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Bijlagen

Beheerplannen Natura 2000 Westduínpark en Wapendal

4 (worden separaat digitaal

alsmede Solleveld en Kapittelduinen 2O'|.8 - 2023

toegezonden)

Geachte mewouw Scfrouten,

Met deze brief vezoeken wij u om vaststelling van het Beheerplan bijzondere natuurwaarden
Westduinpark en Wapendal 20'18

-

2O23 en het Beheerplan bijzondere natuunuaarden Solleveld

en Kapittelduinen 2018 -2023 met beide bijlagerapporten en de Nota's van antwoord op de
zienswijzen voor het gedeelte van de gronden in eigendom of beheervan het Rijk conform de
Wet natuurbescherming.
Wij hebben beide genoemde beheerplannen en de Nota's van antwoord op 3 juli 201 8 voor ons
deel vastgesteld. Na uw vaststelling zullen wij beide genoemde beheerplannen ter visie leggen
voor beroep. Wij zullen de bekendmaking híervan met u afstemmen.
De beheerplannen en Nota's van antwoord zullen u volgens afspraak separaat digitaal worden
toegezonden.

Bezoekadres
Zu¡d-Hollândplein

1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

Wij danken u voor de samenwerking enwij zien uit naar een gezamenlijke constructieve
voortzetting van het beheerplanproces,

90, 385 en 386 stoppen

didtb¡ihet

Hoogachtend,

provindehuis. Vanaf
stat¡on Den Haag CS ¡s
het tien m¡nuten lopen.
De parkeenuimte voor

Gedeputeerde Staten van ZuiôHolland,

secretaris,

voozitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

auto's is beperkt.
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Bijlagen (worden seperaet digitaal toegozondon):

- Beheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal20.t8-2O23 met bijlagenrapport
- Beheerplan bijzondere natuurwaarden Solleveld en Kapittelduinen 2018 -2023 met bijlagenrapport
- Nota van antwoord op de zienswijzen bij het ontwerpbeheerplan bljzondere natuuruvaarden
Westduinpark en Wapendal 2018- 2023
- Nota van antwoord op de zienswijzen bij het ontwerpbeheerplan bijzondere natuuruaarden Solleveld
en Kapittelduinen 2O18 - 2023
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