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Geacht College en gemeenteraad, 

 

Onderstaand de zienswijze van de AVN op het Ontwerp Bestemmingsplan Kust Westland. 
 
1. De grens van het bestemmingplan hetzelfde als het Natura 2000 gebied 
Ter hoogte van het recente bestemmingsplan Watergat is het aangrenzend deel van de 
Slapersdijk, die deel uit maakt van het Natura 2000 gebied Solleveld, bij dit bestemmingsplan kust 
gevoegd. Het is een goed idee dat het Natura 2000 gebied in zijn geheel in één bestemmingsplan 
valt. 
Bij de andere delen van Watergat is dat echter niet zo. De AVN stelt voor dat het bestemmingsplan 
kust het hele Natura 2000 gebied Solleveld omvat. Dus dat het noordelijk deel van de Slaperdijk  
(noordelijk van Ter Heijde) over de hele lengte bij dit bestemmingsplan kust wordt gevoegd.  
 
2. Uitbreiding strandpaviljoen: conclusie onderzoek onjuist 
Bij Westbeach wordt het oppervlak van het paviljoen vergroot van 150m2 naar 350m2. Daardoor 
komt er meer verkeer. Maar bij de andere paviljoens kan materiaal worden opgeslagen. Daardoor 
zou er minder verkeer komen. Omdat er geen toename van het verkeer wordt verwacht zouden er 
dus geen negatieve ecologische effecten zijn of toename van de stikstofdepositie.  Aldus het 
onderzoeksrapport.  
Hier is buiten beschouwing gelaten dat  de producten op menukaarten van de paviljoens dagvers 
zijn, dus er toch dagelijkse bevoorrading plaats zal hebben voor de paviljoens. 
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Daarbij voegen we nog toe dat juist gestreefd moet worden naar een vermindering van de 
stikstofdepositie. Dus niet alleen compenseren bij iedere uitbreiding, maar daadwerkelijk de 
depositie verminderen omdat die al meer dan 30 jaar te hoog is voor het gebied (zie ook 
zienswijze AVN bij Bestemmingsplan  Westmade Noord). Ook heeft deze uitbreiding mogelijk een 
precedentwerking. Deze zien wij als onwenselijk. 
 
3. Emissieloze bevoorrading van strandpaviljoens om stikstof depositie terug te brengen 
Om de schade door stikstof emissie op het kwetsbare en al met stikstof overbelaste Natura 2000 
gebied Solleveld te beperken is emissieloze bevoorrading van strandpaviljoens een goede optie. In 
Den Haag is daarover een pilot geweest met 5 strandhouders. Dit is goed bevallen, en het nieuwe 
college van B&W van Den Haag wordt geadviseerd de pilot uit te breiden. Dat is dus voor het 
Westland ook een goede optie.  Wij bevelen aan emissieloze bevoorrading van strandpaviljoens 
voor te schrijven. 
 
4. Jaarrondexploitatie beperken 
Voor de natuur is jaarrondexploitatie geen goede zaak. Het leidt tot meer verkeersbewegingen en 
meer verstorende evenementen. Mogelijkheden voor verstuiving en de aangroei van het duin 
worden erdoor beperkt. In het voorliggend bestemmingsplan is jaarrondexploitatie zeer beperkt 
toegestaan. 

In de toelichting staat echter: “Bij collegebesluit van 7 december 2021 is de nota Toerisme: Beleef 
Westland van een uitvoeringsagenda voorzien. Het gaat hierbij (o.a.) om het versterken van de 
Westlandse identiteit en trots, onderzoeken waar kan worden uitgebreid wat betreft 
verblijfsrecreatie, het (laten) ontwikkelen van arrangementen en promotie, bezien of het mogelijk 
is meer jaarrond strandpaviljoens te krijgen (waarbij de balans tussen economie en ecologie 
steeds voorop staat) en het aantrekkelijker maken van de strandopgangen en verbeteren van de 
parkeerfaciliteiten.” 

De beleidsvisie ‘Beleef Westland ’uit 2012 is onderdeel van de Rapportage Toetsing 
Dienstenrichtlijn (Bijlage bij de Toelichting). Daarin staat eveneens dat het Hoogheemraadschap 
en Rijkswaterstaat de mogelijkheid verkennen voor meer jaarrond strandtenten (pag.10). 

Het is inmiddels duidelijk dat, om de zeer hoge kosten van de bouw van een geschikt paviljoen 
terug te verdienen, het verdienmodel van de paviljoens voornamelijk op feesten en partijen zal 
moeten steunen. Dat betekent dat de schattingen over overlast en lawaai fors overschreden zullen 
worden. 

We wijzen erop dat de provincie Zuid-Holland het Natura 2000 gebied Solleveld heeft aangewezen 

als stiltegebied. 

Zie o.a. https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/stiltegebieden/ 

Daarom kan de AVN niet akkoord gaan met uitbreiding van jaarrond exploitatie. 

Daarom stellen wij tevens voor ook al in het bestemmingsplan op te nemen dat het aantal 

evenementen beperkt zal worden gehouden. Een verbod op het afsteken van vuurwerk, als 



 
 

onderdeel van zo’n evenement, is belangrijk. Drie jaar geleden heeft de burgemeester toegezegd 

ook voor de kust en natuurgebieden een verbod in te stellen. (Zie APV 10.2:71 – 73) 

Een algeheel oplaatverbod voor ballonnen is al eerder afgekondigd. 
 
5. Geen uitbreiding recreatie mogelijkheden, om schade aan de natuur te voorkomen 
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk voor alle strandpaviljoens om recreatie aan te 
bieden. De AVN stelt voor dit uit het bestemmingsplan te verwijderen, omdat daarmee schade aan 
de natuur kan toenemen. De zandmotor is een heel bijzonder gebied, belangrijk voor de 
internationale vogeltrek langs de kust, en maakt daarom ook deel uit van het Natuur Netwerk 
Nederland.  

Op dit stuk strand is helaas al een vergunning afgegeven voor paramotors, wat volgens de AVN in 
strijd is met de natuurwet. Wij stellen daarom voor in het bestemmingsplan als niet toegestaan op 
te nemen alle gemotoriseerde activiteiten op het strand. Het gaat hier dan onder ander om 
gemotoriseerde of anders aangedreven activiteiten (bijv. drones, ultra light vliegtuigjes). 

In april 2022 is het rapport verschenen; Verstoring van vogels door recreatie. 
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/verstoring-van-vogels-door-recreatie  
Van maart tot en met augustus zijn er veel vogels op het strand. Deze vogels hebben rust en 
ruimte nodig, maar die krijgen ze niet altijd. 

Aan kust, strand en duin zijn alle activiteiten van recreatie op stranden de belangrijkste bron van 
achteruitgang van de broedvogels die er leven. 
Stranden zijn open tot zeer open waardoor de verstoringsafstanden groot zijn. De vogelsoorten 
die op stranden broeden zijn het grootste deel van hun leefgebied kwijt en er is sprake van 
verminderd broedsucces door verstoring. 
Effecten ontstaan doordat de stranden zijn opengesteld voor recreanten (met name wandelaars 
en (loslopende) honden, maar ook sportvissers, fietsers, boten, windsurfers en kitesurfers, 
paragliders, parapenters, strandzeilers, terreinwagens, motorcrossers, paardrijders, fatbikers.  
Stranden zijn extra kwetsbaar door de combinatie van grote recreatiedruk en enorme mate van 
toegankelijkheid. Ook in de duinen is dit het geval vooral vanaf de strandzijde en vanaf 
toegangspaden. Daar waar paden in de duinen zijn, worden effecten vergroot wanneer mensen 
zich buiten die paden begeven. 
Maatregelen om effecten te verminderen of voorkomen zijn urgent en liggen in afsluiting van 
broed- en foerageerhabitat (tijdelijk of gedeeltelijk) 
 
 
6. De recreatie aan de Westlandse kust moet gespreid worden in ruimte en tijd. 
Door de toename van woningbouw in de Westlandse Zoom is de  verwachting  dat de recreatieve 
druk op het strand en op het water met name bij de Zandmotor gaat toenemen.  
 
Parkeren langs de Haagweg nabij het Schelpenpad moet onmogelijk gemaakt worden door 
inrichtingsmaatregelen te treffen. Parkeren daar leidt tot gevaarlijke situaties. 
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De toename van recreatiedruk vergt in de toekomst om scherpere zonering als het gaat om waar 
en wanneer bepaalde activiteiten door wie plaats kunnen vinden.  

Dit kan betekenen dat niet iedere commerciële aanbieder in de toekomst zomaar activiteiten op 
het strand kan ontplooien. Het invoeren van een vergunningstelsel voor het gebruik van het strand 
door commerciële partijen is nodigligt voor de hand. Om zo de druk te reguleren.  

 
In de Kustvisie Westland, natuurlijk ontwikkelen (2018) staan de beschrijvingen en karakters  van 
de  strandprofielen : Familiestrand, (water) activiteitenstrand, natuurstrand, naaktstrand en 
extreme sporten strand (pag 11) en de hoofdindeling type strand in kaart 4. 

De activiteiten bij Westbeach/ strandpaviljoens zullen enkel vergund mogen worden binnen de 
activiteitenstrand zones. 

Aan de Westlandse kust is geen ruimte voor extreme sporten. Onder extreme sporten verstaan wij 
sporten zoals kitebuggyen en andere sporten waarmee ook zonder motorische hulpmiddelen 
extreme snelheden bereikt kunnen worden en daardoor direct gevaar kunnen opleveren voor de 
openbare orde en/of veiligheid van overige strandbezoekers. Gemotoriseerde sporten zijn niet 
toegelaten. 

Het Westlandse deel van de Zandmotor tussen Molenslag en Watertorenslag ligt grotendeels in de 
natuurstrand zone. 

De nadruk ligt op natuurontwikkeling en extensieve strandrecreatie. De strandbezoeker komt hier 
voor de rust, ruimte en natuur. Er zijn geen voorzieningen. 

Het Natura 2000 gebied Solleveld is het deel tussen Schelpenpad en Watertoren gedurende de 
broedseizoen (1 maart tot 1 september) gesloten. Om de vogels op de Zandmotor tussen de 
strandopgangen Schelpenpad en Watertoren niet te verstoren stelt de AVN voor het aansluitende 
deel van de Zandmotor te sluiten voor alle vormen van recreatie (ook kitesurfers op de binnen 
wateren) en tussen strandopgang Molenslag en Schelpenpad tijdens het broedseizoen te 
verplichten om honden aan de lijn te houden. 
 
Daarnaast wordt op de ‘binnenwateren’ van de Zandmotor jaarrond gekitesurft. Dit is zeer 
verstorend voor kust vogels. Hier stellen we ook voor dat dit beperkt wordt tot een zone met een  
activiteitenstrand. Een en ander ook in overleg met de aangrenzende gemeente Den Haag, waar 
een gedeelte van de zandmotor in ligt. 
 

Tot slot wijzen wij er op dat ook de gemeente Westland het Kustpact heeft ondertekend. 

 
Wij steunen ook de zienswijzen die zijn ingediend door Natuurlijk Delfland en Stichting 
Duinbehoud. 

 

Samenvattend beveelt de AVN aan: 

 



 
 

• De grens van het bestemmingsplan te verleggen zodat die hetzelfde wordt als het Natura 
2000 gebied, en het de hele Slapersdijk omvat 

• de -door dit bestemmingsplan toegestane -mogelijkheid voor recreatie naast horeca bij de  
strand paviljoens te schrappen of tenminste aan strenge regels te binden en 
vergunningplichtig te maken. 

• In het bestemmingplan vast te leggen dat het oppervlak van strandpaviljoens niet verder 
wordt vergroot 

• Stikstof depositie te verminderen door alleen emissieloze bewegingen van en naar het 
strand, voor bevoorrading, toe te staan 

• Beperkingen op te leggen aan de recreatie zodat geen schade ontstaat aan de natuur, en 
het stiltegebied wordt gerespecteerd: geen gemotoriseerde recreatie, zonering in tijd en 
ruimte.  

• Het aantal toegestane evenementen beperkt te houden en een verbod op het afsteken 
van vuurwerk in te voeren 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Dick Ooms    Caroline de Jong 
Voorzitter AVN    Secretaris AVN 

 

Contact persoon Jos Verhoeff  Jos@AVN.nl  
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