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Geachte heer Verhoef,
U heeft mij de volgende vraag voorgelegd.
De	
  Gemeenteraad	
  van	
  Westland	
  is	
  voornemens	
  positief	
  te	
  besluiten	
  op	
  het	
  bestemmingsplan	
  Westmade	
  
Noord,	
  strekkend	
  tot	
  het	
  planologisch	
  mogelijk	
  maken	
  van	
  de	
  bouw	
  van	
  ca.	
  500	
  wooneenheden.	
  De	
  planlocatie	
  
is	
  gelegen	
  tussen	
  de	
  Haagweg,	
  Orberlaan	
  en	
  Plaats	
  Langeveld.	
  	
  
Het	
  plangebied	
  grenst	
  direct	
  aan	
  Natura	
  2000	
  zone	
  Solleveld	
  &	
  Kapittelduinen.	
  
De	
  Gemeenteraad	
  heeft	
  een	
  ontwerpbesluit	
  ter	
  inzage	
  gelegd,	
  inclusief	
  diverse	
  onderzoeken.	
  	
  	
  
Met	
  de	
  bouw,	
  bewoning	
  en	
  bewonersverkeer	
  kan	
  sprake	
  zijn	
  van	
  potentieel	
  significant	
  negatieve	
  gevolgen	
  voor	
  
de	
  beschermde	
  natuurwaarden.	
  	
  
Uw	
  vraag:	
  zijn	
  de	
  gevolgen	
  voor	
  de	
  naast	
  gelegen	
  Natura	
  2000	
  zone	
  van	
  het	
  ontwerpbestemmingplan	
  die	
  de	
  
bouw	
  van	
  500	
  woningen	
  planologisch	
  toelaat	
  zorgvuldig	
  beoordeeld?	
  

U ontvangt hierbij mijn bevindingen.
U wordt eerst in grote lijnen het juridisch kader beschreven.
Daarna volgt de toetsing van het plan aan dat kader.
De volgende stukken zijn betrokken:
- Regels, toelichting en bijlagen bij de toelichting van het ontwerpbestemmingplan Westmade Noord, zoals
gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Juridisch kader
Bij het toestaan van een plan is het bevoegde gezag gehouden de effecten van de maximale planologische
mogelijkheden voor wettelijk beschermde ecologische waarden van de omliggende Natura 2000 zones te
beoordelen. Het bevoegd gezag kan enkel met het plan instemmen nadat de zekerheid is verkregen dat geen
potentieel significant negatieve gevolgen optreden voor de instandhoudingsdoelstellingen van de
beschermde natuurwaarden (artikel 2.7 lid 1 Wnb).
Indien potentieel significant negatieve gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, dan is het bevoegd gezag
gehouden een passende beoordeling op te (laten) stellen (artikel 2.8 Wnb) alsmede een Plan-MER (art. 7.2a
Wet milieubeheer).
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Indien daarentegen op basis van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het plan significante
gevolgen heeft dan kan van een passende beoordeling worden afgezien (voortoets). De gevolgen dienen te
worden afgezet tegen de feitelijk bestaande planologisch legale situatie (referentiesituatie).
Bij afwezigheid van significante gevolgen kan het plan worden goedgekeurd.
Ontwerpbestemmingsplan
Vastgesteld moet worden dat aan het plan geen passende beoordeling en plan-MER ten grondslag ligt.
Kennelijk wordt op basis van een voortoets uitgesloten dat significante gevolgen optreden. Dat doet de
vraag rijzen of de gemeenteraad die conclusie op basis van de beschikbare gegevens heeft mogen trekken.
De ecologische gevolgen van het plan voor Natura 2000
U wordt verwezen naar onderstaand overzicht, afkomstig van het Ministerie van LNV.1

Een viertal wettelijk beschermde natuurtypen in Solleveld & Kapittelduinen blijken 'zeer gevoelig' voor
stikstof, en alle overige natuurtypen en soorten worden gekwalificeerd als 'gevoelig'. De
gevoeligheidskwalificatie wordt bepaald door de Kritische Depositiewaarde (KD-waarden) voor de
betrokken natuurtypen.
Hieronder worden de kritische stikstofdepositiewaarden voor de beschermde natuurtypen genoemd, alsook
de gemiddeld feitelijk optredende stikstofdepositie. Die informatie is afkomstig van de door GS van Zuid
Holland opgestelde PAS-gebiedsanalyse Herstelmaatregelen voor Solleveld & Kapittelduinen (15 dec. 2017
AERIUS Monitor 16L), ook beschikbaar via internet.
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Uit de informatie blijkt dat natuurtype Grijze Duinen (kalkarm) het meest stikstofgevoelige natuurtype
betreft, en de feitelijk optredende depositie ca. tweemaal hoger is dan de KD-waarde. Daaruit volgt dat
gesproken moet worden van een slechte staat van instandhouding. Voor meerdere andere natuurtypen
gelden eveneens overschrijdingen van de KD-waarden. Meerdere andere natuurtypen blijken in een
onvoldoende staat van instandhouding.

Bovendien moet worden vastgesteld dat de overload aan stikstof niet alleen reeds decennia optreedt, maar
kennelijk bovendien dreigt nog decennia te blijven voortduren. Dat doet de vraag opwerpen of de
betrokken natuurtypen een dergelijke langdurige stikstof overload kunnen verdragen. Dient rekening te
worden gehouden met fatale degradatie van één of meerdere natuurtypes als gevolg van een te langdurige
hoge overload? Aannemelijk is dat een langdurige en ernstige overschrijding van de KD-waarden tenminste
dit risico oproept. Opgemerkt wordt dat fatale degradatie als gevolg van stikstof tot op heden slecht is
onderzocht.
1

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9&id=n2k99&topic=gevoeligheid
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De omvang van het plan
Het door de gemeenteraad genoemde plan omvat de bouw van ca. 500 woningen.
Met dit plan zijn stikstofemissies gemoeid.
Het plan wordt genoemd in de lijst van prioritaire projecten van het voormalige Programmatische Aanpak
Stikstof. Zie Regeling van 10 maart 2017, nr. WJZ/16196297, tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming (AERIUS versie 2016 en actualisatie lijst prioritaire projecten). Hierin wordt genoemd:

Kennelijk maakt het plan onderdeel uit van een plan voor de bouw van 1.200 woningen (woningbouw
Westmade Noord). En: kennelijk is in de gemeente Westland blijkens deze lijst sprake van zelfs meerdere
woningbouwprojecten (Duingeest, Monster-Noord).
Voor de volledige lijst prioritaire projecten was een deel van de PAS-ontwikkelingsruimte gereserveerd
(segment 1). Met het vervallen van het PAS is ook de ontwikkelingsruimte voor het voorliggende plan
vervallen. Het voorliggende bouwplan voor 500 woningen wordt in de lijst prioritaire projecten genoemd
als onderdeel van een grote bouwplan voor 1.200 woningen. Het bouwplan wordt kennelijk opgeknipt in
kleinere delen.
Het opknippen van plannen of projecten in meerdere kleinere delen geeft het aanmerkelijke risico dat
negatieve gevolgen voor de betrokken natuurwaarden onvoldoende worden beoordeeld. Het opknippen van
plannen of projecten is niet toegelaten.
In de toelichting op het bestemmingsplan wordt niets gezegd over het oorspronkelijke bouwplan voor in
totaal 1.200 woningen. Dat lijkt niet zorgvuldig. Gegeven het ontbreken van een toelichting moet worden
aangenomen dat het plan ten onrechte is opgesplitst in meerdere deelplannen. Nu een integrale beoordeling
ontbreekt is geen voldoende beoordeling opgesteld van de mogelijke gevolgen voor het beschermde
natuurgebied.
De beoordeling van het plan in opdracht van de gemeenteraad
Anteagroep heeft in opdracht van de gemeenteraad het rapport Planontwikkeling Westmade Noord, toetsing Wnb,
onderdeel gebiedsbescherming (28 juni 2019) opgesteld. Dit rapport maakt onderdeel uit van de ter inzage gelegde
stukken.
- Stikstof
Het Anteagroep rapport bevat als bijlage een berekening met aerius Calculator
Hierin wordt gesteld dat de NOx-stikstofemissies met ca. 90% afnemen.
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Anteagroep c.q. de gemeenteraad stelt hiermee dat de emissies ten opzichte van de referentiesituatie
aanzienlijk afnemen, en daarom zeker uitgesloten kan worden dat negatieve gevolgen optreden.
Kennelijk betreft dit een initiatief tot salderen.2
Voor saldering in bestemmingsplannen zijn geen beleidsregels opgesteld.
Hiervoor gelden enkel een beperkt aantal rechterlijke uitspraken die hiervoor een summier kader bieden.
Onderzocht moet worden of saldering is geoorloofd is, en zo ja of de genoemde getallen verifieerbaar en
correct zijn. Hierover wordt het volgende opgemerkt.
In de eerste plaats moet de vraag worden gesteld of de aan de eerder aanwezige bedrijven toegeschreven
emissies mogen worden betrokken bij het voorliggende plan. Indien de emissies reeds zijn betrokken in de
uitgegeven ontwikkelingsruimte3 als onderdeel van het (voormalige) PAS, dan kunnen die emissies uiteraard
niet nog een tweede keer worden ingezet voor saldering. Nu het hier een voormalig 'prioritair project'
betreft, lijkt het waarschijnlijk dat de emissies reeds zijn uitgegeven voor andere projecten. In dat geval
moeten de emissies vanwege de 500 woningen als nieuwe emissies worden beoordeeld.
In de tweede plaats moet worden gesteld dat ten onrechte enkel een onderdeel van het plan is beoordeeld.
Het volledige plan bestaat kennelijk uit 1.200 woningen.
Daarmee is een onvolledig beeld gegeven.
In de derde plaats: indien de beoordeling toch zou worden beperkt tot het plangebied van de 500 woningen
dan wordt het volgende opgemerkt.
Er zijn hierbij twee hoofdvragen te stellen.
Is Situatie 1 (de ca. 11.800 kg NOx) verifieerbaar en representatief vastgesteld?
Is Situatie 2 (de ca. 1.250 NOx) verifieerbaar en representatief vastgesteld?
Enkel indien die vragen positief moeten worden beantwoord kan de conclusie blijven gehandhaafd dat de
stikstofdeposities niet toenemen.
Anteagroep stelt dat de NOx emissies afnemen in situatie 1 van ca. 11.800 kg NOx (eerder bestaande
kassenteelt) naar 1.250 kg NOx in situatie 2 (als gevolg van de beoogde 500 wooneenheden). Daarvan
worden in situatie 1 een emissie van 11.400 kg toegeschreven aan de glastuinbouw die eerder ter plaatse zou
zijn toegestaan. De overige 400 kg wordt toegeschreven aan bedrijfsverkeer.

2 De Provinciale Beleidsregel 'Intern en Extern Salderen' is hier niet van toepassing, aangezien het hier een plan betreft en geen
project.
3 https://www.aerius.nl/nl/over-aerius/ontwikkelingsruimte
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Anteagroep schrijft hierover:

Anteagroep noemt hierbij de volgende situatieschets.
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De bedrijven 10, 15, 20 en 21 blijken niet (meer) te bestaan. Bedrijf 19 lijkt deels niet meer te bestaan. Deze
feiten geven aanleiding te onderzoeken of de rekensom van Anteagroep juist is.
Blijkbaar is gerekend met feitelijk aanwezige bedrijven. Echter, niet alle genoemde bedrijven zijn
daadwerkelijk aanwezig. Niet wordt genoemd op grond van welke vergunningen de bedrijven ter plaatse
aanwezig konden zijn. Niet wordt genoemd of die vergunningen nog altijd van kracht zijn. Indien geen
vergunningen vigeren, dan kunnen de genoemde emissies niet worden betrokken in de berekening. Immers,
het zijn dan geen bestaande emissies. Dit geldt dan uiteraard ook voor de betrokken
bedrijfsverkeerbewegingen.
Van de overige bedrijfslocaties wordt evenmin genoemd of de bedrijfsgebouwen al dan niet nog
daadwerkelijk bestaan, en of de vergunningen nog van kracht zijn.
Daarnaast moet de vraag worden gesteld de betrokken kassen daadwerkelijk en geoorloofd werden
verwarmd op basis van CV / WKK. Hierover wordt ten onrechte geen informatie verstrekt. Fictief
aannemen dat alle bedrijfskassen middels CV / WKK is verwarmd moet zijn onderbouwd indien de
daarmee gepaard gaande emissies worden opgevoerd als grondslag voor saldering. Nu dat niet is gebeurd
volstaat de motivering niet.
Ook de berekening voor situatie 2 is onduidelijk. De representativiteit van de genoemde 1250 kg NOx voor
de nieuwbouw is twijfelachtig. Het bevoegde gezag is gehouden de maximaal mogelijke planologische
emissie van te stellen. Een cruciaal onderdeel in het plan betreft de verkeersafwikkeling. Planologisch is niet
geborgd dat de verkeerafwikkeling niet plaats zal hebben via de Haagweg/Monsterseweg. In dat geval treedt
een belangrijk ander verkeersbeeld op. Ten onrechte is niet de maximaal mogelijke NOx-emissie berekend
voor situatie 2. Tot slot moet worden vastgesteld dat de gestelde emissie van 1.250 kg NOx borging mist.
- Recreatiedruk op Natura 2000 zone
Naast de stikstofdepositiebeoordeling dient nog rekening te worden gehouden met andere gevolgen.
Daaronder de verontrusting en verstoring door recreatief bezoek.
Met de komst van 500 woningen zal de recreatiedruk van het Natura 2000 gebied onvermijdelijk toenemen.
Niet enkel vanwege de mensen maar ook vanwege huisdieren waaronder honden en katten.
Anteagroep schrijft hierover:
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Vastgesteld wordt dat sprake is van een hoge recreatiedruk.
Niet wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de recreatiedruk de betrokken natuurwaarden belasten.
Niet wordt inzichtelijk gemaakt welke extra druk moet worden verwacht als gevolg van 500 wooneenheden.
Zonder die informatie kan niet worden vastgesteld of de door Anteagroep genoemde stellingen juist zijn.
- Hydrologische gevolgen
Meerdere natuurtypen zijn zeer gevoelig voor vernatting of verdroging.
Anteagroep schrijft hierover:

Indien het gestelde juist is, dan dient dit te worden geborgd in de bestemmingsplanregels. In de planregels
dient te worden opgenomen dat geen hydrologische maatregelen zijn toegestaan die een negatief effect
hebben op de betrokken natuurwaarden.
Het onderzoek van Anteagroep is ook onvoldoende.
Niet kan worden volstaan met enkel stellen dat geen wijzigingen optreden. Mogelijk is thans sprake van een
onvoldoende waterhuishouding voor instandhouding van de betrokken natuurwaarden. Indien dit het geval
is, dan moet worden onderzocht of hierin verbetering kan worden gerealiseerd.
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Passende beoordeling
Voor het plan is geen passende beoordeling opgesteld. Het plan betreft een nieuw plan. Het is niet de
voortzetting of wijziging van een bestaand plan. Het kan niet worden aangemerkt als een 'andere handeling'.
Met het plan zijn potentieel significant negatieve gevolgen gemoeid. Ten onrechte is geen passende
beoordeling opgesteld. Uit de passende beoordelingsplicht volgt een plan MER-plicht.
Conclusie
De beoordeling door de gemeenteraad van Westland van de gevolgen van de bouw van 500 woningen op
een locatie direct grenzend aan Natura 2000 zone Solleveld & Kapittelduinen bevat belangrijke gebreken. U
wordt geadviseerd deze opmerkingen in te brengen in de vorm van zienswijzen bij het ontwerpbesluit
bestemmingsplan Westmade Noord.
Hoogachtend

Mr. V. Wösten
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