Beantwoording van vragen SP (Mevrouw Tuinder) tijdens
interpellatiedebat Kustvisie PS 30 september 2016
Het huidige verbod op bouwen in het kustfundament is opgenomen in het Besluit Kwaliteit
Leefomgeving, één van de AmvB’s onder de nieuwe Omgevingswet artikel 5.2.5. BKL.
1. Was u op de hoogte van de consultatieronde van de AmvB’s behorende bij de
Omgevingswet, waaronder het Besluit Kwaliteit Leefomgeving ?
Ja
2. Zo ja heeft u iets ingebracht, met name in relatie tot artikel 5.25. van het Besluit
Kwaliteit Leefomgeving ?
Ja
3. Zo nee, waarom niet
N.v.t.
4. Zo ja, wat heeft u ingebracht
Wij hebben in IPO-verband een inspraakreactie ingediend. Met de kustprovincies is overlegd
over het al dan niet indienen van een reactie op artikel 5.25 van het Besluit Kwaliteit
Leefomgeving. Uiteindelijk is de volgende reactie via het IPO onder de aandacht gebracht van
de minister van I&M:
In verband met het landelijke kustpact en op basis daarvan op te stellen provinciale kustvisies
is het van groot belang helderheid te krijgen over de begrippen ‘tijdelijke of seizoensgebonden
activiteiten’. Het begrip ‘bouwwerken voor tijdelijke of seizoensgebonden activiteiten’ in het
BKL laat ruimte voor verschillende interpretaties. Daarnaast constateren wij dat in het Barro in
de nota van toelichting bij artikel 2.3.5. gesproken wordt over semi-permanente bebouwing.
In het BKL komt dit begrip niet meer voor in de MvT. Vraag is of bovenstaande niet tot
verwarring en discussie gaat leiden. Concrete vraag is of het artikel en/of de MvT op dit punt
eenduidig aangevuld en verduidelijkt kan worden.
5. Waarom heeft u ons daar niet over geïnformeerd ?
De implementatie van de Omgevingswet is een omvangrijke opgave. Recent hebben wij PS
daarover geïnformeerd via een Zicht op Beleidsessie. Ook zijn eerder informatieve brieven aan
PS toegestuurd omtrent de vorderingen van de implementatie.
De Omgevingswet is inmiddels vastgesteld door de Eerste Kamer. Momenteel werkt het Rijk
aan de uitvoeringsregelgeving, de AmvB's. De consultatie over de AMvB's heeft onder regie
van het IPO plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2016 t/m 1 oktober 2016 hebben de AmvB's ter
inzage gelegen en heeft inbreng via GS plaatsgevonden overeenkomstig de gemandateerde
verantwoordelijke bestuurlijke lijn.
Met het IPO zijn afspraken gemaakt dat de provincies hun reactie ook via een gezamenlijke
IPO-reactie indienen. In samenwerking met de RUD Zeeland en de Zeeuwse gemeenten heeft
de provincie Zeeland een bijdrage geleverd aan de IPO-reactie. Deze reactie bestaat over het
algemeen uit enkel juridisch-technische opmerkingen. PS zal op gezette tijden op de hoogte
worden gehouden van vorderingen en tijdig worden betrokken indien sprake zal zijn van een
beleidsmatige impact op Zeeland.

