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1 Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding

In deze nota van antwoord beantwoorden de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV) en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) de zienswijzen op het ontwerp-

beheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal. In het ontwerp-beheerplan 

zijn de Natura 2000 instandhoudingsdoelen uitgewerkt in ruimte en tijd. Daarnaast is het huidige 

gebruik getoetst aan deze doelen. GS boden dit ontwerp-beheerplan ter inspraak aan om 

geïnteresseerden te informeren en kennis te kunnen nemen van reacties op het ontwerp-

beheerplan.

1.2 Inspraakprocedure

De inspraakprocedure is aangekondigd met een kennisgeving in het Provinciaal Blad van 28 

februari 2018. Van 1 maart tot en met 11 april 2018  was het mogelijk om het ontwerp-

beheerplan in te zien op het Provinciehuis van Zuid-Holland, op het gemeentehuis van de 

gemeente Den Haag,  op het ministerie van LNV en via internet. Tijdens deze periode kon 

iedereen die dat wilde, schriftelijk reageren op de inhoud van het ontwerp-beheerplan.

1.3 Inspraak
Van 3 organisaties zijn zienswijzen ontvangen. 

- Natuurnetwerk Vogelwijk en Bomenstichting Den Haag

- Kuiper Compagnons

- Haagse Kust Zeilvereniging  te Den Haag

1.4 Vervolgprocedure
Na verwerking van de zienswijzen en enkele tekstuele verbeteringen hebben de minister van LNV

en GS van Zuid-Holland het beheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal 

vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van dit plan staat beroep open bij de rechtbank van 

de gemeente Den Haag. Specifiek gaat het daarbij om die delen van het beheerplan die 

beschrijven welke activiteiten onder welke voorwaarden vergunningvrij zijn (art. 8.1 lid 2 Wnb).

Het beheerplan bijzondere natuurwaarden heeft een maximale geldigheidsduur van zes jaar en 

loopt van 2018 - 2023. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid na deze zes jaar de geldigheid 

van het beheerplan met zes jaar te verlengen. Er moet dan wel een evaluatie hebben 

plaatsgevonden waaruit blijkt dat een verlenging gerechtvaardigd is en het opstellen van een 

nieuw beheerplan niet noodzakelijk is. 

1.5 Leeswijzer

Voor het beantwoorden van de zienswijzen zijn in deze nota alle vragen, op- en aanmerkingen, 

suggesties, adviezen en aanbevelingen opgeschreven. Daarbij is getracht de punten die in de 

zienswijzen zijn verwoord, zo helder mogelijk samen te vatten en te bundelen. Het antwoord van 

de minister en GS is per zienswijze weergegeven. Zienswijzen die hebben geleid tot een 
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aanpassing van de tekst in het uiteindelijke beheerplan zijn weergegeven onder het kopje 

“wijziging plan?”.

2 Beantwoording inspraakreacties
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2.1 Individuele beantwoording Westduinpark en Wapendal

2.1.1 Natuurnetwerk Vogelwijk en Bomenstichting Den Haag

Nr. Zienswijze Antwoord Wijziging plan?

1a Inspreker verzoekt om op korte termijn in de Bosjes 

van Poot een inventarisatie van houtige gewassen 

(bomen en struiken) uit te voeren, waarmee het 

habitattype dat is toegekend aan de Bosjes van 

Poot (H2180C) opnieuw wordt bekeken. Op basis 

van het nieuwe habitattype dient ook het beheer 

van het bos afgestemd te worden op de aanwezige 

soorten en de verbeterdoelstellingen.

- Een habitattype wordt vastgesteld o.b.v. veldopnamen conform de door het 

Rijk goedgekeurde methodiek. Een habitatkartering wordt volgens landelijke 

afspraak eens in de twaalf jaar uitgevoerd. 

Voor het beheerplan is gebruik gemaakt van de zogeheten T0 versie van de 

habitattypenkaart. Deze is vastgesteld door het Rijk en opgenomen in bijlage 

4. De T0 habitattypenkaart geeft de situatie weer van de ligging en omvang 

van de habitattypen ten tijde van het referentiejaar 2004 (de aanmelding van 

het gebied bij de EC). Daarvoor is gebruik gemaakt van de habitatkartering die 

in 2010 in Westduinpark en Wapendal is uitgevoerd. Ten behoeve van het 

derde beheerplan zal -conform de werkwijze die door het Rijk is vastgesteld-

een nieuwe vegetatie- en habitatkartering worden uitgevoerd. Daarbij wordt de 

ligging, omvang en kwaliteit van de habitattypen opnieuw vastgesteld. Naar 

verwachting gebeurt dit in 2022.

Eventuele knelpunten en maatregelen zijn voor de verschillende duinbostypen 

binnen W&W overeenkomstig. Om die reden verwachten wij geen grote 

wijziging in de benodigde maatregelen bij eventuele herziening van het 

habitattype.

Geen wijziging.

1b Inspreker stelt dat de gemeente niet langer uitstel 

mag krijgen om onderzoek of verkenning te doen 

naar negatieve effecten van honden op de kwaliteit 

van de habitattypen in de Bosjes van Poot buiten 

de rasters. Inspreker geeft aan dat een 

zoneringsplan zonder einddatum niet voldoende 

zekerheid biedt tegenover de noodzaak om 

maatregelen te nemen.

- Het effect van de honden in de Bosjes van Poot is beschreven in het 

beheerplan (paragraaf 8.6.2). Maatregelen om de negatieve effecten van 

hondenuitlaten in de Bosjes van Poot te mitigeren, zijn opgenomen in het 

beheerplan en zullen in de tweede beheerplanperiode door de Gemeente Den 

Haag worden uitgevoerd. Het betreft o.a. het opstellen en uitvoeren van een 

zoneringsplan en onderzoek naar vergunningverlening van commerciële 

uitlaatdiensten.

Geen wijziging.

PZH-2018-651271871 dd. 03-07-2018



5

Nr. Zienswijze Antwoord Wijziging plan?

1c Inspreker verzoekt om het voormalig droge 

duinbosje (H2180A) in de nabijheid van tramlus 12 

te compenseren.

- De afname van het areaal duinbos wordt als volgt in het beheerplan 

geadresseerd: in verband met de afname van het bosareaal van circa 2 ha 

worden mantel- en zoomvegetaties ontwikkeld langs bestaande bosranden in 

de Plak. Omdat deze vegetaties deel uitmaken van het bos vindt hiermee 

zowel uitbreiding als kwaliteitsverbetering van bos plaats. Zie hiervoor  

paragraaf 7.2.7.

Geen wijziging.

1d Het Westduinpark heeft een dynamische kustgrens. 

Inspreker stelt dat het huidige strandbeleid en -

beheer het dynamisch kustbeheer en de Natura-

2000 doelstellingen frustreert. Inspreker verzoekt

om de strandpaviljoens en beachcleaners op een 

afstand van 10 meter uit de duinvoet te houden.

- Uit de toetsing van het  huidig gebruik aan de instandhoudingsdoelen (zie 

paragraaf 8.9) blijkt niet dat strandpaviljoens een negatief effect hebben op de 

instandhoudingsdoelen binnen het Natura 2000 gebied W&W. Dit geldt ook 

voor beachcleaners en deze constatering zal worden toegevoegd aan het 

beheerplan.

- In het geval er sprake is van een nieuwe ontwikkeling moet een 

vergunningprocedure in het kader van de Wet natuurbescherming worden 

doorlopen voor met het oog op eventuele effecten op de 

instandhoudingsdoelen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied. 

- In het geval van een bestaande vergunning wordt voor handhaving in het 

kader van de Wet natuurbescherming conform het aanwijzingsbesluit de 

duinvoet als grens aangehouden.

De inspraakreactie 

leidt tot aanvulling 

van het beheerplan.

1e Het Westduinpark heeft een dynamische kustgrens. 

Inspreker verzoekt om de locatie van de duinvoet 

duidelijk vast te leggen. 

- In W&W wordt voor handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming

conform het aanwijzingsbesluit de duinvoet als grens aangehouden, zijnde de 

overgang tussen duin en strand. De wijze waarop de markering hiervan in het 

veld kan worden aangegeven, is onderdeel van het op te stellen 

handhavingsplan. 

Geen wijziging.

1f Inspreker stelt dat stortplaatsen in het Natura 2000 

gebied het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen verhinderen.  

- Er is volgens de habitatkartering geen kwalificerend habitat aanwezig op de 

stortplaatsen en de stortplaatsen hebben geen effect op het realiseren van de 

Natura 2000 instandhoudingsdoelen in andere delen van het gebied 

Geen wijziging.
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Nr. Zienswijze Antwoord Wijziging plan?

Inspreker verzoekt om stortplaatsen en de 

bodemverontreiniging ter plaatse te verwijderen, om 

ongewenste negatieve effecten als vervuiling van 

grondwater en verontreiniging van de bodem te 

voorkomen.

Inspreker wijst op de aanwezigheid van Japanse 

Duizendknoop op de stort welke moeilijk is te 

bestrijden vanwege de dunne afdeklaag.

(waaronder eventuele uitbreidingsdoelen). Er is vanuit Natura 2000 dan ook 

geen reden om de stortplaatsen te verwijderen. De stortplaatsen vallen verder 

binnen een ander wet- en regelgevingskader. 

- De bestrijding van Japanse Duizendknoop op de stortplaats is een punt van 

aandacht, aangezien deze populatie als bron kan dienen voor verdere 

vestiging van deze zeer schadelijke exoot. Buiten de stortplaats zijn in het 

beheerplan veel maatregelen opgenomen voor het bestrijden van Japanse 

Duizendknoop en andere exoten.

2.1.2 Kuiper Compagnons

Nr. Zienswijze Antwoord Wijziging plan?

2a De habitattypenkaart is niet correct. Grote delen 

van de zeereep maken niet langer onderdeel uit van 

het habitattype H2120, maar zijn overgroeid geraakt 

met duindoornstruwelen. Inspreker verzoekt om dit 

te wijzigen.

- Voor het beheerplan is gebruik gemaakt van de zogeheten T0 versie van de 

habitattypenkaart. Deze is vastgesteld door het Rijk en opgenomen in bijlage 

4. De T0 habitattypenkaart geeft de situatie weer van de ligging en omvang 

van de habitattypen ten tijde van het referentiejaar 2004 (de aanmelding van 

het gebied bij de EC).

- De T0 habitattypenkaart dient als referentie voor de omvang en ligging van de 

habitattypen ten behoeve van de behoudsdoelstelling. De T0 kaart wordt 

daarom niet gewijzigd bij latere veranderingen in omvang en/of kwaliteit van 

habitattypen.

- In het geval van achteruitgang van habitattypen zijn in dit beheerplan 

maatregelen opgenomen.

- Volgens landelijke afspraak vindt een habitatkartering 1 x per 12 jaar plaats. 

Daarom zal ten behoeve van het derde beheerplan -conform de werkwijze die 

door het Rijk is vastgesteld- een nieuwe vegetatie- en habitatkartering worden 

uitgevoerd. Daarbij wordt de ligging, omvang en kwaliteit van de habitattypen 

Geen wijziging.
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Nr. Zienswijze Antwoord Wijziging plan?

opnieuw vastgesteld. Naar verwachting gebeurt dit in 2022. Op die wijze kan 

worden vastgesteld of behouds- en uitbreidingsdoelstellingen behaald zijn. 

2b De habitattypenkaart is niet correct. Direct grenzend 

aan het Atlantic hotel zijn delen op de 

habitattypenkaart onterecht aangemerkt als H2160. 

De zones zijn gekarteerd door Arcadis. Inspreker 

verzoekt om dit te wijzigen.

- Zie beantwoording 2a Geen wijziging.

2c De habitattypenkaart is niet correct. Verharde 

wegen en (fiets)paden door het gebied maken geen 

onderdeel uit van een habitattype. Inspreker 

verzoekt om bij de begrenzing van de ligging van de 

habitattypen rekening te houden met de ligging van 

verharde wegen en paden en deze aan te merken 

als H0000.

- Zie beantwoording 2a

- De verharde wegen en (fiets)paden zijn tekstueel geëxclaveerd.

- In het aanwijzingsbesluit is een algemene exclaveringsformule opgenomen: 

bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en hoofdspoorwegen 

maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in paragraaf 

3.3 van het aanwijzingsbesluit (EL&I, 2011) wordt afgeweken.

Geen wijziging.

2.1.3 Haagse Kust Zeilvereniging te Den Haag

Nr. Zienswijze Antwoord Wijziging plan?

3a Inspreker verzoekt om de Haagse Kust 

Zeilvereniging op te nemen in de adviesgroep.

- Het verzoek wordt door de Provincie Zuid-Holland meegenomen bij het 

opstellen van het volgende beheerplan. 

Geen wijziging.

3b Inspreker verzoekt om een tekstvoorstel op te 

nemen waaruit blijkt dat autoverkeer ten behoeve 

van watersportpaviljoens in het gebied toegestaan 

is, meer specifiek:

- Verzoek om watersportpaviljoens op te 

nemen op pagina 95; 

Autoverkeer in het Natura 2000-gebied is 

beperkt tot vergunninghouders (eigenaren 

- Aan het verzoek wordt voldaan. De inspraakreactie

leidt tot aanvulling 

van het beheerplan.
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Nr. Zienswijze Antwoord Wijziging plan?

en leveranciers van strandpaviljoens, 

watersportpaviljoens, beheerders en 

hulpdiensten) op daartoe vastgestelde 

paden in het gebied.

3c Inspreker verzoekt om de Haagse Kust 

Zeilvereniging te betrekken bij de actualisatie en 

vaststelling van het handhavingsplan voor de 

tweede beheerplanperiode.

- OZHZ is de uitvoerende partij voor de actualisering en vaststelling van het 

handhavingsplan.

- Het verzoek wordt door de Provincie Zuid-Holland doorgegeven aan de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). 

Geen wijziging.
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