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Onderwerp: agp.10 cie EFO 17-06-2020:
Voorstel tot vaststelling totaal aantal strandpaviljoens en aantal jaarrond strandpaviljoens
Gemeente Westland
t.a.v. Raad en College
Geachte Raad en College,
Als Natuurlijk Delfland zijn wij gespitst op de instandhouding van de natuur en de diversiteit
in de natuur in ons gebied.
Uw doelstelling in het voorstel (blz. 2), dat er een goede balans moet zijn tussen enerzijds de
waarden van de kust en de natuur en anderzijds de recreatieve en economische waarden
van het gebied, ondersteunen wij. Wij menen echter, dat deze balans er in het huidige
voorstel niet is.
U beschrijft op blz.7, dat vooraf onderzoek naar de impact op de natuur noodzakelijk is.
Dit leidt bij ons tot de conclusie, dat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek er moeten
liggen voordat een besluit tot uitbreiding van het aantal jaarrond strandtenten wordt
genomen. Over de uitkomsten van een dergelijk onderzoek – indien deugdelijk uitgevoerd –
zijn wij niet optimistisch.
In de jaarrondsituatie blijven er in de winter ook vele zandverplaatsingen, die de opbouw van
de duinen bemoeilijken en invloed hebben op de flora en fauna.
Daarnaast vinden wij uw voorstel onvolledig. Wat zijn de eisen, die worden gesteld aan de
bouw (op palen) van de jaarrond strandtenten. Houdt u zich aan de “beleidsregel
Medegebruik Zeewering” van het Hoogheemraadschap van Delfland?
Wat zijn de extra voorzieningen zoals meer verlichting, die het gevolg zullen zijn van de
uitbreiding van het aantal strandtenten? Die voorzieningen zullen ook invloed hebben op de
natuur.
Samenvattend: wij verzoeken u op dit moment geen besluit te nemen over voorliggend
voorstel, maar eerst onderzoek te doen naar de impact van uw voorstel op de natuur.
Hoogachtend,
Geert van Poelgeest
voorzitter

Huub van ‘t Hart
secretaris Natuurbescherming

Bijlage: Cc: Jeannine Engels

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook www.knnv.nl/afdelingdelfland
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder Vereniging www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging

