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 Burgemeester van Westland 
 Postbus 150 

2670 AD  Naaldwijk 
 
 
 
Kenmerk:         Behandeld door:  Jacco Duindam 
Betreft:  bezwaar paramotor Zandmotor      0174 540639 
Datum: 1 februari 2022 
 
 
Geachte burgemeester,  
 
U heeft op 4 januari jl. een verklaring van geen bezwaar gegeven voor het opstijgen en landen 
van een paramotor op de Zandmotor. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-
6231.html. De stichting Duinbehoud wil mede namens de Algemene Vereniging voor 
Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (www.avn.nl) en de vereniging Natuurlijk 
Delfland bezwaar aantekenen tegen het verlenen van deze verklaring van geen bezwaar. 
 
Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de 
duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen 
van mensen die van deze natuur willen genieten. Door het voeren van acties, overleg en 
juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Zij stuurt 
regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen 
of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Stichting Duinbehoud is lokaal actief via 
consulenten, ook in Monster en Den Haag. Om deze redenen beschouwt de Stichting zich als 
juridisch belanghebbende. 
 
De AVN heeft in de afgelopen 9 decennia haar sporen op natuurbeschermingsgebied verdiend. 
De vereniging volgt alle ontwikkelingsplannen in de stad en omstreken en is voortdurend in 
overleg met gemeente en andere overheden om de kwaliteit van het Haagse groen te 
beschermen en te verbeteren. Om deze redenen beschouwt de AVN zich als juridisch 
belanghebbende. 
 
Natuurlijk Delfland is betrokken bij natuur en groen in het Westland. We nemen deel aan het 
door de gemeente opgezette Platform Groen Westland. We ontplooien velerlei activiteiten in de 
gemeente. Zoals het eerste project Opbouw NME Westland,  Steenbreek Westland, 
natuurbeheer met de groep Natuurlijk Westland Knotters en Boomgaardgroep Zwethzone 
Natuurlijk. In het bijzonder voelt Natuurlijk Delfland zich betrokken bij behoud en versterking 
van het Natura2000 gebied Solleveld en aanliggende duingebieden en het Staalduinse Bos. 
Hier werken we samen met Zuid-Hollands Landschap en vormen we tevens een werkgroep van 
de Stichting Duinbehoud. We voeren actie ter bescherming van de rugstreeppad en voor het 
behoud van Duinvallei het Watergat als natuurgebied. Regelmatig houden wij excursies op de 
Zandmotor en starten we binnenkort hier het project Groene Strand (zie verder punt 3). Om 
deze redenen beschouwt de vereniging Natuurlijk Delfland zich als juridisch belanghebbende. 
 
Ter onderbouwing van ons bezwaar willen wij de volgende punten inbrengen: 

1. Solleveld is aangewezen als stiltegebied 
2. De gebiedseigenaar heeft geen toestemming gegeven 
3. Op de zandmotor broeden en verblijven beschermde vogels 

Deze punten werken wij hieronder uit. 

 
 
Dreeslaan 236 
2672 EK Naaldwijk 
 
0174 540693 
 
jduindam@hotmail.com 
www.duinbehoud.nl 
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1. Solleveld is aangewezen als stiltegebied 

 
De provincie Zuid-Holland heeft het Natura2000 gebied Solleveld aangewezen als stiltegebied. 
Zie o.a. https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/stiltegebieden/ 
De grenzen van de stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het geluid in de gebieden het grootste 
deel van de tijd de 40 decibel niet overstijgt. Dit geldt ook voor activiteiten die ontplooid 
worden buiten het gebied zelf, de zogenaamde externe werking. Paramotors maken erg veel 
lawaai. In de aanvraag zelf staat dat een paramotor op 150 meter hoogte nog steeds 60 
decibel produceert op de grond. Uit de aangevraagde locatie blijkt duidelijk dat dit pal naast 
het Natura2000/stiltegebied is. Dit leidt dus tot een veel hogere geluidsproductie dan 40 
decibel in het stiltegebied. 
In het bestemmingsplan Kust zijn geen regels opgenomen die deze hogere geluidsproductie 
mogelijk maken (voor deze functie). Op grond van het bestemmingsplan Kust en de status van 
stiltegebied voor het Natura2000 gebied Solleveld vragen wij de verklaring van geen bezwaar 
ongedaan te maken. 
 

2. De gebiedseigenaar heeft geen toestemming gegeven 

In de aanvraag wordt gesteld dat de terreineigenaar toestemming heeft gegeven. Zie een copy 
van een deel van de bijlage bij de aanvraag: 
 

 
 
De terreineigenaar is Rijkswaterstaat. Desgevraagd hebben die op donderdag 27 januari aan 
ons per mail bevestigd dat hen geen aanvraag of melding bekend is. Ook de beheerder, 
Stichting Zuid-Hollands Landschap, heeft ons bevestigd dat hen geen aanvraag of melding 
bekend is.  
Hiermee is de aanvraag naar onze mening in ieder geval deels gebaseerd op onjuiste 
informatie van de aanvrager. Dat lijkt ons al voldoende om de verklaring van geen bezwaar 
ongedaan te maken. 
 

3. Op de Zandmotor broeden en verblijven beschermde vogels 

Op de Zandmotor broeden beschermde vogels zoals de bontbekplevier. Die is gevoelig voor 
geluid en zeer gevoelig voor optische verstoring (zoals een paramotor) zie 
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?selectGebied=118&selectAct
iviteit=Grondgebonden+landbouw&submit=Toon+effecten&subj=effectenmatrix. De 
bontbekplevier broedde tot zeer recent met meerdere paartjes juist in en nabij het gebied 
waar de paramotor opstijgt. Afgelopen jaar (2021) zijn ze wel aanwezig geweest maar niet tot 
broeden overgegaan. Een grote bron van verstoring is zeker het opstijgen en landen van de 
paramotors geweest. 
De bontbekplevier is een broedvogel van de rode lijst, in Nederland broedden nog maar 300 – 
400 paartjes. Het is een soort die hoort bij het habitat van de Zandmotor. Ook kleine plevier is 
bekend als broedvogel van de Zandmotor. Deze broedvogels verdienen bescherming en geen 
(verdere) verstoring. 
Juist vanwege de hoge waarde van de Zandmotor voor deze broedvogels en bijpassende flora 
zal KNNV Natuurlijk Delfland de komende 2 jaar het project ‘Groene Strand’ uitvoeren in 
opdracht van de beheerder Zuid-Hollands Landschap. Het opstijgen/landen van een paramotor 
is daar absoluut niet mee verenigbaar. 
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Daarnaast is de Zandmotor jaarrond een belangrijk rustgebied voor vele soorten vogels. Juist 
de rust en de ruimte en het (meestal) ontbreken van verstoring maakt dat dit van grote 
waarde is. Een indruk van de waarnemingen die hier gedaan worden kunt u hier vinden: 
https://waarneming.nl/locations/133077/. Eigenlijk zijn alle vogels die verblijven op de 
zandmotor minimaal ‘gevoelig’ voor de verstoring (geluid/visueel) die een paramotor met zich 
meebrengt. 
Op grond van de wettelijke bescherming van broedvogels en het belang van de Zandmotor als 
broed- en verblijfgebied voor vogels maken wij bezwaar tegen deze verklaring. 
 

4. Openbare orde en veiligheid 

Op eerdere vragen heeft u aangegeven dat voor de afweging van de aanvraag slechts gekeken 
kan worden naar ‘Openbare orde’ en ‘veiligheid’, zie 
https://www.westlanders.nu/politiek/verklaring-voor-paramotors-op-het-strand-38052/  
Via ons bezwaar hopen wij duidelijk gemaakt te hebben dat dit niet de enige afwegingen 
kunnen zijn vanuit uw verantwoordelijkheid als burgemeester en gemeente. Wij vragen u dan 
ook om deze verklaring van geen bezwaar in te trekken. Hierbij willen wij ook opmerken dat de 
aanvraag is gedaan voor ‘onbeperkte termijn’. U heeft in de publicatie van de verstrekte 
verklaring ook geen termijn vermeld. Daarmee is er geen einddatum aan de verstrekte 
verklaring verbonden. Gezien onze argumentatie kan het ons inziens niet zo zijn dat een 
dergelijke verklaring van geen bezwaar gegeven wordt voor een zo kwetsbaar gebied dat 
direct grenst aan een stiltegebied. Mocht u toch mening zijn dat u de verklaring van geen 
bezwaar wilt verstrekken dan lijkt het ons in ieder geval zaak er een einddatum aan te 
verbinden zodat er binnen een afzienbare termijn een nieuwe afweging gedaan kan worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jacco Duindam 
Consulent Stichting Duinbehoud 
 
Mede namens: 
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN) 


