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Geachte heer Dierikx, 

 

Op 8 mei jl. is in de werkgroep Kust van het ENW de concept Beleidslijn Kust besproken. 

Vervolgens heeft de ENW Kerngroep in een schriftelijke ronde zijn reactie gegeven. 

Hieronder vindt u het oordeel van het ENW over de Beleidslijn Kust. 

 

Waterveiligheid 

Het ENW is van mening dat de Beleidslijn Kust de rollen en verantwoordelijkheden van 

overheden in het kustfundament verheldert. Vooral op departementaal niveau is dit een 

waardevol aspect. In de handreiking voor ontwikkelingsmogelijkheden staat echter 

waterveiligheid centraal. Enerzijds acht het ENW dit thema van groot belang, gezien de 

bijdrage die goed kustzonebeheer kan leveren aan de beveiliging tegen overstromingen 

van het achterland. Anderzijds is het ENW van mening dat de beleidslijn hierdoor weinig 

ruimte biedt om te zoeken naar innovatieve oplossingen in de kustzone zelf, waarbij 

verschillende functies worden gecombineerd. Het aspect waterveiligheid staat feitelijk zo 

centraal dat functiecombinaties moeilijk te maken zijn, terwijl dit op regionaal niveau nu 

juist kansen biedt voor een duurzaam beheer van de kustzone zonder de waterveiligheid 

te schaden. 

 



Gehanteerde definities en uitgangspunten 

Het ENW vindt het terecht dat het zandige karakter van de kust als uitgangspunt dient 

voor het beheer. In de uitwerking heeft echter vooral de Hollandse gesloten duinenkust 

model gestaan, hetgeen geen recht doet aan de specifieke eigenschappen van de 

Waddenkust en de kust van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta. Een aantal 

voorbeelden kan dit illustreren: 

 De definitie van het kustfundament houdt door de gekozen begrenzingen geen 

rekening met de fysische koppeling (sedimentuitwisseling) tussen de kustzee en de 

Waddenzee en de Westerschelde. De keuze om wel de primaire waterkeringen langs 

de vastelandskust van de Waddenzee tot het toepassingsgebied te rekenen en die 

van de Westerschelde (en Oosterschelde) niet is moeilijk te begrijpen. 

 Het uitgangspunt “zacht waar het kan, hard waar het moet” is sterk gericht op 

toekomstige maatregelen langs de duinenkust. Dit doet geen recht aan de complete 

Nederlandse kust waar een combinatie van “hard” en “zacht” te vinden is. 

Daarnaast is het ENW van mening dat het ongehinderd zandtransport in dwars- en 

langsrichting (stap 1 van de strategie in drie stappen) een vrij zware eis is. Bij vele 

plannen langs de kust, die vanuit verschillende functies wellicht wenselijk zijn, zal sprake 

zijn van het verhinderen van langstransport, terwijl de nadelige effecten in veel gevallen 

goed te mitigeren of te compenseren zijn (bijvoorbeeld door suppleties). 

 

Overige gebruiksfuncties 

Het ENW is van mening dat, met in acht name van eerder gemaakte opmerkingen,  

overige gebruiksfuncties in grote lijnen voldoende aan de orde komen in de Beleidslijn 

Kust. Voor de uitwerking wordt volgens het ENW terecht gekozen voor een 

gebiedsgerichte invulling. In het licht van die gebiedsgerichte invulling acht het ENW het 

generiek toepassen van een 10% regeling voor bestaande bebouwing echter niet logisch.  

 

Buitendijkse gebieden 

In de Beleidslijn Kust komt de uitwerking van beschermingsniveaus in buitendijks 

kustgebied (van 13 kustplaatsen) niet aan de orde, terwijl in de buitendijkse gebieden (op 

regionaal niveau) juist de belangrijkste discussies plaatsvinden. Het ENW adviseert 

derhalve op rijksniveau met spoed eenduidig beleid te ontwikkelen voor alle buitendijkse 

gebieden (zijnde niet alleen de kustplaatsen, maar bijvoorbeeld ook havens en 

industrieterreinen). 

 

Ten slotte 

Wij adviseren u om bij de inwerkingtreding van de beleidslijn een gericht 

communicatietraject in te zetten richting kustgebruikers (overheden, burgers en 

ondernemers). Bij het in de beleidslijn genoemde ontwikkelen van een visie op de kust is 

het ENW uiteraard bereid mee te denken. 

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

Ir. G. Verwolf 

Voorzitter ENW 


