Vergunning Kijkduinse strandhuisjes
Inspraak bij de Cie Leefomgeving namens Vereniging Vrienden van Den Haag, woensdag 28-10-2020
Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie
Mijn inspraak over de mogenlijke verlenging van de vergunning voor 40 strandhuisjes en het afwijzen
van uitbreiding naar 80 huisjes omvat twee punten. Ten eerste het onderzoek waarop de gemeente
haar beleid baseert. En ten tweede het voorstel zelf.
Over het onderzoek kan ik kort zijn. Hier schort het aan zorgvuldigheid. Informatie over de
publieksenquête was niet breed verspreid. En op het internet was de enquête zelf maar heel kort
toegankelijk. Was dat niet zo geweest, dan had het beeld van de uitkomsten heel anders kunnen
zijn. Ook het onderzoek onder de belangenorganisaties schiet tekort. Zo is het niet duidelijk welke
bewonersorganisaties konden deelnemen. En welke andere, van wie de burgers ook naar het
betreffende strand gaan, niet zijn gehoord. Met andere woorden, het is zeer goed mogelijk dat er in
het onderzoek, waarmee de gemeente haar beleid evalueert, ingebouwde vertekeningen zitten.
Dan het voorstel zelf. Ik hoop dat u allemaal het stuk video uit “Dynamisch kustbeheer” hebt
gezien dat over de strandhuisjes gaat. De link hiervoor is u door het secretariaat toegestuurd. Deze
excursie van het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat laat zien dat ook als de huisjes
verder van de duinvoet staan, de duinvorming erachter in vijf jaar behoorlijk is achtergebleven in
vergelijking met de aangroei links en rechts van de rij. Het gaat hier om een hoogteverschil tot 7
meter. Daarnaast noemt de enquête nog andere negatieve gevolgen, vooral voor de natuur.
Naarmate de termijn langer wordt, wegen deze negatieve effecten voor de veiligheid en de natuur
steeds zwaarder.
Het is daarom volstrekt logisch dat de gemeente de bebouwing niet wil verdubbelen. Het verbaast
ons echter dat zij de komende vijf jaar op dezelfde voet wil doorgegaan. En dat zij niets doet met de
vele zinvolle suggesties, waarmee natuur, veiligheid en leefbaarheid juist verbeterd kunnen worden.
Dit lijkt ons des te belangrijker omdat Den Haag het kustpact heeft ondertekend. Dat stopt de steeds

verder oprukkende bebouwing van strand en duin, beschermt de veiligheid en de natuur en zorgt
ervoor dat iedereen, ongeacht zijn of haar draagkracht, evenveel kan blijven genieten van ons unieke
kustgebied.
Wij pleiten er daarom voor dat als de gemeente de tweede periode aangaat, zij deze gebruikt om
aanvullende verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld door:


Scherpere zonering van reuring, rust en alleen natuur. Dwz delen van het strand inrichten als
alleen natuurgebied, dus geen enkele ingreep



Geen kruimeluitbreidingen



Minimalisatie van gemotoriseerde verkeersbewegingen



Versterking van dynamische en natuurlijke processen



Verbinding met Nationaal Park Hollandse Duinen



Een deel van gemeenteopbrengst bestemmen voor de omgevingsnatuur



Niet alleen het effect op de duinafslag meten, maar ook de effecten van de toegenomen
recreatiedruk.

Van harte hopen de Vrienden dat door amendering van het voorstel de gemeente de kansen op
verbetering niet laat liggen, maar deze maximaal gaat benutten.
Dank u zeer.

