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Geachte Raad,
Op 12 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen van Dunea voor een
omgevingsvergunning voor het verrichten van diverse werkzaamheden in Meijendel. Op 18 januari
jongstleden heeft het college besloten om de vergunning te verlenen. Het is niet de verwachting
dat de werkzaamheden zullen leiden tot extra bezoekers aan Meijendel. Echter, de druk op het
natuurgebied kent momenteel al pieken en als we niks doen, zal de druk de komende jaren alleen
maar hoger worden als gevolg van het toenemend inwoneraantal in de regio. Middels deze brief
willen we u op de hoogte brengen van de stappen die we – samen met Dunea – zetten om op korte
en lange termijn de balans te vinden én te houden tussen natuurwaarde en recreatie. Het gaat
hierbij onder andere om spreiding van recreatie over een groter gebied en een transitie in
mobiliteit.
Samenwerking tussen de gemeente, Dunea en andere partners in de regio
De afgelopen periode zijn al veel acties in gang gezet, waarbij wordt samengewerkt met Dunea en
andere partners in de regio. Zo is de communicatie vanuit de gemeente en Dunea aangepast en
worden bezoekers gestimuleerd om andere ingangen te kiezen dan Meijendel om recreatiespreiding
actief te faciliteren. Ook partnerorganisaties zijn gevraagd om dit te wijzigen in hun communicatie.
Als het toch erg druk wordt, worden verkeersregelaars ingeschakeld om het verkeer in goede
banen te leiden. Ook zijn duinwachters en BOA’s actief om er zorg voor te dragen dat bezoekers
netjes omgaan met het gebied. Daarnaast wordt er actief gecommuniceerd over andere groene
plekken in Wassenaar en de regio, om in te recreëren in plaats van Meijendel (zie bijvoorbeeld de
webpagina https://www.wassenaar.nl/kom-in-beweging-ontdek-de-veelzijdige-wandelroutes-in-enrondom-wassenaar-0). Ook wordt vanuit de provincie gewerkt aan een visie op recreatie, waarmee
voor de langere termijn ideeën bestaan over de spreiding van bezoekers. Verder sluit de gedachte
van het Nationaal Park Hollandse Duinen hier naadloos op aan: aan de hand van verschillende
parkpoorten en parkways spreiden bezoekers zich beter over de verschillende gebieden en bereiken
ze die op meer duurzame methoden. Ook gemeentebreed wordt gewerkt aan een
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mobiliteitstransitie, waarbij het de inzet is om autogebruik af te laten nemen en waarbij het
gebruik van duurzame vormen van mobiliteit wordt gestimuleerd.
Zienswijze
Bij de onderhavige vergunningaanvraag was sprake van een reguliere procedure. In
tegenstelling tot wat het geval is bij uitgebreide voorbereidingsprocedures, biedt een reguliere
procedure niet de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Toch hebben we een
zienswijze ontvangen. Omdat we de grote hoeveelheid werk die de indieners hierin hebben
gestoken zeer waarderen, evenals de grote mate van betrokkenheid, hebben we de indieners
van de zienswijze een uitgebreide reactie gestuurd. Daarin wordt uitgelegd dat de aanvraag
integraal is getoetst en dat op basis van de toetsing geen grond is gevonden om de vergunning
niet te verlenen. Daarnaast wordt in de reactie uiteengezet dat de activiteiten waar een
vergunning voor nodig is, beperkt zijn. Een groot deel van de activiteiten is vergunningvrij. Ook
valt een gedeelte onder de provincie als bevoegd gezag. Dit wordt beide duidelijk aangegeven in
de onderbouwing.
Omdat we gezamenlijk aan de slag willen met het aanpakken van de opgave, nodigen we de
indieners uit voor een gesprek. Ook andere betrokkenen vragen we om aan dit gesprek deel te
nemen: de provincie, Dunea en de bewonersvereniging. We willen samenwerken aan de opgave
en maatregelen om op korte en lange termijn natuur en recreatie in balans op te laten gaan.
Tot slot
We hopen u middels deze brief voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de stappen die
gezet worden om de (voorziene) druk op Meijendel te verminderen. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn, wordt uw raad daar uiteraard over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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