Den Haag, 13 augustus 2020
Aan de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

AANTEKENEN

Betreft: Beroepschrift Bestemmingsplan Westmade Noord,
Nummer: NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-VA01
Geacht College,
Inleiding
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken,
hierna te noemen de AVN, tekent hierbij beroep aan tegen het besluit van de
Gemeenteraad van de gemeente Westland van 26 mei 2020, inhoudende de gewijzigde
vaststelling van het bestemmingsplan “Westmade-Noord”. Dit bestemmingsplan ligt met
ingang van 3 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020 ter inzage. Een afschrift van de
publicatie van het bestemmingsplan en het besluit wordt als productie 1 aan het
onderhavig beroepschrift gehecht.
De AVN heeft tijdig een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan
(productie 2). U wordt verzocht de inhoud daarvan als hier herhaald en ingelast te
beschouwen. De Gemeenteraad heeft op onze zienswijze gereageerd, getuige haar Nota
Beantwoording Zienswijze
(https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobpVA01/b_NL.IMRO.1783.OWZWESTMADENRDobp-VA01_tb18.pdf, De AVN betreft: nr. 16
is nr G19002547, (de nota is geanonimiseerd). Op de voorlopige versie van deze Nota
heeft de AVN kritisch gereageerd bij brief d.d. 10 mei 2020 (productie 3).
Wij richten ons in dit beroepschrift op de gevolgen van de bouwplannen voor de
aangrenzend gelegen Natura-2000 gebieden: Solleveld en Kapittelduinen. Uitgangspunt
hierbij is de uitspraak van uw Raad van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603). Ingevolge
uw uitspraak mag het PAS niet langer gebruikt worden als basis voor toestemming voor
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stikstof-uitstotende activiteiten vooruitlopend op positieve effecten van PAS-maatregelen.
Hiervoor in de plaats moet op moment van toestemmingsverlening vastgesteld worden dat
de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000 gebied niet aangetast worden.
Geen passende beoordeling
Wij zijn van mening dat voor de bouwplannen in de regio Westmade ten onrechte geen
passende beoordeling is opgesteld. Immers, niet is uitgesloten dat er significant negatieve
effecten optreden voor de instandhoudingsdoelen van de beschermde natuurwaarden in
Natura-2000gebied. Daarmee is ook het opstellen van een Plan-MER wettelijk verplicht en
de gemeente heeft nagelaten dit op te laten stellen. Redenen waarom wij menen dat het
bestemmingsplan vernietigd moet worden. Het bezwaar van de AVN betreft met name de
verkeersgevolgen. Er ontbreekt een planologische borging dat de verkeersafwikkeling niet
via Haagweg/ Monsterseweg (dus dicht tegen het kwetsbare Natura-2000gebied Solleveld
en Kapittelduinen) zal plaatsvinden. De stikstofbelasting van dat gebied is al te hoog.
Op onze zienswijze, inhoudende dat een passende beoordeling gemaakt had moeten
worden, geeft de gemeente Westland een zeer opmerkelijke reactie. Citaat hieruit in
cursief: “Uit de toets aan de Wet natuurbescherming (Antea Group, 28 juni 2019) blijkt dat
er als gevolg van de (beoogde) planontwikkeling, met uitzondering van stikstofdepositie
(verzuring en vermesting) geen verstoringsfactoren zijn die een negatief effect hebben op
de instandhoudingsdoelen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Solleveld &
Kapittelduinen. Op basis van de nadere analyse stikstofdepositie (Bijlage 1 bij de
genoemde toets) luidt de conclusie dat de planontwikkeling niet leidt tot een toename van
de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden.”
Eerst wordt geconcludeerd dat er geen negatief effect is wanneer stikstof níet mee
beoordeeld wordt. En dan is er een nadere analyse over stikstof waarin evenmin tot
mogelijke significant negatieve effecten geconcludeerd wordt. Maar welke elementen
worden hier meegerekend? Over verkeer, over recreatiedruk, over het totale bouwproject
in de Westlandse Zoom wordt niet of zeer beperkt en ongemotiveerd gerept. Hiermee
alleen al is aangegeven dat het opstellen van een passende beoordeling vereist is (art. 2.7
lid 1 Wnb). Wij lichten dit toe.
1. Kritische Depositie Waarden
Uit het vorige en het huidige Beheerplan blijkt dat de Kritische Depositie Waarden (KDW)
van de kritische habitattypen overschreden worden en dus de natuurlijke kenmerken van
een Natura 2000-gebied worden aangetast.
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In het Beheerplan Solleveld & Kapittelduinen uit 2013-2018 staan de kritische habitattypen
(Grijze duinen kalkarm [H2130B] en Duinbossen droog [H2180A], Berken-eikenbos
[H2180Abe] en hun KDW langs Monsterseweg en Haagweg en de mate van
overschrijdingen.
In het Beheerplan Solleveld & Kapittelduinen uit 2018-2023 staat een evaluatie uit de
eerste beheerplanperiode:
“Uit monitoringgegevens blijkt dat de kwaliteit van een aantal habitattypen
overwegend is verbeterd of gelijk gebleven. De kwaliteit van iets minder dan de
helft van de aanwezige habitattypen is gedeeltelijk achteruitgegaan. Dit geldt het
sterkst voor de kalkarme en kalkrijke grijze duinen.”
Uit onderstaande tabel blijkt dat met name de kwaliteit van de ‘Grijze duinen kalkarm’
(H2130B) is verslechterd en de ‘Duinbossen droog’ (H2180A), ‘berken-eikenbos’
(H2130C) gelijk gebleven zijn.
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2. Referentiesituatie
Het adviesbureau Anteagroep heeft een voortoets gedaan, waarbij de mogelijkheid van
significante gevolgen afgezet moet worden tegen de referentiesituatie. Op basis van de
ons bekende informatie kan niet gesteld worden dat Antea de gevolgen van het bouwplan
heeft afgezet tegen de feitelijk bestaande planologisch legale situatie. Wat is die situatie
precies en welke stikstofemissies waren in die situatie aan de orde? Het rapport van
Anteagroep bevat als bijlage een berekening met Aerius Calculator. Hierin wordt gesteld
dat de NOx-stikstofemissies met ca. 90% afnemen.
De Anteagroep stelt in haar rapport dat de NOx emissies afnemen in situatie 1 van ca.
11.800 kg NOx (eerder bestaande kassenteelt) naar 1.250 kg NOx in situatie 2 (als gevolg
van de beoogde 500 wooneenheden). Daarvan wordt in situatie 1 een emissie van 11.400
kg toegeschreven aan de glastuinbouw die eerder ter plaatse zou zijn toegestaan. De
overige 400 kg wordt toegeschreven aan bedrijfsverkeer. Niet duidelijk is welke nog
aanwezige bedrijven, kassen en bijbehorende bedrijfsverkeersbewegingen in het rapport
als uitgangspunt voor de referentiesituatie genomen zijn. Wij verwijzen u hier verder naar
productie 2 (onze zienswijze).
Niet te achterhalen is of deze berekeningen juist zijn. Anteagroep c.q. de gemeenteraad
stelt hiermee dat de emissies ten opzichte van de referentiesituatie aanzienlijk afnemen en
daarom zeker uitgesloten kan worden dat negatieve gevolgen optreden.
3. Verkeer
De gemeente heeft haar voortoets van de effecten op de natuur ten onrechte gebaseerd
op 500 woningen in plaats van op 1.200 woningen. Dat geldt dus voor de emissies van het
verkeer, voor de effecten van de recreanten en ook voor de Plan-MER plicht. Het is vaste
jurisprudentie dat deze salamitactiek, dus het opknippen van een groot bouwplan in
kleinere en dus minder belastende plannen, niet toegestaan is.
De gemeente heeft bovendien, ook voor slechts 500 woningen, op geen acceptabele wijze
onderzocht welke de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe bebouwing is
geweest. Daarmee is dus onduidelijk wat de toename van de stikstofdepositie op de nabij
gelegen Natura 2000-terreinen zal zijn. Evenmin is er een compleet overzicht gemaakt wat
de effecten van het verkeer en effecten van eventuele alternatieven op de gehele
Westlandse Zoom tussen Den Haag en Monster zullen zijn.
Zo bepleiten wij dat het verkeer op de Monsterseweg/Haagweg afneemt, bijvoorbeeld door het
verkeer vanaf de Oorberlaan richting Haagweg/ Monsterseweg te ontmoedigen door het instellen
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van een verkeerssluis tussen de calamiteitenuitrit tegenover de Fenny ten Boschstraat en de oprit
van het pand Oorberlaan 3. Calamiteitenverkeer kan daar dan ongehinderd doorrijden terwijl het
woon/werkverkeer vanuit de nieuwbouwwijken verplicht wordt om oostwaarts af te stromen via de
Madepolderweg en de Nieuweweg. Tezelfdertijd zou de route Haagweg/Monsterseweg dan kunnen
worden ingericht als shared space-route, waar de fietsers/E-bikers meer ruimte krijgen. Over de
Monsterseweg/Haagweg rijden ook zeer regelmatig vrachtwagens (o.a. ter bevoorrading van de
winkels in Monster). Door het instellen van een milieuzone op Monsterseweg/Haagweg kan
vrachtverkeer gedwongen worden om gebruik te maken van de Nieuweweg, N213 en de N211
richting Monster.

Westmade Noord is één van de nieuwbouwplannen langs de Haagweg/Monsterseweg
tussen de kern Monster (gemeente Westland) en stadsdeel Loosduinen (gemeente Den
Haag). Zie kaartje volgende pagina:

Aan de Haagse kant zijn de bestemmingsplannen van heel Vroondaal al vastgesteld en
momenteel wordt in Vroondaal Noord en Zuid II volop gebouwd. Tussen Vroondaal Noord
I en II is een knip in de weg gemaakt zodat Vroondaal Noord II alleen ontsloten wordt op
de Oorberlaan (grensweg Den Haag Westland). Om naar Den Haag te rijden zal het
autoverkeer voornamelijk via de Monsterseweg willen rijden.
Er wordt in het bestemmingsplan ‘Westmade Noord’ nog geen uitspraak gedaan hoe
‘Westmade Zuid’ straks ontsloten gaat worden. Mogelijk via ‘Westmade Noord?’
Omwonenden van het project ‘Watergat’ zijn onlangs geïnformeerd dat deze zomer een
‘concept bestemmingsplan Watergat’ voorbereid wordt. Het aantal motorvoertuig-

5

bewegingen op de Haagweg/Monsterseweg zal in de nabije toekomst dus fors toenemen.
met de daarbij behorende stikstofdepositie op Solleveld.
Op het kaartje over stikstofdepositie op de website van de ‘Atlas van de Leefomgeving’ is
duidelijk te zien dat er in 2017 al een verhoogde stikstofdepositie langs de Monsterseweg
tussen Loosduinen en de stoplichten bij Parnassia te meten was. En ook langs de
Haagweg ter hoogte van het Schelpenpad (oprit voor bevoorrading van de strandtenten bij
Monsterseslag en parkeergelegenheid voor hondenbezitters op de uitlaatdijk).
Conclusie
Wij verzoeken u, met inachtneming van de hiervoor weergegeven beroepsgronden,
voornoemd bestemmingsplan te vernietigen.
Voorts verzoeken wij U, onder verwijzing naar artikel 7:28 lid 2 Awb, de kosten die de AVN
heeft gemaakt en nog zal maken in verband met de behandeling van dit beroep aan de
AVN te vergoeden.
Met hoogachting, namens AVN,
Dick Ooms

Aletta de Ruiter

Voorzitter

secretaris
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