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Partijen  

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort; en 

2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal; en 

3. Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen; en 

4. Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk; en 

5. Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk; en 

6. Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum; en 

7. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; en 

8. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen; en 

9. Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder; en  

10. Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel; en 

11. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; en 

12. Hoogheemraadschap van Rijnland; en  

13. Drinkwaterbedrijf Waternet; en  

14. PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland;  en 

15. Staatsbosbeheer; en 

16. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland; en 

17. Natuurmonumenten; en 

18. Landschap Noord-Holland; en 

19. RECRON; en  

20. Strand Nederland; en 

21. ANWB; en  

22. HISWA; en 

23. Koninklijke Horeca Nederland; en 

24. LTO Noord; en 

25. Stichting Duinbehoud; en 

26. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland  

 

Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.  

 

 

Overwegen het volgende,  

 

1. De Noordzeekust is een gouden rand. Het is de grootste vrij toegankelijke ruimte van Noord-

Holland, op veel plekken nog open en onbebouwd. Het landschap is uniek en van hoge 

kwaliteit. De afwisseling van zee, strand, duinen, parken en bossen, in combinatie met een 

sterk attractief aanbod van recreatieve voorzieningen en bebouwing, maakt de 

belevingswaarde van de kust groot. Zowel de bijzondere natuurlijke en landschappelijke 

waarden, als ook de sterke economische waarde van de kust zijn van lokaal, regionaal en 

nationaal belang. 

2. Vanwege deze aantrekkelijkheid van de kust is er sprake van continue aandacht voor de 

ontwikkeling van recreatieve bebouwing. Er is landelijk brede maatschappelijke zorg omdat 

het behoud van de natuurlijke, landschappelijke en belevingswaarden van de kust onder 

druk staat door toenemende recreatieve bebouwing in de kustzone.  

3. Op 21 februari 2017 is het Landelijk Convenant Kustpact afgesloten. De afspraken in het 

Kustpact zijn het vertrekpunt om met de regio de gezamenlijke waarden/kwaliteiten uit te 

werken met een bijbehorende zonering. De bij de Noord-Hollandse Noordzeekust betrokken 
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partijen maken samen afspraken om recreatieve bebouwing in het kustgebied beter te 

(be)geleiden: waar niet, waar wel en onder welke voorwaarden.  

4. Voor de Noord-Hollandse Noordzeekust is het streven om de openheid van de kust te 

behouden en te komen tot een goede balans tussen bescherming en behoud van de 

natuurlijke, landschappelijke en belevingswaarden van de kust enerzijds en de recreatieve 

ontwikkeling van de kust anderzijds. 

5. Naar aanleiding van bovengenoemde opgave hebben de Noord-Hollandse partners op 15 

december 2016 besloten gezamenlijk een Toekomstperspectief Kust 2040 op te stellen. Het 

gemeenschappelijke Toekomstperspectief Kust 2040 beschrijft de landschappelijke en 

economische waarden van de gehele kuststrook, de geldende (wettelijke) kaders, trends en 

ontwikkelingen en geeft een ontwikkelstrategie die inzet op het versterken van de kwaliteit 

van onze Noord-Hollandse Kust. Het Toekomstperspectief Kust 2040 bevat daarnaast een 

stip op de horizon, een ‘wenkend perspectief’ waar de partijen aan de kust in 

gezamenlijkheid, op de langere termijn naar streven.  

6. Het ‘wenkend perspectief’ is in ontwikkeling, zolang de zonering nog niet volledig is 

opgesteld. Vanuit het Toekomstperspectief Kust 2040 wordt de ontwikkelstrategie 

uitgewerkt in een zonering van achtereenvolgens het strand, de duinen en de 

binnenduinrand. Het Toekomstperspectief Kust 2040 vormt daarmee de paraplu boven het 

drieluik Strand-Duinen-Binnenduinrand.  

7. Partijen hebben voor de zonering voor het strand de Strandzonering 2025 opgesteld. 

8. Op 22 februari 2018 is het Toekomstperspectief Kust 2040 en de bijbehorende 

Strandzonering 2025 door de vertegenwoordigers van alle bij de Noord-Hollandse kust 

betrokken partijen onderschreven. In het Toekomstperspectief Kust 2040 staat 

waterveiligheid voorop en wordt natuur niet tegenover economie en recreatie gezet, maar 

worden ze gecombineerd op een wijze waarbij beiden het meest van elkaar profiteren. Geen 

zacht compromis maar een zichzelf versterkende combinatie van natuur en recreatie. Het is 

niet óf-óf, maar én-én. 

9. Het Toekomstperspectief Kust 2040 is een gezamenlijk product van alle bij de kust betrokken 

partijen in Noord-Holland. De kust is immers van ons allemaal. Diverse partijen hebben 

rechten, verantwoordelijkheden of bevoegdheden aan de kust die elkaar aanvullen en 

kunnen versterken. Geen enkele partij kan geïsoleerd of eigenstandig de ruimtelijke invulling 

van de Noord-Hollandse kust bepalen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te 

staan voor de kwaliteiten en waarden ervan, deze te bewaken en te versterken. 

10. Het Toekomstperspectief Kust schetst een gewenst toekomstbeeld van de Noord-Hollandse 

kust. Het Toekomstperspectief Kust 2040 en de Strandzonering 2025 vormen het 

uitgangspunt voor alle betrokken overheden, waarmee zij rekening houden, ieder vanuit de 

eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid, bij de vaststelling van besluiten, waaronder 

bestemmingsplannen, verordeningen, visies en plannen op grond van wetgeving als de 

Omgevingswet en de Waterwet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de lokale en regionale 

verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in het Kustpact. 

11. Op 22 februari 2018 is ook door de vertegenwoordigers van de partijen de meerwaarde van 

een Samenwerkingsagenda voor de uitvoering van het Toekomstperspectief Kust en de 

strandzonering onderschreven. 
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Komen het volgende overeen,  

 

Artikel 1 Doel van het convenant Noord-Hollandse Kust 

Het doel van het convenant is het vastleggen van de tussen Partijen bereikte overeenstemming over 

het Toekomstperspectief Kust 2040, hoofdstukken 1 tot en met 4 en de bijlagen d.d. 13 februari 

2018, de Strandzonering 2025 d.d. 13 februari 2018 en de Samenwerkingsagenda d.d. 22 februari 

2018. Partijen onderschrijven de doelstelling van het Toekomstperspectief Kust, Strandzonering en 

Samenwerkingsagenda en zullen die doelstelling bevorderen en uitdragen door bij nieuwe 

ontwikkelingen en wijzigingen van ruimtelijk beleid te handelen in de geest van het 

Toekomstperspectief Kust 2040 en conform het bepaalde in de Strandzonering 2025.  

 

Artikel 2 Inzet partijen  

1. Partijen spannen zich in om alle in het Toekomstperspectief Kust en de Strandzonering 

genoemde bepalingen ter hand te nemen en daar naar te handelen, met uitzondering van 

hoofdstuk 5 uit het Toekomstperspectief Kust.  

2. Partijen spannen zich in om gezamenlijk het kustpact voor de gehele Noord-Hollandse kust 

verder uit te werken, waarbij bestaand beleid het vertrekpunt vormt. 

3. Provincie, gemeenten en waterschappen vertalen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 

natuurlijke momenten (bijv. wanneer een bestemmingsplan toch al wordt herzien of 

wanneer een bestemmingsplan de wettelijke einddatum nadert) het Toekomstperspectief 

Kust en de Strandzonering in beleidsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen 

en/of structuurvisies op basis van de huidige wetgeving (zoals Wet ruimtelijke ordening en 

de Waterwet), dan wel omgevingsvisies en/of omgevingsplannen op grond van de 

Omgevingswet. 

4. Bij het maken van een nieuw bestemmingsplan, maar ook bij het afwijken van een 

bestemmingsplan, zal rekening worden gehouden met de nieuwe strandzonering. Ook zal de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) hierop worden aangepast. 

De colleges van provincie, gemeenten en de waterschappen handelen conform hetgeen 

bepaald is in het Toekomstperspectief Kust en de Strandzonering tot het tijdstip waarop het 

Toekomstperspectief Kust en de Strandzonering zijn vertaald in de toekomstige 

beleidsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en/of structuurvisies op 

basis van de huidige wetgeving (waaronder de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening), 

dan wel omgevingsvisies en/of omgevingsplannen op grond van de Omgevingswet.  

 

Artikel 3 Overlegstructuur  

1. Bij de uitvoering van het Toekomstperspectief Kust en de Strandzonering werken partijen 

samen. Hiertoe is een Samenwerkingsagenda d.d. 22 februari 2018 opgesteld en zal een 

Kustoverleg worden opgericht.  

2. In het Kustoverleg hebben zitting tenminste een vertegenwoordiger namens elke 

ondertekenaar van dit convenant.  

3. Het voorzitterschap van dit Kustoverleg wordt bekleed door de provincie Noord-Holland.  

4. De samenwerkingsagenda en het Kustoverleg hebben de volgende doelen:  

 Informatie-uitwisseling over aan de Noord-Hollandse Kust gerelateerde ontwikkelingen;  

 Stimuleren, begeleiden en monitoren van de uitvoering van het Toekomstperspectief 

Kust en de Strandzonering;  

 Het bespreken van de in de Samenwerkingsagenda genoemde vraagstukken en het 

gezamenlijk uitwerken van de thema’s; 
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 Evalueren van de gezamenlijke uitgangspunten van het Toekomstperspectief Kust en de 

Strandzonering en indien daar aanleiding toe is het aanpassen van het 

Toekomstperspectief Kust en de Strandzonering.  

5. Naast het Kustoverleg functioneert een ambtelijke werkgroep. De werkgroep heeft als taak 

het voorbereiden van voorstellen ten behoeve van het Kustoverleg.  

 

Artikel 4 Financiering van de uitvoering  

Partijen financieren de in de Samenwerkingsagenda genoemde acties uit hun eigen middelen, tenzij 

zij daarover andere afspraken maken.  

 

Artikel 5 Wijziging van het convenant Noord-Hollandse Kust 

1. Indien een partij, na inwerkingtreding van dit convenant, wijziging of aanvulling van dit 

convenant wenst, formuleert zij een schriftelijk voorstel daartoe.  

2. Partijen nemen een gezamenlijk gedragen schriftelijk besluit naar aanleiding van het in het 

eerste lid van dit artikel bedoelde voorstel.  

3. Een wijziging en het schriftelijke besluit tot instemming worden als bijlage aan het convenant 

gehecht.  

 

Artikel 6 Opzegging 

1. Elke partij kan de deelname aan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 

een maand schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is 

opgetreden dat de deelname aan dit convenant billijkheidshalve op korte termijn voor die 

partij behoort te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden 

vermelden. 

2. Wanneer een partij het convenant opzegt, beraden de overige partijen zich over de gevolgen 

daarvan voor het convenant. 

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden  

Bij het optreden van omstandigheden die op het tijdstip van ondertekening van dit convenant 

redelijkerwijze niet waren te voorzien of konden worden voorzien en die op enigerlei wijze van 

invloed zijn op de nakoming van dit convenant, treden partijen met elkaar in overleg. Een verzoek om 

overleg als bedoeld wordt door een partij schriftelijk gedaan. Het verzoek bevat een aanduiding van 

de bedoelde omstandigheid.  

 

Artikel 8 Afdwingbaarheid  

Partijen komen overeen dat de nakoming van afspraken in dit convenant niet in rechte afdwingbaar 

zijn.  

 

Artikel 9 Bestuurlijk voorbehoud overheden 

Alle in dit convenant aangegane verplichtingen gelden binnen de beperkingen van de bevoegdheden 

van de partijen en hun bestuursorganen en laten hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en 

de uitoefening van hun publiekrechtelijke bevoegdheden onverlet. 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en looptijd 

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na de dag van ondertekening door partijen en 

eindigt op 31 december 2025.  

 

Artikel 11 Publicatie  

Partijen publiceren ieder dit convenant op hun eigen openbaar toegankelijke website.  
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Artikel 12 Bijlagen  

Als bijlagen zijn het 'Toekomstperspectief Kust 2040 d.d. 13 februari 2018, Strandzonering 2025 d.d. 

13 februari 2018  en Samenwerkingsagenda d.d. 22 februari 2018’ bijgevoegd, die onlosmakelijk 

onderdeel van dit convenant uitmaken.  
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND TE HAARLEM OP 22 FEBRUARI 2018.  

 

Namens de gemeente Zandvoort 

De heer N. Meijer 

 

Namens de gemeente Bloemendaal 

De heer R. Kruiswijk 

 

Namens de gemeente Velsen 

Mevrouw A. Baerveldt 

 

Namens de gemeente Beverwijk 

Mevrouw C. van Weel 

 

Namens de gemeente Heemskerk  

Mevrouw M. van Dijk 

 

Namens de gemeente Castricum  

De heer K. Rood 

 

Namens de gemeente Bergen  

Mevrouw O. Rasch 

 

Namens de gemeente Schagen 

De heer J. Beemsterboer 

 

Namens de gemeente Den Helder 

De heer O. Wagner 

 

Namens de gemeente Texel 

De heer M. Uitdehaag 

 

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

De heer K. Stam 

 

 

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

De heer H. Pluckel 
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Namens de verenigde strandondernemers en Strand Nederland 

De heer D. Boonstra                                        

 

 

De heer T. van der Ploeg 

 

 

Namens Milieufederatie Noord-Holland 

De heer S. Akkerman 

 

Namens Landschap Noord-Holland  

De heer E. Briët 

 

Namens Staatsbosbeheer  

Mevrouw R. Tienkamp 

 

Namens Natuurmonumenten  

De heer W. Hellevoort 

 

 

Namens Stichting Duinbehoud 

De heer P. Jonker 

 

 

Namens PWN waterbedrijf NV 

Mevrouw J. Cuperus 

 

 

Namens Waternet 

De heer E. Cousin 

 

 

Namens Recron  

Mevrouw. M. van der Sanden 

 

 

Namens Koninklijke Horeca Nederland 

De heer H.J. Gort 

 

 

Namens ANWB 

Mevrouw L. Suur 

 

 

Namens HISWA 

De heer G. Dijks 
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Namens LTO 

Mevrouw R. Uitentuis 

 

 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 

Mevrouw J. Geldhof 

 


