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Betreft: ‘Concept-Bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum’

Geachte Burgemeester en Wethouders,
De Algemene Vereniging van Natuurbescherming zet zich bijna 90 jaar in voor de bescherming van
natuur in Den Haag. Het ‘Concept-Bestemmingsplan Zorgvliet en World Forum’ ligt ter inzage t/m
23 december 2015. In het plangebied bevindt zich een belangrijk natuurgebied, “Sorghvliet”, en de
ecologische verbindingszone “Haagse Beek”.
Gedurende de inzagetermijn kan een zienswijze worden ingediend. Daarvan wil de AVN graag
gebruik maken.
Zij stelt de volgende veranderingen voor, in overeenstemming met het Haagse groenbeleidsplan
‘Groen kleurt de stad’, de Nota Ecologische Verbindingszones, en de brief van de Wethouder aan
de Commissie Ruimte van 9 november 2011 (RIS 181751).
1. Plankaart/verbeelding: Bestemming ‘Natuur’ ook voor Ecologische Verbindingszone
Haagse Beek
In de Commissie brief van 9 november 2011 (RIS 181751) staat dat de bestemming ‘Natuur’
conform het SVBP wordt gebruikt voor natuurgebieden en ecologische verbindingszones: “Deze lijn
wil ik, mede naar aanleiding van de tijdens de commissiebehandeling gestelde vragen, bij
planherzieningen ook toepassen op overige natuurgebieden die onderdeel uitmaken van de
(landelijke en provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. In Den Haag zijn dat: …Zorgvliet, …”
“Met ‘ecologische verbindingszone’ worden de landelijke en provinciale verbindingszones bedoeld
die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. In Den Haag gaat dat om de Haagsche
Beek en Westlandse Zoom.”…
Sorghvliet heeft in het concept bestemmingsplan in overeenstemming met dit beleid de bestemming
‘natuur’ gekregen, dat is goed. Voor het deel van de ecologische verbindingszone Haagsche Beek
dat in het plangebied ligt, het Stadhoudersplantsoen, langs de Johan de Wittlaan, naast Sorghvliet,
is dat echter niet het geval.
Daarom verzoeken wij u voor dat deel van de ecologische verbindingszone de bestemming ‘Groen’
te vervangen door de bestemming ‘Natuur’ met de functieaanduiding ‘ecologische verbindingszone’ .
Een alternatief is om de dubbelbestemming ‘waarde-ecologie’ op te nemen, zoals dat is gedaan
voor de Haagse Beek in Beheersverordening Meer en Bos.
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Regels
Voor Natuur-ecologische verbindingszone kunnen toepasselijke regels worden opgenomen met in
ieder geval: “het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van de ecologische verbindingen”;
En daarnaast bijv. “extensief dagrecreatief gebruik”; “groenvoorzieningen, zoals parken, grasvelden,
plantsoenen, gazons, plantvakken, bermen en bermsloten”; “speelvoorzieningen”;
“extensief recreatief medegebruik”; een bouwverbod en beperkingen voor “bouwwerken, geen
2
gebouwen zijnde”: niet hoger dan 3 meter, maximaal totaal oppervlak 12m .
Toelichting
De AVN verzoekt u toe te voegen aan 3.4.4.3. met betrekking tot de Nota Ecologische
Verbindingszones, dat een deel van de Ecologische Verbindingszone Haagse Beek in het
plangebied gelegen is.
Wij verzoeken u het concept-bestemmingsplan aan te passen overeenkomstig bovenstaande
opmerkingen.
Hoogachtend,

Namens het bestuur
A. de Ruiter
Secretaris AVN
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