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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan 
 

De Staatssecretaris van Economische Zaken 
 

 

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

 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1 

De Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het besluit van 14 maart 2011 (PDN/2010-327; Stcrt. 

2011, 4458), wordt gewijzigd volgens de Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van dit besluit. 

 

Artikel 2 

1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant. 

2. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking in de Staatscourant. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
w.g. Sharon A.M. Dijksma 

d.d. 04-03-2013 

 

 

Dit wijzigingsbesluit en de daarbij behorende Nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage 

gelegd. De exacte periode en locaties worden vermeld in de bekendmaking, die wordt gepubliceerd in de 

Staatscourant en regionale bladen. 

 

Het wijzigingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. 

 

 

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 gedurende zes weken ná de bekendmaking 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/2012-163] ter wijziging van het besluit van 

14 maart 2011 waarmee Vlakte van de Raan is aangewezen als Natura 2000-gebied 

 

 

 

1. Dit besluit behelst een aanpassing van de instandhoudingsdoelstelling van de bruinvis. Tevens worden 

de tabel en de tekst met betrekking tot de bruinvis in bijlage B van de Nota van toelichting gewijzigd. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State van 14 november 2012 (zaaknummer 201104846/1/A4) en 16 maart 2011 (zaaknummer 

200902380/1/R2). In de uitspraak van 16 maart 2011 heeft de Afdeling de instandhoudingsdoelstelling 

voor de bruinvis in het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone (007) vernietigd, omdat onvoldoende 

inzichtelijk was gemaakt hoe de gunstige staat van instandhouding voor de bruinvis kon worden bereikt 

en op welke gronden in het betreffende aanwijzingsbesluit voor alle aspecten slechts een 

behouddoelstelling voor de soort was opgenomen (r.o. 2.23.2). Dit heeft geleid tot een nieuw besluit, 

waarin de instandhoudingsdoelstelling voor de bruinvis in de Noordzeekustzone (007) is aangepast 

(Stcrt. 4 oktober 2012, nr. 20040). In de uitspraak van 14 november 2012 is de 

instandhoudingsdoelstelling voor de bruinvis in de Vlakte van de Raan (163) eveneens vernietigd. Uit 

oogpunt van uniformiteit van de instandhoudingsdoelstelling voor de bruinvis in de Noordzeekustzone 

(007) wordt met het huidige wijzigingsbesluit voor de Vlakte van de Raan (163) de doelstelling op gelijke 

wijze gewijzigd. 

 

2. In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 5.4 de tekst met betrekking tot 

de bruinvis vervangen door onderstaande tekst: 

 

H1351 Bruinvis 

Doel Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

Toelichting Het belang van de Vlakte van de Raan voor de bruinvis is op basis van de beperkte gegevens 

over het voorkomen van de soort niet met zekerheid te stellen. De Vlakte van de Raan maakt 

deel uit van het grote leefgebied van de bruinvis. Voor zover bekend is het gebied niet van 

betekenis voor een specifieke functie. Vanwege de sterke verspreiding en mobiliteit van de 

soort in de gehele Noordzee is generieke bescherming meer geëigend dan bescherming in een 

specifiek gebied. 

 

3. In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf B.4.2 van bijlage B de tabel en 

tekst met betrekking tot de bruinvis vervangen door onderstaande tabel en tekst: 

 
H1351 – Bruinvis 

Landelijke doelstelling: behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied ten behoeve van behoud populatie 

N2k-nr Natura 2000-gebied 
Doel 

omvang 

Doel 

kwaliteit 

Doel 

populatie 

Relatieve 

bijdrage 
Besluit 

007 Noordzeekustzone behoud verbetering behoud B1 aanwijzingsbesluit 

163 Vlakte van de Raan behoud verbetering behoud C aanwijzingsbesluit 

164 Doggersbank behoud behoud behoud B1 in voorbereiding 

165 Klaverbank behoud behoud behoud B1 in voorbereiding 

 

De landelijke staat van instandhouding van de bruinvis is beoordeeld als “matig ongunstig” 1. In het Natura 

2000 doelendocument (2006)2 is de landelijke doelstelling “behoud verspreiding, omvang en behoud kwaliteit 

leefgebied ten behoeve van behoud populatie” opgenomen. Deze landelijke doelstelling is voor het aspect 

kwaliteit gewijzigd in een verbeteropgave vanwege de landelijk voor dit aspect als “matig ongunstig” 

beoordeelde staat van instandhouding. De oorzaken van de matig ongunstige staat van instandhouding 

                                                        
1 De beschreven staat van instandhouding wijkt af van de staat van instandhouding zoals gegeven in het Natura 2000 doelendocument (2006) en 

Natura 2000 profielendocument (2008). Zie het profiel voor Habitatrichtlijnsoort bruinvis (2010) voor een nadere uitleg. 
2 Ministerie van LNV (2006): Natura 2000 doelendocument. Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten. Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Den Haag. 
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kunnen op basis van de beschikbare informatie niet worden gekoppeld aan de afzonderlijke gebieden. De 

doelstelling voor de gebieden Noordzeekustzone (007) en Vlakte van de Raan (163) sluiten aan bij deze 

landelijke doelstelling. Gericht op het voorkomen van de achteruitgang is voor de gebieden Doggersbank 

(164) en Klaverbank (165) behoud tot doel gesteld. Met deze benadering wordt een landelijk gunstige staat 

van instandhouding van het leefgebied nagestreefd op een haalbare en betaalbare manier. 

Op basis van beschikbare informatie met betrekking tot de specifieke ecologische functie voor de bruinvis 

kan geen onderscheid gemaakt worden ten aanzien van het belang van de afzonderlijke gebieden enerzijds 

en de rest van de Noordzee anderzijds. Bescherming van de sterk mobiele soort in een specifiek gebied is 

daarom niet geëigend, maar moet aansluiten bij de relevante ecologische schaal van het voorkomen van de 

populatie bruinvissen (het zuidelijke deel van de Noordzee). Bescherming van de soort en realisatie van de 

doelstelling wordt bereikt door de uitvoering van het Bruinvisbeschermingsplan3. 

 

                                                        
3 Camphuysen, C.J. & M.L. Siemensma, 2011. Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: towards a 

favourable conservation status. NIOZ Report 2011-07, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel. 


