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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie GroenLinks betreffende Vervolgvragen - 
rolstoelpad Donkere duinen 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 4 maart 2021 heeft de fractie GroenLinks onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van de raad, de onderstaande vragen gesteld over het rolstoelpad Donkere Duinen. 
Het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

Vraag: Waar haalt u vandaan dat het een geasfalteerde route zou moeten worden? Dit is nooit de 
insteek geweest van de motie. We betreuren het dat u denkt dat GroenLinks voor het asfalteren van 
paden in natuurgebieden is. We hebben diverse malen aangegeven dat het zou gaan om een pad met 
bijvoorbeeld grasstenen.  
Bij de beantwoording van de motie hebben wij aangegeven dat uit onderzoek is gebleken dat om een route 
door de Donkere Duinen toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en rollators, de paden volledig verhard 
moeten worden. In het advies van het kenniscentrum Groen & Handicap staat op pagina 21 onder 9.2.1.9: 
“Grasbetontegels geven veel stabiliteit, maar vormen een hobbelige ondergrond. Grastegels zijn daardoor niet 
geschikt als verharding voor rolstoelgebruikers en stoklopers.” (Bron: 
https://www.natuurzonderdrempels.nl/images/documenten/samen_op_pad_totaal.pdf)  
 
De Donkere Duinen is een Natura 2000 gebied en valt hiermee onder de Wet Natuurbescherming. Deze wet 
bepaalt dat in deze gebieden achteruitgang van kwaliteit en areaalvermindering niet is toegestaan. Ook is het 
volgens deze wet niet toegestaan om gebiedsvreemd materiaal in het gebied te brengen. Elk genoemd 
alternatief (zoals Grauwacke Flachkorn) is gebiedsvreemd materiaal. Dit materiaal heeft een kans op 
verspreiding in het gebied omdat het een halfverharding is. Navraag bij het adviesbureau leert dat er in 
Grauwacke eveneens mineralen zitten die mogelijk kunnen uitspoelen naar de omgeving. Hierom is gekozen 
om de voortoets uit te laten voeren met asfalt. Juist omdat dit een vast materiaal is en een zeer kleine kans 
heeft op verspreiding door het gebied.  
 
Vraag: Wat was de exacte onderzoeksopdracht die u gegeven heeft? Ging deze alleen over een 
geasfalteerde route? Zo ja, waarom? 
De uitvraag die gedaan is voor de voortoets was om te onderzoeken of het asfalteren van de paden mogelijk 
was. Zie het antwoord op vraag 1, er is geen geschikt alternatief mogelijk op deze locatie. 
 
Vraag: Op basis van dit document wijst u grasstenen af. In het document wordt echter een behoorlijk 
aantal verschillende soorten verhardingen genoemd dat prima geschikt is. Waarom heeft u deze 
mogelijkheden niet betrokken in uw onderzoeksopdracht? 
Zie het antwoord op vraag 1 & 2. 
 
Vraag: GroenLinks heeft lopende het traject verschillende voorbeelden in den lande aangedragen waar 
in Natura 2000-gebieden verharde, rolstoeltoegankelijke routes zijn aangelegd. Heeft het college deze 
voorbeelden bestudeerd? Zo ja, waarom kan het elders wel en hier niet? Zo nee, waarom niet? 
Tijdens het traject is uitgegaan van de geldende natuurwetgeving en het door te lopen vergunningstraject. 
Iedere situatie is anders en het is ‘bij voorbeelden in den lande’ niet te zeggen wat de beginsituatie en 
uitgangspunten waren. Daarom kun je verschillende situaties ook niet met elkaar vergelijken.  
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Vraag: Is het niet zo dat het college dit rapport ten onrechte aangrijpt om het pad niet aan te leggen?  
Elke ander vorm van verharden, zoals ook wordt aangeraden in het rapport, levert minder 
stikstofdeposities op, omdat er minder zwaar materieel hoeft te worden ingezet. Waarom houdt het 
college dan vast aan het standpunt dat het niet kan? 
Wij hebben grondig onderzocht of een rolstoelpad door de Donkere Duinen mogelijk is. Daarbij is gekeken 
naar mogelijkheden van rolstoelvriendelijk verharden i.r.t. stikstofuitstoot. Ook bijv. de aanleg van een pad met 
Grouwacke Flachkorn heeft een vergelijkbare stikstofuitstoot als asfalt, dat heeft navraag bij het adviesbureau 
uitgewezen. Ook bij deze aanleg is namelijk zwaar materieel en de nodige nabewerking nodig om het pad 
rolstoeltoegankelijk te maken. Daarnaast en los daarvan, is in een vroeg stadium afgewogen of verharding 
van de paden wel wenselijk is voor andere ‘verkeersdeelnemers’ op de paden.  Bij verharding verwachten wij 
een mogelijk conflict met andere weggebruikers zoals fietsers en scooters.  
 
Vraag: Is het college bereid om alsnog goed te kijken naar wat er wél zou kunnen om daarmee recht te 
doen aan de motie? Zo nee, waarom niet? 
Gedurende het hele traject is gekeken naar de mogelijkheden om de paden rolstoel- en rollatortoegankelijk te 
maken. Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht en er zijn diverse belangen afgewogen. Ook na 
vervolgvragen aan het onderzoeksbureau blijft het college bij het eerder genomen besluit om de paden niet te 
verharden. 

  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 

  
Den Helder, 31 maart 2021. 

  
  
  

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

J.A. (Jan) de Boer MSc.  
burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

  
 


