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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel 

 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 

Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; 

 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1 

1. Kaartblad 1 van de kaart die onderdeel uitmaakt van het besluit van 25 februari 2009 (Stcrt. 2009, 38) 
tot aanwijzing van Duinen en Lage Land Texel als Natura 2000-gebied, wordt vervangen door het 

kaartblad dat onderdeel uitmaakt van dit besluit. 

2. De nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het in het eerste lid bedoelde besluit, wordt gewijzigd 
op de in de nota van toelichting bij dit besluit aangegeven wijze. 

 

Artikel 2 

1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant. 
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. 
 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

w.g. dr. H. Bleker 

 

Dit besluit, de kaart en de Nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage gelegd in de 

onderstaande vestigingen van de Directie Regionale Zaken van het ministerie Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie:  

– Vestiging Noord: Cascadeplein 6, 9726 AD GRONINGEN; 

– Vestiging Oost: Verzetslaan 30, 7411 HX DEVENTER; 

– Vestiging West: Herman Gorterstraat 55, 3511 EW UTRECHT; 

– Vestiging Zuid: Keizersgracht 5, 5611 GB EINDHOVEN.  

 

Het besluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: http://www.rijksoverheid.nl/natura2000 en het 

zal bovendien worden bekendgemaakt in dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen.  

 

 

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar 

voren hebben gebracht of die het redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te 

hebben gebracht, kunnen tot zes weken ná de eerste dag van de terinzagelegging beroep instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  
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Nota van toelichting behorende bij het besluit PDN/2011-002 ter wijziging van het besluit van  

25 februari 2009 waarmee Duinen en Lage Land Texel is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

 

 

1. Op kaartblad 1 van de kaart behorende bij het besluit van 25 februari 2009 tot aanwijzing van Duinen en 
Lage Land Texel als Natura 2000-gebied (Stcrt. 2009, 38), dienen naar aanleiding van een uitspraak van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 16 maart 2011 (200902443/1) 

twee verbeteringen te worden aangebracht. Ten eerste wordt het duin rondom de vuurtoren ten noorden 

van De Cocksdorp aan het Vogelrichtlijngebied onttrokken. Ten tweede wordt een perceel bouwland ten 

zuiden van de Hanenplas aan het Vogel- en Habitatrichtlijngebied onttrokken. Middels dit besluit worden 

deze aanpassingen uitgevoerd door vervanging van kaartblad 1 van de kaart behorende bij het 

aanwijzingsbesluit.  

 

2. In het aanwijzingsbesluit van 25 februari 2009 is de grens van het Vogelrichtlijngebied rond de vuurtoren 
gelijkgetrokken met die van het Habitatrichtlijngebied. Het duinterrein rondom de vuurtoren vormt een 

integraal onderdeel van het duingebied van Texel. Er is sprake van een ecologische eenheid en op grond 

hiervan is ook tot aanwijzing van dit duinterrein als onderdeel van het Vogelrichtlijngebied overgegaan. 

Niettemin is de rechter blijkens de uitspraak van 16 maart 2011 van mening dat het besluit op dit punt 

niet berust op een deugdelijke onderbouwing (r.o. 2.8.1 en 2.8.5). Dit vormt aanleiding om het bedoelde 

duinterrein (ca. 6 ha) weer aan het Vogelrichtlijngebied te onttrekken (bijlage A). De begrenzing van het 

Habitatrichtlijngebied rondom de vuurtoren wordt hierdoor niet gewijzigd.  

 

3. In het aanwijzingsbesluit van 25 februari 2009 is aan de zuidzijde van de Hanenplas een uitbreiding van 
het Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied opgenomen met het oog op het uitbreidingsdoel voor het 

habitattype grijze duinen (H2130) en op de verbetering van de samenhang van het gebied. Voor wat 

betreft een deel van deze uitbreiding (kadastraal perceel Texel A5916, ca. 6 ha.) heeft de rechter in de 

aangehaalde uitspraak geoordeeld dat dit niet berust op een deugdelijke motivering. Dit perceel vervalt 

daarom als onderdeel van het aangewezen Natura 2000-gebied. 

 

4. Paragraaf 3.3 van de Nota van Toelichting wordt als volgt gewijzigd: 
• Het punt  

“Het duinterrein rond de vuurtoren van De Cocksdorp (6,2 ha, kaart A) is toegevoegd omdat het een 

integraal onderdeel uitmaakt van het aangrenzende duingebied (met uitzondering van de aanwezige 

bebouwing, zie paragraaf 3.4). Hier is onder meer het habitattype grijze duinen (H2130) aanwezig.” 

vervalt als wijziging van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied (pag. 10). Dezelfde tekst dient te 

worden ingevoegd als wijziging van het Habitatrichtlijngebied (onder het kopje “De begrenzing van 

het Habitatrichtlijngebied is als volgt gewijzigd:” op pagina 11).  

• De zinsnede “De in het ontwerp opgenomen uitbreiding met nieuwe natuur aan de zuidzijde van 

beschermd natuurmonument Hanenplas is beperkt tot ca. 17 ha ….” wordt gewijzigd in: “De in het 

ontwerp opgenomen uitbreiding met nieuwe natuur aan de zuidzijde van beschermd 

natuurmonument Hanenplas is beperkt tot ca. 11 ha …”. 

• De eerste zin van de tweede alinea van deze paragraaf wordt vervangen door: “Het Natura 2000-

gebied beslaat een oppervlakte van 4.080 ha, waarvan ongeveer 710 ha uitsluitend 

Habitatrichtlijngebied betreft. Voor de exacte oppervlakte wordt verwezen naar de legenda van de bij 

dit besluit behorende kaart (gewijzigd kaartblad 1). ” 

• In bijlage A kan kaart A die betrekking heeft op de uitbreiding van het Vogelrichtlijngebied rond de 

vuurtoren, vervallen. 

• In bijlage A wordt kaart C vervangen door de kaart in bijlage A behorend bij dit besluit. 
 

 

 



Bijlage A 
(vervangt kaart C in bijlage A van gewijzigde besluit) 

 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Uitbreiding 

Verkleining 
Vogelrichtlijngebied  

BN Hanenplas 


