Aan de leden van de gemeenteraad van Den Haag, het College van Burgemeester en
Wethouders
per e-mail: griffie@denhaag.nl

Den Haag, 9 juni 2021

Inspraak, behorende bij agendapunt M:
Voorstel van het college inzake uitbreiding jaarrondexploitatie strandpaviljoens
(RIS308471)

Geachte leden van de Raad, geacht College,

In onze schriftelijke inspraakreactie aan de commissie leefomgeving afgelopen week hebben
wij gewezen op een flagrante inconsistentie met het door het college zelf geformuleerde
beleid: bij het schetsen van het kader op de eerste pagina, neemt het college als
uitgangspunt dat het geen uitbreiding van de vergunning zal toestaan op strand grenzend
aan Natura 2000 gebied.
De facto houdt dat in dat ter hoogte van Kijkduin, waar het strand over de volle lengte
grenst aan Natura 2000 gebied, inclusief het stuk duin pal vóór de boulevard, het college
geen uitbreiding zal toestaan. Echter, tot onze evidente teleurstelling, staat verderop in het
voorstel wel degelijk een voornemen van het college om de jaarrondexploitatie voor twee
gelegenheden toe te willen staan bij Kijkduin.
Er zijn diverse redenen om dat juist daar niet toe te staan:
-

-

-

Het Natura 2000-gebied ter plekke is al erg smal. Nog meer druk is daarom niet
wenselijk
Het gebied bij Kijkduin staat de laatste jaren al enorm onder druk door de
ontwikkelingen in de bebouwing ter plaatse, maar ook door het voortzetten van de
pilot met de 40 strandhuisjes. Het gebied kan deze extra druk al niet aan.
Jaarrond exploitatie is niet rond te krijgen zonder feesten en partijen. Ook dit zal de
druk op het gebied ernstig doen toenemen. Kijk maar naar het duin achter oscars bij
het zwarte pad, wat zodanig door publiek wordt betreden dat er van natuur al bijna
geen sprake meer is.
De Natura 2000 gebieden hebben al jaren te kampen met een te grote instroom van
Stikstof. Door de jaarrond exploitatie komt daar nog extra bij. Weliswaar geen

-

-

-

enorme hoeveelheid maar bij elkaar tellen die kleine hoeveelheden inmiddels flink
op.
De functie van het duin ter hoogte van (nieuw) Kijkduin inclusief de boulevard als
verbindingszone tussen Solleveld en het Westduinpark mag niet nog verder
verminderen, wat met een toenemende betreding en zonder winterstop wel het
geval zal zijn.
De bestaande wens van strandtent houders om ter hoogte van het gebouw van het
Hoogheemraadschap een tweede opgang voor toeleverend verkeer te realiseren,
wat daardoor een rondje kan rijden, zal toenemen. Men moet immers het hele jaar
af en aan rijden. Deze opgang kan alleen dwars door Natura 2000-gebied worden
gerealiseerd.
Het duin ter plekke heeft, na de herinrichting ervan, extra zorg nodig om zich goed te
kunnen ontwikkelen.

Voor meer argumenten verwijzen wij u naar de bijlage met daarin het volledige standpunt
van de AVN. U kunt dit ook vinden op www.avn.nl/zienswijzen

Namens de AVN,
Jos Verhoeff, bestuurslid,

