omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Zaaknummer
Ons Kenmerk
Datum

00492716
ODH-2017-00087669

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

2 0 OKT. 2017

Beschikking
Wet natuurbescherming
Onderwerp
Op 31 juli 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het realiseren, uitbreiden en/of verplaatsen van enkele
oefenfaciliteiten op het golfterrein. De inrichting is gelegen aan de Randweg 25 te Noordwijk.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verienen;

II.

de voorschriften 1. tot en met 7. te verbinden aan deze vergunning;

III.

de aanvraag van 31 juli 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Ho )man
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Algemeen
1

Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de
Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningveriening Milieu, Postbus 14060, 2501
GB Den Haag, e-mail: vergunningen(godh.nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.

2

De vergunninghouder dient:
a de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te
melden aan de Afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres
meldingwnb(gozhz.nl;
b uiteriijk een week na het beeindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving,
Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

3

De vergunninghouder dient zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het
project, te informeren dat in verband met de bescherming van natuurwaarden
(instandhoudingsdoelstellingen) van het Natura 2000-gebied Kennemeriand Zuid, uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van het daartoe afgezette gedeelte van het golfterrein.

Overige voorschriften
4

Conform de beschrijving in de natuurtoets zullen de werkzaamheden uitsluitend overdag tussen
zonsopgang en zonsondergang te worden uitgevoerd.

5

Alle materialen en/of afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door
verwaaiing of op andere wijze in het Natura 2000-gebied Kennemeriand Zuid terecht kunnen komen.

6

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van
bestaande infrastructuur. Beschadiging van de bodem dient te worden voorkomen door het gebruik van
licht materieel, het niet berijden van afgewerkte stukken en het gebruik van rijplaten. De rijplaten dienen
na afloop van de werkzaamheden te worden verwijderd. Beschadigingen die ondanks de genomen
voorzorgsmaatregelen optreden, dienen te worden hersteld.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 31 juli 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het realiseren, uitbreiden en/of verplaatsen van enkele
oefenfaciliteiten op het golfterrein. De inrichting is gelegen aan de Randweg 25 te Noordwijk.
Bij de aanvraag is het rapport gevoegd:
- Natuurtoets faciliteiten Noordwijkse Golfclub van 14 juli 2017, opgesteld door Arcadis.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Bevoegd gezag
De gevraagde activiteit wordt gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland.
Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van deze
aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan:
- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming.
- Ontwerpbeheerplan Kennemeriand Zuid;
- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Kennemeriand Zuid, vastgesteid door de minister LNV (nu: minister
van Economische Zaken) en de gebiedendatabase'' voor dit gebied.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb
ingediend voor het realiseren, uitbreiden en/of verplaatsen van enkele oefenfaciliteiten op het golfterrein. Het
betreft de aanleg van een green met oefenbunkers en een chipping green, het uitbreiden van de bestaande
putting green en de sloop van een buggyloods en het verwijderen van een septictank. De voorgenomen
werkzaamheden vinden plaats op het westelijk deel van het NGC-terrein, nabij het clubhuis.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- het verwijderen van bestaande vegetaties op de werklocaties 1 t/m 4 (zoals opgenomen in figuur 2, pagina
7 van de natuurtoets);
- het afgraven van zand (werklocatie 4);
- het verwijderen en afvoeren van de septic tank en sloopafval (werklocatie 2);
- het verwijderen van paden en afvoer van verwijderde bestrating (werklocatie 2);
- de sloop van de bestaande buggyloods en afvoer van sloopmateriaal (werklocatie 2) en
- het aanbrengen van zand, irrigatie en graszoden op de werklocaties.
De duur van de werkzaamheden bedraagt circa vier weken. Het gras zal in juni worden ingezaaid. De
uitbreiding van de putting green (werklocatie 1) vindt in het voorjaar van 2018 plaats, de andere twee greens
pas een jaar later.

https://www.synbiosvs.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subi=n2k&qroep=9
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De gevraagde activiteit vindt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Kennemeriand Zuid plaats.
De aangevraagde activiteit is een 'project' in de zin van de Wnb, dat niet direct verband houdt met of nodig is
voor het beheer van het Natura 2000-gebied en dat afzonderiijk of in combinatie met andere plannen, of
projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Dit betekent dat de artikelen 2.7,
derde lid sub a en artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid, van de Wnb, van toepassing zijn op
deze aanvraag en een passende beoordeling is vereist waarbij rekening is gehouden met de
instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Bij de aanvraag is een passende beoordeling gevoegd.
Indien en voor zover noodzakelijk hebben wij de informatie uit dit document bij onze besluitvorming
betrokken.
Instandhoudingsdoelstellingen
Het Natura 2000-gebied Kennemeriand Zuid is aangewezen voor habitattypen en habitatsoorten. Voor deze
habitattypen en - soorten geldt een instandhoudingsdoelstelling. De instandhoudingsdoelen zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
habitattypen

Oppervlakte

Kwaliteit

H2110, Embryonale duinen

behoud

behoud

H2120, Vi/itie duinen

behoud

verbetering

H2130, Grijze duinen

uitbreiding

verbetering

H2150, 'Duinen met struikhei

behoud

behoud

H2160, Duindoornstruwelen

behoud

behoud

H2170, Kruipwilgstruwelen

behoud

behoud

H2180, Duinbossen

behoud

behoud

H2190 Vochtige duinvalleien

Uitbreiding

verbetenng

habitatsoorten

Omvang

Kwaliteit leefgebied

H1014, Nauwe korfslak

behoud

behoud

HI318, Meervleermuis

behoud

behoud

HI903, Groenknolorchis

uitbreiding

verbetering

Aanwezige habitattypen en habitatsoorten in het plangebied
De beoordeling van de gevraagde activiteit is hieronder nader uitgewerkt. Onze beoordeling is gebaseerd op
de Natuurtoets faciliteiten Noordwijkse Golfclub van 14 juli 2017 (verder: de natuurtoets) en het
ontwerpbeheerplan Kennemeriand Zuid.
Effecten
De beoordeling van deze aanvraag heeft, gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden, betrekking
op een zeer gering oppervlakteveriies van de habitattypen H2130A, grijze duinen kalkrijk en H2160,
duindoornstruwelen. Er is geen sprake van effecten op andere habitattypen en/of habitatsoorten.
Bij de beoordeling van effecten van de gevraagde activiteit hebben wij rekening gehouden met de
instandhoudingsdoelstellingen en specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied.
Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen en natuurbeheer.
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Beoordeling effecten
Uit de natuurtoets blijkt dat er als gevolg van het project bij werklocatie 3, door de aanleg van een green met
oefenbunkers 40 m^ habitattype H2130A, Grijze duinen (kalkrijk) verioren gaat. Dit is ruim beneden de
meetbare hoeveelheid (oppervlaktenorm) zoals weergegeven in de Leidraad Bepaling Significantie. Bij de
beoordeling van oppervlakteverlies mag de in de Leidraad genoemde oppervlaktenorm worden gehanteerd.
Voor grijze duinen is de oppervlaktenorm 100 m^. Hierbij dient echter ook gekeken te worden naar de
specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied en dient tevens de mate waarin aan de
instandhoudingsdoelstelling wordt voldaan betrokken te worden. Uit de natuurtoets blijkt dat de 40 m^
habitattype H2130A die verioren gaat, bestaat uit een vegetatie die is ontwikkeld op een oud schelpenpad en
daardoor deels een onnatuuriijke situatie betreft. Op basis van de vegetatiekenmerken en aaneengesloten
oppervlakte kwalificeert deze oppervlakte wel als habitattype grijze duinen. Om de instandhoudingsdoelstellingen voor dit habitattype te halen worden beheermaatregelen genomen die nader zijn uitgewerkt in het
beheerplan. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden, de omstandigheden en de
beheermaatregelen die reeds worden uitgevoerd om de instandhoudingsdoelstellingen te halen, zijn wij van
mening dat het zeer geringe oppervlakteveriies niet van invloed is op het halen van de
instandhoudingsdoelstellingen voor H2130, grijze duinen, kalkrijk.
Uit de natuurtoets volgt ook dat er als gevolg van de werkzaamheden bij werklocatie 3,40 m2 habitattype
duindoornstruwelen verioren gaat. Ook ten aanzien van dit oppervlakteveriies zijn wij, gelet op de Leidraad
Bepaling Significantie en de aard, omvang en omstandigheden, van mening dat het zeer geringe
oppervlakteveriies niet van invloed is op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling voor habitattype
H2160, duindoornstruwelen. Bovendien speelt daarbij ook mee dat het areaal duindoornstruweel in het
Natura 2000-gebied Kennemeriand-Zuid autonoom toeneemt.
Conclusie ten aanzien van effecten
Gelet op die specifieke milieukenmerken en omstandigheden, waaronder de huidige kwaliteit van de
betreffende (sub)habitattypen concluderen wij dat de natuuriijke kenmerken van het Natura 2000-gebied
Kennemeriand Zuid door de aangevraagde activiteit niet worden aangetast.

Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid
geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Noordwijk
bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde activiteit geen belemmering
vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat een vergunning op grond van artikel
2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verieend.
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