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1 Inleiding 

1.1 De waarde(n) van de kustlijn

Rood-witte linten wapperen in de wind op het strand van Schouwen- 

Duiveland. Enkele raadsleden van de oppositie hebben zich met hun 

achterban verzameld op het strand voor een protestmanifestatie tegen 

plannen van de coalitie in de gemeente. Een groot stuk strand is met het lint 

afgezet; de locatie waar mogelijk tientallen strandslaaphuisjes gebouwd 

kunnen worden. Een raadslid staat met een piepklein schepje op het strand: 

groter bouwmateriaal dan dit schepje wordt wat hem betreft niet versjouwd 

langs de Schouwse kust.1 

De kust. De kustlijn, uitgestrekte stranden, dijken, dammen en het duin-

landschap. Het kustgebied is evenals de karakteristieke molens en het 

door rivieren doorkruiste cultuurlandschap typerend voor het Nederlandse 

landschap. Het is een populaire beeltenis op ansichtkaarten, schilderijen 

en foto’s van het zo typisch Nederlandse landschap. De kust is het onder-

werp van vele dichtbundels, een favoriete locatie voor filmscenes en  

wordt bezongen in liedjes. Het roept herinneringen op aan een gelukkige 

kindertijd, met zomerse dagen op het strand, of een herfstige strand-

wandeling met het gezin. Zo is de kust een belangrijk onderdeel van het 

Nederlandse dna, ook voor de mensen die er niet wonen of zelfs amper 

komen. De kust is van iedereen. 

Iedereen heeft opvattingen over wat een goede kust is en wat geen fijne 

kust is. Wat er in, met, aan en rond de kust moet en kan gebeuren is 

daardoor niet eenduidig. Het is al sinds jaar en dag onderwerp van 

discussie. De kust kan op veel verschillende manieren worden benut en 

ingericht. Voor de een is de kust een uniek gebied om tot rust te komen en 

te genieten van de ruimte en natuur. Voor een ander is het de ideale plek 

voor sport en recreatie. En weer een ander ziet in de kust veel economi-

sche kansen. En waar sommigen van mening zijn dat die verschillende 

functies prima gelijktijdig aan de orde kunnen zijn, denken anderen daar 
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heel anders over. Zo leven er al sinds vele jaren in de Nederlandse geschie-

denis verschillende inzichten over de inrichting en benutting van het 

kustgebied. Dat maakt dat de kust, het kustbeleid en de inrichting van de 

kust dan ook een bijzonder onderwerp is van politiek, beleid, regelgeving 

en maatschappelijk debat. 

Een waarde(n)volle kust 
De variëteit in de beelden over de kust komt niet alleen voort uit verschil-

lende persoonlijke interesses van mensen, maar is ook een gevolg van 

uiteenlopende functionaliteiten. De waterlijn is op verschillende manieren 

van waarde voor Nederland. In de eerste plaats is er natuurlijk veiligheid. 

De kust als bescherming tegen het water. De duinen, dijken, deltawerken 

en opgespoten stranden spelen een cruciale rol in de verdediging tegen 

overstromingen. Het gebruik en de inrichting van de kust moet vanuit dat 

perspectief altijd passen binnen de waarde van de kust als verdedigingsli-

nie tegen de zee. Dat maakt kustbebouwing niet per definitie onmogelijk, 

zolang de veiligheid van de waterkering maar niet in het geding is. Het 

betekent bijvoorbeeld dat bebouwing altijd ruimte moet laten om de 

verdediging indien nodig te verstevigen, uit te breiden en dergelijke. In 

geval van nood moet alles voor verdediging wijken. 

Tegelijkertijd heeft de kustzone waarde als natuurgebied – een groot 

aaneengesloten en ongerept natuurgebied dat tal van bijzondere flora en 

fauna huisvest. Vanuit dit perspectief zijn strandbezoekers ‘te gast’ in het 

gebied en wordt bebouwing hoofdzakelijk gezien als aantasting van de 

ongereptheid van het gebied en een bedreiging voor de vele soorten die er 

leven. Hier gaat het met name om de ecologische waarde van de kust. Ook 

dat betekent niet dat bebouwing onmogelijk is, want het is goed mogelijk 

om vanuit ecologische waarde te bouwen. Ecologie is dan echter wel het 

uitgangspunt en de begrenzing tegelijk. 

Daarnaast is er ook recreatieve waarde van de kust. Het kustgebied heeft 

waarde als plaats waar mensen willen recreëren. Dat is voor sommigen 

verbonden aan vermaak, horeca, ‘fun en leisure’ – voor anderen vooral aan 

de natuur. Juist natuur, de ruimte en leegte maakt het kustgebied voor 

sommigen interessant voor recreatie. Het is een plek voor toeristen die 

willen genieten van de rust en ruimte en ook voor toeristen die er een 

vakantie willen vieren en er willen overnachten, dineren en activiteiten 

willen ondernemen. Zo heeft de kustzone ook een belangrijke recreatieve 

waarde voor Nederland, die wel heel uiteenlopende mogelijke invullingen 

heeft. 
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Dan is er nog een vierde waarde, namelijk de economische waarde van de 

kust. De Nederlandse kustzone is een van de meest populaire gebieden voor 

toerisme en is daarmee ook een belangrijke motor voor de Nederlandse 

economie en de economie van de kustgebieden in het bijzonder. Niet voor 

niets wordt de kustlijn ook wel geduid als ‘de Gouden Rand van Nederland’. 

Ondernemers runnen er horecabedrijven, er zijn vakantieparken, er is dag-

recreatie, er zijn sportaccommodaties en allerlei bedrijven organiseren er 

specifieke activiteiten, maar denk bijvoorbeeld ook aan het opwekken van 

windenergie. Met name voor krimpregio’s in de provincie Zeeland is de 

economische waarde van de kustzone een cruciale bron van inkomsten  

en werkgelegenheid, die goed op peil moet blijven. De kust is bovendien 

een geschikte locatie voor de opwekking van windenergie. Vanuit dit 

perspectief zijn investeringen in de kust en het toestaan van kustbebouwing 

dan ook noodzakelijk om de gewenste voor zieningen en activiteiten voor 

toeristen te kunnen (blijven) aanbieden. 

Tot slot heeft de kust ook een belangrijke emotionele of culturele waarde. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om het esthetisch perspectief: hoe ziet de 

Nederlandse kust eruit. De kust is een populaire beeltenis op schilderijen, 

tekeningen en foto’s en wordt gezien als typerend voor het Nederlandse 

landschap. Daarmee brengt het ook een bepaalde emotionele waarde met 

zich mee. Iedereen heeft een beeld bij hoe de kust eruit ziet – uit beroem-

de beeltenissen of eigen herinneringen en persoonlijke belevenissen.  

Dat beeld wordt extra geëxpliciteerd zodra we beelden van andere kust-

gebieden zien, bijvoorbeeld uit België. Dan benadrukken we graag dat  

de Nederlandse kust uniek is en niet zoals in België of Spanje volledig 

verhard en bebouwd is. Nederland zet daar ongerept natuurschoon 

tegenover: de kracht van de kust is dan dat deze ongerept is en op veel 

plaatsen er nog zo uit ziet als op de oude prenten of in de persoonlijke 

herinneringen.

De verschillende waarden van de kust sluiten elkaar niet uit. Maar ze 

liggen ook niet zomaar in elkaars verlengde. Ze verdragen elkaar niet altijd 

en overal. Teveel op economie en recreatie gerichte ontwikkeling gaat 

mogelijk ten koste van de natuurwaarde of de culturele waarde. Daarom  

is het kustbeleid al sinds jaar en dag onderwerp van discussie. Steeds is 

daarbij het uitgangspunt om een goede balans te bewaken tussen die 

verschillende waarden van de kust. Over de poging om die balans te 

vinden en te bewaken gaat dit essay. Wie is de primaire eigenaar van die 

poging – wie moet de balans aan de kust bewaken – en wat zijn manieren 
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om tot balans te komen? Het voeren van overheidsbeleid is daarvoor één 

mogelijkheid, maar er zijn ook meer maatschappelijke mogelijkheden om 

tot een balans aan de kust te komen. In dit essay verkennen we hoe dat  

in de praktijk van de afgelopen jaren is verlopen en wat voor lessen over 

maatschappelijke sturing en de rol van de overheid dat oplevert. Daar-

naast reflecteren we op de rol die maatschappelijke organisaties en 

initiatieven spelen in het vinden en bewaken van de balans. En hoe 

verhouden overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich 

dan tot elkaar? Dit is relevant voor het kustbeleid, maar ook voor andere 

onderwerpen, waar vergelijkbare bewegingen zich voltrekken: onder-

nemers en maatschappelijke partijen die zich bezighouden met vraag-

stukken waarin de overheid ook een rol heeft. Wat leert de kust voor die 

andere terreinen?

1.2  Het Nederlandse kustbeleid
Al sinds begin jaren ’90 kent Nederland een integraal nationaal kustbeleid, 

met als doel het ‘dynamisch handhaven’ van de kust. Dat houdt in dat er 

zowel sprake moet zijn van duurzame bescherming tegen overstromingen, 

als van behoud en ontwikkeling van andere functies en waarden van de 

kustgebieden. Dit beleid werd aanvankelijk op rijksniveau gemaakt en 

uitgewerkt, maar in verband met de afstand tot regionale praktijken, 

inzichten en voorkeuren is de Rijksoverheid ruim tien jaar geleden gestart 

met stapsgewijze decentralisatie van het ruimtelijk beleid en daarmee ook 

het (ruimtelijk) kustbeleid. Het waarborgen van de waterveiligheid blijft 

echter een rijkstaak. 

Zo presenteert het ministerie van vrom in 2006 de Nota Ruimte, waarbij 

het uitgangspunt is: “decentraal wat kan, centraal wat moet”. Dit adagium 

wordt in de daaropvolgende jaren verder doorgezet in verschillende 

beleidsplannen. Waar het Rijk in de Beleidslijn Kust uit 2007 nog kiest voor 

niet bouwen buiten bestaand stedelijk gebied (onder het mom van 

‘centraal wat moet’), krijgt de decentralisatiegedachte een pregnanter 

profiel in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (svir) uit 2012, de 

Nationale Visie Kust uit 2013 en de Beleidslijn Kust uit 2015. Zo is in de 

loop der tijd het ruimtelijk kustbeleid steeds verder gedecentraliseerd.  

Het Rijk blijft echter verantwoordelijk voor de zaken van nationaal belang, 

zoals waterveiligheid en het beheer van het hoofdwatersysteem. De 

provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en stellen 

kaders op waarbinnen gemeenten structuurvisies en bestemmingsplan-

nen voor het lokale niveau opstellen, ook voor ontwikkelingen in de 
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kustzone. Zo vindt er een bij de provincies gedecentraliseerde ‘centrale 

regie’ plaats op de combinaties van functies in de kustgebieden: daarbij 

wordt gekeken naar de integrale kwaliteit per gebied, maar ook naar het 

niveau van de optelsom van de verschillende kustgebieden binnen de 

eigen provincie.

Een nieuwe fase in het kustbeleid: het Kustpact 
Op 21 februari 2017 wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan die 

uitgebreide beleidshistorie van de Nederlandse kust. De minister van 

Infrastructuur en Milieu (ienm) ondertekent samen met bijna zestig 

andere partijen het Kustpact. Het betreft een intentieverklaring tussen het 

ministerie, provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, 

natuur- en milieuorganisaties samen met anwb, StrandNederland, de 

vereniging van Recreatieondernemers Nederland (recron), Koninklijke 

Horeca Nederland (khn), de brancheorganisatie voor watersportbedrijven 

hiswa, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (nbtc) en 

Staatsbosbeheer. In dit Kustpact zijn afspraken gemaakt om de waarden 

van de kust te beschermen en een goede balans van bescherming én 

ontwikkeling van de Nederlandse kust te bewaken. “De kust wordt goed 

beschermd, zonder deze op slot te zetten.”, schrijft de minister daarover  

in een brief aan de Tweede Kamer.2

De ondertekening van het Kustpact stemt de ondertekenende partijen tot 

tevredenheid, maar kent wel een ingewikkelde voorgeschiedenis. De bij  

de opening van dit essay beschreven protestmanifestatie uit Schouwen-

Duiveland is een voorbeeld van de op momenten heftige discussie die in 

het najaar van 2015 gaande is over bebouwing van de kustlijn. Die discussie 

krijgt landelijke aandacht door de lancering van de campagne ‘Bescherm 

de kust’ in oktober 2015, van een zestal natuurorganisaties. Met de 

campagne willen de organisaties de aandacht vestigen op de huidige 

kustbebouwing en toekomstige bouwplannen. Ze doen een oproep aan 

alle Nederlanders om zich als kustwachter of ‘baywatcher’ te melden en 

zich achter de campagne te scharen. Ook media besteden uitgebreid 

aandacht aan de zogenoemde ‘verbelgisering’ van de kust, waaronder  

het actualiteitenprogramma EénVandaag dat in een uitzending getiteld 

“Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes”, de bouwplannen aan de 

Zeeuwse kust aan de orde stelt.3 Het beeld ontstaat dat er een ‘complot 

tegen de kust’ gaande is, waar ondernemers de economische waarde en 

recreatiewaarde doordrukken ten koste van natuur en cultuur (en op 

termijn misschien ook wel veiligheid).
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Deze discussie komt in een stroomversnelling na een besluit van de 

ministerraad, kort voor de Kerst. Op 18 december 2015 stemt de minister-

raad in met een voorstel van de minister van ienm om de mogelijkheden 

voor bebouwing langs de Nederlandse kust te vergroten, middels een 

wijziging in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit  

besluit vloeit voort uit de eerder ingezette beweging met de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (svir) en uiteindelijk ook een nieuwe Beleidslijn 

Kust die met betrokken overheden en organisaties voor de waterveiligheid 

tot stand komt. Omdat de kustverdediging in Nederland goed op orde is, is 

er meer ruimte voor nieuwe initiatieven, zo is de redenering. Het algemene 

verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied 

komt daarom te vervallen, zo vermeldt de website van de Rijksoverheid. 

Daarbij gaat het om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en  

het duingebied. Het opheffen van dit bouwverbod moet provincies en 

gemeenten de mogelijkheid geven om eventuele bebouwing in het 

kustgebied toe te staan.4 

Dit besluit van het kabinet schiet bij velen in het verkeerde keelgat. 

Tegenstanders van het besluit vrezen ‘Belgische toestanden’ en ‘wildgroei’ 

van bebouwing aan de Nederlandse kust. Zowel oppositiepartijen als  

coalitiepartij pvda spreken zich in de Tweede Kamer negatief uit tegen de 

plannen, en de al bestaande landelijke campagne ‘Bescherm de kust’ van 

de natuurorganisaties krijgt in korte tijd zo’n 100.000 steunbetuigingen 

van burgers die zich melden als ‘baywatcher’. En dat zijn niet alleen 

burgers die direct aan de kust wonen, de steunbetuigingen komen uit heel 

Nederland. De politieke en maatschappelijke weerstand die van daaruit 

wordt gemobiliseerd, is dusdanig groot dat de minister enkele weken later 

besluit aan de voorgestelde wijzigingen van het Barro geen uitvoering te 

geven, en toezegt eerst met de betrokken partijen om tafel te willen.5 

Natuur- en milieuorganisaties geven aan, evenals andere betrokkenen, 

graag op dit verzoek van de minister in te gaan. Nog geen maand later 

komen de verschillende betrokkenen bijeen, om gezamenlijk, op uit-

nodiging van de minister, te komen tot een plan voor de kust waar alle 

betrokkenen achter kunnen staan. 

Dat gedeelde proces resulteert uiteindelijk in de ondertekening van het 

Kustpact op 21 februari 2017. Met de ondertekening komen de partijen 

overeen om te streven naar het behouden van de openheid van de Neder-

landse kust en samen een goede balans te vinden tussen het beschermen 

en ontwikkelen van de kust. Partijen spreken af dat nieuwe recreatieve 
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ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud of de versterking van  

de kwaliteit van de kustzone en geen aantasting mogen zijn van de kern-

kwaliteit en collectieve waarden van de kust. Sturing zal plaatsvinden op 

basis van een met de kustpactpartijen, per provincie te bepalen zonering. 

Zo blijft het principe van decentralisatie van kracht, maar krijgt het tevens 

een sterkere maatschappelijke invulling: partijen gaan nadrukkelijk met 

elkaar invullen wat volgens hen voor een bepaald gebied de benodigde 

balans tussen de waarden van de kust is.

 

1.3  Bestuurskundige lessen uit het Kustpact
De totstandkoming van het Kustpact is een bijzonder proces geweest. 

Omgeven met maatschappelijke dynamiek, met betrokkenheid van veel 

verschillende partijen en burgers, dat vaak heftige emoties opriep. Na een 

lange periode van overleg schaarde een groot aantal partijen, met uiteen-

lopende en soms tegenstrijdige belangen (maar met uiteindelijk wel een 

gezamenlijke deler in deze belangen), zich achter een gezamenlijke 

intentieverklaring. In eerste aanzet leek dat te mislukken, maar na een 

doorstart en een verdere vermaatschappelijking van het proces kwam het 

Kustpact er tóch. Niet in de zin van dat er ineens meer partijen aan tafel 

kwamen, maar wel dat het proces anders werd ingericht, met meer ruimte 

voor de andere partijen dan de Rijksoverheid om mee te denken én ook 

mee te schrijven aan het Kustpact. 

Dat maakt de totstandkoming van het Kustpact een interessante casus 

van veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. Waar 

overheidssturing in, met en tussen een energieke samenleving vorm krijgt  

in het samenspel tussen een veelheid aan partijen, en waarbij het eerst  

de maatschappelijke dynamiek is die een rem zet op het proces, om 

vervolgens juist het proces aan te jagen en het mogelijk maakt om in 

gezamenlijkheid tot beleid te komen. Daarmee bevat dit proces bestuurs-

kundige lessen, die niet alleen relevant zijn voor verdere uitvoering van 

het Kustpact, maar ook voor andere processen waar overheid, samen-

leving en bedrijfsleven met elkaar moeten optrekken en samen tot 

besluitvorming en strategie voor omstreden vraagstukken moeten komen. 

In dit essay beschrijven we de totstandkoming van het Kustpact. Niet met 

als doel om dat proces te evalueren, of om een oordeel uit te spreken over 

de inhoud ervan, maar juist om de relevante bestuurskundige lessen te 

duiden. Op basis van een documentstudie, media-analyse en gesprekken 

met betrokkenen brengen we in beeld hoe het proces is verlopen en 
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duiden we de verschillende verhaallijnen die hier aan de orde zijn. Daaruit 

formuleren we enkele lessen die niet alleen betrekking hebben op deze 

specifieke casus, maar die breder toepasbaar zijn in situaties waarbij 

overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en burgers gezamen-

lijk moeten optrekken en in een netwerkverhouding met elkaar tot beleid 

en overeenstemming proberen te komen. 
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2 Hoe kwam het Kustpact tot stand?

2.1  Wat vooraf ging: een kleine geschiedenis van het kustbeleid
De ondertekening van het Kustpact op 21 februari 2017 luidt een nieuw 

hoofdstuk in het Nederlandse kustbeleid in. Overheden, natuur- en milieu-

organisaties, recreatieondernemers en vele andere partijen scharen zich 

achter gedeelde doelstellingen ten aanzien van de kust. Het was geen 

eenvoudig proces, volgens sommigen zelfs een ‘strijd’, maar alle betrokke-

nen zijn tevreden dat het hen gezamenlijk is gelukt om de contouren voor 

een nieuwe generatie kustbeleid uit te zetten. Voor we reflecteren op hoe 

het pact precies tot stand kwam, schetsen we eerst kort de geschiedenis 

van het kustbeleid in Nederland.

In 1990 wordt in de ‘1e Kustnota’ een integrale beleidsvisie voor het beheer 

van de kust opgesteld. De nota kijkt naar de kust vanuit zowel een 

perspectief van veiligheid als vanuit het perspectief van natuur en 

recreatie. De term ‘dynamisch handhaven’ doet hier zijn intrede: duur-

zame bescherming tegen overstromingen én behoud en ontwikkeling  

van andere functies en waarden in de kustzone.6 Dit beleid wordt in de 

daaropvolgende jaren als succesvol beoordeeld en voortgezet in de 2de 

Kustnota (1996) en 3de Kustnota (2000). 

In de 3de Kustnota wordt geconstateerd dat de veiligheid goed op orde is, 

maar dat op termijn sterkere en bredere waterkeringen nodig zijn in 

verband met mogelijke gevolgen van klimaatverandering. “We moeten 

voorkomen dat we onszelf vastzetten, waardoor landinwaartse verbreding 

van de waterkering niet meer mogelijk zal zijn”, zo staat in de beleidsnota 

geschreven. Daarom wordt in de nota de uitbreiding van bebouwing aan 

de kuststrook beperkt door op basis van risicoanalyses ‘rode contouren’  

te trekken. Buiten deze contouren geldt een beleid van een ‘nee, tenzij-

afweging’ voor nieuwe bebouwing. Binnen de contouren is nieuwbouw 

onder voorwaarden mogelijk: ‘ja, mits’. Deze contouren dienen te worden 

vastgesteld in streek- en bestemmingsplannen. Voor bouw op het strand 

(van strandpaviljoens) geldt per definitie ‘nee, tenzij’, om verdere bebou-

wing van de kuststrook te voorkomen. Ook wordt in deze nota al gesproken 
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over een gewenste zonering van de kuststrook, die onderscheid maakt 

tussen gebieden met een stedelijk accent (toeristische kwaliteit, bereik-

baarheid en voorzieningen) en gebieden met de nadruk op rust, ruimte en 

veerkracht. 

In 2007 wordt de Beleidslijn Kust gepresenteerd door de staatssecretaris 

van Verkeer en Waterstaat (venw), de minister van Landbouw, Natuur en 

Visserij (lnv), de minister van Economische Zaken (ez), en de minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom). Deze 

beleidslijn bouwt voort op de 3de Kustnota en de Nota Ruimte van vrom uit 

2006. Deze Nota Ruimte betreft een visie van het kabinet op ruimtelijke 

ontwikkeling. Het motto van dit beleid luidt ‘decentraal wat kan, centraal 

wat moet’. Met deze Nota worden dan ook veel verantwoordelijkheden 

voor ruimtelijke ordening gedelegeerd naar provincies en gemeenten. Het 

is de taak van het Rijk om de voorwaarden te scheppen, zodat provincies, 

gemeenten en andere partijen aan de slag kunnen. De Beleidslijn Kust is 

daar een verdere uitwerking van, specifiek voor het kustbeleid. 

Met de beleidslijn wil het kabinet onder voorwaarden ontwikkelingen in de 

kustzone mogelijk maken, in combinatie met verbetering van de ruimte-

lijke kwaliteit van de kust. Bij eventuele bebouwing in het toepassings-

gebied waar de beleidslijn betrekking op heeft, geldt bijvoorbeeld als 

voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van belemmeringen om mee te 

groeien met een stijging van de zeespiegel, voor verdere versterking van of 

onderhoud aan het kustfundament en dat het ontwerp en uitvoering van 

de kustwaterbouw moeten voldoen aan het uitgangspunt ‘zacht waar het 

kan, hard waar het moet’. Daarnaast dient men ook rekening te houden 

met zaken als openheid (de vrije horizon), de kernkwaliteiten van de kust, 

vereisten vanuit de Natuurbeschermingswet en kaders van onder meer  

de Flora- en Faunawet etc.7 De uitgezette lijn van decentralisaties in het 

domein van ruimtelijke ordening en het kustbeleid wordt verder bevestigd 

in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (svir) uit 2012, waarmee 

gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheden krijgen op het 

gebied van ruimtelijke ordening.8 

Een volgende stap in de beleidsgeschiedenis van de Nederlandse kust 

wordt in 2013 gezet met de ‘Nationale Visie Kust. Kompas voor de kust’. 

Deze kustvisie komt tot stand als onderdeel van het Deelprogramma Kust 

van het Deltaprogramma, en is gezamenlijk opgesteld door regionale 

overheden en het Rijk, met inbreng van maatschappelijke organisaties, 
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kennisinstellingen en bedrijfsleven. In de nota worden drie concrete 

uitdagingen genoemd ten aanzien van de kust: in de eerste plaats vereist 

de structurele veiligheid een waterkering die in evenwicht is met de 

stijgende zeespiegel. Daarvoor moet de waterkering mee kunnen groeien 

en dient erosie te worden tegengegaan. In de tweede plaats verdienen de 

economie en aantrekkelijkheid van de kustzone aandacht. Een economi-

sche impuls kan worden verzorgd door samenwerking tussen overheden 

en ondernemers. En in de derde plaats kan de interactie tussen veiligheid 

en economie worden versterkt. De nota pleit voor een integrale benadering 

van het kustbeleid en noemt het ‘adaptief deltamanagement’. Een belang-

rijk onderdeel van de strategie voor verdere ontwikkeling van de kust zijn 

de zogenoemde ‘meegroeiconcepten’: integrale maatregelen waarin 

kustversterking en ruimtelijke ontwikkeling van de kust worden samen-

gebracht binnen één concept, maar in verloop van tijd plaatsvinden en 

ruimtelijk op elkaar doorbouwen.9 

De stuurgroep Deltaprogramma Kust wordt in oktober 2014 opgevolgd 

door het Landelijk Overleg Kust (lok), waarin de verschillende partijen van 

de zogenoemde ‘kustcommunity’ – die werd gevormd in de voorbereidin-

gen op onder meer de Nationale Visie Kust – vertegenwoordigd zijn. Het 

lok wordt opgericht om als katalysator op te treden voor de ontwikkeling 

van de kust en het gedachtengoed uit de Nationale Visie Kust tot leven te 

brengen.10 

2.2 Een nieuwe fase in het kustbeleid: op weg naar een Kustpact 
Het Nederlandse kustbeleid is te lezen als opeenvolgende pogingen om 

balans te vinden in de verschillende waarden van de kust. De trend in die 

pogingen is dat het beleid steeds meer uitgaat van decentralisatie van 

verantwoordelijkheden. Niet voor alle onderdelen, maar voor een belang-

rijk deel wel. De beweging is er één van duidelijke contouren en randvoor-

waarden die de verdeling van waarden opleggen aan het gebied, naar 

steeds meer decentrale invulling van de balans tussen waarden. Die 

beweging wordt in 2014 doorgezet bij het opstellen van een nieuwe 

Beleidslijn Kust. In de concept beleidslijn die in 2015 verschijnt, staat 

beschreven dat het Rijk meer ruimte wil bieden voor “meervoudig gebruik 

van keringen en meegroeiconcepten voor zover deze niet strijdig zijn met 

de veiligheid en de mogelijkheden voor onderhoud van de kust”. Doelstel-

ling van de beleidslijn is “een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke 

kust.”. In de beleidslijn worden ook de rollen van de verschillende over-

heidslagen beschreven: het Rijk blijft verantwoordelijk voor zaken van 
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nationaal belang (waterveiligheid en beheer van het hoofdwatersysteem), 

en de provincies spelen een belangrijke rol ten aanzien van economie, 

ruimte en natuur. 

De beleidslijn wordt juridisch uitgewerkt in een aanpassing van het Barro, 

het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Het Barro omvat de regels die 

gemeenten in acht dienen te nemen bij het opstellen van de ruimtelijke 

plannen. Provincies zijn indirect ook aan het Barro gebonden omdat 

provincies gemeenten niet iets kunnen toestaan dat niet past in het Barro. 

Middels een persbericht, getiteld ‘Meer bebouwing mogelijk langs de kust’ 

meldt het kabinet dat deze wijziging voortvloeit uit de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (2012) en de Nationale Visie Kust (2013). Door 

meer ruimte te bieden aan initiatief wil het kabinet een veilige, aantrekke-

lijke en economisch sterke kust realiseren, en daarom komt het “algemeen 

geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het 

kustgebied te vervallen.”. Ook wordt vermeld dat in de nieuwe Beleidslijn 

Kust is opgenomen dat het Rijk langs de kust alleen nog gaat over de 

bescherming van het achterland tegen overstromingen. Provincies en 

gemeenten gaan over de ruimtelijke kwaliteit. In bestemmingsplannen 

daarover moeten zij de voorwaarden die zijn vastgelegd in het herziene 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in acht nemen.11

Maatschappelijke onrust over kustbebouwing 
Hoewel deze beleidswijziging een voortzetting is van de lijn die al met de 

3de Kustnota in 2000 is ingezet, verschijnt het persbericht in een periode 

waarin op verschillende plaatsen al volop discussie is over bouwprojecten 

in de kustzone. Het eerder genoemde voorbeeld uit Schouwen-Duiveland 

is één van de vele voorbeelden van plaatsen aan de kustlijn waar een 

stevig debat gaande is over de vraag of er wel of niet bebouwing wordt 

toegestaan. Ook in bijvoorbeeld Vlissingen, Den Haag en Petten speelt de 

discussie. De bouw van vakantieparken in de duinen, strandslaaphuisjes 

of andere bebouwing in de kustzone is een economische impuls voor het 

gebied, maar anderen wijzen erop dat dit liefhebbers die komen vanwege 

het vrije en uitgestrekte strand juist verdringt. Is het dan nog wel econo-

mische winst? 

Dergelijke tegenstellingen zijn niet nieuw, maar met het doorzetten van de 

decentralisatie en het meer openen van de contouren van de kust voor 

lokale invulling komt de discussie op scherp te staan. Nu het Rijk zich 

formeel terugtrekt tot achter de kustlijn en alleen expliciet oog houdt op 
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de borging van de kustverdediging, vrezen groepen in het land voor een 

verstoring van de broze lokale balans. De borging in het lokale democrati-

sche systeem, waarop het idee van decentralisatie is gestoeld, wekt daarbij 

blijkbaar weinig vertrouwen. Natuur -en milieuorganisaties zijn bang dat 

lokale bestuurders zwichten voor de druk van economische baten en 

werkgelegenheid. En men vreest dat lokale bestuurders en raadsleden te 

beperkte kennis hebben om de ingewikkelde vastgoedconstructies en 

financiële plaatjes goed te kunnen beoordelen. De vrees is dat lokale 

politici zich laten ‘inpakken’ door projectontwikkelaars en daarbij onver-

antwoorde risico’s voor de natuur en mogelijk ook de gemeentelijke 

financiën nemen.

Deze zorgen worden actueel als in het najaar van 2015 de bouwplannen in 

verschillende kustprovincies concretiseren. Voor een zestal natuurorgani-

saties in Zeeland en Zuid-Holland is dat de aanleiding voor de campagne 

‘Bescherm de Kust’. De organisaties hebben zorgen over de aantasting van 

het Zeeuwse en Zuid-Hollandse kustlandschap. Op een speciale campagne-

website brengen ze in beeld hoe fors de groei aan recreatieve bouwprojecten 

in de regio is. De Zeeuwse Milieufederatie stelt in de Provinciale Zeeuwse 

Courant dat er sinds de provincie de regie uit handen heeft gegeven aan 

gemeenten er sprake is van een grote stijging in het aantal bouwplannen 

in de ‘brede kustzone’. Daarbij gaat het om het geheel van strand, duinen, 

binnenduinrand en het kustlandschap langs de Deltawateren. De directeur 

van de Zeeuwse Milieufederatie ziet een gebrek aan regie en pleit voor een 

meer sturende rol van de provincie.12 In de discussies wordt ook verwezen 

naar de zogeheten Natura2000-gebieden. In eerste instantie lijkt het alsof 

de Natura2000-gebieden kustbebouwing uitsluiten, hier zijn planten en 

dieren immers beschermd. Landschappen vallen hier echter niet onder en 

zolang de bebouwing van de kust geen ‘significant negatief effect’ heeft  

op de aanwezige soorten kan en mag er gebouwd worden. De natuur- en 

milieuorganisaties willen met de campagne de aandacht vestigen op de 

huidige kustbebouwing en de toekomstige bouwplannen. Ze roepen hun 

leden op zich te melden als kustwachter of ‘baywatcher’ en zich achter de 

actie te scharen. 

Ook Eén Vandaag besteedt aandacht aan de actie in een uitzending met de 

veelzeggende titel ‘Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes’. Onder 

muziek van Bløf met ‘Aan de kust’ en het geluid van heipalen die de grond 

in worden geslagen wordt de campagne van beelden voorzien. Zeeuwse 

duinen, verlaten stranden én strandhuisjes, met het commentaar van de 
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voice-over: “Misschien hoort het wel bij actievoeren, het creëren van een 

schrikbeeld. Zo zou het kunnen worden.”. 

Er klinken ook tegengeluiden tegen de campagne. De provincie Zeeland en 

brancheorganisatie van recreatieondernemers recron benadrukken de 

werkgelegenheid en het belang van de bouwplannen voor de recreatie- en 

toerismesector. Ze zien helemaal geen neiging tot het “volbouwen” van de 

kust. Ontwikkelaars benadrukken dat het juist goed lukt om recreatie te 

combineren met versterking van ecologie en cultuur. Dat is volgens hen 

ook gewoon slim ondernemerschap, want het ecosysteem is één van de 

verklaringen voor de grote populariteit van strandrecreatie: mensen willen 

zich onderdeel van het ecosysteem van de kust voelen, in plaats van het af 

te breken. 

De Provinciale Zeeuwse Courant maakt een inventarisatie van de kust-

plannen in Zeeland en vraagt zich op basis daarvan af waar de campagne 

van de natuurorganisaties nu op is gebaseerd: “Bouwplannen genoeg, maar 

– op 30 strandslaaphuisjes na – nergens in het prachtige ongeschonden landschap 

van zee, strand en duinen.”13 Dat maakt de discussie over de kust niet 

makkelijker: er zijn voor alle kanten voor de medaille overtuigende 

verhalen te vertellen en er zijn vele vertellers die dat ook voortdurend doen. 

Aanvankelijk beperkt de discussie over kustbebouwing zich vooral tot de 

Zeeuwse kuststrook. Daar speelt de discussie het sterkst, ook omdat daar 

het verzet tegen enkele concrete plannen het meest georganiseerd is. 

Maar het persbericht van de minister over de aanstaande beleidsverande-

ring kort voor de kerstdagen tilt de discussie ineens naar een landelijk 

niveau: het is niet langer een regionaal probleem, maar wordt ineens een 

landelijke kwestie. Het gaat niet meer over concrete projecten, maar om 

onderliggende principes – die straks het aangezicht van de gehele kust 

zouden kunnen gaan bepalen. Ineens komt de discussie ook landelijk op 

scherp te staan, volgens sommigen ook geholpen door de nieuwsluwte  

die rond de kerstperiode heerst. Nu krijgt de discussie een heel andere 

lading: van concreet en specifiek, maar ook wat lokale discussies, naar  

een landelijke strijd van belangen rond ‘de’ kust. Die toevoeging van het 

lidwoord ‘de’ weerspiegelt die verandering: van discussies over individuele 

kustprojecten naar een breed maatschappelijk debat over ‘de kust’, die als 

entiteit bedreigd wordt. 
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Natuur- en milieuorganisaties waarschuwen voor volbouwen en spreken 

over ‘wildgroei’ en ‘verbelgisering’ van de kust, waarbij ze beelden van het 

strand in Knokke laten zien als afschrikwekkend voorbeeld: “De kust 

wordt vogelvrij verklaard!” Tweede Kamerleden tonen zich gevoelig voor 

de kritiek. Ze nemen de kritiek over en verklaren zich zorgen te maken. 

Ook coalitiepartner pvda gaat zich in het gesprek mengen en de media 

besteden volop aandacht aan het onderwerp: deels omdat het onderwerp 

in de kerstvakantieperiode goed lijkt te ‘scoren’, maar ook omdat ze 

fricties in de coalitie proeven. Zo ontstaat een slag om de kust waarin 

iedereen op enige manier van zich doet spreken. 

Zo spreekt Trouw zich in een hoofdredactioneel commentaar uit tegen de 

plannen van de minister van ienm. De opstellers prijzen de drang naar 

minder regels, maar vrezen de beleidsvrijheid en het ontbreken van 

verantwoordelijkheidsgevoel van individuele gemeenten.14 Het beeld 

ontstaat langzamerhand dat de grootste macht nu bij de zwakste publieke 

schakel komt te liggen: bij gemeentebesturen die het snelst zwichten voor 

economische belangen, of de simpelweg geen oog willen hebben voor het 

bredere belang van de kust. Ook andere landelijke media kiezen voor een 

duidelijk frame: Het Algemeen Dagblad schrijft dat de Nederlandse kust 

dreigt te worden “volgeplempt met lelijkheid”. nrc kopt dat “Natuurclubs 

vrezen voor verbelgisering kust”.15 Zelfs parlementair verslaggever van  

rtl Nieuws, Frits Wester, mengt zich persoonlijk in de discussie door op 

Twitter de plannen van de minister ‘dramatisch’ te noemen. Zo doemen 

overal ‘stemverklaringen’ op, die doorgaans alleen zichtbaar zijn rond grote 

politieke thema’s als vredesmissies, verkiezingen of ethische dossiers.

De ophef die in korte tijd ontstaat is koren op de molen van de natuuror-

ganisaties. Zij zien in korte tijd de interesse voor hun campagne massale 

vormen aannemen. Ze maken kennis met de enorme kracht van social 

media, waar met een paar simpele clicks mensen zich tot ‘activist’ kunnen 

maken en de macht van de grote getallen kan worden gemobiliseerd. Als 

de organisaties op 19 januari 2016 een petitie aanbieden aan leden van de 

Tweede Kamer staat hun teller op 87.000 ‘baywatchers’.16 In een uitzending 

van Nieuwsuur diezelfde dag schuift de minister van ienm nog aan om 

toelichting te geven op de plannen om de beslissing over bouwplannen in 

het kustgebied over te laten aan regionale en lokale overheden, maar een 

dag later schrijft het Financieel Dagblad dat de pvda een motie voorbereidt 

om bebouwing aan de kust tegen te gaan, die waarschijnlijk kan rekenen 
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op een Kamermeerderheid met steun van de sp, d66, cu, sgp, GroenLinks 

en pvdd.17 De kustprovincies- en gemeenten hadden als andere overheden 

naast het ministerie van ienm tot dat moment nog geen actieve communi-

catie over hun (voorgenomen) beleid ten aanzien van de kust. De maat-

schappelijke weerstand richt zich dan ook niet zozeer op het Rijk of de 

andere overheden maar meer op de idee van ‘ruimte geven aan bouwen 

aan de kust’. Een idee dat een eigen leven gaat leiden.

Achter de schermen aan de slag 
De weerstand tegen de plannen is in korte tijd dusdanig hevig geworden 

dat de minister op 21 januari besluit het voorstel in te trekken. Tegenover 

de Kamer verklaart zij: “De discussie is zo groot geworden, dat we een stap 

terug doen.”18 Ze zal voorlopig niet aan het bouwverbod tornen en wil eerst 

met alle betrokken organisaties om tafel gaan. Ze hoopt om daarmee 

gezamenlijk toe te kunnen werken naar een gedeeld Kustpact, maar het 

ministerie zal daarin zeker niet het voortouw meer nemen.19 Natuurorga-

nisaties vinden net als de meeste andere partijen dat géén beleid ook geen 

oplossing is. Ze begrijpen de terugtred van het ministerie, maar vinden 

ook dat er iemand dan een stap naar voren moet doen. Dat doen ze 

daarom zelf. Ze zien het als hun rol om een volgende stap te zetten. Niet 

alleen het beleid van tafel, maar ook samen tot een nieuw beleid proberen 

te komen. 

Eerste suggesties daartoe worden op het ministerie goed ontvangen: het 

voorgestelde kustbeleid is ‘vanuit de samenleving’ teruggedraaid, dan ligt 

het ook voor de hand dat een volgende stap vanuit diezelfde samenleving 

komt. “Natuur- en milieuorganisaties laten weten verheugd te zijn over 

het besluit van de minister. “We zien met de toezegging van de minister 

met vertrouwen uit naar de toekomst’’, aldus de directeur van Natuur-

monumenten. 

Zo vindt er vanaf februari 2016 achter de schermen actief overleg plaats 

tussen natuur- en milieuorganisaties, het ministerie, de kustprovincies, 

gemeenten en andere betrokkenen. Samen gaan ze onder de radar op zoek 

naar een nieuwe invulling van het kustbeleid. Ondertussen is ook het 

College van Rijksadviseurs in deze fase aangetrokken en heeft het Rijk in 

afstemming met diverse externe partijen inventarisaties gestart naar de 

waarden van de kust en het beschikbare instrumentarium.20 
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De discussie laait weer op 
Terwijl tussen de bij het Kustpact betrokken partijen overleg plaatsvindt, 

publiceert Natuurmonumenten een eigen inventarisatie naar de bouw-

plannen in de kust. De publicatie krijgt in het publieke debat de nodige 

aandacht. Uit die inventarisatie blijkt dat er in de komende jaren meer dan 

6200 huisjes, hotelkamers, appartementen en ligplaatsen bij komen. 

Volgens Natuurmonumenten is dat een “explosieve stijging” in vergelijking 

met de 1741 die in de afgelopen drie jaar werden gebouwd, zo schrijft de nos 

naar aanleiding van de inventarisatie.21 Ook nrc.next besteedt aandacht 

aan de bouwplannen in de kust naar aanleiding van de inventarisatie van 

Natuurmonumenten, en schrijft dat veel projectontwikkelaars kusthuisjes 

aanbieden als belegging, om na verkoop elders weer een nieuw park te 

realiseren. De krant schrijft dat banken en recreatieondernemers de 

vakantiemarkt aan de Nederlandse kust als “verzadigd” beschouwen.22 

De nieuwsberichten leiden tot Kamervragen van de sp aan de minister van 

ienm. Die laat in een reactie weten dat de inventarisatie een initiatief van 

Natuurmonumenten zelf betreft. Ze benadrukt dat het een maatschappe-

lijk proces is waarvoor de verantwoordelijkheid bij de maatschappelijke 

partijen ligt. Ze trekt de discussie niet naar zich toe, maar houdt deze in 

het maatschappelijk domein. Ook de andere partijen lijken zich bewust 

van het risico van de situatie. In de media houden de ze zich opvallend 

stil. Ze zoeken niet de publiciteit met tegenberichten of boze commenta-

ren. In plaats daarvan brengen partijen, ondanks hun verrassing over de 

inventarisatie van Natuurmonumenten, mét Natuurmonumenten een 

verdiepingsslag aan in de inventarisatie van Natuurmonumenten, om zo 

een goed, compleet en gedeeld beeld te komen van de bouwplannen aan  

de kust.23 

De overleggen gaan ondertussen door. In oktober lijkt een belangrijke stap 

te zijn gezet in de onderhandelingen over het Kustpact: de partijen hebben 

onderling overeenstemming bereikt over een ‘voorlopig Kustpact’. De 

minister is blij met de plannen, en verwacht dat eind november het 

definitieve Kustpact ondertekend zal kunnen worden: “Niemand wil de 

kust helemaal volbouwen. Er wordt nu een goede balans gezocht voor 

bebouwing van de kust en de bescherming ervan.”, aldus de minister.24 

Ook de natuur- en milieuorganisaties zijn tevreden. De directeur van 

Natuurmonumenten zegt in een uitzending van Nieuwsuur het volgende: 
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“Dit is eigenlijk een historische dag voor de kust in Nederland. We hebben voor 

elkaar gekregen met zijn allen, overheden, maatschappelijke organisaties, 

ondernemers, natuurorganisaties dat er een verbod komt op het bouwen op allerlei 

plekken die nu nog leeg en ruimtelijk zijn. Plekken waar we nu nog kunnen 

genieten van de natuur.”25 Het probleem van de kust lijkt met deze nieuwe 

configuratie van kustwaarden te zijn opgelost. 

Toch zijn niet alle betrokken partijen enthousiast. De recreatiesector 

weigert het Kustpact in deze vorm te ondertekenen. De recron, Konink-

lijke Horeca Nederland en hiswa zijn teleurgesteld over de strekking van 

het pact, dat volgens hen ondernemers veel te weinig ruimte biedt. Zij 

schrijven op 20 oktober een brief aan de minister, waarin zij aangeven zich 

grote zorgen te maken over de toekomst van de recreatie- en gastvrij-

heidseconomie aan de kust. Zij stellen dat de voorliggende teksten van  

het Kustpact vaak gewijzigd zijn, en met name in de eindfase inconsistent 

en beperkend zijn gebleken, waardoor zij dit Kustpact niet kunnen 

ondertekenen. Er worden te veel piketpaaltjes geslagen, nog voor er 

openlijk overleg over een zonering heeft plaatsgevonden. Ook is er in  

het pact niets opgenomen over bestaande bouw, waardoor renovaties  

of uitbreidingsmogelijkheden voor al actieve ondernemers bemoeilijkt 

kunnen worden.26 Een week later stellen ook diverse kustgemeenten het 

zetten van hun handtekening onder het Kustpact uit. Een wethouder uit 

een van de kustgemeenten meldt dat “Wij hebben als gemeenten gezegd: 

zorg er nou voor dat deze organisaties aan tafel blijven zitten’’ (…) Want 

het is niet goed als de recreatiesector niet blij is met dit pact.27 En ook de 

recreatieondernemers aan het strand zijn verdeeld: er is besef dat als de 

branche wil meebeslissen over de invulling van het pact, dat je je dan niet 

moet afkeren van het ministerie, maar juist blijven meepraten. Maar veel 

ondernemers zijn niet te spreken over het pact, waarin volgens hen de 

economische belangen nergens zijn vertegenwoordigd. “Dit is een plan 

van ambtenaren en vogelaars!”28 Overeenstemming over de kust lijkt 

hierdoor ver weg, maar de spanning verdwijnt ook weer snel als alle 

partijen aangeven graag opnieuw het gesprek aangaan en een actieve 

bijdrage willen leveren om gezamenlijk tot een ‘evenwichtig Kustpact’ te 

komen. 

Terug om tafel
Zodoende wordt er een stap teruggezet. In november 2016 wordt de 

ondertekening van het Kustpact uitgesteld. Omdat de teksten van de 
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overeenkomst “voor meerdere uitleg vatbaar” blijken, gaan de partijen 

opnieuw met elkaar om tafel om toe te werken naar een tekst waar alle 

betrokkenen achter kunnen staan.29 Ook hier kiezen partijen voor een 

gang naar de onderhandelingstafel in plaats van het voeren van een open 

strijd via de media.

Zo gaan de onderhandelingen door. Er gaan enkele maanden overheen 

voor er een pact ligt waar ieder van de betrokken actoren zich achter kan 

scharen. Op 21 februari 2017 wordt het Kustpact dan uiteindelijk onder-

tekend, door bijna zestig partijen, waaronder de vertegenwoordigers van 

alle grote belangen aan de kust. In het pact onderschrijven de partijen dat 

de kust, de grootste vrij toegankelijke ruimte van Nederland, een hoge 

belevingswaarde kent. Dat komt tot uiting in de aantrekkingskracht van de 

kust voor toerisme en de bijdrage van kustrecreatie aan de economie. De 

partijen streven ernaar de openheid van de kust te behouden en te komen 

tot een goede balans tussen bescherming en behoud van de waarden van 

de kust enerzijds en de ontwikkeling van de kust anderzijds. Zij onder-

schrijven met het Kustpact het belang van het maken van gezamenlijke 

afspraken over de waarden, functies en het gebruik van de kust, om tot  

die balans te komen. Ook komen de ondertekenende partijen overeen dat 

middels een ‘zonering’ sturing wordt gegeven aan het passend gebruik van 

de kustzone. Die zonering moet inzichtelijk maken in welke delen van de 

kustzone géén nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan, en in welke 

delen wel en onder welke voorwaarden. Daarbij is het de intentie om 

nieuwe bebouwing te concentreren in de gebieden waar al sprake is van 

recreatieve bebouwing. Vervangende nieuwbouw en eventuele uitbreiding 

die nodig is voor kwaliteitsbehoud en duurzame bedrijfsvoering in de 

toekomst blijft mogelijk voor bestaande bedrijven. De kustprovincies 

zullen hun kustbeleid actualiseren en stellen elk voor de eigen kustzone 

een zonering op – in overleg met alle bij het Kustpact betrokken actoren – 

die past binnen de lokale en regionale context.30 Hierna volgt een Kust-

visie en juridische verankering van de bouwregels in de provinciale 

verordening Ruimte. Het Kustpact bevat concrete acties van het Rijk, zoals 

het opstellen van een samenhangend beeld, onderzoeken van een ge-

biedsagenda, monitoring van de ontwikkeling van de recreatiebebouwing, 

het in de gaten houden van de gemaakte afspraken, en het volgen van het 

onderzoek of, en zo ja hoe, de regels en het beleid uit 2007 ten aanzien van 

de kust aanpassing behoeven.
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Dat betekent niet dat daarmee de discussie over specifieke projecten ook 

is weggenomen. Ook na de ondertekening in 2017 zijn er nog conflicten 

over strandbebouwing. Zo staat er in maart 2017 een ‘menselijk lint’ van 

natuurliefhebbers op de Brouwersdam, om te protesteren tegen een groot 

bouwproject van opgespoten eilandjes, een yachtclub en privéstranden ‘in 

de Grevelingen’.31 Hoewel het Kustpact de “ongerepte leegheid van de kust 

zou moeten beschermen”, gaan de bouwplannen hier, onder protest van 

vooral natuurliefhebbers en windsurfers, onverminderd door. Projecten die 

al waren ingezet vóór ondertekening, zijn uitgesloten van het Kustpact 

– maar welke projecten nu precies tot die ‘pijplijnprojecten’ behoren, is op 

diverse plaatsen opnieuw reden voor ophef, bijvoorbeeld bij de Brouwers-

dam, Kijkduin en Petten, ondanks de definiëring van wat wordt verstaan 

onder ‘pijplijn’ en het bijbehorend handelingsperspectief in het Kustpact. 

nrc Handelsblad schrijft dat het Kustpact over bebouwing in de kust leidt 

tot scherpe conflicten, waarbij overheden, natuurorganisaties én onderne-

mers of projectontwikkelaars allen met het Kustpact in de hand stellen 

dat ergens juist wel of niet gebouwd zou mogen worden.32 De acties en 

nieuwsberichten leiden opnieuw tot Kamervragen aan de minister, van 

Kamerleden die zich afvragen hoe het Kustpact zich verhoudt tot de 

onrust en of de bouwplannen wel passen in het Kustpact. In een reactie  

op de Kamervragen laat de minister van ienm weten dat in het Kustpact  

is afgesproken dat onder regie van de provincies, zones zullen worden 

aangegeven in het kustgebied waar wel, waar niet en waar onder voor-

waarden nieuwe bouw gerealiseerd kan worden. Gemeenten met níeuwe 

bouwplannen zullen wachten of anticiperen op die zonering. Dat geldt 

echter niet voor plannen die al in een “concreet stadium van besluit-

vorming waren, de zogenoemde ‘pijplijnprojecten’.”.33 

 

2.3 Van onderhandelen naar ondertekenen
Met de ondertekening van Kustpact komt er een einde aan een jaar van 

vele gesprekken en onderhandelingen en wordt een nieuw hoofdstuk 

toegevoegd aan de rijke geschiedenis van het Nederlandse kustbeleid. 

Aangezwengeld door de forse kritiek op specifieke bouwplannen in 

kustgebieden, een sterke landelijke campagne en een aangekondigde 

beleidswijziging door het ministerie, kwamen verschillende lijnen bij 

elkaar die het mogelijk maakten om diverse partijen, met heel uiteen-

lopende belangen, gezamenlijk om tafel te krijgen en ondanks de onder-

linge meningsverschillen en soms zelfs conflicten, tóch tot een gedeeld 

beeld over het Kustbeleid te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen 

vinden. 
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Aan de Tweede Kamer schrijft de minister van ienm dat het Kustpact het 

resultaat is van de samenwerking en inzet van alle partijen: “Dat geeft mij 

het vertrouwen in het resultaat: de bescherming en ontwikkeling van de sterke, 

veilige en aantrekkelijke Nederlandse kust.”.34 Ook de recreatiesector is, na 

aanpassingen ten opzichte van het voorlopige pact uit oktober, nu een van 

de ondertekenaars. Op de website vermeldt recron het als een succes te 

ervaren dat er geluisterd is naar de bezwaren van de sector, en er nu een 

pact is gesloten waarin ook de ontwikkelkansen van recreatieondernemers 

voldoende geborgd zijn. recron-directeur Van der Sanden geeft aan blij  

te zijn met het pact: “Dit zal de start zijn van vele regionale gesprekken en 

afspraken tussen ondernemers, brancheorganisaties, natuurorganisaties en 

overheid. Het werk begint nu pas, maar wel met elkaar!”.35 

Toch is daarmee het verhaal niet afgerond. De reacties op het Kustpact 

zijn aanvankelijk vooral positief, al lijken de interpretaties ervan wel te 

verschillen. De minister stelt dat er “met het Kustpact een goede balans 

gevonden wordt tussen bescherming en behoud van de kust en de 

ontwikkeling van de kustzone.”. Sommigen beschrijven het als een 

“pacificatie van de kustlijn”, of sterker nog, vinden dat het Kustpact “het 

strand beschermt tegen commercie”, terwijl anderen het Kustpact zien als 

bescherming van de natuur, maar nadrukkelijk ook dat het ruimte laat 

voor ontwikkeling en het strand niet “op slot zet”.

Dat de discussie over wat er nu precies wel en niet mag op het strand met 

het Kustpact nog niet meteen volledig beslecht is, is ook niet vreemd. De 

concrete vertaalslag moet immers door provincies en gemeenten samen 

gemaakt worden en verwerkt in provinciale kustvisies en provinciale 

verordeningen Ruimte, waarin ook de zonering van de stranden en de 

bouwregels worden vastgesteld. De ruimtelijke afweging blijft een zaak 

van gemeenten en provincies, conform de bestaande bestuurlijke verhou-

dingen. Waar het proces van het Kustpact de discussie úit het specifieke 

en concrete haalde, en naar het niveau bracht van onderliggende principes, 

moet de vertaalslag in provinciaal beleid het gesprek weer terugbrengen 

naar het concrete: naar heldere afspraken over wat er waar wel en niet,  

en onder welke voorwaarden mogelijk is in de kustzone. 

Het kustpact als eind- en startpunt 
De totstandkoming van het Kustpact is een proces geweest dat als resul-

taat heeft dat veel diverse partijen, met heel verschillende achtergronden, 

op nationaal niveau, op hoofdlijnen tot overeenstemming zijn gekomen en 
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besloten hebben de handen ineen te slaan. Desalniettemin is daarmee de 

‘slag om het strand’ zoals die op veel plekken gaande was, is, en in de 

toekomst zal zijn, niet zomaar geslecht. Op het niveau van onderliggende 

principes en abstracte, algemene lijnen van het kustbeleid kunnen de 

partijen elkaar vinden. In de specifieke, concrete afspraken op lokaal 

niveau en met een unieke context, ligt een volgende uitdaging die in elk 

van de verschillende provincies op een andere manier vorm en invulling 

zal krijgen.

Zo is het Kustpact weliswaar het eindpunt van een periode van discussie 

en onderhandeling over het Kustbeleid, maar het is vooral ook het start-

punt van een doorgaande zoektocht naar gezamenlijkheid. Ook met het 

oog op die doorgaande zoektocht is het interessant om in te zoomen op  

de onderliggende mechanismen, verhalen en patronen die in het proces 

van de totstandkoming van het Kustpact – en de problemen daarbij – ter 

herkennen zijn. Welke patronen en verhaallijnen vallen op? Wat leren we 

hieruit voor toekomstige beleidstrajecten? Op deze vragen gaan we in 

hoofdstuk drie nader in. 
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3 Op zoek naar de kust: 
divergerende verhaallijnen

3.1 Verschillende verhaallijnen over ‘de goede kust’

“Wat is de Nederlandse kustlijn waard? Moet die blijven zoals hij is: een 

organisch geheel van duinen, dijken, waterkeringen en strandtenten? Of moet 

er in de nabije toekomst meer ruimte komen voor toeristische exploitatie?”36

Met deze tekst opent de nos zijn uitzending van 20 januari 2016. Aanlei-

ding is de felle discussie nadat de minister van ienm bekend heeft ge-

maakt het algemene bouwverbod langs de kust op te willen heffen. Los 

van de inhoudelijke discussie is de wijze waarop de nos hier het vraagstuk 

verwoordt interessant. In enkele zinnen wordt de spanning rond de kust 

precies gemaakt: een duin of een dijk, een strandtent of een slaaphuisje, 

een bebouwde omgeving of een bosrijk gebied. Het zijn afwegingen die bij 

de inrichting van het kustlandschap voortdurend gemaakt moeten worden 

en die voortkomen uit uiteenlopende belangen: een veiligheidsbelang, een 

ecologisch belang, een economisch belang, een recreatief belang en een 

cultureel belang. Belangen die niet alleen verschillen en uiteenlopen, maar 

ook met elkaar op gespannen voet staan, elkaar bestrijden of elkaar zelfs 

ondermijnen.

Eerder hebben we al gezien dat deze belangen voortkomen uit andersoor-

tige opvattingen over de ‘waarde’ van de kust. Het leidt tot een rijke waaier 

aan waarden van de kust, die wanneer je naar de kustlijn kijkt ook 

allemaal in de praktijk terug te vinden zijn: dijken, duinen, restaurants, 

hotels en musea. Dat zijn niet alleen technische waarden, maar ook 

waarden die in frames, verhaallijnen en beelden verpakt zijn. Wie de 

discussie over de totstandkoming van het Kustpact volgt en de verhalen 

over de kustlijn beluistert, herkent deze beelden waarmee een (en volgens 

de frames dé) werkelijkheid wordt beschreven. In de bestuurskundige 

literatuur wordt dit ook wel als het proces van ‘naming and framing of 

problems’ geduid: interpretaties waarmee een sociale betekenis verleend 

wordt aan een bepaalde situatie.37 
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In de praktijk leiden deze verschillende frames tot spanning: de verschil-

lende frames schuren langs elkaar heen, veroorzaken wrijving en met grote 

regelmaat leidt het zelfs tot een botsing van beelden in de vorm van een 

‘waardenconflict’. Ook in het totstandkomingsproces van het Kustpact 

zien we een dergelijk belangenconflict en waardenstrijd terug, waarin 

verschillende perspectieven op de invulling van de kustlijn fungeren als 

frames van waar uit ‘de feiten’ en de ontwikkelingen worden benoemd en 

beschouwd. In mediaberichten en beleidsdocumenten over het Kustpact 

zijn drie dominante frames te onderscheiden: 

i. De kust is veilig, er kan steeds meer
Het eerste frame is dat van een ‘veilige’ kust die allerlei nieuwe mogelijk-

heden biedt. Deze verhaallijn begint met de Kustnota’s die vanaf 1990 zijn 

opgesteld en waarin men spreekt over de noodzaak van het op orde 

hebben én houden van de Nederlandse waterwerken en kust. De nadruk 

heeft in voorgaand beleid voornamelijk gelegen op het veilig maken en 

houden van de kust, en met succes. In de 2de Kustnota (1996) wordt gesteld 

dat het vrijwel overal is het gelukt de kustlijn te handhaven: “Structureel 

verlies van strand en duin is tot staan gebracht.”. In de 3de Kustnota van 

2000 wordt daaraan toegevoegd dat de veiligheid niet op zichzelf staat, 

maar mogelijkheden biedt voor het meekoppelen van andere functies en 

medegebruik. Er komt zodoende steeds meer ruimte om verder te kijken 

dan het aanleggen van waterwerken en voorkomen van afkalving van de 

kust. Ook de Nationale Visie Kust uit 2013 benadrukt de economische 

potentie van de kust: de interactie tussen veiligheid en economie kan 

worden versterkt. De voorgenomen aanpassing van het Barro eind 2015 

past helemaal in deze verhaallijn. Vanuit de gedachte dat de veiligheid 

goed op orde is, wil het Rijk meer ruimte bieden aan initiatieven in het 

kustgebied en streven naar een veilige, aantrekkelijke én economisch 

sterke kust. Provincies en gemeenten moeten hier – in lijn met de gedach-

te van decentralisatie – in gesprek met betrokken partijen regionaal en 

lokaal invulling aan geven. 

Deze verhaallijn, vooral verteld door de Rijksoverheid, kenmerkt zich door 

de grondhouding dat de kust niet ‘op slot’ hoeft. Waterveiligheid biedt 

‘meekoppelkansen’. Veiligheid en ruimte voor eventuele uitbreidingen  

aan de waterkeringen staan altijd voorop, maar met inachtneming van 

randvoorwaarden vanuit het veiligheidsperspectief is ‘multifunctioneel 

gebruik’ van de kust mogelijk. 
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ii. De kust is leeg, maar wordt steeds voller
Een tweede frame dat doorklinkt in de discussies over het kustbeleid is dat 

van een ‘natuurlijke’ kustlijn die door andere belangen het onderspit lijkt 

te delven. In deze verhaallijn is het beginpunt de ongerepte Nederlandse 

kust, waar de getijden, flora en fauna de ruimte hebben. Een kust waar 

men kan uitwaaien, waar stilte en uitgestrektheid het landschap bepalen 

en waar je als bezoeker niet de bebouwing van de Randstad tegenkomt.  

De kust is daarin eerst en vooral een gebied van natuur, rust en ruimte, 

waar andere functies ‘te gast’ zijn en er daarmee ook voor moeten zorgen 

dat zij die rust niet verstoren.

Vanuit dit perspectief gaat de discussie over kustbebouwing vooral over de 

vrees dat het ongerepte landschap en de natuurwaarde worden aangetast. 

Concrete projecten en bouwplannen, maar ook meer algemeen de aan-

kondiging van het opheffen van het bouwverbod, vormen in deze verhaal-

lijn een ‘directe bedreiging’ van het natuurgebied, wat in stevige termen 

kenbaar wordt gemaakt: verbelgisering, wildgroei, volbouwing, kustvervui-

ling en verrommeling. Natuurorganisaties, maar ook veel burgers, spreken 

zich uit tegen bouwplannen en maken zich zorgen: “Nu wordt dit project 

toegestaan, maar wat is er dan over 20 jaar nog van ‘onze’ kust over?” Daarbij 

speelt sterk mee dat natuur, rust en ruimte broze en vergankelijke waar-

den zijn: eenmaal ‘kapot’ of ‘weg’ zijn ze niet meer te herstellen. Het is 

daarmee is het automatisch ‘alles of niets’ en ‘nu of nooit’. In zijn extreme 

vorm laat de verhaallijn van natuur, rust en ruimte weinig mogelijkheid 

voor andere toepassingen. Recreatie is mogelijk, maar dan alleen klein-

schalig en volgens de spelregels van het natuurgebied. Bebouwing kan 

alleen op daarvoor vanuit natuurperspectief aangewezen kleine locaties 

aan de rand. Economie is belangrijk, maar dan wel op de manier die past 

bij natuur, rust en ruimte – wat de mogelijkheid van bijvoorbeeld groot-

schalige recreatie uitsluit. 

De verhaallijn van de ‘nu-of-nooit-bescherming van natuur, rust en 

ruimte’ wordt verbeeld door acties als het met een lint afzetten van het 

strand, een menselijk lint op de Brouwersdam en de vele beelden van  

als lelijk beschouwde bouwwerken in kustgebieden, die het frame visuali-

seren: de kust is leeg, maar wordt steeds voller. De vertellers van deze 

verhaallijn kijken ook met weinig vertrouwen naar provincies en gemeen-

ten die hier in gesprek met betrokken partijen invulling aan moeten 

geven. De angst bestaat dat zij vooral oog zullen hebben voor de economi-

sche en recreatieve belangen. Een paar strandhuisjes zijn niet direct een 
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probleem, maar het jaar erna wordt het aantal verdubbeld. Als er niets 

wordt gedaan, dan is er geen vrij zicht meer op het strand en zal men niet 

meer kunnen genieten van het kustlandschap dat Nederland kenmerkt. 

iii. De kust is populair, maar blijft onbenut
Het derde frame is dat van een kustlijn die enorm veel potentieel herbergt 

voor allerhande (economische) activiteiten, maar waarvan al die potentie 

bij lange na niet benut wordt. Vanuit dit frame bezien is de kust een 

populair gebied dat veel toeristen trekt en daarmee economische kansen 

oplevert. De ideale locatie voor restaurants, hotels, vakantieparken, 

strandhuisjes etc., en daarmee ook een belangrijke stimulans voor 

werkgelegenheid in de gehele kustzone. Deze verhaallijn wordt in de 

diverse nota’s al aangehaald, zoals in de 3de Kustnota waarin wordt 

gesproken over de mogelijkheid om meer ontwikkeling toe te staan aan  

de Nederlandse kust. Het dereguleren en decentraliseren van omgevings-

beleid aan de kust is vanuit dit perspectief dan ook een kans voor de 

kuststreken om het economisch potentieel beter te benutten. Omdat de 

economische kansen zich bij uitstek lenen voor lokale en regionale 

uitwerking is het vanuit dit perspectief heel vanzelfsprekend dat de 

zeggenschap over de kust gedecentraliseerd wordt. De aangekondigde 

opheffing van het bouwverbod in kustgebieden is binnen dit verhaal een 

teken dat de kust ‘van het slot’ gaat, waardoor niet alleen nieuwe bebou-

wing mogelijk wordt, maar waardoor ook mogelijkheden ontstaan voor 

ondernemers om uit te breiden. Zo gaat het in deze verhaallijn om het 

(eindelijk) benutten van het potentieel van de kust. Dit frame wordt heel 

nadrukkelijk als een inclusief frame gepresenteerd: het gaat de economi-

sche kansen-pleitbezorgers niet om het vernietigen van het unieke 

karakter van de kust – dat is immers wat de plaats zo aantrekkelijk voor 

het publiek maakt en waar de baten vandaan komen. Zoals een van de 

betrokkenen het verwoordt: “Recreatie vindt meer en meer ín en met de 

omgeving plaats, dus ondernemers zijn ook echt bereid in die omgeving te 

investeren.” De economische verhaallijn biedt ruimte voor het combineren 

van alle verschillende waarden. 

Gedurende de onderhandelingen over het Kustpact, dreigt deze verhaallijn 

volgens de recreatieondernemers onder te sneeuwen. Ze trekken daarom 

in het najaar van 2016 aan de bel: “Wij vrezen dat de minister nu alle vernieu-

wingsactiviteiten van bestaande bedrijven ook op slot gooit. Vakantieparken, 

campings en andere recreatieve terreinen kunnen dan hun bedrijf niet meer 

vernieuwen, herstructureren en uitbreiden en deze zullen dus verloederen. De 
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Nederlandse kust zal hiervan de dupe worden, evenals de bezoeker.”, zo schrijven 

recron, khn en hiswa in een brief aan de minister.38 

Vanuit dit frame bezien is de Nederlandse kustzone een belangrijk gebied 

en een van de dragers van het toerisme en de recreatiesector. Het is de 

ongereptheid van de natuur die het gebied populair maakt, maar om het 

voor toeristen en bezoekers daadwerkelijk interessant te maken zijn 

recreatieve voorzieningen nodig. Een ondernemer merkt op: “Juist natuur-

liefhebbers die houden van een heerlijke strand- of duinwandeling zijn vervolgens 

heel blij dat ze in een paviljoen ergens een warme chocolademelk kunnen drinken. 

De recreatieve bebouwing staat veel liefhebbers van de natuur, rust en ruimte 

helemaal niet in de weg, maar versterkt de mogelijkheid om ervan te genieten.”  

In dit frame wordt de sleutelrol die met name provincies (maar ook 

gemeenten) hebben in het regionaal en lokaal invulling geven aan het 

kustbeleid sterk benadrukt. Voor de toeristische- en recreatiesector 

hebben zij dan ook een ingewikkelde rol, omdat provincies (en gemeenten) 

in het afwegen van de aanwezige belangen het verschil in zowel positieve 

áls negatieve zin kunnen maken: door het toestaan dan wel beperken van 

toeristische en recreatieve voorzieningen in de kustzone.

3.2  Verschillende verhalen met verschillende vertellers
De hierboven genoemde frames laten drie verhaallijnen zien die in de 

discussies over het kustbeleid doorklinken. Ze markeren de verschillende 

posities van betrokken partijen, die elk vanuit een eigen verhaallijn 

betekenis geven aan wat ‘goed kustbeleid’ is en wat de rolverdeling 

daarom zou moeten zijn. Voor de een is dat kustbeleid ontwikkeld door 

een krachtige overheid, die de kaders aangeeft waarbinnen ruimte is voor 

activiteiten en daar streng op toeziet. Voor de ander is dat een overheid die 

veel meer als procesregisseur optreedt en daarbij als één van de partijen 

aan tafel zit om samen met anderen in gesprek kustbeleid te ontwerpen. 

En voor de volgende is dat een overheid die in het kustbeleid heeft 

vastgelegd zoveel mogelijk terug te treden en ruimte te laten aan andere 

partijen om de invulling van de kustlijn vorm te geven. Het zijn verhaallij-

nen met een eigen taal, met kenmerkende woorden en zinsneden, waarin 

positie wordt genomen ten opzichte van de andere verhalen en waar ook 

een eigen narratieve logica bij hoort van helden, schurken en slachtoffers. 

Het eerste frame, waar de veiligheid van de kust centraal staat, is vooral 

een beleidsframe. Dit zien we terug in de wijze waarop er vanuit dit frame 

wordt gesproken. De gemeenschappelijke vijand, de ‘schurk’, is het 
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oprukkende water. Ondanks dat de Watersnoodramp inmiddels al weer 

meer dan zestig jaar geleden plaatsvond, ligt het bij eenieder nog altijd 

‘vers’ in het geheugen. Het is iets wat we nooit meer willen en daarom 

hebben we ons daar tegen gewapend met dijken en waterkeringen – waar 

we ook met trots over de hele wereld beroemd om zijn. De helden zijn  

in dit frame de mensen die dit mogelijk maken, zoals beleidsmakers, 

bestuurders en ingenieurs: zij die de waterkeringen bouwen en ver-

stevigen en middels beleid zorgen dat die ons ook in de toekomst blijven 

beschermen tegen het water. Vanuit dit frame is de handelingslogica dan 

ook helder: waterveiligheid staat altijd voorop, en multifunctioneel 

gebruik moet mogelijk zijn, maar alleen als het noodzakelijke aanpassin-

gen in de kust als verdedigingslinie niet bemoeilijkt. Want bovenal moet 

de kust veilig zijn. De goede kust is dan primair een veilige kust. 

Het tweede frame, dat vooral de ecologische waarde van de kustzone 

benadrukt, is meer een ecologisch frame. Er ligt een duidelijke opvatting 

onder het frame over hoe de kust eruit zou moeten zien. De toon in dit 

verhaal is dat de kust is zoals hij altijd is geweest en ook voor het over-

grote deel altijd zo behoort te zijn (‘ongerept’). Maar door allerlei ontwik-

kelingen dreigt daar nu verandering in te komen. Hoewel het besef er is 

dat de kust ook ruimte moet kunnen bieden voor andere waarden, zoals 

economische en culturele ontwikkeling, moet de ecologische waarde wel 

geborgd blijven; vanuit ecologie is er ruimte voor economie en cultuur, 

maar in die volgorde. De schurken zijn in dit geval de ondernemers en 

ontwikkelaars die de ongerepte natuur willen bebouwen, of degenen die 

dat mogelijk maken en toestaan – de bestuurders en ambtenaren die het 

afbreken van de natuur ‘faciliteren’; ecologie is dan het slachtoffer van 

snel economisch gewin. De helden zijn zij die dat tegen gaan, de hoeders 

van het landschap; die zijn niet tegen economische groei, maar altijd in de 

context van ecologische kwaliteit. Interessant aan dit frame is dat er naast 

een schurken- en heldenrol ook een duidelijke rol van slachtofferschap is, 

die ook telkens wordt benadrukt in vertellingen, namelijk de natuur als 

grote verliezer. Protestmanifestaties, actievoeren en inzet van beeldmate-

riaal is vanuit dit frame een passende handelingslogica om de ‘bouwwoe-

de’ aan de orde te stellen en te beperken. De ‘Kustwachtersactie’ past hier 

ook perfect in: mensen die, los van hun fysieke nabijheid bij de kust, een 

heldenrol kunnen spelen door zich via Facebook tegen de bebouwing te 

keren.
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Het derde frame, dat vooral de economische kansen benadrukt, is een 

markt-gedreven verhaallijn. De kust trekt in toenemende mate bezoekers, 

maar is daar nog niet genoeg op ingesteld. Dat is zonde, want zo blijven er 

baten liggen die ook voor de omgeving, de regio, de gemeenten en de 

economie van groot belang zijn – zo is de redenering. Vanuit dit frame 

herbergt de kust een enorm potentieel dat dient te worden aangeboord om 

verschillende partijen nog meer van de kust te laten genieten: er moeten 

(meer/betere) recreatieve voorzieningen en horeca faciliteiten komen 

langs de kust. Dit is nodig, zo betoogt dit frame, omdat het economisch 

gunstig is, bijvoorbeeld werkgelegenheid creeërt, en het de kust 

aantrekkelijk(er) maakt voor toeristen en strandgangers. Schurken vanuit 

dit perspectief zijn degenen die de mogelijkheden voor ontwikkeling op 

slot gooien. Opvallend is dat er in dit frame niet zozeer wordt gesproken 

van helden, maar dat de voorstanders van dit frame zich veel meer als 

slachtoffer zien. En evenzeer slachtoffer zijn de lokale gemeenschappen 

rond de kust, die voor hen belangrijke economische baten moeten missen 

doordat de mogelijkheid van slimme en ecologisch goede combinaties niet 

worden gezien. De recreatieve sector en de projectontwikkelaars voelen 

zich te kort gedaan als de kust ‘op slot’ gezet wordt. Net als de vele 

strandgangers hinder ondervinden van het gebrek aan recreatieve moge-

lijkheden. Een hierbij passende handelingslogica is lobbyen en benadruk-

ken van kansen voor de economie en werkgelegenheid. 

Natuurlijk zijn deze drie frames niet de enige in de discussie hoorbare 

frames geweest. De vraag is ook niet of ze feitelijk kloppen. En natuurlijk is 

het zo dat geen van de betrokken partijen vanuit één verhaallijn redeneert. 

Neem bijvoorbeeld de verschillende overheden. Op veel momenten zijn 

het juist ook overheden die redeneren vanuit het ecologisch narratief en 

bebouwing willen tegenhouden, terwijl diezelfde overheden op andere 

momenten en plaatsen vanuit andere frames acteren. De hier genoemde 

verhaallijnen zijn niet bedoeld als vaststaande categorieën, maar geven op 

hoofdlijnen weer welke verschillende dominante narratieven betekenisvol 

waren rond het kustbeleid en de totstandkoming van het Kustpact. Om 

het onderscheid tussen de verschillende narratieven of ‘grondhoudingen’ 

in het debat te markeren, geven we deze weer in tabel 1. 
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Tabel 1   Narratieven in het Kustpact

Welk verhaal voert de boventoon?
Ieder frame kent een eigen patroon, eigen taal, eigen vertellers, eigen 

helden, schurken en slachtoffers en eigen handelingslogica (tabel 1). De 

verhaallijnen strijden om de boventoon in het debat. Niet alle verhaallij-

nen zijn op ieder moment en op elke plaats in de discussie even duidelijk 

hoorbaar. Aan de bestuurstafel kan een andere verhaallijn domineren dan 

in de media en maatschappelijke debatten. En vanuit iedere verhaallijn 

worden andere vertellers én ‘doorvertellers’ gemobiliseerd. Zo zijn de 

natuur- en milieuorganisaties er bijvoorbeeld in geslaagd om niet alleen 

zelf hun verhaal te vertellen, maar ook grote groepen burgers te mobilise-

ren als doorvertellers van het ecologische verhaal. Het lukte hen om 

allerlei losjes met de kust verbonden mensen te bewegen om zich als 

‘kustwachter’ tot held van de kust te melden en het verhaal van het 

naderend onheil uit te dragen of zelfs over te nemen. Zo mobiliseerde  

De kust is veilig, er 
kan steeds meer

De kust is leeg, maar 
wordt steeds voller

De kust is populair, 
maar blijft onbenut 

Soort narratief Beleidstechnisch 

narratief 

Ecologisch, roman-

tisch narratief 

Economisch 

narratief 

Kenmerkende 
taal

Multifunctioneel 

gebruik, poten tieel, 

meekoppel kansen, 

dynamisch hand-

haven

Ongerepte natuur, 

bedreigd landschap, 

wildgroei, bouw-

woede, vervuiling 

van de kustlijn

Kansen, werkgelegen-

heid, ondernemer-

schap, innovatie

Vertellers en 
doorvertellers

Overheden (Rijk, pro-

vincies en gemeen-

ten), waterschappen

Natuur- en milieu-

organisaties,  

bewoners, burgers

Horeca onder nemers, 

recreatie-partijen, 

toeristische sector 

Handelings
logica

Meer ruimte in regels 

creëren voor ontwik-

kelmogelijkheden, 

zodat lokale oplos-

singen gevonden 

kunnen worden.

Onder de aandacht 

brengen, ‘vervuiling’  

visualiseren (in 

beeld, op kaarten), 

juridisch aanvechten, 

belangen(strijd) in-

zichtelijk maken, al-

ternatieven aandragen.

Economisch poten-

tieel aantonen, 

consumentbehoefte 

aantonen, ecologisch 

verlies relativeren 

en maatregelen om 

risico te beperken 

benoemen.
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men een grote groep vertellers, die als hefboom voor beweging van het 

beleid diende. Door hierbij ook nog een effectieve beeldstrategie in te 

zetten won het verhaal van het verlies aan kwaliteit van de kust nog 

verder aan kracht. Andere partijen slaagden er aanvankelijk niet in om 

daar sympathieke, krachtige of letterlijk meeslepende beeldende verhalen  

of verhalende beelden tegenover te plaatsen. In latere fases van het proces 

zijn zij daar wel beter in geslaagd, ook omdat de discussie toen langzaam 

uit het publieke debat werd weggehaald en meer in de zakelijke omgeving 

van de onderhandelingstafel en het beleidsontwerp terecht kwam. Het 

laat zien dat de verhaallijnen zich in de loop der tijd ook (kunnen) ontwik-

kelen. In verschillende fasen van het debat zijn het dan ook verschillende 

verhaallijnen die de boventoon voeren. 

3.3  Naar een gedeeld verhaal 
De constatering dat er verschillende frames of verhaallijnen aan de orde 

zijn is op zichzelf niet vreemd. Maar het bestaan van de verschillende 

frames is wel degelijk van belang op het moment dat alle verschillende 

betrokken actoren sámen op zoek gaan naar een gedeeld verhaal en een 

gezamenlijke verhaallijn, in de vorm van een pact. Een pact vereist eerst 

en vooral een gedeeld verhaal over wat er aan de hand is en wat de 

mogelijkheden zijn. 

Betrokken partijen schuiven vanuit hun eigen verhaallijn in 2016 met 

elkaar aan tafel. Het doel is om gezamenlijk tot een balans te komen in de 

verschillende waarden en dit vast te leggen in een gezamenlijke intentie-

verklaring. Dat is een ingewikkelde opgave, gezien de verschillende 

grondhoudingen, posities en narratieven die aan tafel vertegenwoordigd 

zijn. Om tussen al die verschillen te zoeken naar overeenkomsten is lastig. 

Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau een nieuwe en spannende fase. 

Een van de betrokken ambtenaren stelt: “Het verliep ambtelijk tamelijk 

chaotisch. We zaten wel allemaal aan tafel, maar iedereen zat er zo anders in. 

Lokaal waren de verschillen erg groot”. Een bestuurder herkent dit beeld ook 

op bestuurlijk niveau, en duidt het als volgt: “Het proces begon krampachtig, 

met verschillende kampen die tegenover elkaar stonden. Zowel tussen overheid, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties als tussen overheden onderling 

(ministerie van ienm, provincies, gemeenten). Het heeft echt tijd nodig gehad om 

elkaar te vinden, elkaar te begrijpen en voor we helder hadden waar we gezamen-

lijk naartoe konden en wilden werken”.
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Het samen zoeken naar een gedeelde verhaallijn is de belangrijkste uit-

daging die de verschillende partijen aangaan in het proces van totstand-

koming van het Kustpact. Het is niet mogelijk om op nationaal niveau heel 

concrete afspraken te maken over wat er precies wel en niet mag gebeuren 

op specifieke locaties. Dat betekent dat er per definitie vanuit ruimte en 

lokale invulling gewerkt moet worden. Dat vereist ten minste een gedeeld 

beeld van wat er aan de hand is en welke richting gewenst is: daarvoor is 

een gedeeld verhaal de drager. 

De zoektocht naar een gedeeld verhaal is niet eenvoudig. Er ligt de idee 

onder dat de verschillende waarden en frames bij elkaar te brengen zijn. 

In de beleidsontwikkeling staat vaak het begrip ‘integraliteit’ centraal, wat 

suggereert dat er configuraties te vinden zijn waarin al die waarden en 

belangen bediend zijn. Door goed te zoeken kun je de integraliteit vinden, 

zo lijkt het. Dat kan door regels van het Rijk, door een mechanisme van 

checks-and-balances, of door een letterlijke, fysieke functionele scheiding 

van kustgebieden. En door slim medegebruik. Integraliteit is dan als een 

puzzel die je moet leggen. De realiteit is echter doorgaans anders, ook aan 

de kust. Ondanks jarenlange pogingen tot integraal kustbeleid is er nog 

altijd volop discussie over de waardenverdeling in het kustgebied. 

Hier komt een tweede complicatie naar voren: namelijk de idee dat het 

helemaal niet mogelijk is om waarden bijeen te brengen en dat er daarom 

altijd machtspelen plaatsvinden waarbij het ene belang boven het andere 

komt te liggen. Partijen vermoeden van elkaar dat ze de zoektocht naar 

‘integraal’ beleid gebruiken om hun eigen waarde stiekem bovenop de 

stapel te krijgen. Vaak hebben ze het gevoel dat ze er zelf ‘open inzitten’, 

maar dat anderen minder te vertrouwen zijn, als in een soort complot-

theorie. Ook die dynamiek is bij vlagen zichtbaar in het proces van de 

totstandkoming van het Kustpact, bijvoorbeeld als er in oktober 2016 een 

conceptversie van het pact ligt en sommige ondernemers het pact be-

schrijven als een ‘vogelaar-akkoord’. Zonder het vinden van een oprecht 

gedeeld – en dus ook geloofd – verhaal over wat partijen samen te doen 

hebben is een ‘losjes’ samenwerkingsmiddel als een pact al bij voorbaat 

kansloos. 

Zo is het om verschillende redenen cruciaal dat partijen een gedeeld 

verhaal vinden over wat er aan de hand is aan de kust en wat er zou 

moeten gebeuren: nog niet als concrete oplossing, maar als richting die  

ze allemaal kunnen geloven, die ze letterlijk kunnen vertellen en waar ze 
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vervolgens hun creativiteit en netwerken omheen kunnen mobiliseren. 

Dat is nog een stap voor het daadwerkelijk ‘formuleren van de oplossing’: 

voordat ze gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, moeten ze eerst 

tot min of meer gedeelde taal, verhaal en betekenis komen om zinvol met 

elkaar het proces aan te gaan. 

Uiteindelijk is dat in het proces ook gelukt. Partijen hebben een gedeelde 

verhaallijn weten te vinden. Die begint met de narratieve wending van de 

kust als krappe en schaarse ruimte waarin alles elkaar in de weg zit naar 

een gebied waar letterlijk ruimte is voor verschillende toepassingen. “We 

hebben een kust die nu veilig is en die ruimte laat voor ook een andere 

invulling.” Veiligheid komt daarbij bovenop te liggen, maar op een manier 

die ruimte maakt voor andere toepassingen. Vervolgens is er een belang-

rijk tweede element, dat misschien nog het meest gevoelig en breekbaar 

is: het idee dat toepassingen elkaar niet per definitie tegenwerken. 

Daarmee ontstaat ruimte voor samentrekken als natuur-inclusieve 

recreatie. Dan is er plots ruimte voor ‘en-en’ redeneringen in plaats van 

‘of-of’: en dat is een noodzakelijke vereiste voor het samen ontwikkelen 

van een pact.

Vanuit die basis heeft het proces geleid tot een oplossing en redenering 

die even simpel als effectief blijkt te zijn, namelijk door de kust te verde-

len. Het Kustpact zelf markeert op hoofdlijnen de gedeelde ambities, 

gedragen door een gedeeld verhaal, en voegt daar de concrete afspraak 

aan toe om op provinciaal niveau een zonering aan te brengen. Een 

verdeling waardoor alle verschillende waarden en frames een aanwijsbare 

plek toegewezen krijgen. Een verdeling die overigens wel in samenspraak 

tot stand moet komen, maar waarvoor in het Kustpact wel richting wordt 

gegeven die zich straks concreet in de kustlijn vertaalt. 

Hierdoor stelt het Kustpact alle betrokkenen in staat om tevreden te zijn 

met het pact en vanuit hun eigen waarde met enige passie en eigenaar-

schap over het pact te vertellen. Voor alle partijen is de eigen verhaallijn 

nog herkenbaar terug te vinden in de intentieverklaring en ze kunnen 

vanuit hun verhaallijn ook vertellen over de andere waarden. Dat blijkt 

ook uit de reacties van de verschillende partijen. De minister die het 

Kustpact beschrijft als een gezamenlijke overeenkomst die de kust 

“beschermt zonder deze op slot te zetten”. De coalitie ‘Bescherm de kust’ 

die in het pact bevestiging ziet dat ongerept strand of duingebied “onge-

rept blijft”, dat in gebieden waar nu geen bebouwing is, niet gebouwd  
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mag worden, en dat alle partijen de intentie uitspreken om géén nieuwe 

bebouwing toe te staan in de duinen en op het strand.39 En op hun beurt 

zijn ook de vertegenwoordigers van de recreatieondernemers tevreden,  

die in het pact vooral lezen dat de ontwikkelkansen voor ondernemers 

goed geborgd zijn: het pact biedt ontwikkelaars de benodigde helderheid 

over de mogelijkheden die er liggen en de condities waaraan nieuwe 

ontwikkelingen moeten voldoen. 

Tegelijkertijd verklaart deze analyse ook meteen waarom de discussie over 

het kustbeleid met het ondertekenen van het Kustpact niet zomaar is 

beslecht. De verschillende waarden en frames zijn bijeengebracht, maar 

het onderliggende waardenconflict is niet opgelost. Dat kan ook nooit 

helemaal. Het Kustpact biedt tijdelijke resolutie van het conflict, dat per 

definitie in stand blijft. Het Kustpact zet de lijnen uit voor een volgende 

fase in het kustbeleid, die op provinciaal niveau tot stand dient te komen, 

in samenspraak met de andere lokale en regionale afdelingen van de 

ondertekenaars. Het Kustpact legt kaders neer, maar neemt tegelijkertijd 

de discussie en strijd tussen verschillende frames die óók op lokaal niveau 

aan de orde is niet weg. En dat is ook helemaal niet de bedoeling: die strijd 

en discussie is immers inherent aan de aanwezigheid van de (grotendeels) 

onverenigbare waarden. Het pact schrijft de oplossing niet voor, maar 

ordent het gesprek om tot toekomstige regionale oplossingen te komen.

Alle partijen staan daarmee gezamenlijk voor de uitdaging om op provin-

ciaal en regionaal niveau overeenstemming te vinden en de aangekon-

digde zonering verder uit te werken in provinciale kustvisies. En dat 

proces leidt onvermijdelijk tot variëteit en verschil op regionaal en lokaal 

niveau.
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4 Bestuurskundige reflectie: 
maatschappelijke beleids
ontwikkeling

4.1  De waarde van het Kustpact
Wat is nu precies de meerwaarde van het Kustpact? Het Kustpact heeft 

allereerst beleidsinhoudelijke waarde, omdat het een gedeelde en gedra-

gen richting geeft voor de verdeling en zonering van de kust. Die is open 

voor nadere invulling, maar er ligt inhoudelijk richting. In de praktijk, bij 

de provinciale doorvertaling van het kustpact, blijkt inmiddels dat de 

nieuwe uitgangspunten en criteria ervoor zorgen dat er anders dan 

voorheen met de kust wordt omgegaan. Bijvoorbeeld als het gaat om 

duinen en stranden die een harde planologische bescherming hebben 

gekregen tegen toekomstige bouwplannen. Tegelijkertijd is dat geen 

radicale breuk met het eerdere beleid. In beleidstermen is het een voort-

zetting van de beleidslijn die al sinds 2006 in de Nota Ruimte in gang was 

gezet, die nu in concrete en meer versterkte vorm wordt doorgezet. 

Volgens ons schuilt de innovatie van het Kustpact vooral in de vormgeving 

van het arrangement; het eigenaarschap voor het kustbeleid is op een 

totaal andere manier tot stand gekomen. Het beleid is nu van alle betrokken 

partijen, in plaats van dat ze het van het ministerie hebben ‘gekregen’.  

Ook de eerste poging tot een nieuw kustbeleid was als samenwerking van 

overheid en maatschappelijke partijen opgezet, maar de verhoudingen 

lagen daarin anders. Nu hebben partijen het Kustpact zelf gemaakt, ze zijn 

er samen op uitgekomen, vanuit eigen beweging, waar ze ook zelf verant-

woordelijkheid voor hebben genomen. Natuurmonumenten kan oprecht 

zeggen dat het één van de initiators van het nieuwe Kustpact is, dat het 

beleid een uitkomst is van het proces dat zij in gang hebben gezet. De 

ondernemers kunnen oprecht zeggen dat het ook hun proces was en dat 

ze op momenten ook echt gehoord zijn in de problemen die ze van eerdere 

voorstellen ondervonden. Net zoals het ministerie oprecht kan zeggen dat 

het Kustpact een voorbeeld is van hoe je als overheid samen met partijen 

kunt optrekken en daarmee publieke waarde kunt realiseren: het Kustpact 

is dan een voorbeeld van goed overheidshandelen. Dat gedeeld eigenaar-
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schap voor het pact maakt dat het er is gekomen, maar het vergroot ook de 

kans dat partijen er daadwerkelijk naar gaan handelen – en uiteindelijk is 

dat bij een pact toch de cruciale vraag.

Los van de beleidsinhoudelijke relevantie van het Kustpact liggen de 

bestuurskundige lessen en de bestuurskundige relevantie van dit proces 

daarom vooral in de werkwijze om ertoe te komen. Een werkwijze waarbij 

het samen zoeken naar het probleem net zo belangrijk is als het vinden 

van een gedeelde oplossing. Zo geeft een van de betrokkenen aan: “Het 

was echt een proces van samen zoeken. Hoe zitten we aan tafel, en waartoe 

kunnen we gezamenlijk komen?” En dat geldt niet alleen voor de verschil-

lende partijen die aan tafel zitten, maar ook voor de manieren van 

samenwerken met de eigen achterban. Het zijn niet de koepelorganisaties 

die hier aan tafel zitten, maar de provincies zelf, en namens de gemeenten 

een afgevaardigde. Dat betekent met name voor gemeenten dat ook de 

afstemming met de andere gemeenten nieuw is. Hoe bereik je iedereen, 

hoe neem je iedereen goed mee? Het leidde, zij het met vallen en opstaan, 

tot nieuwe samenwerkingen en informatie- en communicatielijnen. 

Het is daarnaast ook een werkwijze die de verschuiving bracht van 

formeel naar meer informeel contact. “Op een gegeven moment hebben we 

mobiele nummers uitgewisseld. Als er iets is, of je begrijpt niet hoe de ander erin 

zit, gewoon meteen even bellen. De minister was daar zelf ook wel van. Snel 

schakelen. Dat brengt ons veel verder dan steeds volgens de formele route van 

vragen en opmerkingen indienen etc.”, stelt een betrokken bestuurder. Een van 

de anderen sluit daarbij aan: “Het helpt gewoon om die korte lijntjes te hebben. 

Makkelijk contact hebben als het goed loopt, leidt er ook toe dat je elkaar kunt 

vinden als er ergens een probleem is.”. 

Het zijn enkele voorbeelden die de werkwijze en het proces van de 

totstandkoming van het pact met zich mee hebben gebracht voor de 

betrokkenen. Het Kustpact is een interessant voorbeeld van een verschui-

ving waarbij de overheid in toenemende mate, in meer horizontale 

verhoudingen, met maatschappelijke partners en bedrijven aan tafel zit 

en gezamenlijk tot uitkomsten moet zien te komen. Waarbij de overheid 

de anderen niet mobiliseert en een ‘integraal plan’ aan hen verkoopt, of de 

anderen uitnodigt om toch vooral mee te doen. Het is een proces waarin 

anderen de regie nemen, aan de slag gaan, en waarin in dit geval het 

ministerie goed en vaardig heeft meebewogen – en daarmee heeft het ook 

de eigen publieke doelen weten te realiseren. 
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Dat is een rol en onderlinge verhouding die we in steeds meer beleidsdo-

meinen terug zien en die de overheidspartijen voor uitdagingen plaatst. 

De analyse van de totstandkoming van het Kustpact bevat daarmee 

waardevolle inzichten die in meer algemene zin passen op andere maat-

schappelijke vraagstukken. De kust biedt lessen die tot ver buiten het 

kustgebied van toepassing zijn. In dit slothoofdstuk zullen we nader 

verkennen welke lessen het Kustpact oplevert.

4.2  Vier fasen in de beleidsvorming
De eerste fase onderscheiden wij vanaf december 2015 als de Rijksoverheid 

bij monde van de minister van ienm een beleidswijzing aankondigt 

omtrent het kustbeleid. Een beleidswijziging die primair vanuit het Rijk is 

ingegeven en aan betrokken partijen wordt medegedeeld: het bouwverbod 

zal worden opgeheven. Hierbij is het de Rijksoverheid die zelf, vanuit de 

eigen doelen ten aanzien van het kustbeleid, het Barro wil aanpassen en 

het bouwverbod in de kustzone wil opheffen – mits aan specifieke voor-

waarden kan worden voldaan. Het Rijk geeft daarmee in deze fase nadruk-

kelijk het signaal af dat de ‘kust’ een zaak is voor de regionale overheden 

en dat zij in gesprek met andere partijen hier invulling aan moeten gaan 

geven. Het is een beweging waarin het Rijk nadrukkelijk handelt vanuit 

het klassieke, rechtmatige en top-down gericht sturingsperspectief: wij 

gaan erover, en doen het zo. 

De tweede fase vangt in januari 2016 aan als de minister, onder de grote 

maatschappelijke druk die volgt op het voorstel (en deels ook al gaande 

was), besluit om geen uitvoering te geven aan de aangekondigde beleids-

wijziging. Daarmee begint een nieuwe fase in het kustbeleid, waarbij de 

kaarten anders komen te liggen. De partijen besluiten gezamenlijk om 

tafel te gaan en te bezien hoe zij mét elkaar tot gedeelde afspraken over  

de kust kunnen komen. Daarmee verschuiven de rollen en verhoudingen 

naar een meer horizontale, gelijkwaardige relatie tussen de betrokken 

partijen. Het Rijk is niet langer de dominante, hiërarchisch sturende actor, 

maar stelt zich veel meer op als een van de vele partijen: een netwerk-

partner. Dat biedt nieuwe kansen om tot beleid te komen dat een groot 

draagvlak heeft. Tegelijkertijd is het ook een manier van werken die in veel 

opzichten ook vooral veel ingewikkelder is dan wanneer de overheid een 

sterk sturende rol op zich neemt, zoals in de eerste fase waarin het Rijk 

zelf een beleidswijziging uitwerkt en mededeelt. 
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Inmiddels bevinden we ons in de derde fase die met de ondertekening van 

het Kustpact is ingeluid. Nu de betrokken partijen op het niveau van 

onderliggende principes en abstracte, algemene lijnen van het kustbeleid 

elkaar hebben kunnen vinden, komt er een nieuwe uitdaging op tafel: de 

lokale en regionale invulling ervan. Een spannende fase omdat het nu gaat 

om het maken van specifieke, concrete afspraken op lokaal niveau en 

passend bij de unieke context. Interessant ook omdat dit betekent dat in 

elk van de verschillende provincies het kustbeleid op een andere manier 

vorm en invulling zal krijgen. Zo is het Kustpact weliswaar het eindpunt 

van een periode van discussie en onderhandeling over het kustbeleid op 

rijksniveau, maar het is vooral ook het startpunt van nieuwe gesprekken 

en processen waar weer een nieuwe zoektocht naar gezamenlijkheid en 

nieuwe uitdagingen in besloten liggen. En waar het ministerie eerst nog 

optrad als procesregisseur ontstaat ook hier een nieuwe manier van 

werken, omdat zij nu een stap terug kan doen en de provincies (hoogst-

waarschijnlijk) deze rol op zich zullen nemen in gesprek met de verschil-

lende partijen. Interessant omdat hier ook direct de ‘stijl’ en ‘structuur’ 

van het totstandkomingsproces van het Kustpact kan worden meegeno-

men en toegepast. 

Figuur 1 laat de verschillende fasen in beleidsontwikkeling zien. Deze vier 

fasen zijn gekoppeld aan vier verschillende sturingsperspectieven, welke wij 

in eerdere essays uitvoerig behandelen. In het hierna volgende katern wordt 

de betekenis van de sturingsperspectieven kort toegelicht. In de figuur 

hebben we ook een vierde fase van beleidsontwikkeling opgenomen: nu het 

kustpact er is, is het proces niet af. De kunst in de volgende fase wordt om 

vanuit het perspectief van maatschappelijke beleidsontwikkeling in drie 

richtingen de verbinding te maken met andere waarden van goed bestuur. 

Het is ten eerste nodig om de rechtmatigheid goed te organiseren en de 

planvorming die nu vanuit het Kustpact gaat plaatsvinden goed democra-

tisch en juridisch te borgen. Het Kustpact biedt ruimte voor lokaal maat-

werk, maar dat moet wel landen in rechtmatige oplossingen. Ten tweede 

is het nodig om na te denken over de manier waarop de effectiviteit en de 

doelmatigheid van het kustpact vastgesteld kan worden. Hoe weten we of 

het pact ‘werkt’ en of de waarden van de kust inderdaad goed waargemaakt 

worden? Ten derde is het nodig om zeker te stellen dat de open tafel voor 

lokaal maatwerk die het kustpact biedt, ‘gevuld’ blijft met de lokale energie. 

Het risico van een pact is dat het een gesloten huishouding wordt waar 

bepaalde spelers geen toegang meer toe hebben. Het kustpact is er nu, 

maar het moet een dynamisch geheel blijven, waarin iedereen die lokaal 

of regionaal bij de kust betrokken wil zijn een plaats heeft. 
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Figuur 1  Vier fasen in de beleidsontwikkeling.

Fase 1: participatieve beleidsontwikkeling

Fase 3: maatschappelijke beleidsontwikkeling

Fase 2: het beleidsproces breekt

Fase 4: hoe verder
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Vier perspectieven op overheidssturing

Het realiseren van publieke waarde kan op verschillende manieren 

gebeuren. We maken daarbij onderscheid op twee variabelen. Ten eerste 

de verhouding tussen nadruk op concrete resultaten (boven) en de nadruk 

op het borgen en behartigen van bepaalde waarden (onder). Ten tweede 

kan sturing gezien worden als van binnen naar buiten (links), als de 

overheid die de samenleving stuurt. Het kan ook gezien worden als een 

meer interactieve vorm, waarin de samenleving zelf ook stuurt en sturing 

over de verbinding van buiten met binnen gaat (rechts). Vanuit deze twee 

assen ontstaan vier kwadranten die elk een perspectief op overheids-

sturing opleveren (Bourgon, 2011; Van der Steen et al., 2015, Van der Steen 

& Van Buuren, 2017). We bespreken ze hier kort.

Vier sturingsperspectieven (Van der steen et al, 2015).

New Public

Management

(npm)

Netwerk

Sturing

(ns)

Public

Administration

(pa)

Maatschappelijke

Veerkracht

(mv)

Resultaat-gericht

Waarde-gericht

Van buiten 

naar binnen

Van binnen

naar buiten
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Public administration: de rechtmatige overheid (linksonder)
Vanuit het perspectief van public administration (Weber, Wilson) is ver-

ankering in het democratisch systeem en het recht de basis voor alles wat 

overheidsorganisaties doen (Frissen, 2010). Rechtmatigheid en rechts-

gelijkheid – rechtstatelijkheid – vormen de basis van bestuur (Bovens et al, 

2012). Het perspectief van de rechtmatige overheid stelt die legitimiteit en 

rechtmatigheid dan ook centraal. De verhouding met de samenleving is 

gericht op het borgen van rechten en plichten, die als maatschappelijke 

ordening fungeren. Denk in het verband van de verbouwing van Neder-

land aan de rol die bestemmingsplannen hebben. De overheid kan daar 

zelf en eigenhandig in interveniëren, bijvoorbeeld door een norm te 

handhaven of een nieuwe regel te maken, maar voor elk handelen moet 

een juridische basis zijn. Er moet sprake zijn van gelijke behandeling en 

procedurele zorgvuldigheid. Burgers en maatschappelijke partijen genieten 

zorgvuldig vastgelegde rechtsbescherming tegen overheidshandelen en 

kunnen op in het proces aangeduide momenten meepraten in het proces. 

Ze hebben in de wet vastgelegde inspraak. De wet maakt sturing door de 

overheid mogelijk, maar begrenst dat handelen van de overheid ook. Het 

perspectief van de rechtmatige overheid is een legalistisch perspectief op 

sturing. De overheid doet het goed als er sprake is van heldere procedures 

om politieke doelen te formuleren, die vervolgens neutraal worden vertaald 

in ambtelijk handelen. Dat is in alle sturingsprincipes het uitgangspunt, 

maar in dit perspectief is het hét uitgangspunt. 

De presterende overheid (linksboven)
In het perspectief van de presterende overheid gaat overheidssturing 

primair om het op een effectieve en efficiënte manier bereiken van de 

vooraf afgesproken resultaten. De overheid is zelf verantwoordelijk voor 

het doelmatig realiseren van afgesproken prestaties. Dit perspectief komt 

voort uit het New Public Management (npm), dat sinds de jaren ’90 in 

publieke organisaties is geïntroduceerd (Pollit & Bouckaert, 2011). Vanuit 

dit perspectief bezien ontleent de overheid zijn legitimiteit aan het 

vermogen om te leveren: niet alleen zorgvuldig en juist (rechtmatig),  

maar ook efficiënt en effectief (doelmatig). Doelmatige besteding van 

overheidsmiddelen en het bereiken van de afgesproken meetbare resul-

Van buiten 

naar binnen
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taten. Overheidsprocessen worden hier opgevat als efficiënt in te richten 

productieprocessen, die moeten leiden tot meetbare prestaties. Een goede 

overheid haalt zijn targets. Wetten en procedurele bepalingen zijn instru-

menten om het doel te bereiken. Er ligt een sterke nadruk op verantwoor-

ding van resultaten, op laten zien wat je hebt gedaan en wat daarvan de 

opbrengst is. Control, audit en verantwoording zijn hier cruciale onderdelen 

van goede sturing, omdat ze inzicht bieden in de mate waarin prestaties 

efficiënt gehaald zijn: ze representeren dus de kernwaarde van deze vorm 

van sturing. Dat krijgt vorm in bijvoorbeeld dashboards, indexen en 

stoplichten. Belangrijke hoeders van dit perspectief zijn de stafdiensten. 

Zij zorgen voor het ‘meten’ van prestaties, zoals auditors, controllers, 

financieel beheer en de rekenkamer. 

De netwerkende overheid (rechtsboven)
Bij de netwerkende overheid staat het principe centraal dat beleidsdoelen 

vaak worden bereikt in de samenwerking met anderen (Klijn & Koppenjan, 

2012). Om de eigen doelen te realiseren, moet de organisatie de weg naar 

buiten kunnen bewandelen. Ze gaat op zoek naar partners die kunnen 

bijdragen aan die doelen, omdat ze dezelfde, gelijksoortige of deels 

overlappende belangen en doelen hebben. Het bij elkaar brengen van die 

uiteenlopende belangen vormt de kern van het perspectief van de netwer-

kende overheid. Dat gaat om het formeren van coalities van partijen, die 

vanuit gedeelde belangen de benodigde middelen inbrengen om een 

probleem op te lossen. De overheid zoekt bondgenoten die mee willen 

optrekken om doelen te realiseren. Veel netwerken leggen hun samenwer-

king vast in convenanten, akkoorden, of publiek-private samenwerkingen 

(pps-en), die partijen binden aan afspraken. De kern van een netwerkende 

overheid is het vermogen tot het smeden van resultaatgerichte coalities 

en het vermogen om die coalities ook tot de eindstreep van gerealiseerde 

resultaten te brengen. 
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De participerende overheid (rechtsonder)
In het perspectief van de participerende overheid staat maatschappelijke 

energie centraal (pbl, 2011; Van der Steen et al, 2014). Publieke waarde 

wordt niet alleen door de overheid ‘gemaakt’, maar komt net zo goed van 

anderen. Op de manier die zij willen, vanuit de doelen die zij zichzelf 

stellen (Rob, 2012; Van der Lans & De Boer, 2012). De overheid gaat niet 

naar buiten om daar bondgenoten te werven voor de eigen uitvoerings-

agenda, maar komt in aanraking met maatschappelijke dynamiek die er  

al is. Soms is dat een initiatief dat aansluit bij de eigen agenda en dat past 

binnen kaders die de overheid hanteert. Vaak zijn het initiatieven die 

gedeeltelijk passen binnen de doelen en kaders van de overheid. De vraag 

is dan hoe om te gaan met praktijken die niet helemaal passen binnen de 

overheidsdoelen, maar wel bijdragen aan maatschappelijke belangen. Dat 

vereist politieke afweging: soms betekent het ‘gewoon niets doen en laten 

bestaan’, soms is de uitkomst dat het initiatief moet stoppen, omdat het 

andere belangen schaadt. Dat laatste is de minder vrolijke kant van 

maatschappelijke netwerken: soms produceren ze waarde die ten koste 

gaat van anderen. Daar komt bij dat ook als initiatieven wel bijdragen, ze 

vaak niet helemaal binnen de regels en kaders passen. Ze doen iets wat 

strikt genomen niet past in de mal van bestaand beleid, of dat formeel 

gezien alleen op een andere plek in de stad mag. Tegelijkertijd zitten ze 

niet in de weg en passen ze wel in de ‘geest van de wet’ of de bedoeling 

van het beleid. Dat alles roept voor de overheid steeds de vraag op hoe 

zich tot het initiatief te verhouden: meebewegen of terugduwen, laten 

begaan of toch bijsturen? Bewegen, of toch nog even niets doen?   
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4.3  Lessen van het Kustpact: wat ging er goed?
De totstandkoming van het Kustpact laat zien dat het ministerie aanvan-

kelijk in een zorgvuldig uitgewerkt top-down participatieproces het beleid 

probeert aan te passen. Het betrekt alle partijen, zorgt ervoor dat iedereen 

gehoord is, maar het is een vanuit het ministerie gedreven en gedragen 

proces. Figuur 1 (pagina 41) liet die verhouding al zien. Het is een poging 

van het ministerie om vanuit de linker kwadranten ‘rechtsboven’ partijen 

te scharen achter een beleidsvoorstel, waarvoor alle partijen dan gezamen-

lijk verantwoordelijkheid kunnen nemen. Op enig moment in het proces 

denkt het ministerie dat die overeenstemming er ook is en dat is het 

moment waarop men besluit om er ook mee naar buiten te treden. Het 

nieuwe beleid wordt gepresenteerd als een beleid dat in samenspraak met 

het veld tot stand is gekomen en de verwachting op het ministerie is ook 

dat de belanghebbenden ‘buiten’ er ook mede verantwoordelijkheid voor 

zullen nemen.

Vervolgens zijn het de natuur- en milieuorganisaties die de discussie 

aanzwengelen. Ze nemen op dat moment geen medeverantwoordelijkheid 

voor het beleid, maar bekritiseren het voorstel: dat is vanuit het ‘uitge-

rolde’ sturingsperspectief voor hen de passende manier om hun belang  

te borgen. Zo ontstaat een nieuwe ronde van discussie. Het beleid is niet  

af of gedeeld, de discussie gaat door. Daarin blijken social media en 

beeldvorming een heel nieuwe dimensie toe te voegen aan de discussie. Er 

mobiliseren zich allerlei mensen rondom de kust en ineens is er een beeld 

van het ministerie dat de kust in gevaar brengt en een grote groep maat-

schappelijk betrokkenen die dat onheil probeert af te wenden. Het beeld is 

dat van ‘maatschappelijk verzet’, vanuit ‘het veld’, tegen het plan van de 

minister. Dat partijen daar eerder al wel bij betrokken waren, lijkt minder 

relevant en formeel gesproken is het dat ook niet: partijen stellen zich op 

als de ontvangers van beleid, niet als de producten of eigenaren ervan. Zo 

versplintert de vermeende coalitie rond de kust.

Voor de minister zit er dan niet veel anders op dan het ‘stoppen’ met de 

poging om het beleid bij de ontvangers te brengen. Het ministerie stopt 

voorlopig met de beleidswijziging voor de kust. Het trekt zich terug en 

kondigt ook geen nieuwe poging aan. Achteraf bezien blijkt dat een 

cruciale handeling. Het vraagstuk komt open en wel op tafel te liggen, 

midden tussen de partijen in. Het is van niemand, maar iedereen voelt  

wel aan dat er iets gezamenlijks moet gebeuren. De anderen gaan zich als 

eigenaar opstellen. Het ministerie ziet zichzelf niet als aangewezen partij 
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om de eerstvolgende inhoudelijke stap te zetten. Dat is cruciaal, want 

anders zou het ministerie hetzelfde patroon in gang hebben gezet: de pen 

ter hand nemen en hopen dat het dit keer een voorstel kan uitwerken dat 

iedereen tevreden stelt. Door dat juist niet te doen ontstaat gedeeld 

ongemak bij alle partijen. Dat gedeelde ongemak, en het besef dat ieder-

een op zijn eigen manier toch gebaat is bij een oplossing, vormt de basis 

voor het latere Kustpact. 

Bijzonder interessant is hier ook het proces binnen de maatschappelijke 

organisaties zelf. Gedacht vanuit de idee van top-down participatieve 

beleidsontwikkeling zijn maatschappelijke organisaties ‘belangengroepen’ 

die proberen om door slim te onderhandelen hun belang weten te maxi-

maliseren. Het zijn counterparts voor het beleid. In werkelijkheid zijn het 

natuurlijk heel andere organisaties: groepen betrokken mensen die zorgen 

en verlangens hebben voor een onderwerp waar zij passie voor voelen. Ze 

willen zich daarvoor inzetten. Ze willen verantwoordelijkheid nemen en 

ze hebben organisatorisch vermogen om dat ook op professionele wijze te 

doen. Tot nu toe was dat verantwoordelijkheid nemen door in te gaan op 

de uitnodiging van het ministerie om mee te denken, maar nu het vraag-

stuk open op tafel ligt – zonder eigenaar – pakken ze een andere rol. Ze 

nemen het eigenaarschap op zich, gaan rondbellen, verzamelen ideeën en 

zetten een nieuwe ronde in het proces in gang. Daarmee ontstaat een 

nieuwe ronde van overleg, met ongeveer dezelfde partijen, maar in totaal 

andere verhoudingen: naast elkaar, als mede-eigenaar en als co-producent. 

Met tegengestelde waarden, maar een gedeelde passie: een goede kust, 

wat dat ook mag betekenen – en dat gaan ze vervolgens samen uitwerken.

Het ministerie zet hier ook een belangrijke stap. Het toont zich heel 

responsief voor het initiatief vanuit de maatschappelijke partijen. Het 

aanvaardt de uitnodiging ruimhartig, biedt hulp aan, maar neemt het 

proces niet uit handen. En dat terwijl de omstandigheden niet makkelijk 

zijn. De minister heeft net een gevoelige ‘nederlaag’ geleden. Sommigen 

vinden dat daarbij ‘onwaarheden’ zijn gebruikt en er oneigenlijk ‘op het 

gevoel is gespeeld’. Zonder wrok en met goed gevoel voor hoe samenwer-

kingsprocessen verlopen stapt het ministerie toch in en toont het zich een 

waardevolle partner aan tafel. Bezien vanuit het kwadrantenschema en de 

sturingsperspectieven maakt het ministerie hier heel mooi de stap vanuit 

een op het linker deel georiënteerde wijze van beleidsvorming naar een op 

‘rechts’ georiënteerde manier van handelen. Het gedraagt zich als partner 

in een proces van en met anderen.
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In het rechter deel van het kwadranten-schema blijven veel vragen nog 

steeds overeind, maar ze krijgen een andersoortig antwoord. Denk 

bijvoorbeeld aan de regie-vraag. Geredeneerd vanuit ‘links’ is het de 

overheid die anderen bij de beleidsontwikkeling betrekt en binnen kaders 

ruimte creëert voor de invulling van anderen. De overheid is dan als het 

ware de gastheer die het de gasten naar de zin moet maken: zorgen dat  

zij zich op hun gemak voelen, dat de tafelschikking goed is, dat de goede 

mensen zijn uitgenodigd, dat iedereen ook komt, en dat er ondertussen 

ook nog inhoudelijk de nodige voortgang wordt gemaakt. Met steeds de 

mogelijkheid dat één van de gasten het gaandeweg de avond niet meer 

goed vindt gaan en opstapt. Nu is dat anders: het ministerie is niet de 

gastheer, maar een enthousiaste deelnemer. Een deelnemer die best een 

rol wil nemen en de handen uit de mouwen wil steken, maar op een 

avond waar iedereen evenveel verantwoordelijk is voor het succes. Dat is 

precies ook de rol die bijvoorbeeld Natuurmonumenten en provincies zien, 

en zo vallen de stukjes in elkaar. Regie is gedeeld, verschillende partijen 

voelen zich er verantwoordelijk voor en nemen het eigenaarschap op zich. 

Als het mis dreigt te gaan is er contact: geen boze brief, maar een telefoon-

tje of een persoonlijk gesprek. Alle partijen hebben nog steeds ten doel om 

er voor henzelf iets moois uit te halen, maar ze zien ook de noodzaak tot 

een gedeeld verhaal en een gedeelde uitkomt. Dat is een invulling die 

eigen is aan de ‘rechterkant’ van het sturingsmodel, maar die een funda-

mentele rolwisseling vereist – van alle partijen, dus van de overheid, maar 

ook van maatschappelijke partijen. Dat is in deze casus bij alle partijen 

goed gelukt. 

Deze verandering heeft ook inhoudelijke consequenties. In een vanuit de 

‘rechterkant’ ingezet proces zijn de mede-eigenaren en initiators zelf 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke agenda. Het initiatief kwam nu 

vooral vanuit de maatschappelijke organisaties, die daarmee de agenda 

ook in eerste instantie op hun manier vullen. Of de discussie ‘goed’ is, is 

nu een vraag die alle partijen zich moeten aantrekken, niet meer een 

observatie die ze aan het ministerie kunnen adresseren: ‘maak de discus-

sie goed’ past dan niet, de vraag is eerder ‘hoe maken we samen de 

discussie goed’. Wie bepaalt bijvoorbeeld wie er meepraat aan tafel en wat 

de procedure is als er een partij de afspraken schendt en bijvoorbeeld de 

media zoekt – terwijl anderen het beeld hebben dat dat nu even niet de 

bedoeling was. Voorheen kon altijd gekeken worden naar het ministerie 

als spelleider en regisseur van het proces, maar nu niet meer: de spelbre-

ker is zelf ook spelleider. Bij afwezigheid van de regels en procedures, en 
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zonder de hiërarchische positie van een aangewezen spelleider moeten 

partijen terwijl ze de inhoudelijke discussie voeren de onderlinge mores 

bepalen. De vraag ‘hoe zijn onze manieren’ is net zo belangrijk als de vraag 

wat de nieuwe contouren voor de kust moeten zijn. In een volgens de 

‘rechterkant’ ingezet beleidsproces zijn partijen zelf verantwoordelijk voor 

hun proces en voor hun inhoud. Het ministerie kan daarin helpen, maar hulp 

heeft hier niet het karakter van het ordenen van de arena of het voorop 

gaan in het spel. Het is meer het doelgericht volgen van wat de anderen 

doen en het ondertussen instappen in de ontwikkelingen die goed passen 

bij de richting die het ministerie ziet. Pas later in het proces, als partijen 

daar expliciet om vragen, neemt het ministerie meer zichtbare en herken-

bare regie: niet omdat het dat zelf wil, maar omdat de mede-eigenaren 

erom vragen.

Partijen hadden tijd nodig om met elkaar omgangsvormen te ontwikkelen 

en het vermogen te laten groeien om elkaar zonder formeel protocol te 

kunnen vertrouwen. In deze meer co-creërende manier van beleidsont-

wikkeling is dat geen leuk bijproduct, het vormt de kern van de opbrengst. 

De inhoudelijke uitkomst, ‘de tekst van het kustpact’, is een deel van de 

uitkomst. Minstens zo belangrijk is het gedeelde beeld dat partijen 

hebben.

Hierin schuilt een belangrijke uitdaging voor het Kustpact, die goed past 

bij beleidsontwikkeling in het ‘rechterdeel’ van het kwadrant. Blijft de 

geest van de overeenkomst ook in de concrete toepassing in stand, in 

échte kustontwikkeling en planvorming, en lukt het om de inhoud mee te 

ontwikkelen met wat zich onderweg voordoet? De ondertekening van het 

Kustpact is niet het eindpunt maar een tussenstation. Het biedt een basis 

door het vastleggen van gezamenlijke doelen, waarden en afspraken, om 

zo de provinciale en lokale uitwerking ervan mogelijk te maken. Het biedt 

daarnaast spelregels voor en ervaringen met samenwerking, die een 

modus bieden om toekomstige fricties tegemoet te treden. Van daaruit 

kunnen partijen verder aan de slag. 

4.4   Handelingsprincipes voor een overheid in een netwerksamenleving
De totstandkoming van het Kustpact laat zien dat het ministerie, of de 

minister, als regisseur van het proces, verschil kan maken door op belang-

rijke momenten gezaghebbende interventies te doen – en op andere 

momenten juist niets te doen en het proces aan anderen te laten. Dat is 

geen simpele ‘van-naar’ beweging, waarbij modern beleid een teruggetrok-
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ken positie van de overheid vereist. Het gaat om het vermogen om te 

herkennen wat voor een bepaald vraagstuk, gegeven de omstandigheden 

van het netwerk waarin dat vraagstuk speelt, de best passende strategie is. 

Voor het kustbeleid geldt dat zonder gedeeld eigenaarschap voor het 

proces en zonder gedeeld verhaal over wat de goede kust omvat, er geen 

gedragen beleid kan ontstaan. Daarvoor is de mogelijkheid om formeel-

juridisch bezwaar op te werpen te groot. Net als de mogelijkheid om het 

eigen belang via sociale media en mediastrategieën naar voren te brengen 

en verzet te mobiliseren.

Daar staat tegenover dat in dit maatschappelijk veld niet alleen weerstand 

is, maar juist veel energie. Er is daarnaast veel organisatievermogen bij 

partijen aanwezig, wat maakt dat zij in staat zijn om een reële bijdrage te 

leveren aan de beleidsontwikkeling. Dan is het interessant om niet perse 

vanuit ‘de linker kwadranten’ te werken, maar om te zien of er mogelijk-

heden zijn om vanuit het rechter deel te werken. Dat gaat nog steeds om 

beleidsontwikkeling voor de kust, maar gedacht en ontwikkeld vanuit een 

ander perspectief op sturing. 

Ook voor een dergelijke strategie is het nog steeds nodig om als ministerie 

strategisch te opereren. De strategieën zien er alleen anders uit. Dat kan 

zijn het helder trekken van een lijn, zodat partijen weten waar ze aan toe 

zijn. Of soms door, achter de schermen, door middel van informeel contact 

steeds even te zoeken waar de ‘pijn’ of onrust zit die ervoor zorgt dat het 

gesprek aan tafel niet verder komt. En soms door bewust een stap terug te 

zetten, geduld te hebben en tijd te nemen: eigenaarschap ontstaat pas als 

er oprecht gevoelde noodzaak is bij partijen. Leegte, het open laten van het 

centrum, en het bewust niet voeren van regie kan daaraan bijdragen. Niet 

altijd, maar in veel gevallen wel: ook hier ligt strategisch vermogen in de 

kunst om in te schatten wanneer het proces gebaat is bij een afwachtende, 

teruggetrokken houding van het ministerie en wanneer meer activiteit 

gewenst is.

Bij gedeeld eigenaarschap is het probleem van verdeeldheid en variëteit 

aan waarden, belangen en beelden niet weg. De idee van vermaatschappe-

lijking is dat dezelfde spanning langs een andere weg tot resolutie komt. 

Het Kustpact lost de tegenstellingen niet voor altijd op, maar zorgt voor 

een tijdelijke resolutie ervan. Dat vereist permanent onderhoud en 

oprechte afweging of het nog goed werkt. Het betekent voor het ministerie 

– en liefst ook voor de andere partijen – dat men nagaat of alle belangen 
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wel goed verdeeld en behartigd zijn. Is er voldoende toegang tot de tafel? 

Wordt deze niet overheerst door bepaalde stemmen? En hoe zit het met de 

zwakke belangen die niet aan tafel vertegenwoordigd zijn maar wel de 

lasten dragen van een daar gemaakte afspraak? De ‘linker’ waarden 

verdwijnen in een dergelijke vermaatschappelijkte vorm van beleid niet: 

ze krijgen een andere invulling. Daar ligt een belangrijke rol van het 

ministerie die ook steeds een eigen afweging maakt: gaat dit nog goed zo? 

Het biedt ook steeds de mogelijkheid van het ministerie om te intervenië-

ren. Het ministerie is partner in het proces, maar kan op sommige mo-

menten ook als hiërarchische partij ingrijpen. De kunst is dan om dat 

ingrijpen te matigen en op passende momenten uit de kast te halen.  

Ook dat is zoeken naar nieuwe balans. Figuur 2 laat dat zien.

Het Kustpact is als uitdrukking van ‘rechtsboven’ van de grond gekomen. 

Het ministerie, provincies, gemeenten en maatschappelijke partijen 

hebben zich op een manier opgesteld die – achteraf bezien – heel goed 

past bij het perspectief van rechtsboven. Ze hebben gedeeld eigenaarschap 

getoond en tijdens het proces op cruciale momenten adequaat gehandeld. 

Bijvoorbeeld door elkaar wat ruimte te laten en kritische discussies 

uiteindelijk toch primair intern te voeren. Daarbij waren informele 

netwerken en het vertrouwen dat daarin groeide van groot belang. 

Figuur 2   Het verbinden van waarden bij maatschappelijke sturing.
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Tegelijkertijd is het nu zaak om de verbinding met de vier oorspronkelijke 

perspectieven weer te maken. Dat gaat ten eerst om het verbinden met 

het perspectief van rechtmatigheid. Hier ligt een belangrijke taak voor het 

ministerie: lukt het om het Kustpact in te bedden in een systeem waarin 

opbrengsten goed geborgd zijn en de rechten van anderen een goede plek 

hebben. En hoe verhouden de afspraken zich tot de reguliere democrati-

sche processen en representatieve democratie? Juist bij een vanuit 

‘rechtsboven’ opgesteld pact zijn dat belangrijke vragen die alsnog om 

antwoorden vragen. Het ligt voor de hand dat het ministerie hier het 

voortouw in neemt en deze ontwerpvragen oppakt – uiteraard met een 

goed oog voor de anderen.

Interessant én uitdagend is ook hoe partijen straks gaan bepalen of het 

Kustpact ‘werkt’ en of de kosten en baten ervan in verhouding staan. Hoe 

vindt straks verantwoording en prestatiemeting plaats? Wie legt verant-

woording af aan wie en welk vehikel past daarvoor? Hoe weten we straks 

of het met het natuurbehoud aan de kust goed gaat en op welke manier 

controleren we of projectontwikkelaars inderdaad bijdragen aan het 

ecologisch systeem? Wat wordt straks de maat voor het wegen van nieuwe 

projecten, als daarvoor de traditionele business case moet worden aange-

vuld met andere waarden dan economische baten? Dat zijn vragen die de 

komende periode nader uitgewerkt moeten worden. Hierin speelt het 

ministerie een belangrijke rol, waarbij de uitdaging ligt in het ontwikkelen 

van verantwoordingsmechanismen die goed passen bij de aard van het 

Kustpact.

Het Kustpact is een voorbeeld van maatschappelijke beleidsontwikkeling, 

die sterk is gestoeld op de principes van het ‘rechtsboven’ kwadrant. 

Daarmee is het proces echter niet af. Hier is het spannend om te zien of de 

partijen in het pact zich naar de geest van het pact gedragen en hoe de 

beweging bij de vertegenwoordigende partijen is. Eén van de ingewikkelde 

aspecten bij een pact is dat het vaak ondertekend wordt door belangenor-

ganisaties, die meer onderwerpen in hun portefeuille hebben dan alleen 

het Kustpact. Hoe gaat die dynamiek straks doorwerken in en rond het 

Kustpact? Zijn er belangenorganisaties die mogelijk later alsnog een 

positie claimen, of blijken bepaalde bestaande partners wel heel weinig te 

leveren? Hoe zit het dan met het management van het pact, wie neemt die 

rol op zich? Hier ligt mogelijk een rol voor het ministerie, maar op het 

eerste gezicht zou dat vooral een bijrol moeten zijn. Het gedeeld eigenaar-

schap zou immers in stand moeten blijven. In andere ‘pacts’ hebben we 
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bijvoorbeeld de instelling van een ‘borgingscommissie’ gezien. Dat kan 

goed werken, maar het kan ook leiden tot een gevoel dat partijen er niet 

meer over gaan en dat de overheid het proces ‘stiekem’ toch wil leiden. 

Het is dus zoeken naar een manier om procesregie te blijven voeren, 

zonder dat het maatschappelijk eigenaarschap daarin verdwijnt.

Het sluiten van het Kustpact betekent niet dat de lokale maatschappelijke 

energie daarmee ook is ‘ingepakt’. Rond diverse projecten gaat het maat-

schappelijk verzet gewoon door. Daar is veel energie bij lokale groepen  

om zich tegen bepaalde gebiedsontwikkeling te verzetten en het onder-

tekenen van een pact door belangengroepen verandert daar niets aan.  

Die vertegenwoordigen de lokale groepen niet, althans, zo zullen zij dat 

waarschijnlijk ervaren. Daarom is en blijft het ook na de ondertekening 

van het pact nodig om te kijken naar hoe lokale maatschappelijke energie 

zich ontwikkelt en of het pact die energie wel of niet weet te kanaliseren. 

Dat roept uiteraard ook de vraag op hoe het Kustpact – en de ondertekenaars 

ervan – zich verhouden tot lokale energie. Het Kustpact heeft een indruk-

wekkend aantal ondertekenaars, maar daarmee is het niet van ‘iedereen’ 

natuurlijk. De vraag is hoe die individuele anderen zich tot het pact 

verhouden, en andersom. Dat is een vraag die opkomt rondom vaak heel 

concrete projecten, maar die ook breder en meer fundamenteel speelt. 

Hoe verhoudt de representatieve democratie zich tot de participatieve 

democratie? Vermaatschappelijking van beleidsontwikkeling vereist ook 

vermaatschappelijking van het debat over wat eerlijk, goed en zorgvuldig 

is, en ook over wat rechtmatig is. Dat zijn principiële vragen die passen bij 

de pragmatische oplossingen die voor de kust gevonden zijn. Net als over 

de kust en het Kustpact is ook de discussie over die vragen nooit af. 
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