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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied
Kennemerland-Zuid
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
Het besluit van 25 april 2013 (PDN/2013-088; Stcrt. 2013, 12211) tot aanwijzing van Kennemerland-Zuid als
Natura 2000-gebied wordt als volgt gewijzigd:
1.
De kaart wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit;
2.
De nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het besluit van 25 april 2013 wordt gewijzigd op de
in de nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze.
Artikel 2
1.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2.
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking in de Staatscourant.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
w.g. Sharon A.M. Dijksma
d.d. 16 oktober 2014

Dit wijzigingsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage
gelegd. De exacte periode en locatie worden vermeld in de bekendmaking die wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in de advertentie die wordt gepubliceerd in gedrukte media en op internet.
Het wijzigingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000.

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar
voren hebben gebracht of die het redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te
hebben gebracht, kunnen gedurende zes weken ná de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit:
primaire besluit ingeschreven onder stuknummer OZ4 63080/52.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het besluit van 25 april 2013
[PDN/2013-088], waarmee Kennemerland-Zuid is aangewezen als Natura 2000-gebied

Inleiding
1. Dit besluit behelst een grenswijziging van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Deze wijziging is
noodzakelijk geworden naar aanleiding van de uitspraak van 23 juli 2014 van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201305108/1/R2) met betrekking tot het
aanwijzingsbesluit van dit Natura 2000-gebied (PDN/2013-088). De grenswijziging betreft een kleine
oppervlakte bos nabij het verzorgingshuis Wildhoef (Bloemendaal). Deze wijziging wordt in de
onderstaande paragrafen nader uitgewerkt en toegelicht. De nota van toelichting behorende bij bedoelde
aanwijzing wordt aangepast volgens de tekst van paragrafen 5 en 6.
Verbetering van de begrenzing van het gebied
2. In het aanwijzingsbesluit van 25 april 2013 is de grens van het gebied ten westen van het
verzorgingshuis Wildhoef op de kadastrale grens gelegd. Dit werd beschouwd als een logische grens
tussen de bossen van de Schapenduinen en de meer parkachtige omgeving rond Wildhoef.
3.

Blijkens de aangehaalde uitspraak heeft de Afdeling overwogen “dat de begrenzing van het gebied ter
plaatse van deze gronden niet is gebaseerd op ecologische criteria, maar is gebaseerd op
eigendomsgrenzen. Ter zitting heeft de staatssecretaris onderschreven dat zich ter plaatse van de
gronden aan de noord- en zuidzijde van het verzorgingshuis Wildhoef aaneengesloten duinbossen
bevinden en geen sprake is van uitsluitend een parkachtige omgeving.” Op grond van deze overweging
acht de Afdeling de gekozen grens onvoldoende gemotiveerd (r.o. 6.4).

4.

Wegens aanwezigheid van het habitattype duinbossen (H2180) is de grens gelegd op de bosrand aan de
noord-, west- en zuidzijde van de bebouwing van Wildhoef. Dit betreft een uitbreiding van ongeveer
8000 m2. In het bestemmingsplan Bloemendaal 2012 heeft dit bos de bestemming “Natuur-3” (gelijk
aan de bestemming van het bos van de aangrenzende Schapenduinen (ten noorden van Donkerelaan).

Aanpassing nota van toelichting
5. In de nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit worden in paragraaf 3.3 (Begrenzing en
oppervlakte) de volgende wijzigingen aangebracht:
• In de 1e alinea wordt de datum van de kaartproduktie gewijzigd in: 2-4-2013 (kaartbladen 2-3) en
13-10-2014 (kaartblad 1).
6.

In Bijlage C, paragraaf 3.2, pagina 56, wordt het antwoord op de zienswijze
Een inspreker verzoekt Dennenheuvel en het Schapenduinen-wandelgebied geheel binnen de Natura
2000-begrenzing op te nemen. Het zuidelijke deel kent grote samenhang met het omringende Natura
2000-gebied en heeft hoge natuurwaarde. Een inspreker verzoekt ook het oostelijke deel van landgoed
Wildhoef binnen de begrenzing op te nemen. De hier aanwezige duinbossen (H2180) lopen over in de
graslanden van Veen en Duin. De bossen en de onlosmakelijk daarmee verbonden graslanden kennen
een hoge ecologische waarde en zouden daarom volgens de inspreker onderdeel moeten worden van het
Natura 2000-gebied.
vervangen door:
De zienswijze is deels overgenomen. Het westelijk deel van Wildhoef, dat bestaat uit duinbossen
(H2180), is aan het gebied toegevoegd (aansluitend op het bos van de Schapenduinen). De oostgrens
wordt gevormd door bebouwing en tuinen van woonhuizen en de bosrand rondom verzorgingshuis
Wildhoef. Ten oosten daarvan gaat het om een parkachtige omgeving die niet gerekend kan worden tot
het habitattype. Iets dergelijks geldt voor de omgeving van het Zorgcentrum Dennenheuvel.

