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Procedurewijzer 
 
Deze procedurewijzer is geschreven als toelichting op de publicatie van de wijziging van 101 
aanwijzingsbesluiten Natura 2000. 
 
Het wijzigingsbesluit omvat onderstaande gebieden:  
 
001 Waddenzee    
002 Duinen en Lage Land Texel  
003 Duinen Vlieland   
004 Duinen Terschelling   
005 Duinen Ameland   
007 Noordzeekustzone      
009 Groote Wielen 
010 Oudegaasterbrekken, Fluessen en 

omgeving  
013 Alde Feanen     
015 Van Oordt’s Mersken    
016 Wijnjeterper Schar     
017 Bakkeveense Duinen     
018 Rottige Meenthe & Brandemeer   
021 Lieftinghsbroek 
022 Norgerholt      
023 Fochteloërveen 
024 Witterveld      
025 Drentsche Aa-gebied 
028 Elperstroomgebied      
029 Holtingerveld 
030 Dwingelderveld 
032 Mantingerzand      
034 Weerribben      
035 De Wieden      
036 Uiterwaarden Zwarte water en Vecht  
037 Olde Maten & Veerslootslanden   
038/ Rijntakken 
066-068  
039 Vecht- en Beneden-Reggegebied    
042 Sallandse Heuvelrug     
044 Borkeld      
045 Springendal & Dal van de Mosbeek 
047 Achter de Voort, Agelerbroek & 

Voltherbroek 
048 Lemselermaten      
049 Dinkelland      
050 Landgoederen Oldenzaal     
051 Lonnekermeer      
053 Buurserzand & Haaksbergerveen    
054 Witte Veen     
057 Veluwe      
058 Landgoederen Brummen     
060 Stelkampsveld      
061 Korenburgerveen 
062 Willinks Weust     
065 Binnenveld 
069 De Bruuk 

070 Lingegebied & Diefdijk-Zuid   
071 Loevestein, Pompveld & Kornsche 

boezem  
072 IJsselmeer      
073 Markermeer & IJmeer    
074 Zwarte Meer     
076 Veluwerandmeren      
082 Uiterwaarden Lek     
083 Botshol      
084 Duinen Den Helder-Callantsoog 
085 Zwanenwater & Pettemerduinen    
087 Noordhollands Duinreservaat     
088 Kennemerland-Zuid      
094 Naardermeer      
096 Coepelduynen      
097 Meijendel & Berkheide    
100 Voornes Duin     
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek  
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck  
105 Zouweboezem 
109 Haringvliet 
111 Hollands Diep 
112 Biesbosch      
113 Voordelta      
115 Grevelingen      
116 Kop van Schouwen    
117 Manteling van Walcheren    
118 Oosterschelde      
122 Westerschelde & Saeftinghe    
123 Zwin & Kievittepolder    
128 Brabantse Wal     
130 Langstraat      
131 Loonse en Drunense Duinen & 

Leemkuilen 
132 Vlijmens ven, Moerputten & Bossche 

Broek 
133 Kampina & Oisterwijkse Vennen   
134 Regte Heide & Riels Laag  
135 Kempenland–West      
136 Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux 
137 Strabrechtse Heide & Beuven   
138 Weerter- en Budelerbergen & 

Ringselven  
139 Deurnsche Peel & Mariapeel 
141 Oeffelter Meent 
142 Sint Jansberg     
144 Boschhuizerbergen      
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145 Maasduinen      
147 Leudal      
 
148 Swalmdal      
149 Meinweg 
150 Roerdal 
152 Grensmaas      

153 Bunder- en Elslooërbos 
154 Geleenbeekdal      
155 Brunssummerheide      
156 Bemelerberg & Schiepersberg 
157 Geuldal      
158 Kunderberg      
159 Sint Pietersberg & Jekerdal 

 
 
 
 

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 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
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. Oftewel: Natura 2000-gebieden renderen in 
ecologisch en economisch opzicht. 
 
 
 

Wijzigingsbesluit  
 
De aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden worden opgesteld door het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bij een definitief aanwijzingsbesluit komt een Vogel- en/of 
Habitatrichtlijngebied onder de wettelijke bescherming van 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 2000-gebied wordt nu nog niet besloten. Dat gebeurt in 
het beheerplan en eventueel bij de vergunningverlening. 
De bedoeling van het besluit is het corrigeren van wat ten aanzien van de te beschermen 
habitattypen van Bijlage 1 en soorten van Bijlage 2 van de Habitatrichtlijn niet goed is gegaan bij 
het publiceren van de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten. Het betreft vooral het alsnog 
beschermen van habitattypen en soorten die op het moment van aanwijzen (in voldoende mate en 
duurzaam) aanwezig bleken te zijn. Deze waarden en de daarvoor gestelde instandhoudings-
doelstellingen worden met dit wijzigingsbesluit aan de betreffende aanwijzingsbesluiten 
toegevoegd. In een beperkt aantal gevallen bleken typen en soorten op het moment van aanwijzen 
niet (in voldoende mate en duurzaam) aanwezig te zijn. Deze worden met dit wijzigingsbesluit 
verwijderd. 
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Beroep instellen  
 
De minister voor Natuur en Stikstof heeft het wijzigingsbesluit op 25 november 2022 in de 
Staatscourant bekend gemaakt.  
 
 
Wie mag beroep instellen? 
Degenen die een zienswijze, als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, 
binnen de gestelde termijn naar voren hebben gebracht. Degenen die geen zienswijzen naar voren 
hebben gebracht, kunnen ten aanzien van alle punten van het besluit beroep instellen als ze 
belanghebbende zijn; als ze geen belanghebbende zijn, kunnen ze alleen beroep instellen ten 
aanzien van punten die inhoudelijk verschillen van het ontwerpbesluit. 

 
Wanneer kunt u beroep instellen?  
De beroepstermijn start op 1 december 2022 en duurt tot en met 11 januari 2023. 
 
Hoe kunt u beroep instellen? 
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-en-contact/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. 
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Inzien van het wijzigingsbesluit en achtergronddocumenten 
 
Alle (achtergrond)documenten (zie ook bijlage 1) bij het wijzigingsbesluit kunt u digitaal inzien en 
downloaden via de internetsite: www.natura2000.nl. 
De volgende documenten staan op deze website: 
1. Het wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden inclusief Nota van 

toelichting in zijn geheel en per Natura 2000-gebied. 
2. De procedurewijzer. Dit is de brochure die u nu leest. 
3. Overige achtergrondinformatie, zoals eventuele onderzoeksrapporten.  
 
U kunt de documenten van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 inzien op de vestiging van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den 
Haag en de provinciehuizen. Houd u daarbij rekening met de reguliere openingstijden. 
 
Bezoekadressen provincies: 
Provincie Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ te Assen 
Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad 
Provincie Friesland, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 
Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem 
Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen 
Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Randwyck-Maastricht 
Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch 
Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem 
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle 
Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht 
Provincie Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg 
Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag 
 
 

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 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 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.natura2000.nl.  
 
A. Producten van LNV 

Geen. 
 
B. Producten EC 

Geen. 
 

C. Producten van onderzoeksinstituten 
 G.I. Bos-Groenendijk, C.A.M. van Swaay, A.W. Gmelig Meyling, T. Termaat, J. van Deijk,  

B. Koese, J.T. Smit, R.C.M. Creemers, J. Kranenbarg, O. Bos, M. La Haye, V. Dijkstra,         
L. Sparrius & B. Odé. (De Vlinderstichting 2017). Het voorkomen van 
Habitatrichtlijnsoorten in Habitatrichtlijngebieden. Advies ten aanzien van wijzigingen in de 
Natura 2000-aanwijzingsbesluiten. 


