Tweede Kunstconferentie voor bewoners:

“Veel ideeën voor een nieuwe kustvisie”
Belangenorganisaties zoals recreatie en horeca, natuurbescherming,
waterleidingbedrijf, reddingsbrigade en fietsersbond kwamen half april bijeen
voor de Eerste Kustconferentie. Eind juni werd de Tweede Kustconferentie
gehouden, nu voor inwoners van Westland. Naast een terugblik op de
ontwikkeling van onze kust vooral discussie over en inspiratie voor de
toekomst van ons strand en de duinen. Een korte indruk van ideeën, dromen,
nachtmerries, plannen en beleidskaders voor onze Westlandse kust.
Zo’n zestig inwoners van Westland kwamen op de uitnodiging af mee te denken over
de toekomst van onze kust. Hun inbreng is van belang voor het ontwikkelen van een
gemeentelijke kustvisie. Wethouder Bram Meijer gebruikt alle ideeën, wensen,
dromen en nachtmerries om te komen tot een goed plan voor de toekomst van de
Westlandse kust. Hij waarschuwt wel: “Sinds ik op 30 maart de kust in mijn
portefeuille heb, weet ik dat iedereen een mening heeft over de kust. Iedereen vindt
iets van de kust en iedereen wil iets van de kust. Ik hoor tegenstrijdige belangen;
wensen die voor de één een droom zijn, voor de ander een nachtmerrie. Ik geef
mezelf tot het najaar de tijd en ruimte om alle meningen en ideeën te verzamelen.
Uw inbreng nemen wij mee bij de ontwikkeling van de kustvisie. Deze avond is
bedoeld om uw ideeën te inventariseren. We gaan het vandaag niet hebben over de
beheerkant van de kust. Vandaag wil ik met u over het heden heen stappen en een
blik werpen op de toekomst. Hoe ziet onze kust er over tien, twintig jaar uit?”
Tegengestelde belangen en eensgezindheid
Om er achter te komen wat Westlanders willen en níet willen met de kust, zijn er in
het ’s-Gravenzandse gemeentekantoor panelen geplaatst met op elk een eigen
onderwerp. De thema’s die voor de kustvisie van belang zijn, zijn: Veiligheid; Natuur;
Bereikbaarheid en Parkeren; Duurzaamheid en Innovatie; en Toerisme en Recreatie.
Op de panelen kunnen de conferentiedeelnemers hun ideeën kwijt over de
ontwikkeling van de kust. Roze Post-Its voor nachtmerries en ‘geeltjes’ voor dromen.
Dat er tegengestelde belangen zijn, blijkt onder meer op het paneel Duurzaamheid
en Innovatie. Wil de ene bewoner windmolens voor opwekking van groene energie,
de ander gruwt van deze ‘kerstverlichting op zee’. Toch lijkt er één onderwerp
waarover men eensgezind is: strandhuisjes. Op de panelen ‘Natuur’ en ‘Toerisme en
Recreatie’ hangen roze briefjes met de woorden: “Foei lelijk”, “Geen strandhuisjes!”
“Afschuwelijk”. Tijdens de plenaire sessie neemt dit onderwerp ook weer een
prominente plek in. “En als”, oppert een bewoner, “zet ze dan niet op het strand,
maar achter het duin. Dat zal veel (parkeer)overlast voorkomen.”
Wettelijke kaders en gemeentelijke bestemming
Dit onderwerp komt ook weer terug tijdens de uitleg van Arie Blanken over wettelijke
kaders waarbinnen (vastgoed)ontwikkelingen mogen plaatsvinden. “De Structuurvisie
van de overheid, de Verordening Ruimte van de Provincie, Natura 2000 en
beleidsregels Medegebruik Zeewering van het waterschap leggen zowel beperkingen
als mogelijkheden op. Zo heeft de provincie de kuststrook bij Ter Heijde aangewezen
als ontwikkelingsgebied.”

Hierop ontstaat spraak- en begripsverwarring in de zaal. Wethouder Bram Meijer legt
later uit dat als de gemeente besluit dat er op deze kuststrook niet gebouwd gaat
worden, dat dus niet gebeurt. “Als gemeente hebben we natuurlijk een stem over de
bestemming!”
Een suggestie uit de zaal om de begripsverwarring te voorkomen: “Misschien is het
een idee om deze wettelijke overheidskaders te vertalen naar gewone mensentaal.
Deze ambtelijke stukken zijn voor een leek niet te begrijpen.”
Ideeën voor de kustvisie
Naast de onrust over bebouwing aan de kust of achter de duinen gaven de
deelnemers de wethouder ook andere ideeën mee. Informatieborden met historische
verhalen over de Westlandse kust en meer natuureducatie op scholen. Dit kan
zorgen voor meer respect voor de kust. Het fietspad doortrekken bij het Arendsduin
voor meer kust- en natuurbeleving en betere bereikbaarheid van het
strand(paviljoen). Meer ‘zandmotoren’ om de kust te beschermen, maar óók om
meer kust te creëren. Kades maken op 150 meter vanaf het strand in de zee. Hier
generatoren op aansluiten die energie opwekken door de golfbewegingen. Deze
kades zorgen daarnaast voor veiliger zwemwater en bescherming van de kust.
Allemaal ideeën waar de wethouder mee aan de slag kan bij de ontwikkeling van een
zo breed mogelijk gedeelde kustvisie.
On hold
“Wij moeten gezamenlijk met deze kustvisie toewerken naar december”, aldus de
wethouder. Maar wat gebeurt er tot die tijd? “Voor het zomerreces presenteer ik een
memo hoe om te gaan met beheerzaken. U weet dat ik alles heb laten stilleggen.
Maar u moet ook weten dat aanvragen die reeds ingediend zijn niet zomaar kunnen
worden stopgezet. Zo staan aanvragen over strandhuisjes on hold, maar de
aanvragen voor de omkleedhokjes worden wél behandeld; deze zijn immers al
gegund. Toch vraag ik u alert te zijn, en dat bent u! Dat blijkt ook vanavond weer uit
uw komst, uw deelname en uw emoties. Weet dat alle bijdragen op de panelen
worden uitgeschreven en – net als de discussie - worden meegenomen en
meegewogen tijdens het schrijven van de kustvisie. Ik dank u bij voorbaat hartelijk
voor uw bijdrage aan deze avond én aan de ontwikkeling van de kustvisie.”

