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Op 12 december 2017 hebben wij het ontwerpbeheerplan Natura 2000 Westduinpark en 

Wapendal en het ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen vastgesteld. Deze 

ontwerpbeheerplannen bieden wij u hierbij ter informatie aan.

Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Westduinpark en Wapendal en ontwerpbeheerplan Solleveld en 

Kapittelduinen 

De duinen tussen de Nieuwe Waterweg en Den Haag herbergen een rijke biodiversiteit en zijn 

daarnaast onder meer van groot belang als zeewering en voor recreatie en waterwinning.

Vanwege het internationale belang van de natuurwaarden heeft het Rijk deze duinen 

aangewezen onder de Habitatrichtlijn: ten noorden van Kijkduin het Natura 2000-gebied 

Westduinpark en Wapendal en ten zuiden van Kijkduin het Natura 2000-gebied Solleveld en 

Kapittelduinen. 

Het Natura 2000 gebied Westduinpark en Wapendal is 247 ha groot en aangewezen voor een 

zestal duin gerelateerde habitattypen. Het gebied Solleveld en Kapittelduinen heeft een oppervlak 

van 830 hectare en is aangewezen voor een tiental habitattypen en voor de soorten nauwe 

korfslak en groenknolorchis. De betreffende habitattypen en de leefgebieden van genoemde 

soorten zijn stikstofgevoelig en beide Natura 2000 gebieden zijn daarom ook PAS-gebieden. Het 

Programma Aanpak Stiktof (PAS) kent een eigen landelijk (Rijk en provincies) 

besluitvormingstraject. In de vigerende PAS-gebiedsanalyses (zie bijlages 2 van beide 

beheerplannen) is vastgelegd welke maatregelen uitgevoerd worden om de effecten van stikstof 

op de natuur te mitigeren. De PAS-maatregelen zijn aanvullend op - en goed afgestemd met - de 

instandhoudingsmaatregelen uit beide beheerplannen.

De nieuwe beheerplannen hebben een looptijd van 2018 tot en met 2023 en zijn een vervolg op 

de eerste beheerplannen die sinds 2012 van kracht zijn. Voorafgaand aan het opstellen van de

nieuwe beheerplannen is een evaluatie uitgevoerd over de eerste zesjarige beheerplanperiode. 
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Voor Westduinpark en Wapendal blijkt hieruit dat van twee habitattypen de kwaliteit gelijk is 

gebleven en van vier habitattypen de kwaliteit is verbeterd. Daarmee is de doelstelling voor de 

habitattypen in de eerste beheerplanperiode, behoud van oppervlakte en kwaliteit, bereikt. Dit 

succes is mede te danken aan de in het kader van het natuurherstelproject “van stadspark naar 

natuurgebied” uitgevoerde maatregelen.

Voor Solleveld en Kapittelduinen blijkt hieruit dat de kwaliteit van 3 habitattypen is verbeterd, van 

2 is gelijk gebleven en van 4 licht is achteruit gegaan. Dit laatste leidt tot een extra 

verbeteringsopgave die in het nieuwe beheerplan is uitgewerkt.

Beide Natura 2000-gebieden maken onderdeel uit van het Nationaal Park in oprichting Hollandse 

Duinen. Dit biedt in de toekomst zeker mogelijkheden voor verbetering van de recreatieve 

zonering en benutting, maar heeft geen gevolgen voor de inhoud van beide Natura 2000-

beheerplannen. 

Beide Natura 2000-gebieden hangen zowel ecologisch als ruimtelijk samen en de nieuwe 

ontwerpbeheerplannen zijn in onderlinge samenhang opgesteld. Beide plannen zijn in overleg 

met eigenaren, beheerders en belangenpartijen opgesteld. In de beheerplannen is uitgewerkt 

welke maatregelen er genomen moeten worden om de natuurdoelen voor beide gebieden te 

bereiken. Wanneer het betreffende aanwijzingsbesluit voor een habitattype naast een 

behoudsdoelstelling ook een doelstelling tot uitbreiding van oppervlakte of verbetering van 

kwaliteit bevat, is in deze tweede beheerplannen tevens uitgewerkt met welke maatregelen dit 

kan worden bereikt. Verder is de beschrijving en toetsing van het huidige gebruik in en rondom de

gebieden geactualiseerd. Voor beide Natura 2000-gebieden is de conclusie dat alle huidige 

gebruik kan worden voortgezet, zij het in enkele gevallen met beperkte nadere voorwaarden (zie 

tabel 8.14 van ontwerpbeheerplan Westduinpark en Wapendal en tabel 8.23 van 

ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen). 

De ontwerpbeheerplannen worden ter inzage gelegd na vaststelling door de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als mede bevoegd gezag.

Wettelijk kader

De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de Wet 

natuurbescherming (voorheen Nbwet). In 2011 zijn de aanwijzingsbesluiten voor het Natura 2000

gebied Westduinpark en Wapendal en het Natura 2000 gebied Solleveld en Kapittelduinen 

vastgesteld door het Rijk. In 2017 heeft het Rijk een wijzigingsbesluit genomen voor Solleveld en 

Kapittelduinen in verband met de toevoeging van het natuurontwikkelingsgebied Spanjaards 

Duin.

In deze besluiten zijn de natuurdoelen vastgelegd. In de voorliggende beheerplannen is op basis 

van de Wet natuurbescherming aan de natuurdoelen een uitwerking gegeven. Voor alle in de

beheerplannen opgenomen activiteiten geldt dat na vaststelling van de definitieve beheerplannen

geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming meer nodig is. Voor uitbreiding van 

huidige activiteiten en nieuwe toekomstige activiteiten fungeren de beheerplannen als 

toetsingskader voor de vergunningverlening. Daarnaast vormen de beheerplannen het 

handhavingskader ingevolge de Wet natuurbescherming. 

Financiële aspecten
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Met het vaststellen van de beheerplannen worden geen financiële verplichtingen aangegaan. Dit 

zal separaat gebeuren bij de nadere uitwerking van de maatregelen. Hiertoe zijn binnen het 

budget voor Maatregelen Natura 2000 (Programma 1 Groen waterrijk en schoon) voldoende 

middelen aanwezig.

Vervolgprocedure

Na vaststelling door alle bevoegde gezagen worden beide ontwerpbeheerplannen conform de 

regels van de Algemene wet bestuursrecht ter visie gelegd, waarbij zienswijzen kunnen worden 

ingediend. Daarna zal voor elk Natura 2000-gebied afzonderlijk een definitief beheerplan met een 

Nota van antwoord worden opgesteld. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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