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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied
Oostelijke Vechtplassen

Gelet op de artikel 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
1.
Het besluit tot aanwijzing van Oostelijke Vechtplassen als speciale beschermingszone in de zin van
artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L20) van 24 maart 2000 (N/2000/342; Stcrt. 2000, nr. 65),
zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 mei 2013 tot aanwijzing van Oostelijke Vechtplassen als
Natura 2000-gebied (PDN/2013-095, Stcrt. 2013, 14643), wordt gewijzigd zoals vermeld in artikel 2.
2.
Het besluit tot aanwijzing van Oostelijke Vechtplassen als speciale beschermingszone in de zin van
artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L206) van 23 mei 2013 tot aanwijzing van
Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied (PDN/2013-095, Stcrt. 2013, 14643), wordt gewijzigd
zoals vermeld in artikel 2.
Artikel 2
1.
De kaart behorende bij het besluit van 23 mei 2013 wordt vervangen door de kaart behorende bij dit
besluit.
2.
De nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het in lid 1 van dit artikel bedoelde besluit wordt
gewijzigd op de in de nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze.
Artikel 3
1.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2.
Dit wijzigingsbesluit 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. 17-04-2015

Dit aanwijzingsbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage
gelegd. De exacte periode en locatie worden vermeld in de bekendmaking die wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in de advertentie die wordt gepubliceerd in gedrukte media en op internet.
Het aanwijzingsbesluit 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 te Den Haag.
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Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit:
primaire besluit ingeschreven onder stuknummer OZ4 63080/75.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van de besluiten N/2000/342 en
PDN/2013-095 waarmee Oostelijke Vechtplassen is aangewezen als respectievelijk
Vogelrichtlijngebied en Natura 2000-gebied

Inleiding
1. Dit besluit behelst een grenswijziging van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ter hoogte
van Nieuw-Loosdrechtsedijk 217A te Loosdrecht (kadastrale percelen Loosdrecht F1356 en F1445). Deze
wijziging is wenselijk geworden naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak die na vaststelling van het
besluit van 23 mei 2013 is gedaan met betrekking tot het bestemmingsplan Tussen de Dijken van de
gemeente Wijdemeren. Bij de begrenzing vormde dit bestemmingsplan een van de uitgangspunten voor
de uitzondering van bebouwing en andere objecten. In deze uitspraak is de bestemming Natuur op deze
plek vernietigd. De grenswijziging van het Natura 2000-gebied wordt in de onderstaande paragrafen 2-3
nader uitgewerkt en toegelicht. De nota van toelichting behorende bij bedoelde aanwijzing wordt
aangepast volgens de tekst van paragrafen 4 en 5.
Wijziging van de begrenzing van het gebied
2. Bij de aanwijzing van Oostelijke Vechtplassen als Natura 2000-gebied (2013) is de begrenzing op
bedoelde locatie aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke
aanwijzing als Vogelrichtlijngebied (2000 en 2003) en de aanmelding als Habitatrichtlijngebied (2003).
Dat werd niet nodig geacht gelet op het genoemde bestemmingsplan dat op 20 december 2012 door de
raad van de gemeente Wijdemeren is vastgesteld. Een grasstrook aan de westzijde van het genoemde
recreatiecomplex (gelegen in de kadastrale percelen Loosdrecht F1356 en F1445) is daarin opgenomen
met de bestemming “Natuur”. Dit plandeel is in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 2 april 2014 vernietigd (zaaknummer 201303077/1/R1, r.o. 24.5) onder meer
omdat in het vorige bestemmingsplan de bestemming “Recreatieve doeleinden A (caravans en huisjes)”
gold. Bovendien was niet inzichtelijk gemaakt dat de natuurfunctie er reeds is gerealiseerd en derhalve
niet deugdelijk gemotiveerd dat de verplichting bestond tot het toekennen van een natuurbestemming.
3.

De grenswijziging betreft een verkleining van 0,29 ha (bijlage A). Het gaat hierbij om bedoelde
grasstrook die wordt gebruikt voor de opslag en stalling van boten en in de zomermaanden soms voor
het plaatsen van campers, tenten en caravans. Verder betreft het bebouwing (recreatiewoningen) die
één geheel vormt met de buiten het gebied gelegen, aangrenzende bebouwing. Tussen de grasstrook en
het complex recreatiewoningen loopt verder nog een sloot. De bebouwing was overigens al tekstueel
uitgezonderd op grond van het bepaalde in paragraaf 3.4 van de nota van toelichting behorende bij het
besluit van 23 mei 2013 maar wordt nu ook op de kaart uitgezonderd.

Aanpassing nota van toelichting
4. In de nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit worden in paragraaf 3.3 (Begrenzing en
oppervlakte) de volgende wijzigingen aangebracht:
• In de 1e alinea wordt de “datum kaartproduktie” gewijzigd in 10-04-2015.
5.

Aan paragraaf 3.3 van de nota van toelichting wordt een nieuwe alinea toegevoegd:
De begrenzing van het Natura 2000-gebied (Vogel- en Habitatrichtlijngebied) is aangepast (bijlage A):
• Ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk 217A te Loosdrecht (kadastrale percelen Loosdrecht F1356
en F1445) zijn bebouwing (deel van een complex recreatiewoningen), een grasstrook en een
aangrenzende sloot die deel uitmaken van een recreatieterrein, uitgezonderd (0,29 ha). Door het
gebruik, de aard en de ligging van het terrein heeft het geen betekenis voor de instandhouding van
het gebied: Natura 2000-waarden zijn er niet aanwezig en kunnen er ook niet ontwikkeld worden.

Openbare voorbereidingsprocedure
6. Het ontwerpbesluit heeft in de periode 11 februari tot en met 25 maart 2015 ter inzage gelegen (Stcrt
2015, 3532). In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Dit besluit is daarom ongewijzigd ten
opzichte van het ontwerp vastgesteld.
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Bijlage A

Grenswijziging Oostelijke Vechtplassen, Nieuw-Loosdrechtsedijk 217A (kadastrale percelen
Loosdrecht F1356 en F1445)

Verkleining Vogel- en Habitatrichtlijnrichtlijngebied (groen)

