Formulier ten behoeven van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van het
Reglement van orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek
De belevingswaarde van de kust is belangrijk. Strandtentondernemers leveren hier een
belangrijke bijdrage aan. Ze zorgen ervoor dat mensen meer, langer en comfortabeler
van het strand kunnen genieten en houden een oogje in het zeil. De VVD ziet tegelijk dat
de strandtenthouders veel tijd kwijt zijn om administratief het volgende seizoen voor te
bereiden. Zij hebben een hele uitdaging om hun weg te vinden tussen verschillende
overheidslagen en loketten waar ze langs moeten om ook komend jaar weer open te
kunnen. Dit leidt bovendien tot onzekerheid waardoor innovatie en bijvoorbeeld
verduurzaming erg lastig te financieren blijken. Omdat de belevingswaarde van de kust
en samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en provincie belangrijk zijn, heeft de VVD
een aantal vragen. Aangezien dit probleem meerdere overheidslagen aangaat, worden
deze vragen ook gesteld door de VVD-fracties in de gemeenteraad van Den Haag, de
Provinciale Staten van Zuid-Holland en in de Tweede Kamer.
Vragen
1. Voor welke vergunningen moet een strandondernemer bij Delfland zijn en met
welke aanspreekpunten heeft deze ondernemer dan te maken?
2. Wat moeten de ondernemers aanleveren om deze vergunningen aan te vragen?
Bijvoorbeeld ingevulde formulieren, uittreksels, bouwtekeningen, etc. Welke van
deze bescheiden moeten ondernemers ook aanleveren bij andere
overheidsorganen, zoals de gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, etc?
3. Wat is de looptijd van de vergunningen die de ondernemers aanvragen bij
Delfland? Hoe wijkt dit af van de vergunningen die ze bij andere overheidslagen
aan moeten vragen?
4. Werkt Delfland samen bij deze aanvragen met de andere overheden? Zo ja, op
welke manier? Ziet u meer mogelijkheden om samen te werken? Zo nee, waarom
niet? Welke mogelijkheden tot samenwerken ziet u?
5. Bent u van mening dat het aanvragen van de vergunningen voor een strandtent
onnodig veel tijd, energie, geld kost en bedrijfsonzekerheid oplevert? Zo nee,
waarom niet?
6. Bent u bereid met collega’s van andere overheidslagen in overleg te gaan om te
bezien of genoemde papierwinkel gestroomlijnd kan worden, waarbij er één
overheid is – bij voorkeur de provincie – die als aanspreekpunt gaat gelden? Zo
nee, waarom niet?
7. Bent u bereid daarbij de nieuwste digitale technologieën in te zetten? Zo nee,
waarom niet?

