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per e-mail aan de Commissie Leefomgeving
Wethouder Bredemeijer

Den Haag, 16 februari 2021

Onderwerp: Commissie Leefomgeving 17 februari 2021, Agendapunt G, Voorstel van het college inzake
‘Nota Handhaving Buitenruimte 2021-2022’, m.b.t. handhaving voor de natuur
Geachte Gemeenteraadsleden en Wethouder,
Voor u ligt het voorstel van het college inzake ‘Nota Handhaving Buitenruimte 2021-2022’.
Graag willen we uw aandacht vragen voor handhaving voor de natuur. Behalve een kort stuk over een
boswachter staat daar weinig over in het document.
In het kort willen we u vragen:
- de capaciteit voor handhaving uit te breiden door meer deskundige boswachters aan te stellen,
- die te koppelen aan natuur- en groengebieden in de stad,
- vaker te handhaven in de nacht,
- handhaving te ondersteunen door betere bebording en informatie aan gebruikers van de gebieden.
Toelichting:
● Gebrek aan handhaving in de natuur leidt tot een ernstige situatie in de Natura 2000 gebieden
Prioriteit hebben onze prachtige Natura 2000 gebieden, het Westduinpark en Meijendel (bijv. de
Ruygenhoek). Deze gebieden zijn heel kwetsbaar: bijzondere vegetatie wordt vertrapt, wandjes waar
insecten nestelen brokkelen door betreding af, vogels en reeën worden verstoord.
Honden moeten daarom aan de lijn. Niet voor niets is er zorgvuldige zonering in de Natura 2000
gebieden. Dat wil zeggen dat er een beperkt aantal toegangen is, en paden langs de randen, niet door het
midden van een gebied. Zo blijft natuur behouden waar men ook vanaf de randen van kan genieten.
Het is dus cruciaal op die paden te blijven, niet daarbuiten te gaan of op zandpaden waar geen groene
paaltjes bij staan. Toch worden keer op keer hekken doorgeknipt, en vindt men sporen van vernieling in de
natuur. Vrijwilligers hebben er vele zakken vuilnis weggehaald.
● Ook in de grote groengebieden is handhaving nodig
Daarnaast moeten er ook maatregelen worden genomen voor de andere grote groengebieden, zoals de
Scheveningse Bosjes, Haagse Bos, Madestein enz. Mensen moeten worden aangesproken als hun gedrag
zich niet verhoudt tot de waarden van het gebied. Ook daar is zonering belangrijk voor de natuur. Dat wil
zeggen dat het aantal paden en toegangen beperkt moet blijven. Creëer zo mogelijk rustgebieden waar
honden in het broedseizoen aan de lijn moeten.
Tijdens de eerste lockdown zijn bijvoorbeeld op het Belvedèreduin (Scheveningse Bosjes) bijna alle
bankjes, tafels en prullenbakken vernield. Er wordt daar al langer om meer toezicht en handhaving
gevraagd, een boswachter die zichtbaar aanwezig is in het gebied (zie de door de Raad aangenomen Visie
voor Westbroekpark en Scheveningse Bosjes uit 2017).
● Zorg dus voor voldoende capaciteit en deskundige handhaving, goed ondersteund
Het is daarom belangrijk dat er voldoende handhaving is, en wel deskundige handhaving, die ook kan
uitleggen waarom iets niet mag. Bij voorkeur wordt een boswachter gekoppeld aan een gebied die het
gebied ook goed kent. Deze dient een belangrijke rol te spelen bij natuur- en milieueducatie. Er zou ook ’s
nachts gepatrouilleerd moeten worden om hekkenvernielers en vuurtjes stokers in de kraag te grijpen.
Natuurlijk moet ook helder worden aangegeven waarom iets niet mag, met duidelijke bebording en
bijvoorbeeld brieven aan de (nieuwe) omwonenden van de beschermde duingebieden.
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