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Beheerplan Natura 2000 Westduinpark en Wapendal

Bijlagen

4

2018-2023 en beheerplan Natura 2000 Solleveld en
Kapittelduinen 201 8-2023
Geachte Statenleden,
Op 3 juli hebben wij de beheerplannen Natura 2000 Westduinpark en Wapendal alsmede
Solleveld en Kapittelduinen vastgesteld met de daarbij behorende nota's van antwoord op de
ingediende zienswijzen. Deze plannen bieden wij u hierbij ter informatie aan.
Beheerplan Natura 2000 Westduinpark en Wapendal en beheerylan Solleveld en Kapittelduinen/
ontvangen zienswijzen
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 watenvinning.
Vanwege het internationale belang van de natuurwaarden heefr 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 Wapendalis24T 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.
Voor beide gebieden is een nieuw beheerplan opgesteld. 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.
Beide Natura 20O0-gebieden hangen zowel ecologisch als ruimtelijk samen en de nieuwe
beheerplannen zijn in onderlinge samenhang opgesteld. Beide plannen zijn in overleg met
eigenaren, beheerders en belangenpartijen opgesteld. ln de beheerplannen is uitgewerkt welke
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maatregelen er genomen moeten worden om de natuurdoelen voor beide gebieden te bereiken.
Aangezien het betreffende aanwijzingsbesluit voor een habitattype naast een behoudsdoelstelling
ook een doelstelling tot uitbreiding van oppervlakte of verbetering van kwaliteit bevat, is in deze
beheerplannen voor de tweede periode 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 200O-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 beheerplan Westduinpark en Wapendal en tabel 8.23 uan beheerplan Solleveld en
Kapittelduinen).
De ontwerpbeheerplannen zijn van 1 maart tot en met 1 1 april 2018 ter inzage gelegd. Er zijn 3
zienswijzen ontvangen op het beheerplan Westduinpark en Wapendal en 8 zienswijzen op het
beheerplan Solleveld en Kapittelduinen.
Een deel van de zienswijzen was van technische en redactionele aard en dit heeft in een aantal
gevallen geleid tot aanpassingen in de tekst. Ook waren er vragen en opmerkingen over het
proces en de communicatie, dit is in de beantwoording nader toegelicht. Meerdere zienswijzen
betroffen de negatieve effecten van hondenlosloopgebieden op de natuur en het belang van
goede handhaving, monitoring en actuele habitatkaarten. Met 4 indieners van zienswijzen is een
gesprek gevoerd, waarin de ondenarerpen uit de betreffende zienswijze nader zijn toegelicht en
doorgesproken. ln een aantal gevallen heeft dit geleid tot verduidelijking van de zienswijze en tot
wijzigingen in het beheerplan. Voor de samenvatting en beantwoording van alle zienswijzen
verwijzen wij naar de Nota van antwoord.
Weftelijk kader
De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de
Natuurbeschermingswet, thans de Wet natuurbescherming. ln2011zijn de aanwijzingsbesluiten
voor het Natura 2000 gebied Westduinpark en Wapendal en het Natura 2000 gebied Solleveld en
Kapittelduinen vastgesteld door het Rijk. ln 2017 heeft het Rijk een wijzigingsbesluit genomen
voor Solleveld en Kapittelduinen in verband met de toevoeging van het
natuurontwikkelingsgebied Spanjaards Duin.
ln deze besluiten zijn de natuurdoelen vastgelegd. ln 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 de
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
Met het vaststellen van de beheerplannen worden geen financiële verplichtingen aangegaan. Dit
zal separaat gebeuren bij de nadere uitwerking van de maatregelen. Met elke beheerder zal een
overeenkomst worden afgesloten voor de uitvoering van de maatregelen. De kosten kunnen
worden gedekt uit het voor Natura 2000 beschikbare budget in Programma 1 (groen, waterrijk en
schoon).
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Vemalgprceødure
Na vactstolfing door alla bevoegde gozagqn zullen do b-ehoerplannen en dE nota's van antwoord
oonform de regels van de Algemene wEt besfuiursrccht tcr vi$ic worden gelogd. Voor diegenen
die csn zicnswþb hcbber'r ingediend is hot duarbij mogelijk orn bcrocp aan te tokonen bij de
reohübank. Ook belanghebbondcn die dcstiJds rcdolijkenrijs geen zienswijze kondon indicncn, en

bolanghcbbenden dle hot niet oens zijn ir{ôt dc wijzigingen in hot definitieve behecrplan ten
opziohte van het ontworpboheerplan, kunnon in borocp gaan.
l"loogaehtond,
Godepuûcorde Etaùen van Zuid-l{slland,

soerotarig,

vooøíttor,
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drg. J. $rnit

dna þl.M,M. Koek

Bülagen
- Feheerplan bijaondors notuurwEarden Westduinparken Wapendal 2018-2023 mqt bijlagenrapport

- tseheerplan bijzondore natuunraErden Solloveld en Kapittelduinen 201E-2023 met bijlagenrapport
- Nota van anü¡¡oord op de zienswijzen bij hst ontwerpbeheerplan bijzondere natuunraardon
Westduinpark en Wapendal 2018-2023

- Nota van antl,voord op de zienewijzen
en Kapittof duinøn 201 &2023
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het ontwerpbeheerplan bijzondere natuunrvaarden Solleveld
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