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Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging   

Wij beschermen de natuur in Delfland. Geef ons draagvlak met je lidmaatschap. Natuurlijk Delfland heeft een ANBI-
status, waardoor jouw gift of donatie fiscaal aftrekbaar is.  

 
25 februari 2021 
Onderwerp: Pro forma bezwaarschrift inzake uw afwijzing van ons verzoek tot handhaving 
o.g.v. Wet natuurbescherming inzake Bomenkap Woutersweg 18A, 2691 PR ’s-
Gravenzande en Regeling Tijdelijke Natuur 
Ons kenmerk: HAR 2020 12 27 
Uw kenmerk: Z-SGG-2012-000888 
 
College van B&W en gemeenteraad van de gemeente Westland 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 
 
Geacht College, 
 
Bij deze tekent Natuurlijk Delfland op nader aan te voeren gronden pro forma bezwaar aan 
tegen uw besluit vervat in uw brief d.d. 15 januari 2021 inzake Woutersweg 18a afwijzing 
handhavingsverzoek en afwijzing verzoek toepassen Regeling Tijdelijke Natuur. 
De kern van ons bezwaar betreft de twee door ons naar voren gebrachte aspecten: de 
overtreding van de Wet natuurbescherming op grond waarvan wij handhaving aanvroegen 
en ons voorstel om in dit geval  en soortgelijke gevallen in de gemeente Westland gebruik te 
maken van de Regeling Tijdelijke Natuur via een ontheffing van de Omgevingsdienst 
Haaglanden. Wij verzoeken u een extra termijn om onze bezwaren aan u toe te zenden en 
lopende dit bezwaarschrift geen kap van bomen dan wel aantasting van natuurwaarden in 
het kader van de Wet natuurbescherming toe te staan.  

 
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.  
Zie voor de volledige statuten en feitelijke werkzaamheden in en m.b.t. de natuur in de 
gemeente Westland: 
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05a%20Statuten%20Natuurlijk%20Delfland%202
019.pdf 
 
Met vriendelijke groet 
 
Voorzitter      Secretaris Natuurbescherming 

Geert van Poelgeest    Huub van ’t Hart 

 
Bijlage: 

mailto:NatuurlijkDelfland@knnv.nl
https://delfland.knnv.nl/
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05a%20Statuten%20Natuurlijk%20Delfland%202019.pdf
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/05a%20Statuten%20Natuurlijk%20Delfland%202019.pdf

