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Geachte Statenleden,

Op 20 juni 2017 hebben wij het Natura 2000 beheerplan Coepelduynen en de bijhorende Nota
van antwoord op de zienswijze vastgesteld. Deze documenten bieden wij u hierbij ter informatie
aan.
Natura 2000 beheerplan Coepelduynen / ontvangen zienswijze
Het Natura2000 gebied Coepelduynen is een klein (slechts 188 ha), maar uniek duingebied met
zeer fraai ontwikkelde duinvegetatie en natuurlijke verstuivingsdynamiek. Het gebied ligt tussen
Katwijk en Noordwijk en is 2,5 km lang en circa 600 meter breed. De Coepelduynen zijn door het
Rijk aangewezen als Natura2000 gebied voor een viertal duin gerelateerde habitattypen. Deze
habitattypen zijn stikstofgevoelig en de Coepelduynen zijn daarom ook een PAS-gebied.
Voor het gebied is in overleg met eigenaren, beheerders en belangenpartijen een Natura 2000
beheerplan opgesteld. In het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten
worden om de natuurdoelen voor dit gebied te bereiken. Verder is in het beheerplan het huidige
gebruik in en rondom het gebied beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle huidige gebruik
zonder beperkende voorwaarden kan worden voortgezet.
Gedurende de tervisielegging van het ontwerpbeheerplan is 1 zienswijze ingediend. Inspreker
maakt zich zorgen over de toename van de verstuiving in de duinen. Deze is beantwoord, maar
dit heeft niet geleid tot wijzingen. Het beheerplan is wel geactualiseerd op het in werking treden
van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017.
Gedeputeerde Staten hebben thans het definitieve beheerplan en de Nota van antwoord op de
zienswijze vastgesteld. Deze worden voor beroep ter inzage gelegd.
Wettelijk kader
De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de Wet
natuurbescherming (voorheen Nbwet). In 2009 is het aanwijzingsbesluit voor het N2000 gebied
Coepelduynen vastgesteld door het Rijk. Hierin zijn de natuurdoelen vastgelegd. Op basis van de
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Wet natuurbescherming en het aanwijzingsbesluit is hieraan een uitwerking gegeven in het
beheerplan. Voor alle in het beheerplan opgenomen activiteiten geldt dat na vaststelling van het
definitieve beheerplan geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming meer nodig is.
Voor uitbreiding van huidige activiteiten en nieuwe toekomstige activiteiten fungeert het
beheerplan als toetsingskader voor de vergunningverlening. Daarnaast is het beheerplan het
handhavingskader ingevolge de Wet natuurbescherming.
Financiële aspecten
Met het vaststellen van het beheerplan worden geen financiële verplichtingen aangegaan. Dit zal
indien van toepassing separaat gebeuren bij de nadere uitwerking van de maatregelen. De
kosten kunnen worden gedekt uit het voor Natura 2000 beschikbare budget in Programma 1
(groen, waterrijk en schoon).
Vervolgprocedure
Na vaststelling door alle bevoegde gezagen zal het ministerie van Economische Zaken het
beheerplan en de nota van antwoord conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht ter
visie leggen. Voor degene die een zienswijze heeft ingediend is het daarbij mogelijk om beroep
aan te tekenen bij de rechtbank. Ook belanghebbenden die destijds redelijkerwijs geen zienswijze
konden indienen, en belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen in het definitieve
beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan, kunnen in beroep gaan.
De communicatie hierover zal door het ministerie van Economische Zaken worden verzorgd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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- beheerplan Natura 2000 Coepelduynen met bijlagendocument
- Nota van antwoord beheerplan Natura 2000 Coepelduynen
- brief aan Staatssecretaris van Economische Zaken
2/2

PZH-2017-593906920 dd. 20-06-2017

