Procedurewijzer
Voor het wijzigingsbesluit
Veluwerandmeren
#76 Veluwerandmeren

Inhoudsopgave

Procedurewijzer – 2
Wat is Natura 2000? – 2
Wijzigingsbesluit – 2
In beroep gaan (wijzigingsbesluit Veluwerandmeren) – 3
Inzien van het wijzigingsbesluit en achtergronddocumenten – 4
Meer informatie – 4
Bijlage 1: Overzicht van (achtergrond)documenten – 5

1

Procedurewijzer
Deze procedurewijzer is geschreven als toelichting op de publicatie van een definitief
wijzigingsbesluit Natura 2000.
Op dit moment is het wijzigingsbesluit voor onderstaand gebied gepubliceerd.
076
Veluwerandmeren (wijzigingsbesluit)
Een overzicht van alle Natura 2000-gebieden vindt u via de internetsite van het ministerie van
Economische Zaken (www.rijksoverheid.nl/natura2000).

Wat is Natura 2000?
Meer natuur, vitale natuur. Dat is de kern van het natuurbeleid. Een mooi landschap om met
plezier in te wonen, te werken en te recreëren. Dit landschap is óók het leefgebied van onze
40.000 soorten dieren en planten. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) beschermt de
natuur door wetgeving en zorgt voor onderhoud en aanleg van nieuwe natuur. We doen veel, maar
we kunnen het niet alleen. Daarom geeft het ministerie samen met de provincies geld, advies en
ruimte aan mensen en bedrijven die zich actief inzetten voor natuur en landschap. Als iedereen
bijdraagt om de natuur in goed evenwicht te ontwikkelen, kunnen we daar voor lange tijd van
blijven genieten.
De natuur houdt niet op bij de grens. Het is onderdeel van een groter geheel. Daarom zijn er regels
opgesteld voor alle Europese lidstaten. Het gaat om de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Vogel- en
Habitatrichtlijn beschermen Europa’s natuurparels, de zogenoemde Natura 2000-gebieden.
Stuk voor stuk gebieden met bijzondere planten en dieren. Ook in Nederland willen we voorkomen
dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat zeldzame soorten verder in aantal afnemen. De
natuurgebieden waar het bij Natura 2000 om gaat, zijn het in ecologisch opzicht waard om
beschermd te worden. Denk aan gebieden als de Wadden, de Veluwe en de Biesbosch. Maar
natuurgebieden bieden meer. Veel mensen kunnen in en om deze gebieden terecht voor
recreatieve activiteiten. Dit zorgt voor toegevoegde waarden, zoals meer woongenot, een betere
gezondheid en een gunstig vestigingsklimaat. Ofwel, Natura 2000-gebieden renderen in ecologisch
en economisch opzicht.

Wijzigingsbesluit
De aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden worden opgesteld door het ministerie van
EZ. Bij een definitief aanwijzingsbesluit kwam een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied tot 1 januari
2017 onder de wettelijke bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998. Nu is dat de Wet
natuurbescherming. Het aanwijzingsbesluit somt op voor welke habitattypen en/of soorten een
gebied wordt aangewezen. Een belangrijk onderdeel van de besluiten zijn de
instandhoudingsdoelstellingen. Wat dit betekent voor activiteiten in en rondom een Natura 2000gebied wordt nu nog niet besloten. Dat gebeurt in het beheerplan en eventueel bij de
vergunningverlening. In het onderhavige geval gaat het om een wijzigingsbesluit waarin het
definitieve aanwijzingsbesluit wordt aangepast. Dat betekent dat het niet gaat om een compleet
aanwijzingsbesluit, maar slechts om een besluit dat bepaalde onderdelen van het oorspronkelijke
aanwijzingsbesluit wijzigt. In het onderhavige geval gaat het om het (definitieve) wijzigingsbesluit
Veluwerandmeren.
Bij elk ontwerpwijzigingsbesluit vindt een inspraakprocedure plaats op grond van de Algemene wet
bestuursrecht. Van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013 heeft het ontwerpwijzigingsbesluit ter
inzage gelegen. Het (definitieve) wijzigingsbesluit volgt na afloop van de openbare procedure.
Belanghebbenden kunnen in beroep gaan bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de
indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft als ze het niet eens zijn met het (definitieve)
wijzigingsbesluit. Zie de volgende paragraaf voor de voorwaarden waaronder dat in deze gevallen
kan.
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In beroep gaan
De staatssecretaris van EZ heeft het besluit tot wijziging van het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren op 3 mei 2017 in de Staatscourant bekend gemaakt.
Wie mag beroep instellen?
Belanghebbenden die op het ontwerpwijzigingsbesluit een zienswijze hebben ingediend, of
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze
naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen bij de rechtbank. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, vanaf de dag na die waarop het beheerplan ter
inzage is gelegd.
Waartegen kunt u beroep instellen?
Er kan geen beroep worden ingesteld tegen artikel 1, derde lid van dit wijzigingsbesluit:
“De doelstellingen van het beschermde natuurmonument dat is opgegaan in het Natura 2000gebied en die grond van het tweede lid van artikel 9.1, tweede lid van de Wet natuurbescherming
zijn vervallen, zijn verwijderd uit de nota van toelichting behorend bij het in het eerste lid bedoelde
besluit en de begrenzing van het beschermde natuurmonument is verwijderd van de daarbij
behorende kaart.” Dit betekent dat geen beroep kan worden ingesteld tegen van rechtswege
vervallen instandhoudingsdoelen van beschermde natuurmonumenten. Tegen de overige
onderdelen van het wijzigingsbesluit staat wel beroep open.
Hoe kunt u beroep instellen?
De beroepstermijn start op 4 mei 2017 en duurt tot en met 14 juni 2017. Indien u in beroep wenst
te gaan, stuurt u een beroepschrift naar de rechtbank van het arrondissement waar de gemeente
waar u woonachtig bent, onder valt. Zie voor de onderverdeling van gemeenten over de
verschillende rechtbanken (arrondissementen): www.rechtspraak.nl/organisatie-encontact/organisatie/rechtbanken. Indien u geen woonplaats in Nederland heeft, dient u het
beroepschrift in bij de rechtbank in Den Haag. De behandeling van het beroep verloopt verder via
de rechtbank.
U dient in het beroepschrift uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het
besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit en uw
handtekening.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst niet de werking van dit wijzigingsbesluit. Indien een beroepschrift
is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de rechtbank.
Ook in het verzoek voor een voorlopige voorziening dient u uw naam en adres te vermelden, de
datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens
bent met het besluit en uw handtekening. Tevens u dient een afschrift van uw beroepschrift bij te
voegen. Zo mogelijk dient tevens een kopie te worden toegevoegd van het besluit waarop het
geschil betrekking heeft.
Naar aanleiding van het verzoek kan de rechter een voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Griffierecht
Voor de behandeling van het beroep en voor het verzoek om een voorlopige voorziening bij de
rechtbank, is griffierecht verschuldigd. De hoogte van dit griffierecht vindt u eveneens op de
website www.rechtbank.nl.
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Heeft u vragen over de beroepsprocedure, dan kunt u bellen met het klantcontactcentrum van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): 088 042 42 42 (lokaal tarief).
Naar aanleiding van de beroepsprocedure bij de rechtbank kan het zijn dat er wijzigingen komen in
het besluit.

Inzien van het wijzigingsbesluit en achtergronddocumenten
Alle (achtergrond)documenten (zie ook bijlage 1) bij de het wijzigingsbesluit kunt u digitaal inzien
en downloaden via de internetsite: www.rijksoverheid.nl/natura2000.
De volgende documenten staan op deze website:
1. Het wijzigingsbesluit en de gewijzigde kaarten bij het besluit voor het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren.
2. Het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren waarop het
wijzigingsbesluit betrekking heeft (tegen dit besluit is geen inspraak of beroep meer mogelijk).
3. Het ontwerpwijzigingsbesluit van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.
4. Nota van Antwoord en Nota van Antwoord op hoofdlijnen.
5. Toelichting en verklarende woordenlijst.
6. De procedurewijzer; dit is de brochure die u nu leest.
7. Overige achtergrondinformatie, zoals eventuele onderzoeksrapporten.

U kunt de documenten van 3 mei 2017 tot en met 13 juni 2017 inzien op de vestiging van het
ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den Haag. Houdt u daarbij
rekening met de reguliere openingstijden.

Meer informatie
Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website
www.rijksoverheid.nl/natura2000. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van
(achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met
het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42 (lokaal tarief).
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Bijlage 1: Overzicht van (achtergrond)documenten
De (achtergrond)documenten zijn onderverdeeld in categorieën. De documenten kunt u digitaal
inzien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000.
A Producten van EZ
A1 Algemeen
 Procedurewijzer voor dit wijzigingsbesluit (dit document).
 Toelichting en verklarende woordenlijst.
A2 Veluwerandmeren
 Wijzigingsbesluit N2K076 VH Veluwerandmeren (2017) met Natura 2000-kaarten.
 Ontwerpwijzigingsbesluit N2K076 Veluwerandmeren (2013) met N2000-kaart
 Aanwijzingsbesluit N2K076_DB HVN Veluwerandmeren met N2000-kaarten
 Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor project IJsseldelta-Zuid (2013)
 In “archief” op de Natura 2000-website:
o kaarten Vogelrichtlijngebieden Veluwemeer (2000), Drontermeer (2000) en
Wolderwijd-Nuldernauw (2000) , kaart Habitatrichtlijngebied Veluwemeer en
Wolderwijd (2003), kaart Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (deel 1,2,3):
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&gr
oep=5&id=n2k76&topic=documenten
B Producten van onderzoeksinstituten
 R.M.G. van der Hut, 2016. Monitoring Rietmoeras fase 0 ten behoeve van het project
IJsseldelta. Jaarrapport 2016. A&W-rapport 2242 Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek, Feanwâlden.
 Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta , 28 april 2015. Addendum Passende Beoordeling
IJsseldelta-Zuid, uitwerking ADC-criteria, versie 1 concept.
 Project IJsseldelta, 17 augustus 2012. Deelproduct 14, Inrichtingsplan natuur, Planstudie
IJsseldelta- Zuid, in opdracht van provincie Overijssel.
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