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Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Aanvraag
Op 11 september 2012 hebben wij een aanvraag ontvangen van Arcadis Nederiand B.V.,
namens de gemeente Katwijk om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998 (verder: de wet) voor de aanleg en aanwezigheid van een parkeergarage in Katwijk gelegen
nabij de Natura 2000-gebieden 'Meijendel & Berkheide' en 'Coepelduynen'.

Besluit
Op grond van onze ovenwegingen, zoals weergegeven in bijlage 1onder D. besluiten wij een
vergunning ex artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 aan de gemeente Katwijk
te verlenen voor de aanleg en aanwezigheid van een parkeergarage ln Katwijk gelegen nabij de
Natura 2000-gebieden 'Meijendel & Berkheide' en 'Coepelduynen'.
Ter bescherming van de aanwezige natuunwaarden verbinden wij aan de vergunning ex artikel 16
en 19d van de Natuurbeschermingswet de volgende voorschnften:
'Bezoekadres

Algemeen

Zukl-Hollandplein 1
2596 AW Den hlaag

1) De aanvraag (brief van 30 augustus 2012) en de documenten 'Aanvraag NB-wetvergunning
Tram 8en 9en bussen

parkeergarage Katwijk' gedateerd 29 augustus 2012 met kenmerk C03021.000106.0100 en

18, 22,65 stoppen

'Passende beoordeling parkeergarage Katwijk t . b v , vergunningverlening artikel 19d Nbwet

dichlbi) hel
provinciehuis, Vanal
station Den Haag CS is

1998' gedateerd 30 augustus 2012 met kenmerk 076504694:0.17 maken deel uit van deze
vergunning, tenzij voorschriften anders bepalen,

het Ben nwnuten kipen
De parkeerruimte voor
aulo's Is beperkt,

2) De vergunninghouder dient:
- de aanvang van de werkzaamheden/activiteit uitertijk één week van tevoren schriftelijk te

Afdeüng Vergunningen

melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst

is ISO-9001

Zuid-Holland Zuid met bijgevoegd een volledig ingevuld informatieblad die bij deze

gecertificeerd
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vergunning is gevoegd.Het informatieblad behorende bij een
Natuurbeschermingswetvergunning is ook digitaal (word-of PDF-format) beschikbaar en
down te loaden viaviww.pzh.nl.Opditformulier dient ook vermeld teworden welk
materieel zalworden ingezet,
- wijzigingen van gegevens uit het informatieblad van bijvoorbeeld contactpersonen of
contactgegevens voorafonder vermelding van dewijzigingsdatum schrtftelijk te melden
aan de afdeling Handhaving.
- ervoor te zorgen datde voorwaarden waaronder deze vergunning isverleend,bekend is blj
personeel (van derden) middels een toereikende schrtftelijke instructie. Deze instructie
dient tevens aan de afdeling Toezicht en Handhaving,Team Groenvan de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tewordengestuurd.Deze instructie dient uiterlijk drie
weken na het inwerking treden van de vergunning of uiteriijk drieweken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de afdeling Toezicht en Handhaving,Team Groenvan de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te wordengestuurd.
- uitertijk éénweek nahet beëindigen van dewerkzaamheden alle bouwmaterialen, zwerfvuil
enandere gebiedsvreemde elementen die verband houden met dewerkzaamheden,
opgeruimd tehebben;
- uitertijk éénweek na hetbeëindigen van dewerkzaamheden de afdeling Toezicht en
Handhaving,Team Groenvan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan in kennis te
stellen.
Contactgegevens van de afdeling Toezicht en Handhaving,Team Groen van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuidzijn: postbus 550,3300ANte Dordrecht,
telefoonnummer 078-7708585 (fax 078-7708584. mailadres: meldinqNBwet(a)ozhz,nl),
3) De vergunninghouder Isteallen tijde verantwoordelijk en dient ervoor le zorgen datde
vergunning envoorschriften worden uitgevoerd ennageleefd zoalsgeformuleerd.
4) Bijwijzigingen van omstandigheden waaronder dezevergunning isverteend dient de
provincie Zuid-Holland, afdeling Vergunningen, bureau Omgevingsvergunning, Groen en
Grondwater, Postbus 90602,2509 LP Den Haag,telefoonnummer 070-441 7569 hiervan
terstond in kennis teworden gesteld.
5) Indien instrijd met deze vergunningwordt gehandeld, kandeze vergunning te allen tijde
worden ingelrokken (artikel43 lid2 Natuurbeschermingswet). Overtreding van éénof
meerdere vergunningvoorschriften, gesteld bijof krachtens artikel 16en/of 19dvan de
Natuurbeschermingswet 1998 iseen economisch delict indezin van artikel l a . 2°van de
Wet op Economische Delicten.Eeneconomisch delict is een misdrijf voor zover opzettelijk
begaan.Voor zover hetnielopzettelijk is begaan is heteenovertreding.
6) Bij noodzakelijke wijziging van detenaamstelling van vergunninghouder dient de huidige
vergunninghouder overeenstemming te bereiken met de partij die alsvergunninghouder gaat
optreden. DeafdelingVergunningen, bureau Omgevingsvergunning. Groen en Grondwater,
Postbus 90602,2509 LP Den Haag,dient van dezewijziging vandetenaamstelling te
worden geïnformeerd.
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Werkzaamheden
7) Devoonwaarden waaronder deze vergunning is verieend dienen bekendtezijn bij personeel
van derden middels eentoereikende schriftelijke instructie. Deze Instructie stuurt utevens
aan de afdeling Handhaving vande provincie Zuid-Holland te Dordrecht (zie adres onder
voorwaarde 4) teworden gestuurd.
8) Voor het uitvoeren vanwerkzaamheden dient gebruik le worden gemaakt van bestaande
infrastructuur. De aan-en afvoerdepots, depots van grond en materialen,bouwketen e.d,
dienen buiten de Natura 2000-gebieden 'Meijendel & Berkheide' en 'Coepelduynen' te
worden gesitueerd.
9) De parkeerplaats mag ruimte bieden voor maximaal 770 parkeerplaatsen.
Opheffing paiiteerplaatsen centrum Katwijk
10) De parkeergarage mag niet eerder ingebruik worden genomen voordat in het centrum van
de gemeente Katwijk intotaal minimaal 157 parkeerplaatsen Inde Princestraat,
Andreasplein en/of Baljuwplein fysiek zijn opgeheven. De aanvrager dient minimaal vier
weken voordat de parkeerplaats wordt geopend bij het bevoegd gezag (zie adresgegeven
voorschrift 6) aannemelijk te maken dat de 157 parkeerplaatsen fysiek zijn opgeheven.
Ter inzage legging ontwerpbesluit en Indiening zienswijzen
Het ontwerpbesluit is op 9oktober 2012 gepubliceerd in Katwijk Central enop 11oktober 2012 in
De Rijnsburger. Van 15oktober 2012 tot en met 26 november 2012was voor een ieder de
mogelijkheid om mondeling of schriftelijk zienswijzen in te brengen.
Op 20 november 2012 hebben wijeen zienswijze ontvangen van Stichting Berkheide
Coepelduynen, mede namens Stichting Duinbehoud. Onzereactie opdezezienswijze vindt uin
paragraaf E.
Beroep tegen de definitieve beschikking
Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden op grond vanAfdeling 6,2 van de
Algemene wet bestuursrecht gedurende zesweken met ingang vandedag na de dag waarop
een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd,beroep instellen bijde Afdeling
bestuursrechtspraak van deRaad van State,Postbus 20019,2500 EA Den Haag.Géén beroep
kanworden ingesteld door een belanghebbende aanwie redelijkerwijs kanworden verweten dat
hij geenzienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking.
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Indien tegen het definitieve besluit beroep wordt ingesteld,kan overeenkomstig het bepaalde In
artikel46 van de Wet opde Raad van State enartikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek lot hettreffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan State,
Postbus 20019, 2500 EADen Haag.
Hoogachtend,
Gedeputeerde StatenvanZuid-Holland,
voor dezen.

ir. L.C. deJonge MPA
Hoofd bureau Omgevingsvergunning, Groen en Grondwater
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoorstaatergeen fysieke handtekeninginde brief

Afschrift aan:
Gemeente Katwijk, La.v. de heer J.W. Ypma, Postbus 589,2220AN Katwijk;
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Handhaving,dhr. C. Ladrak, Postbus 550.
3300AN Dordrecht;
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Directie RRE/Nb-wel team,t.a.v.
drs. P.E.C. Keldennan, Postbus 20401, 2500 EK DenHaag;
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap vanRijnland,afdeling Plantoetsingen
Vergunningverlening, Postbus 156,2300ADLeiden;
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Postbus 556,3000ANRotterdam;
Stichting Berkheide Coepelduynen,Schimmelpenninckslraat 171.2221HNKatwijk
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Bijlagen bij vergunning parkeerplaats Katwijk
Bijlage 1
A. Gevraagde activiteit
B. Procedure
C. Wettelijk kader Natuurbeschermingswet 1998
D. Overwegingen
E. Zienswijze
Biilaoe 2
Instandhoudingsdoelstelllngen aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden
'Meijendel & Berkheide' en'Coepelduynen'. Doelen enwaarden van de (voormalig) beschermde
natuurmonumenten.
Bijlage 3
Memo 'Beantwoording zienswijzen Nb-wetvergunning parkeergarage Katwijk', Arcadis, 10
december 2011
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Bijlage 1
A Gevraagde activiteit
Het project betreft de realisatie van een ondergrondse parkeergarage voor maximaal 770
parkeerplaatsen tussen de boulevard endewaterkering in Katwijk

