Formulier ten behoeven van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van het
Reglement van orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek
De belevingswaarde van de kust is belangrijk. Strandtentondernemers leveren hier een belangrijke
bijdrage aan. Ze zorgen ervoor dat mensen meer, langer en comfortabeler van het strand kunnen
genieten en houden een oogje in het zeil. De VVD ziet tegelijk dat de strandtenthouders veel tijd
kwijt zijn om administratief het volgende seizoen voor te bereiden. Zij hebben een hele uitdaging
om hun weg te vinden tussen verschillende overheidslagen en loketten waar ze langs moeten om
ook komend jaar weer open te kunnen. Dit leidt bovendien tot onzekerheid waardoor innovatie en
bijvoorbeeld verduurzaming erg lastig te financieren blijken. Omdat de belevingswaarde van de
kust en samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en provincie belangrijk zijn, heeft de VVD een
aantal vragen. Aangezien dit probleem meerdere overheidslagen aangaat, worden deze vragen ook
gesteld door de VVD-fracties in de gemeenteraad van Den Haag, de Provinciale Staten van
ZuidHolland en in de Tweede Kamer.

Vragen
1. Voor welke vergunningen moet een strandondernemer bij Delfland zijn en met welke
aanspreekpunten heeft deze ondernemer dan te maken?
De ondernemer moet bij Delfland een aanvraag indienen voor een Watervergunning (voor
bouwen op het strand).
Het eerste contact dat de ondernemer heeft, is met het klantcontactcentrum (KCC). Als het
KCC niet kan helpen, brengt het KCC de ondernemer in contact met het juiste
aanspreekpunt. Afhankelijk van de aard van het contact, is dat een expert van team
Regulering & Planadvisering (R&P) of een expert van team Toezicht en Handhaving
(T&H).
Bij de gemeente moet de ondernemer aanvraag doen voor zowel de omgevings- als de
horecavergunning.
2. Wat moeten de ondernemers aanleveren om deze vergunningen aan te vragen?
Bijvoorbeeld ingevulde formulieren, uittreksels, bouwtekeningen, etc. Welke van deze
bescheiden moeten ondernemers ook aanleveren bij andere overheidsorganen, zoals de
gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, etc?
Een ingevulde vergunningaanvraag, een situatietekening (plattegrond met locatie),
Bouwtekening (constructie).
3. Wat is de looptijd van de vergunningen die de ondernemers aanvragen bij Delfland? Hoe
wijkt dit af van de vergunningen die ze bij andere overheidslagen aan moeten vragen?

Volgens de algemene wet bestuursrecht (AWB) is de behandeltermijn 8 weken. Dat is ook bij
Delfland de norm. De looptijd of geldigheidsduur is in principe maximaal 5 jaar. Een
ondernemer vraagt een Watervergunning eens per 5 jaar aan. Dat is zo tenzij er sprake is van:
•

Een nieuwe eigenaar (omdat de Watervergunning naam gebonden is. Er is namelijk
geen sprake van kadastraal eigendom);

•

Een wijziging van de constructie van het gebouw.

4. Werkt Delfland samen bij deze aanvragen met de andere overheden? Zo ja, op welke manier?
Ziet u meer mogelijkheden om samen te werken? Zo nee, waarom niet? Welke mogelijkheden
tot samenwerken ziet u?
RWS
Delfland werkt samen met Rijkswaterstaat (RWS). RWS adviseert aan ons over de aanvragen
voor een Watervergunning. Daarover maken we afspraken. Daardoor is het voor de ondernemer
meestal niet nodig om contact te hebben met RWS.
Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland besteedt steeds meer aandacht aan de kust. Dat gebeurt vanuit de
ruimtelijke ordening. In de procedure voor een Watervergunning speelt de provincie formeel
geen rol. In sommige gevallen is voor strandbebouwing ook een natuurvergunning nodig. In die
gevallen is de provincie het bevoegde gezag (aangehaakt bij de omgevingsvergunning).
Gemeente
Met uitzondering van het WABO-advies (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) proces, is
er geen formele procesafspraak op basis waarvan we afstemmen met de gemeente. Desondanks
stemmen we met de gemeente af waar nodig.
Het WABO-advies houdt in dat de gemeente bij Delfland advies kan vragen over het wel of
niet moeten aanvragen van een Watervergunning. De gemeente koppelt dit advies terug aan de
ondernemer.
We zien mogelijkheden om de samenwerking te versterken. Tijdens onze voorbereiding op de
omgevingswet, werken we door middel van initiatieventafels aan meer gezamenlijkheid in de
oordeelvorming over vergunningaanvragen. Bij de initiatieventafels zijn stakeholders in een zo
vroeg mogelijk stadium betrokken en werken we aan een integrale weging vanuit belangen,
kansen en mogelijkheden.

5. Bent u van mening dat het aanvragen van de vergunningen voor een strandtent onnodig veel tijd,
energie, geld kost en bedrijfsonzekerheid oplevert? Zo nee, waarom niet?
Nee. Het is belangrijk dat we zorgvuldig zijn in de vergunningverlening. Vanuit het waterbelang
is het belangrijk dat de duinen kunnen aangroeien en vitaal blijven. De

strandtenten vormen daarbij een risico dat moet worden beheerst. Het beheersen doen we
met een Watervergunning. Bij strandtenten gaat het om een bijzondere locatie, vaak in
eigendom van de gemeente of RWS. De ervaring leert dat er vaak iets verandert in de
bouwconstructie, de staat of de eigenaar.

6. Bent u bereid met collega’s van andere overheidslagen in overleg te gaan om te bezien of
genoemde papierwinkel gestroomlijnd kan worden, waarbij er één overheid is – bij voorkeur
de provincie – die als aanspreekpunt gaat gelden? Zo nee, waarom niet?
Ja. De 1-loket situatie kan wellicht goed werken en de efficiëntie verbeteren. Onder het
programma omgevingswet verkennen we met gemeenten en provincie de mogelijkheden en
overwegingen.

7. Bent u bereid daarbij de nieuwste digitale technologieën in te zetten? Zo nee, waarom niet?
Ja. We werken vanuit het programma omgevingswet en via de digitale transformatie aan
een meer digitale situatie. Concreet zal het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ons
helpen in dit proces.
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