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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-617925547 (DOS-2016-

0012730)

Contact

I. de Vos / LM Jalink

070 - 441 87 55 / 070 – 441 67 52

i.de.vos@pzh.nl / lm.jalink@pzh.nl

Onderwerp

Vaststelling ontwerpbeheerplannen Natura 2000 Westduinpark en Wapendal en Solleveld en 

Kapittelduinen

Publiekssamenvatting

Tussen de Nieuwe Waterweg en Den Haag liggen twee waardevolle duingebieden, Solleveld & 

Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal. De duinnatuur is zo bijzonder, dat de gebieden zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor beide gebieden zijn nieuwe ontwerpbeheerplannen 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

In de ontwerpbeheerplannen is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de 

duinnatuur te behouden en te verbeteren. Verder is de beschrijving en toetsing van het huidige 

gebruik in en rondom het gebied geactualiseerd. De conclusie is dat alle huidige gebruik kan 

worden voortgezet. 

De nieuwe beheerplannen zijn een vervolg op de huidige beheerplannen, die sinds 2012 van 

kracht zijn. Na het akkoord van Gedeputeerde Staten moet het Rijk er nog mee instemmen. 

Daarna worden de ontwerpbeheerplannen ter inzage gelegd.

Advies

1. Het Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal inclusief 

bijlagen 3 en 4 vast te stellen en kennis te nemen van bijlage 1 en 2.

2. Het Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Solleveld en Kapittelduinen inclusief 

bijlagen 3 en 4 vast te stellen en kennis te nemen van bijlage 1 en 2.

3. De brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vast te stellen, 

waarin wordt verzocht beide genoemde ontwerpbeheerplannen inclusief beide 

bijlagerapporten eveneens vast te stellen voor haar deel, zijnde de binnen de begrenzing 

gelegen rijksgronden.

4. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee de ontwerpbeheerplannen 

Westduinpark en Wapendal en Solleveld en Kapittelduinen ter kennisname aan PS 

worden aangeboden.

5. De publiekssamenvatting inzake de ontwerpbeheerplannen Westduinpark en Wapendal 

en Solleveld en Kapittelduinen vast te stellen. 

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar I. de Vos en LM Jalink Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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6. Het ontwerp-persbericht vast te stellen dat op het moment van ter visie legging van beide 

ontwerpbeheerplannen zal worden uitgebracht.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal

- Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal 

Bijlagenrapport

- Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Solleveld en Kapittelduinen

- Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Solleveld en Kapittelduinen 

Bijlagenrapport

- Brief aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met verzoek tot vaststelling 

van beide ontwerpbeheerplannen

- Brief van GS aan PS inzake de ontwerpbeheerplannen Natura 2000 Westduinpark en 

Wapendal en Solleveld en Kapittelduinen

- Ontwerp-persbericht

1 Toelichting voor het College

Het PAS en de daartoe horende gebiedsanalyses worden in een eigen vaststellingsprocedure

vastgesteld door Rijk en provincies. Beide bijlagen 2 (PAS Gebiedsanalyse) betreffen in het kader 

van het PAS vastgestelde documenten. Ze zijn essentieel voor een goed begrip van de 

beheerplannen en daarom ter kennisneming in het bijlagenrapport opgenomen.

Financieel kader

Zie brief van GS aan PS.

Wettelijk kader

Zie brief van GS aan PS.

2 Proces

Zie brief van GS aan PS voor de wijze waarop de ontwerpbeheerplannen tot stand zijn gekomen.

3 Communicatiestrategie

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. Op dat moment wordt ook een persbericht uitgebracht. 
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