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GS hebben het definitieve Beheerplan bijzondere Natuurwaarden Meijendel en Berkheide en de 

Nota van Antwoord op 26 september 2017 voor de periode 2016-2022 vastgesteld. Daaraan 

voorafgaand, op 15 december 2015, hebben GS het beheerplan voor dit gebied als ontwerp

vastgesteld. Het ontwerpplan is voorbereid met externe partijen en heeft na vaststelling GS van 9 

mei tot en met 17 juni 2016 ter inzage gelegen. Er zijn vijf partijen die zienswijzen hebben 

ingediend. In de Nota van antwoord zijn de zienswijzen samengevat, geven GS hun reactie op de 

zienswijzen en is aangegeven tot welke wijzigingen de zienswijzen in het beheerplan hebben

geleid. De zienswijzen gingen over de uitwerking natuurdoelen, het Programma Aanpak Stikstof 

(PAS) en over het Ganzenhoekbos. De uitwerking natuurdoelen is op onderdelen aangevuld. 

Voor het Ganzenhoekbos is de tekst in het beheerplan genuanceerd. Naar het PAS wordt 

verwezen, deze volgt een eigen spoor van vaststelling. Het definitieve beheerplan wordt conform 

de wettelijke procedure voor mede vaststelling voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en 

milieu en de Minister van Defensie. Daarna wordt het nog ter inzage gelegd met de mogelijkheid 

van beroep.

1. Natura 2000 Meijendel en Berkheide

Het gebied Meijendel en Berkheide ligt in de gemeenten Den Haag, Wassenaar en Katwijk. 

Het is een duingebied met buiten-, midden-, en binnenduin. In termen van Natura 2000 Witte 

duinen, Grijze duinen, Duindoornstruwelen, Duinbos en Vochtige duinvalleien. In het Natura 

2000 beheerplan zijn de maatregelen aangegeven waarmee deze Natura 2000 doelen in 

stand gehouden kunnen worden.

Het beheerplan is voorbereid met gebiedspartijen, voordat het als ontwerp ter visie is gelegd. 

2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen
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a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader

De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de 

Natuurbeschermingswet die per 1 januari jongstleden over is gegaan in de Wet 

Natuurbescherming. Op basis van deze wet stelt de staatssecretaris van EZ per Natura 

2000 gebied een aanwijzingsbesluit vast met de natuurdoelen voor dit gebied en de 

begrenzing van het gebied. Op grond van de Wet Natuurbescherming en het Natura 

2000 aanwijzingsbesluit moet per gebied een beheerplan opgesteld worden. Voor het 

vaststellen van de plannen gelden de regels van de Algemene wet bestuursrecht.

b. Relatie andere interne beleidsterreinen

Er is een relatie met cultuur (cultuursporen in het duin, waaronder de Atlantikwall). Bij de 

uitwerking van de N2000-maatregelen wordt rekening gehouden met de cultuurwaarden.

Voorts zijn relaties met de beleidsvelden vergunningverlening, handhaving, water, 

bodem, ruimtelijke ordening, milieu en cultuur. In het beheerplanproces zijn geen punten 

geconstateerd die niet met gebiedspartijen tot een oplossing konden worden gebracht.

c. Relatie externe partijen

Het beheerplan is in ontwerp voorbereid met gemeenten Den Haag, Wassenaar en 

Katwijk, Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland, Dunea, Staatsbosbeheer, 

Stichting Duinbehoud, Stichting Berkheide Coepelduynen en de Vogelwerkgroep 

Meijendel. De inzet is om zoveel mogelijk draagvlak voor het plan te creëren.

Daarnaast is de Omgevingsdienst Haaglanden betrokkenen geweest in verband met 

vergunningverlening en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in verband met handhaving. 

Voor alle activiteiten die in het beheerplan zijn opgenomen geldt dat na vaststelling van 

het definitieve beheerplan in beginsel geen Natuurbeschermingswetvergunning meer 

nodig is voor wat betreft de gebiedsbescherming. Voor eventuele toekomstige nieuwe 

activiteiten zal het beheerplan fungeren als toetsingskader voor vergunningverlening. 

Daarnaast is het plan het handhavingskader voor de Natuurbeschermingswet.

Vervolgprocedure

Natura 2000 beheerplan Meijendel en Berkheide en Nota van beantwoording worden ter 

inzage gelegd voor de beroepstermijn.

3. Financiële aspecten (dekking en risico’s)

Naar aanleiding van dit besluit zijn er geen directe financiële consequenties. De zienswijzen 

hebben niet geleid tot extra maatregelen. In het ontwerp-beheerplan zijn de

instandhoudingsmaatregelen genoemd. Deze zijn financieel gedekt met overeenkomsten ten 

behoeve van de PAS maatregelen, met subsidie voor pilots Dynamisch Zeereepbeheer en 

het Ontwikkelingsbeheer in Berkheide uit het budget Natura 2000. 
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Nota van Antwoord zienswijzen Meijendel en Berkheide

- Beheerplan bijzondere natuurwaarden Meijendel en Berkheide
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