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Onderwerp: vergunning grondroerende werkzaamheden begraafplaats Dijkweg, Naaldwijk

Gemeente Westland
Commissie bezwaarschriften Westland
1.) Allereerst stelt Natuurlijk Delfland zich op het standpunt dat zij op grond van artikel 1:2 lid
3 Awb als belanghebbende dient te worden aangemerkt en dat haar bezwaar daarom
ontvankelijk dient te worden verklaard.
Artikel 1:2 Awb
1. (..)
2. (…)
3.Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene
en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke
werkzaamheden in het bijzonder behartigen.
Onze doelstelling blijkt uit artikel 2 lid 3 van onze Statuten. Mochten wij geen bundeling van
rechtstreeks bij het besluit betrokken individuele belangen tot stand brengen, dan behartigen
wij in ieder geval het algemeen belang van instandhouding van de nog bestaande natuur.
Verder omvatten onze feitelijke werkzaamheden ten behoeve van natuurbescherming,
anders dan in bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State met nummer ECLI:NL:RVS:2015:1869 (Vereniging Omwonenden Luchthaven
Twente tegen de gemeenteraad van Enschede), veel meer dan louter het aanwenden van
rechtsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan onze actieve bijdrage aan het onderhoud van de
natuur op verschillende locaties in Westland en daarbuiten.
Tot slot verwijst verweerder, om te betogen dat onze doelstelling onvoldoende
onderscheidend werkt, ten onrechte naar de uitspraak ECLI: NL:RVS:2008: BD 2647.
Ten eerste zijn onze doelstellingen zowel in functioneel als territoriaal opzicht voldoende
beperkt c.q. gespecificeerd. Verdere functionele inperking van onze doelstellingen is namelijk
onmogelijk, vanwege het natuurlijk evenwicht binnen biotopen en ecosystemen, alsmede
hun onderlinge afhankelijkheid. De territoriale beperking van onze werkzaamheden wordt
beschreven in artikel 1 lid 7 van onze statuten. Daarnaast hebben wij in het voorafgaande al
betoogd dat procederen maar een heel klein deel uitmaakt van al onze
natuurbeschermingswerkzaamheden.
Artikel 2 Statuten Natuurlijk Delfland
De vereniging heeft als doel:
1. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van
deze kennis;
2. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats
onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
3. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.

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

Wij korten dit af als natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming, de drie N’s.
Werkgebied (artikel 1 lid 7 Statuten):
Het werkgebied van de verenging omvat het grondgebied van de
gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland,
Westland en delen van de gemeenten Rijswijk (zuidoostelijk van de 44) en
's-Gravenhage (Leidschenveen-Ypenburg).
Inhoud activiteiten voor zover relevant in dit kader:
• Beheer b.v. boomgaarden, eendenkooien, rijksmonumenten (Hammenpoort),
geriefhoutbosje, Tanthofkade.
• Deze hebben zowel natuurhistorische en cultuurhistorisch aspecten
• onderzoeken: poelzone, Staelduinse Bos, maaibeheer en adviesbijeenkomst aan
raad
• beschermingsacties: de Zeven Gaten, Watergat
• activiteiten: knotten, excursies Prinsenbos, zandmotor, operatie Steenbreek in het
Westland
Bestuur:
Voorzitter, Geert van Poelgeest
Secretaris, Kees van der Kraan
Secretaris Natuurstudie, Cor Nonhof
Secretaris Natuureducatie, Geert van Poelgeest
Secretaris Natuurbescherming, Huub van ’t Hart
3 van de 4 bestuursleden zijn afkomstig uit Westland.
2) We erkennen dat de in artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(hierna: Wabo) opgesomde gronden limitatief- imperatief van aard zijn. Bijgevolg zijn de op
grond daarvan af te geven omgevingsvergunningen gebonden beschikkingen.
Ons inziens is echter zowel in het primaire besluit aangaande de vergunningverlening als in
het verweerschrift onvoldoende gemotiveerd hoe onderhavige vergunningverlening zich
verhoudt tot het gestelde in de artikelen 4.1. lid 3 en 4.3 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Daarbij gaat het om de vraag wat er vanuit het Rijk en de Provincie is bepaald over
toegestane invloed van de herinrichting van de begraafplaats Dijkweg op bijvoorbeeld de
Natura 2000-gebieden. Wat ons betreft is niet vast komen te staan dat geen negatieve
gevolgen zijn te duchten voor het gebied ‘Solleveld & Kapittelduinen’ en voor het
‘Natuurnetwerk Nederland’.
Anders dan verweerder heeft betoogd, gaat het dus niet om het hanteren van een ruimer
toetsingskader, maar om het correct toepassen van het in artikel 2.11 gegeven
toetsingskader, zo nodig aangevuld met dat uit artikel 2.12 van de Wabo.

Hartelijke groeten,
Geert van Poelgeest
voorzitter

Huub van ‘t Hart
secretaris Natuurbescherming

Bijlage: Cc: -
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