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Onderwerp

 Natuurcompensatie uitbreiding Madurodam

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting van de vragensteller

De gemeente Den Haag heeft de intentie om Madurodam toestemming tot uitbreiding

te verlenen. Hiertoe zou een stuk duinbos van ca. 0,6 hectare moeten wijken. In het

kader van de Wet natuurbescherming is de gemeente Den Haag van plan het talud

van het St Hubertusviaduct als groencompensatiegebied aan te wijzen. Dit talud heeft

echter al een groene bestemming en is al daadwerkelijk beplant. Daarom wordt niet

volaan aan artikel 7.3 van de verordening Wet Natuurbescherming van de Provincie

Zuid-Holland, waarin de eis staat vemeld dat grond onbeplant moet zijn om als

natuurcompensatiegebied te worden aangemerkt.

De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag om dit plan te beoordelen. Onze

fractie heeft naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen de volgende vragen:

 

1. heeft het college van de gemeente Den Haag al contact gezocht met uw college

over boverstaande?

 

Antwoord

Ja, eerder dit jaar heeft er een verkennend ambtelijk overleg plaatsgevonden over

deze velling en herplantplicht.

 

2. Zo ja, wat was de strekking van dit contact? Is door het college een toezegging

gedaan om een toekomstig verzoek tot natuurcompensatie zoals hierboven vermeld te

honoreren?

 

Antwoord

De term ‘natuurcompensatie’ kan in dit verband verwarrend werken. Het gaat hier niet

om natuurcompensatie zoals bedoeld in de Verordening ruimte, maar om ‘herbeplan-

ting van houtopstanden op andere gronden’ zoals bedoeld in § 4.1 van de Wet

natuurbescherming. Het gaat dus om het behoud van de netto oppervlakte bos.

 

Het bepaalde ten aanzien van houtopstanden in  § 4.1 van de Wet natuurbescherming

is van toepassing buiten de grenzen van bebouwde kom zoals bedoeld in deze wet

(dit is dus een andere bebouwde kom dan bijvoorbeeld de bebouwde kom

Wegenverkeerswet). Deze bebouwde komt werd en wordt vastgesteld door de

gemeenteraad. 
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 De beoogde uitbreidingslocatie van Madurodam is gelegen buiten deze bebouwde

kom. Dat betekent dat herplant verplicht is en dat voor herplant op een andere locatie

in plaats van ter plekke, ontheffing nodig is van Gedeputeerde Staten.

 

Volgens de gemeente is er op de herplantlocatie die zij op het oog heeft, voldoende

ruimte voor uitbreiding van de oppervlakte bos met de benodigde 0,6 ha. De

beoordeling daarvan moet echter nog wel plaatsvinden - namens ons - door de

Omgevingsdienst Haaglanden; er zijn nog geen toezeggingen gedaan.

 

Zie verder het antwoord op vraag 4.

 

3. Deelt het college de mening van onze fractie dat de kap van bovengenoemde 0,6

hectare duinbos betreurenswaardig zou zijn, gezien de aantasting van de

Scheveningse Bosjes? Graag een toelichting

 

Antwoord

De Scheveningse Bosjes hebben in het provinciale beleid geen beschermde status,

behalve het bepaalde in de Wet natuurbescherming. Zolang de gemeente voldoet aan

het bepaalde in deze wet ligt de overige afweging onzes inziens daarom bij de

gemeente.

 

4. Deelt het college de mening van onze fractie dat een reeds beplant talud niet als

natuurcompensatie kan dienen, gezien bovengenoemde artikel in de verordening

uitvoering wet Natuurbescherming? Graag een toelichting.

 

Antwoord

Volgens de gemeente is er aldaar ruimte voor uitbreiding van de oppervlakte bos met

de benodigde 0,6 ha. Een formele inhoudelijke beoordeling van een en ander zal –

namens ons - door de Omgevingsdienst Haaglanden plaatsvinden op het moment dat

de gemeente de desbetreffende melding doet en ontheffing aanvraagt ten aanzien van

de verplichting tot herbeplanting van dezelfde grond.

 

5. Bent u bereid om richting de gemeente Den Haag duidelijk te maken dat het talud

van het St Hubertusviaduct om bovengenoemde redenen niet als compensatiegebied

kan worden aangemerkt voor de kap van het duinbos in verband van de uitbreiding

van Madurodam? Graag een toelichting.

 

Antwoord

Zie antwoord op vraag 4.
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