
de aangevraagde vergunning te verlenen;I.

de voorschriften 1 tot en met 6 te verbinden aan deze vergunning;

de aanvraag van 2 december 2021 onderdeel te laten zijn van deze vergunning.
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Zaaknummer
Ons Kenmerk 
Datum

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

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

Onderwerp
Op 2 december 2021 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van 
de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het realiseren van een elektriciteitsnet in verschillende fasen. Deze 
aanvraag is voor fase 2 van het project van Stedin, in het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal. De locatie 
is gelegen nabij Strand Zuid 13 te Den Haag.

Besluit
Wij besluiten:

Postadres 
Postbus 14060
2501 GB Den Haag 
(070)21899 02 
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen.

omgevingsdienst
Haaglanden

Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden



1.

2.

3.

Er dient geen bemaling plaats te vinden.5.

Uitgegraven grond wordt teruggeplaatst.6.
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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 Westduinpark & Wapendal terecht kunnen komen

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 Zuid-Holland Zuid, 
Postbus 550,3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres meldingwnb/Sozhz.nl 
(o.v.v. Natura 2000);

b. uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving, Team
Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

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 Westduinpark & Wapendal, het gebied met uitzondering van de verharde paden en het 
projectgebied, niet mag worden betreden.

Voorschriften ten aanzien van uitvoering
4.

VOORSCHRIFTEN
Algemeen

Bij wijziging van de activiteit waarvoor de vergunning is verleend, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, 
Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060,2501GB Den Haag, e-mail: 
vergunningen(S)odh.nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.



Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht.

Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van 25 december 2021 tot en met 4 februari 2022.

Bij de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten toegevoegd: 
Natuurtoets Strand Zuid Den Haag fase 1 en 2, Antea Group, 0474051.100 van 10 november 2021; 
Conceptaanvraag wet natuurbescherming eHerkenning 19422 van 23 november 2021.

Procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast op 
deze beschikking.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor 
het aanleggen en verwijderen van elektrakabels en het plaatsen van een elektriciteitsstation in en nabij het Natura
2000-gebied Westduinpark & Wapendal nabij het adres Strand Zuid 13 te Den Haag. De kabels worden door middel 
van open ontgraving van 1 meter breed op 60 en 80 centimeter diepte gelegd. Waar verharding aanwezig is worden 
de kabels door middel van mantelbuizen onder het wegdek gebracht. De kabels worden gelegd binnen de 
algemene exclavering zoals vermeld in het aanwijzingsbesluit in hoofdstuk 3 van het Natura 2000-gebied 
Westduinpark & Wapendal. Het elektriciteitsstation zal binnen een geëxclaveerd deel van het Natura 2000-gebied 
worden gebouwd. Het aanbrengen van de aansluitingen zal door de bestaande strandtenten zelf worden verzorgd. 
De aansluitingen vallen dus niet onder dit project. De initiatiefnemer is voornemens de werkzaamheden te starten 
vanaf februari 2022. De realisatie vindt plaats gedurende circa 2 maanden, waarna het gerealiseerde voor 
onbepaalde tijd in gebruik genomen wordt. Er worden elektrische werktuigen ingezet om het project te realiseren. 
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Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan:

de artikelen 2.7 t/m 2.9a van de Wnb;
de Wet stikstofreductie en natuurverbetering;
de vastgestelde aanwijzingsbesluiten van het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal; 
het beheerplan van het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 2 december 2021 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van 
de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het realiseren van een elektriciteitsnet in 
verschillende fasen. Deze aanvraag is voor fase 2 van het project van Stedin, in het Natura 2000-gebied 
Westduinpark & Wapendal. De locatie is gelegen nabij Strand Zuid 13 te Den Haag.

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 de aanvraag.
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Voor het gevraagde project zijn tijdens de realisatiefase de volgende instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien 
van habitattypen van belang:

Het elektriciteitsstation zal geplaatst worden bij een parkeervoorziening voor fietsen. Daarmee vallen de 
werkzaamheden binnen de exclaveringsformule zoals opgenomen in de Nota van toelichting, hoofdstuk 3 van het 
aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal.

Op basis van de aangeleverde natuurtoets hebben wij vastgesteld dat de gevraagde activiteit vergunningplichtig is 
op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Daarbij hebben wij het volgende overwogen.

Instandhoudingsdoelstellingen
Het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal aangewezen voor habitattypen, waarvoor een 
instandhoudingsdoelstelling geldt. Er zijn geen habitatsoorten aangewezen.

Vergunningplicht
Een activiteit is vergunningplichtig op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb indien een project, gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen, een significant negatief effect kan hebben op de habitattypen of habitatsoorten 
waarvoor een gebied is aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden zijn 
opgenomen in de aanwijzingsbesluiten voor de desbetreffende gebieden.

Kwaliteit 
Behoud 
Verbetering 
Behoud 
Behoud 
Behoud 
Verbetering 
Verbetering

De beoordeling van de aanvraag heeft, gelet op de aard, duur en afstand van de gevraagde activiteit ten opzichte 
van het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal betrekking op (tijdelijk) ruimtebeslag en mogelijke 
verstoring (trillingen en geluid en optische verstoring). Ten aanzien van de tijdelijke stikstofdepositie die in de 
realisatiefase optreedt, is de beoogde activiteit niet vergunningplichtig.'

Beoordeling ten aanzien van effecten als gevolg van ruimtebeslag
In de natuurtoets is aangegeven dat de kabels in het Natura 2000-gebied in bermen langs wegen en 
verhardingen wordt aangelegd. Uit de natuurtoets blijkt dat bij het aanleggen en verwijderen van elektrakabels de 
bestaande infrastructuur wordt gevolgd. Voor locaties die grenzen aan habitattypen en mogelijk tijdelijk kunnen 
worden aangetast kunnen wij de conclusie uit de natuurtoets onderschrijven dat deze effecten niet significant zijn 
en geen belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen waarvoor het gebied 
Westduinpark & Wapendal is aangewezen.

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal 
Habitattype Oppervlakte
H2120 - Witte duinen Behoud
H2130A - Grijze duinen Verbetering
H2130B-Grijze duinen Behoud
H2150 - Duinheiden met struikhei Behoud
H2160 - Duindoornstruwelen Behoud
H2180A - Duinbossen Behoud
H2180C - Duinbossen Behoud

* Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Met deze wet worden, op grond 
van artikel 2.9a van de Wnb, de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden van bepaalde 
bouwactiviteiten vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Eventuele 
stikstofdepositie veroorzaakt in de realisatiefase is derhalve buiten beschouwing gelaten voor de totstandkoming 
van dit besluit.
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De aangevraagde activiteiten leiden niet tot significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen 
van Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal.

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 Den Haag 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 verleend.


