GEMEENTERAAD,
Postbus 19 157,
2500 CD Den Haag.
Den Haag, 11 november 2015

Betreft: Zienswijze Ontwerp-Bestemmingsplan Statenkwartier

Geachte Raadsleden,
De Algemene Vereniging van Natuurbescherming zet zich al 90 jaar in voor de bescherming van
natuur in Den Haag en omgeving. Het ontwerp-bestemmingsplan Statenkwartier ligt ter inzage t/m
12 november 2015. Gedurende de inzagetermijn kan een zienswijze worden ingediend. Daarvan wil
de AVN graag gebruik maken. In het Statenkwartier is er weliswaar weinig groen, maar er is toch
een hotspot van biodiversiteit: het Doornpark, een duinrelict gelegen achter Van Dorpstraat
/Doornstraat/Helmstraat, dat zeker moet worden beschermd, zowel door de aanwijzing op de
plankaart/verbeelding als door middel van regelgeving.

I Groen en natuur behouden
Plankaart/ verbeelding
1. Het oppervlak aan groen moet worden behouden vanwege het doel en de toelichting van
het ontwerp bestemmingsplan:
Het ontwerp-bestemmingsplan Statenkwartier is een beschermend bestemmingsplan, met als doel
handhaving van de ruimtelijke situatie zoals die nu is. Daarmee in strijd is de wijziging van
bestemming van een groot deel van het bovengenoemd groengebied, zie de plankaart van het
vigerend bestemmingsplan uit 1992 (bijlage). Een deel dat is bestemd als ‘groenvoorziening’,
gelegen aan de Van Dorpstraat, krijgt in het huidige ontwerp-bestemmingsplan de bestemming
‘wonen’. Een ander deel van de groenvoorziening dat daarop aansluit en tevens gelegen is achter
de gebouwen aan de Scheveningseweg, en achter de Helmstraat, krijgt de bestemming ‘tuin’.
Daarmee wordt de groenvoorziening nagenoeg gehalveerd.
We vragen u ook in het nieuwe bestemmingsplan beide delen op de plankaart de bestemming
‘groen’ te geven, hetgeen overeenkomt met de bestaande bestemming ‘groenvoorziening’ in
het bestemmingsplan dat u voornemens bent te vervangen.
Het geven van de bestemming groen is eveneens in overeenstemming met wat geschreven is in de
toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan, blz 23 : “Het duin achter Helmstraat /Van
Dorpstraat /Doornstraat is een belangrijk en karakteristiek groengebied in het plangebied
Statenkwartier. Dit groengebied is aan de zijde van de Doornstraat toegankelijk voor het publiek. In
dit gebied zijn de restanten van een parabool uit het oorspronkelijke duingebied aanwezig, met
name in het niet toegankelijke deel aan de zijde van de Scheveningseweg. In tegenstelling tot de
plantsoenen en groenvoorziening in het Statenkwartier, heeft dit gebied bijzondere landschappelijke
en natuurwaarden. In het gebied komen veel soorten planten en dieren voor. Het park vormt een
stapsteen in de verbinding tussen de ecologische zones in Scheveningen en het Westduinpark via
de Bosjes van Poot.” Juist dit waardevolle “niet toegankelijke deel” is in het ontwerp niet meer
bestemd als groenvoorziening.
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2. Het oppervlak aan groen moet worden behouden, vanwege de aanwezige fauna en de
Flora- en faunawet:
De toelichting komt overeen met de bevindingen van deskundigen van het Centrum voor
Milieukunde in Leiden, die het terrein hebben bestudeerd en een rapport uitgebracht, te vinden met
behulp van de volgende link:
www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie%2043%20behoud_ont
wikkeling_Doornduin_Scheveningen.pdf Uit het rapport blijkt dat het duingebied een "hotspot" is
voor bijzondere en beschermde soorten.
Als het bestemmingsplan op de voorgestelde wijze zou worden veranderd, is volgens de Flora- en
faunawet een natuuronderzoek nodig naar de effecten op de zwaar beschermde vroedmeesterpad
en hazelworm, die daar aanwezig zijn (zie blz 68 van de Toelichting en CML rapport). Dat is ook
noodzakelijk voor andere mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bouw van een woning.
3. Het geven van de bestemming groen aan het hele gebied is ook een consequentie van het
Haags groenbeleid, zoals vastgesteld in groenbeleidsplan ‘Groen kleurt de stad’, en de Nota
Ecologische Verbindingszones. In het groenbeleidsplan staat dat het gemeentebestuur zich
verplicht tot het duurzaam in stand houden en zo mogelijk versterken van de Stedelijke Groene
Hoofdstructuur (SGH, zie ook blz35 van de Toelichting bij het ontwerp-bestemmingsplan). Volgens
de kaart op blz 28 van het groenbeleidsplan behoort het hele gebied tot de SGH, ook de delen dit nu
de bestemming ‘wonen’ respectievelijk ‘tuin’ hebben gekregen.
Het hele gebied is ook opgenomen op de kaart als “groen van belang voor de natuur” (Groen kleurt
de Stad blz 27-28, 100).
Ambitie 5 uit het plan is de West- en Oostduinen te verbinden. Daarbij spelen bestaande
groenvoorzieningen als deze een rol. (blz. 31-32)
Het hele gebied maakt deel uit van de Stedelijke Ecologische hoofd Structuur. Het park is een
stapsteen in de verbinding met het Westduinpark (Nota Ecologische Verbindingszones blz 41). Ook
bomenrijen uit het Statenkwartier maken deel uit van het SEH.
In het groene beleidsplan staat dat het gemeentebestuur dit (:het instandhouden van de SGH) doet
door groen dat deel uitmaakt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in bestemmingsplannen
zowel in de planbeschrijving als in de voorschriften ook als zodanig te omschrijven (zie het groene
beleidsplan blz 27).
Daarom vragen wij de bestemming ‘groen’ op te nemen op de plankaart voor het hele gebied dat in
het huidige plan de bestemming ‘groenvoorziening’ heeft, en eveneens de regels te wijzigen.
Regels
Vanwege het Haags groenbeleid zoals hierboven omschreven, vragen wij het artikel groen als volgt
te wijzigen:
Artikel Groen
In Artikel 9.1 toevoegen van de volgende tekst:
c. het instandhouden van de ecologische verbindingszone
d. groengebied van belang voor de natuur
Een andere mogelijkheid is een dubbelbestemming Waarde-ecologie en natuur toe te voegen
voor het gebied achter Helmstraat /Van Dorpstraat /Doornstraat, dat als stapsteen deel uitmaakt van
de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur.
Bij 9.2.2	
  Bouwwerken,	
  geen	
  gebouwen	
  zijnde	
  toe	
  te	
  voegen:	
  
b.	
  Erfscheidingen	
  dienen	
  doorlaatbaar	
  te	
  zijn	
  voor	
  amfibieën	
  en	
  kleine	
  zoogdieren	
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II De alternatieve mogelijkheid Tuin 2 direct bij de woningen
Een eventueel alternatief is om het gebied dat meteen om de woningen aan de Van Dorpstraat
gelegen is, dat nu de bestemming ‘groengebied’ heeft, in het nieuwe bestemmingsplan de
bestemming ‘tuin 2’ te geven in plaats van wonen. Daarbij stellen wij tegelijk voor een
dubbelbestemming ‘Waarde-ecologie en natuur’ te geven aan het deel van de Stedelijke
Ecologische Hoofdstructuur gelegen tussen Van Dorpstraat , Doornstraat en Helmstraat.
Mocht men er toe overgaan het deel achter de Van Dorpstraat direct om/bij de woningen de
bestemming ‘tuin 2’ te geven, zou men voor de bescherming van de fauna aan de regels moeten
toevoegen:
Voor Bouwwerken,	
  geen	
  gebouwen	
  zijnde	
  
b.	
  Erfscheidingen	
  dienen	
  doorlaatbaar	
  te	
  zijn	
  voor	
  amfibieën	
  en	
  kleine	
  zoogdieren	
  
Specifieke gebruiksregels
b. Het is niet toegestaan de tuin meer dan een derde te verharden.

III Toepassing van de Nota van uitgangspunten
B en W heeft in januari 2010 de Nota van Uitgangspunten Scheveningseweg 104-106 (NEBO
locatie) vastgesteld. Wij vragen u deze in het bestemmingsplan toe te passen.
Toelichting: 5.2.4.1	
  Nebo-locatie	
  aan	
  de	
  Scheveningseweg	
  
Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in het vertrek van verpleeghuis Nebo. Om de locatie te
herontwikkelen is de gemeente gevraagd een nota van uitgangspunten op te stellen die op 26
januari 2010 is vastgesteld (RIS170165).
In de nota van Uitgangspunten wordt ingegaan op het belang van het duin en het
voortbestaan daarvan, ook het deel dat nu in privaat eigendom is. Ook staat er:
“Voorgeschreven wordt om het duingebied visueel (zichtlijn) en fysiek te verbinden met de
groenstrook langs de Scheveningseweg.”
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Dat zouden wij graag in de toelichting opgenomen zien, en op de plankaart toegepast, door ook de
gebieden naast de gebouwen, en aan de Scheveningseweg, die op de kaart hierboven groen zijn
aangegeven de bestemming ‘tuin’ te geven.
Voor het NEBO-duin en zusterduin vragen wij u, zoals hierboven uiteengezet, de groenbestemming
te handhaven (met mogelijke uitzondering van het stuk direct om de woningen aan de Van
Dorpstraat, dat eventueel de bestemming ‘tuin 2’ zou kunnen krijgen).
Wij verzoeken u het ontwerp-bestemmingsplan aan te passen overeenkomstig bovenstaande
opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur
A. de Ruiter
Secretaris AVN
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