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’s Gravenhage, 11 september 2013

Betreft: Zienswijze AVN Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kijkduin juni 2013
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage e.o. (de AVN) maakt bij deze
graag gebruik van de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Kijkduin juni 2013
Met deze zienswijze willen wij bereiken dat de MER Kijkduin, zoals neergelegd in de notitie, completer
uitgevoerd wordt door een aantal punten aan deze MER toe te voegen.
De AVN heeft voor het masterplan voor Kijkduin in de loop der tijd al vele zienswijzen ingediend, en
op uitnodiging van de gemeente Den Haag geparticipeerd in de Klankbordgroep Kijkduin. Deze
klankbordgroep is overgegaan in de Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin Bad (PHKB), waarin
dezelfde partijen participeren. Onze standpunten zijn derhalve redelijk bekend.
In het algemeen is de AVN positief gestemd over de ontwikkeling van een gebied dat het erg nodig
heeft, en de plannen die wij tot nu toe te zien kregen zien er over het algemeen goed uit en er wordt
goed gereageerd op de meeste kritiekpunten.

Algemeen
De situatie in Scheveningen Haven wordt als een gegeven mee genomen. Wij dringen er op aan dat er
extra aandacht besteed wordt aan cumulatieve effecten vooral op het Natura 2000 gebied
Westduinpark omdat dat aan twee kanten in de knel raakt. Wij denken dan aan de 90 meter hoge
hoteltoren in de havenmond, die eveneens het gebied in zal schijnen, en de toenemende druk door
verkeer en betreding.

www.avn.nl ‐ info@avn.nl ‐ 070‐33.88.100

1

Afbakening plangebied
Zonder motivering is het programma beperkt tot een deel van de ontwikkelvelden zoals deze in het
Masterplan Kijkduin zijn benoemd. Het is onduidelijk wat er met de niet genoemde velden gebeurt.
Het programma is verder zonder motivering in afwijking van het Masterplan Kijkduin flink vergroot. In
het Masterplan is veld A1 aanzienlijk groter dan in de NRD (de Sterflats zijn er uit). Maar het
programma is niet verkleind. Hiermee wordt fors afgeweken van het Masterplan en dreigt de
bebouwing te massaal te worden: ‐ In het MP staat aangegeven: 245‐275 woningen waarvan 60 te
vervangen, dus netto toevoeging maximaal 215, en niet 275 zoals de NRD aangeeft. ‐In het MP staan
17.000 m2 voorzieningen, terwijl de NRD 22.000m2 mogelijk maakt. 30% méér! Ten opzichte van de
huidige voorzieningen (7000m2) is dit zelfs 3 maal zoveel.

Ontwikkelingen buiten het plangebied: strandhuisjes
Ook al valt het buiten het plan, er zou speciale aandacht moeten worden besteed aan recente
ontwikkelingen aan het strand, waarvoor nog geen of weinig richtlijnen bekend zijn , maar die wel
grote impact op het natuurgebied zouden kunnen hebben. De voorziene pilot voor de exploitatie van
40 strandhuisjes vanaf 2014 en de plannen voor een vergunning van jaarrond exploitatie van (een)
strandpaviljoen(s) vragen om aandacht in de NRD. Vooral mogelijke onvoorziene extra
verkeersbewegingen voor aan en afvoer van bagage door de duinen baren ons zorgen.
De extra betreding van bezoekers in het Natura2000‐gebied dient goed te worden berekend en indien
nodig gereguleerd.

Ontwikkelingen buiten het plangebied: kabel door het Natura 2000 gebied
Sinds de vaststelling van het Masterplan Kijkduin heeft een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden,
die vanuit het oogpunt van natuurbehoud zeker om aandacht vraagt.
Het betreft hier de mogelijke, toekomstige aanleg van hoogspanningskabels die vanaf een
windmolenpark op zee op de kust van Kijkduin zouden aanlanden.
De vergunning voor een windmolenpark (West Rijn Wind Park) is nog niet gebruikt maar dat kan vóór
2020 alsnog komen. Dan komt de onopgeloste kwestie van de definitieve plek van de aanlanding van
de kabels richting hoogspanningsstation weer aan de orde. Eén van de beschreven mogelijkheden
was een verbinding vanaf het strand ter hoogte van Kijkduin onder het N2000‐gebied door naar een
nieuw schakelstation.

Luchtkwaliteit
De instroom van Stikstof in het natuurgebied is nu al te hoog. In de vergelijkbare MER Scheveningen
Haven wordt ook gesproken van een toename van stikstof in de omliggende Natura 2000‐gebieden
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door toename van het verkeer. De toename van de verkeersbewegingen in Kijkduin komen daar nog
bovenop. Een opmerking dat de regulering van het vrachtverkeer niet meer nodig zou zijn in verband
met de crisis is derhalve zeker in dit stadium, als voorschot, vreemd te noemen. De mitigerende
maatregelen die al in de MER Scheveningen Haven genoemd worden (afplaggen voornamelijk) zijn
korte termijn maatregelen, omdat de instroom van stikstof onverminderd te hoog is en zullen zeker
bij een verdere toename niet meer toereikend zijn.
De AVN pleit er dan ook voor te kijken naar verkeersregulerende maatregelen zoals die al zijn
voorgesteld in het Masterplan, en naar een verplaatsing van de busbuffer ver van de Natura 2000‐
gebieden. Zoiets past ook meer op een industrieterrein.

Betreding
De extra betreding van bezoekers in de twee Natura 2000‐gebieden dient goed te worden berekend
en indien nodig gereguleerd.

Lichtvervuiling
Vooral het Natura 2000‐gebied Westduinpark zal last kunnen krijgen van lichtinstraling vanuit de
bebouwing van het Atlantic hotel direct aangrenzend aan het gebied. Dit heeft verstorende effecten
op de natuur en er moeten derhalve eisen aan gesteld kunnen worden.
De situatie in Scheveningen Haven wordt als een gegeven mee genomen, terwijl daar, ook grenzend
aan de Westduinen, een 90 meter hoge hoteltoren zal verschijnen, die eveneens het gebied in zal
schijnen.

Verkeersafwikkeling aanvulling toetsingscriteria
Er dient in de MER op gelet te worden dat bij de berekening van de instroom van stikstof en fijnstof,
alsmede andere door het verkeer veroorzaakte vervuiling, gebruik wordt gemaakt van tabellen die
ook toeristisch autoverkeer berekenen, dat wil zeggen dat naast en boven het te verwachten woon‐
werkverkeer door de nieuw te bouwen woningen, vooral een toename van het verkeer van en naar
het strand te verwachten valt.

Geluid
Voor de geluidsdruk geldt hetzelfde als voor de luchtvervuiling, al zijn de effecten veel lokaler. Bij de
berekening is de piekbelasting op warme dagen (15 per jaar) wellicht niet zo van belang, maar de
verkeersbewegingen zullen naast het toegenomen woon‐werkverkeer en winkelverkeer ook vooral
toeristisch zijn met pieken op momenten buiten de spits. Vooral in het weekend.
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Bij de berekening van de geluidsniveaus moet ook rekening worden gehouden met het al dan niet
verplaatsen van de busbuffer. Ook de plaatsing en vorm (ondergronds / bovengronds) van de diverse
parkeeropties moet worden bekeken. De plaatsing van de ingangen van bijvoorbeeld parkeergarages
heeft nogal wat gevolgen voor de plaatselijke geluidsbelasting.

Bodem en water
Wij verwachten dat er voor bodem en water hooguit tijdens de bouw gevolgen kunnen zijn voor het
Natura 2000‐gebied. Opgelet moet worden dat er geen bouwactiviteit of aan – en afrijdende
vrachtwagens binnen de grenzen van het natuurgebied plaatsvinden

Natuur en landschap
Het kernbegrip ongereptheid zou zo mogelijk gekwantificeerd moeten worden. Mits zorgvuldig
aangepakt is alleen de lichtinval vanuit de hotelbebouwing van veel invloed daarop.

Duurzaamheid
In het Masterplan is op een aantal plekken sprake van het inzetten van duurzame materialen en
technieken. Dit valt wellicht buiten de scope van de NRD, maar er kan op gewezen worden dat met
het inzetten van deze materialen en technieken, ook tijdens de bouw, veel hinder voorkomen kan
worden. Dit hoeft niet duur te zijn. Vaak is wijzen op de mogelijkheid en het aanzetten tot er over
nadenken al genoeg.

Hinder tijdens de bouw
Er kan veel gedaan worden om hinder tijdens de bouw, voor mens en dier, terug te dringen.
Tijdens de zandsuppletie op het strand is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van vrachtwagens met een
minder indringende achteruitrij geluid. Ook moet opgelet worden dat de lampen die tijdens de bouw
worden neergezet niet het duingebied in schijnen. Activiteiten direct aan de rand van het N2000
gebied moeten buiten het broedseizoen plaatsvinden.

Ecologische verbindingszones
De MER zou extra aandacht moeten besteden aan de ecologische zone tussen de sterflats en het
achterliggende gebied. Dit staat niet met zoveel woorden in de NRD, terwijl er wel wordt gesproken
over Ecologische hoofdstructuren. De AVN heeft een voorstel voor deze zone laten maken welke voor
een groot gedeelte in het Masterplan was verwerkt. Er zijn afspraken gemaakt over de bovenplanse
kosten die voor een deel naar deze zone zouden gaan, ook nu het masterplan niet als zodanig wordt
uitgevoerd.
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Randen van de Natura 2000 gebieden 'Westduinpark & Wapendal' en ‘Solleveld en Kapittelduinen’
In de uitgangspunten voor Natura 2000‐gebieden staat uitdrukkelijk dat ook de randgebieden rond
een Natura 2000‐gebied ontzien dienen te worden. De MER procedure dient dus ook de gevolgen
voor de directe omgeving van het Natura 2000‐gebied te beschrijven. Als specifiek punt van zorg
heeft de AVN de hotelbebouwing aan de kant van het Westduinpark, vooral met lichtinstraling in het
gebied.

Met vriendelijke groet,

Drs J. Verhoeff
Bestuurslid AVN
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