worden opgenomen in de provinciale verordening, worden afspraken
vastgelegd in sturende en afdwingbare beleidsafspraken. Uit ervaring kan ik melden dat alle
drie provincies (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland) maatschappelijke organisaties op
constructieve wijze betrekken bij de uitwerking van hun provinciale kustvisie. Voor alle drie
provincies geldt naar ons oordeel dat hun inzet en werkwijze vertrouwen geeft in een goede
en gebalanceerde uitkomst. De datum die in het Kustpact is vastgelegd waarop de gewijzigde
provinciale verordeningen uiterlijk vastgesteld moeten worden, is voor Natuurmonumenten
niet onwrikbaar. Prevalerend is het belang om tot zorgvuldige en afgewogen uitwerking te
komen.
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Binnen het Kustpact nemen bouwprojecten waarover reeds openbare besluitvorming heeft
plaatsgevonden (“pijplijnprojecten”) een bijzondere positie in. Voor Natuurmonumenten is dit
een acceptabele uitkomst, gegeven het feit dat ook ondernemers zich mogen beroepen op
rechtszekerheid en op een betrouwbaar openbaar bestuur. In het Kustpact is afgesproken dat
maatschappelijke organisaties zich het recht voorbehouden om in beroep te gaan tegen
specifieke “pijplijnprojecten”. Natuurmonumenten maakt met terughoudendheid gebruik van
dit recht en beoordeelt concrete “pijplijnprojecten” op hun merites.
Alles overziend ben ik van mening dat het Kustpact een uitstekend vertrekpunt biedt voor de
uitwerking van provinciale kustvisies. Het proces om tot een definitief Kustpact te komen heeft
eraan bijgedragen dat partijen elkaar beter leerden kennen en meer oog kregen voor ieders
belang en positie. Wij hebben grote waardering voor de blijvende betrokkenheid van de
Tweede Kamer bij dit belangrijke onderwerp, maar menen dat er alle aanleiding is om
provincies en provinciale partners nu met vertrouwen de volgende stappen te laten zetten.
Met vriendelijke groet,

Marc van den Tweel
Directeur Natuurmonumenten

