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Den Haag, 18 januari 2022 

Aan 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag 
t.a.v. Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
Afdeling Juridische Planvorming en Omgevingsrecht (JPO) 
Postbus 12655 
2500 DP Den Haag 
per email bestemmingsplannen@denhaag.nl 
 
 

Betreft 

Zienswijze inzake het concept van het ontwerp-bestemmingsplan “Strand Den Haag”   

Uw kenmerk: NL.IMRO.0518.BP0334ZStrand-01CO 

 

 

Geacht College,  

 

Het bestemmingsplan Strand is volgens de gemeente Den Haag aan vernieuwing toe omdat het op 

punten niet in overeenstemming meer is met de huidige wet en regelgeving. 

Gezien haar statuten en haar maatschappelijke rol zal de AVN in deze zienswijze vooral een aantal 

punten naar voren brengen voor die gedeelten van het strand die in de onmiddellijke nabijheid 

liggen van de Natura 2000-gebieden in de duinen, te weten het hele zuidelijke deel van het strand, 

beginnend bij de zuidelijke pier van de haven van Scheveningen tot aan de grens met de gemeente 

Westland. Dit is inclusief de zone bij Kijkduin-Bad, waar het strand ook direct grenst aan een zeer 

smalle strook duinen die onderdeel zijn van het Natura 2000-gebied. 

 

1. Jaarrond 

De uitspraak van de gemeenteraad van Den Haag geen uitbreiding van de jaarrondexploitatie toe te 

laten naast Natura 2000-gebieden vinden wij niet als zodanig terug in het bestemmingsplan. Gelukkig 

vormt het getal van 7 jaarrond vergunningen geen uitbreiding, maar liever zouden wij zien dat dit 

expliciet in het bestemmingsplan zou komen te staan, in de samenvatting en de toelichting. Ook 

zouden wij expliciet vermeld willen zien dat de nog niet uitgegeven vergunningen uitsluitend op het 

strand bij Scheveningen-haven en -bad uitgegeven zullen worden en niet op het Zuiderstrand, ook 

niet ter hoogte van Kijkduin en niet verder richting Meijendel. 
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2. Zonering en uitbreiding oppervlak: geen uitbreiding oppervlak strandpaviljoens bij de 

Natura 2000-gebieden 

Het Haagse strand kent een aantal zones, zoals vastgesteld in de recent aangenomen Strandnota. Het 

Zuiderstrand wordt daarin aangemerkt als een rustig strand. De AVN dringt er daarom op aan, hier 

geen uitbreiding van het oppervlak van strandpaviljoens toe te staan. Daar dus ook handhaven op  

het huidige oppervlak van 300 m2 maximaal. Bovendien zou de afstand tot de duinvoet vergroot 

moeten worden. In de praktijk moet deze in de huidige situatie regelmatig, na iedere storm, worden 

afgegraven om te voorkomen dat het duin richting strand aangroeit.  Dit verhindert voor een deel de 

natuurlijke ontwikkeling van het duin erachter. Het met klimaatverandering en zeespiegelstijging o zo 

noodzakelijke natuurlijk verhogen van de duinen wordt hiermee belemmerd. Wij herinneren het 

College er aan dat de Zandmotor onder andere als doelstelling heeft het natuurlijke ophogen van de 

duinen door inwaaien van zand te bevorderen. Als dan vervolgens de duinvoet meerdere keren per 

jaar wordt afgegraven is dat erg nadelig. 

Wij vragen u derhalve in de Regels art. 5.2.1. e en f aan te passen.  

 

3. Natuurlijke strandgedeelten: geef deze de ‘enkelbestemming strand-natuur’ 

Het Zuiderstrand is al onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. Zie  

https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae6871

99&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1124%2C28992 

Op de plankaart van het bestemmingsplan wordt dit echter niet aangegeven.  

Het deel van het strand ter hoogte van de Zandmotor heeft in de praktijk al een apart beheer. 

Dankzij inspanningen van de AVN en Duinbehoud wordt hier al het vloedmerk in de natuurlijke staat 

gehouden door niet of nauwelijks met beach cleaners te werken. Ook staan er bordjes met 

‘stiltegebied’. Wat hier vooral van belang is, is dat er meer ruimte/mogelijkheid komt voor 

broedvogels en foeragerende vogels. Dus geen verstoring door losse honden, mountainbikes en 

para-motoring, waarvoor tot onze verbijstering vergunningen worden afgegeven. 

Wij pleiten er dan ook sterk voor het deel tussen de laatste strandtent en de grens met Westland de 

bestemming ‘enkelbestemming strand-natuur’ te geven en niet ‘strand-recreatie’. De plankaart moet 

daaraan worden aangepast. En de regels ook: geen evenementen. Zie ook punt 5 Vuur en vuurwerk.  

 

4. Strandhuisjes zijn een pilot: dat moet worden weergegeven in dit bestemmingsplan 

De AVN blijft ervoor pleiten de pilot van de strandhuisjes aan het einde van de proefperiode niet te 

verlengen, en deze dus niet als zodanig op te nemen in het bestemmingsplan. De nabijheid van de 

Zandmotor staat deze niet toe. 

Omdat het gaat om een pilot moet aan art. 5.1.1. worden toegevoegd: “voor de duur van de pilot.” 

en dezelfde tekst eveneens aan art. 5.2.5.  

 



 

 

 

 

5. Vuur en vuurwerk 

De fauna van de duinen, vooral vogels, ondervindt nadelige effecten van de vuurwerkshows die 

vergund worden. Omdat dit bestemmingsplan met het in  werking treden van de Omgevingswet naar 

alle waarschijnlijkheid onderdeel wordt van het Omgevingsplan, waar dergelijke regels wel in thuis 

horen, raden wij u aan een passage op te nemen in het onderhavige plan wat vuurwerkshows ter 

hoogte van de Natura 2000-gebieden niet toestaat. Bijvoorbeeld in 13. Algemene gebruiksregels. 

 

Namens de AVN en Stichting Duinbehoud, 
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Voorzitter AVN      Secretaris AVN 
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Stichting Duinbehoud 
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