
 

 

AMENDEMENT 

  

Bescherm Natura 2000 gebieden tegen stikstofuitstoot recreatief autoverkeer 

            Invullen door Statengriffier 

Agendapunt  : Herziening 2021 Omgevingsbeleid 

Voordrachtnr.  : 7245  

Onderwerp : Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid 

 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 2 februari 2022 ter behandeling van 

bovenvermeld agendapunt; 

 

Besluiten: 

 

Het derde besluitpunt in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 

• Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, in het kader van de 

Herziening Omgevingsbeleid 2021; met planidentificatienummer DOSx2016x0504358VO-VA01, met 

dien verstande dat aan artikel 6.24 Natuurnetwerk Nederland van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland een lid wordt toegevoegd dat komt te luiden als volgt: 

 

7. In Natura 2000 gebied recreatief autoverkeer te verbieden en parkeermogelijkheden voor bezoekers 

slechts aan de rand of buiten Natura 2000 gebied toe te staan, uitgezonderd parkeerplaatsen die in Natura 

2000 gebieden aanwezig zijn bij strandopgangen, te weten: 

 

Solleveld & Kapittelduinen: 

- Rechtestraat en Strandboulevard in Hoek van Holland 

- Molenslag in Ter Heide (Monster) 

- (Verlengde) Strandweg ’s Gravenzande 

 

Meijendel & Berkheide: 

- Wassenaarse Slag Wassenaar 

Kennemerland-Zuid: 

- Langevelderslag Noordwijk 

Voornse Duinen: 

- Oostvoornse Meer Zuidzijde 

- Autostrand Oostvoorne 

- 1e en 2e slag bij Rockanje 

- Catamaranvereniging Hellecat 

Toelichting: 

In toenemende mate wordt geconstateerd dat Natura 2000 gebieden (zoals duinengebied Meijendel & 

Berkheide), die vanwege de grote waarde als ecologisch systeem met grote biodiversiteit zo hoog worden 

gekwalificeerd, in conflict komen met de aanwezigheid en verruiming van de recreatiemogelijkheden en de 

toenemende vraag naar recreatieruimte in de regio; 

 

Om recreatie in het dichtbevolkte gebied toch mogelijk te maken is het belangrijk om waar mogelijk de 

belasting op de Natura 2000 gebieden te verminderen. Door recreatief autoverkeer binnen Natura 2000 

gebieden te verbieden, zal de stikstofdepositie in het gebied afnemen. Door parkeren alleen aan de rand of 

buiten het gebied toe te staan, blijft recreatief bezoek aan Natura 2000 gebieden mogelijk, maar wel op een 

zo min mogelijk belastende wijze. 
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