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per e-mail verstuurd

Onderwerp: Bescherming Natuur in Omgevingsvisie en Omgevingsplan voor Den Haag

Geachte Wethouder Mulder,
Ten eerste willen we u van harte feliciteren met uw benoeming gisteren tot Wethouder. En u gelijk
aandacht vragen voor het volgende.
Den Haag is een prachtige stad met veel groen, en dat draagt bij aan het geluk van de bewoners.
Zoals het College onlangs schreef: "Natuur is er om van te genieten, verwonderd door te raken en
om mee verbonden te voelen". Vandaar dat het Gemeentebestuur al vele jaren opkomt voor de
bescherming van groen en natuur. Dat heeft de Gemeenteraad bij het aannemen van de Agenda
Groen weer bevestigd: "Met het aanwijzen van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) verplicht
het gemeentebestuur zich om deze op eenduidige en herkenbare wijze duurzaam in stand te
houden en waar mogelijk te versterken." Zie ook de brief hierover uit 2018 (RIS300506).
De groengebieden en ecologische verbindingszones van de SGH worden derhalve beschermd door
bestemmingsplannen.
Toch is de AVN, die al 94 jaar opkomt voor de natuur, bezorgd dat die bescherming risico’s loopt
door de nieuwe Omgevingswet. Het is daarom van groot belang dat bovenstaande verplichting, en
andere delen van de visie op de natuur uit de Agenda Groen voor de Stad (2016-2026) en de nieuwe
Nota Stadsnatuur, worden opgenomen in de Haagse Omgevingsvisie en uitgewerkt in het
Omgevingsplan voor de stad. Een mooi begin is dit op te nemen in het Startdocument
Omgevingsplan dat op de termijnplanning staat van de Commissie Ruimte voor 18 november 2020.
In de hoop dat u het bestaande Haagse beleid voor de bescherming van de natuur ook zult borgen in
uw Omgevingsvisie en Omgevingsplan, zijn wij zo nodig graag bereid het bovenstaande toe te lichten
of anderszins bij te dragen bij het tot stand komen ervan,
Met vriendelijke groeten,
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