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Geachte dame en heren,
Zoals aangegeven in ons pro forma bezwaarschrift d.d. 31 juli 2020 voorziet Natuurlijk Delfland (in
samenwerking met andere lokale natuurorganisaties en Platform Natuur-Westland) u van uitvoeriger
gronden tegen de omgevingsvergunning voor het herinrichten, lees; ruimen van de RK begraafplaats
aan de Dijkweg nabij nr. 2 te Naaldwijk. Uw besluit aanvraag omgevingsvergunning herinrichten
begraafplaats Dijkweg nabij nr. 2 te Naaldwijk d.d. 32-06-2020 Documentnummer 20-0185420.
In het Pro forma bezwaar gaven wij al aan dat wij ons zorgen maken over alweer verdwijnen van een
stukje groen binnen de dorpskern Naaldwijk. Tot nog toe is niet duidelijk en konden wij ook nog geen
inzage nemen in:
A
alle voor dat kerkhof gedane natuuronderzoeken, onderzoek naar ecologische en
natuurwaarden, aanwezigheid van al dan niet beschermde dieren, insecten en vogels.
B
uw onderzoeken voor het belang van de waarden van dit kerkhof betreffende de
klimaatdoelen, waterproblematiek, gevolgen voor verstening van de kern Naaldwijk en het belang van
een natuurlijke buffer tussen de versteende omgeving.
Aanvullend op het ingediende Pro forma bezwaarschrift sommen wij hierna onze bezwaren op en
geven wij argumenten voor het behoud van het kerkhof als groene plek in het hart van Naaldwijk
1. Westland is al jaren de kaalste, minst groene gemeente van Nederland en heeft slechts ca. 3
% natuur.
2. Westland als minst groene gemeente van Nederland moet er alles aan doen om te
vergroenen en de leefomgeving gezonder te maken. Bomen en struiken spelen daarin een
belangrijke rol. Overigens is dit ook een taak in het klimaatbestendig en waterproof maken van
de gemeente.
3. Het historische Rk kerkhof aan de Dijkweg in Naaldwijk is nu nog een groene spot tussen de
versteende omgeving. Dat dient behouden te blijven. Kappen van het groen aldaar en zoals
de verwachting is er een appartementengebouw neerzetten leidt tot verdere verstening en
hittestress en het is een verdere aantasting van de biodiversiteit.
4. Het is wel zo dat een deel van de bomen in slechte staat zijn, maar er is voor dat gebiedje
beslist een goed groenplan te maken waarin een combinatie van kap/bewaren/snoeien en
herplant kan leiden tot een prachtig en blijvend groen rustgebied voor mens en dier.
5. Het kappen, afgraven en bebouwen is geen goed plan. Wij denken dat in aansluiting met het
aanpalende groen langs de Verdilaan aan de overkant van de weg het kerkhofje kansen biedt
tot wederzijdse versterking van de groenkwaliteit. Dit sluit ook aan op de omgevingsvisie van
Westland waarin groen een prominente rol krijgt.
6. Groene stapstenen in de versteende leefomgeving zijn cruciaal voor dieren, vogels, vlinders
en insecten. Feitelijk zouden er om de paar honderd meter groene plekken moeten zijn. Door
de toenemende verstening neemt het groen in volume af. Ook het aantal plekken van
voldoende omvang en ecologische kwaliteit verschraalt. Tevens verstenen burgers hun tuinen
in hoog tempo, verdwijnen bomen en struiken en komen tegels, hokken en kunstgras ervoor in
de plaats.
Dit staat haaks op het beleid van de gemeente Westland die stelt een gezonde leefomgeving
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na te streven. Juist de gemeente die voor gezamenlijk belang opkomt moet zich inzetten voor
behoud van het schaarse groen en dit waar mogelijk uitbreiden/versterken. Zie bij toelichting.
Het behoud van dit kerkhofje is mede daarom van groot belang.
De gemeente moet niet alleen zelf haar grond actief vergroenen, maar ook, zoals in dit geval
van het Rk kerkhofje, meewerken voor behoud van het groen en tevens dit historische stukje
natuur en lokale geschiedenis bewaren. Het eventueel overnemen van de grond en het
benoemen als gemeentelijk monument van historisch belang is een goede optie.
Thans heeft Westland slechts ca. 0.3 boom per inwoner, dat is het minste van heel Nederland.
De norm zou naar 1 boom per inwoner moeten gaan als minimum. Dit moet wel binnen en bij
woonwijken liggen, want daar zijn bomen essentieel voor verkoeling en schaduw. De vele
bomen op het kerkhofje zullen niet worden herplant op het kerkelijk gebied, dus is het opnieuw
een aderlating voor het groen.
Wij stellen voor het Rk kerkhofje te behouden en te renoveren, tevens het een status te geven
van gemeentelijk waardevol historisch monument. Het groen en de omgeving kunnen worden
verbeterd en meer ecologisch divers worden gemaakt zodat in alle opzichten het een
belangrijke groene spot tussen het versteende hart van Naaldwijk wordt en blijft.
Wij willen weten of de natuurwaarden van dit kerkhof recent zijn geïnventariseerd, dat rapport
willen wij dan ook graag ontvangen. Zijn er beschermde soorten zoals vleermuizen of uilen
aangetroffen? Kortom worden er op grond van de wet Natuurbescherming wel of niet
natuurwaarden verstoord?
Voor zover wij weten heeft er geen ecologische toets plaatsgevonden, wij verzoeken u dat
alsnog te doen?
Tot slot verwijzen wij naar wat de gemeente zelf vindt:

Op de gemeentesite staat de visie van Westland; Dit is wat ze wil:
‘’Een goede balans tussen groen, economie en samenleven”
Westland is een gemeente waar het welzijn en de welvaart van onze inwoners voorop staan. We
zorgen daarbij goed voor onze leefomgeving en duurzaamheid heeft een prominente plek. We werken
samen met onze inwoners en ondernemers aan een optimale balans tussen de ecologische (o.a. van
natuur en milieu), economische en de sociale belangen binnen onze gemeente.
‘’houden we de omgeving groen en leefbaar… We combineren de inrichting van wijken met groen en
water’’
‘’In 2040 moeten onze dorpen groener zijn. Daarvoor gaan we meer groen aanleggen in bestaande
bebouwing én toekomstige nieuwbouwwijken. Niet zomaar wat grasveldjes, maar groen van kwaliteit.
Concreet gaat het per huishouden om één vierkante meter erbij. Voor nieuwbouw komt er een
duidelijke norm: 50 vierkante meter kwalitatief groen per woning. Dat kan gaan om parken tussen de
woningen, maar ook om groene daken of gevels.’’

Met vriendelijke groet
Geert van Poelgeest
Voorzitter

Huub van ‘t Hart
secretaris Natuurbescherming

Bijlage: Cc: lokale natuurorganisaties en Platform Natuur-Westland
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