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Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied
Oudeland van Strijen

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

BESLUIT:
Artikel 1
Het besluit tot aanwijzing van het gebied Oudeland van Strijen 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, L 20) van 24 maart 2000 (N/2000/323; Stcrt. 2000, nr. 65), zoals laatstelijk
gewijzigd bij besluit PDN/2009-110 tot aanwijzing van het Oudeland van Strijen als Natura 2000-gebied
(publicatie 29 december 2009, Stcrt. 2009, 19767), wordt als volgt gewijzigd:
1.
De kaart wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit;
2.
De nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het bedoelde besluit wordt gewijzigd op de in de
nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze.
Artikel 2
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. 18 januari 2014

Dit ontwerpbesluit 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 een landelijk dagblad. Het ontwerpbesluit kan digitaal worden ingezien via de website
www.rijksoverheid.nl/natura2000.
Een belanghebbende kan binnen zes weken tijdens de terinzagelegging van dit ontwerpbesluit een zienswijze
naar voren brengen. Een zienswijze kunt u indienen bij het Ministerie van Economische Zaken, zoals
aangegeven in de bekendmaking. Een digitale zienswijze kunt u indienen via internet. Bezoek hiervoor de
website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Beroep tegen het definitieve aanwijzingsbesluit kan alleen worden
ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht.
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Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit:
primaire besluit ingeschreven onder stuknummer OZ4 57913/195.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van besluit N/2000/323 waarmee
Oudeland van Strijen is aangewezen als Vogelrichlijngebied

Inleiding
1. Dit besluit behelst een grenswijziging in het noorden van het Vogelrichtlijngebied Oudeland van Strijen
op het perceel van Ritselaarsdijk 12. Sinds de (wijziging van de) aanwijzing in 2009 wordt het gebied
aangeduid als Natura 2000-gebied. Deze wijziging is wenselijk geworden naar aanleiding van de
uitbreiding van het bebouwde perceel op het adres Ritselaarsdijk 12 (kadastraal bekend als Strijen
W519). Deze wijziging wordt in de onderstaande paragrafen 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 het Oudeland van Strijen als Vogelrichtlijngebied (2000) zijn bebouwing, erven,
tuinen en verhardingen tekstueel uitgezonderd. Deze uitzondering is bij de wijziging van het
Vogelrichtlijngebied door de aanwijzing als Natura 2000-gebied (2009) ook op de kaart opgenomen.
Deze kaartwijziging betrof ook bebouwing, erf en verhardingen aan de Ritselaarsdijk 12 (ca. 0,12 ha).
Deze bebouwing kon recentelijk worden uitgebreid na wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied
van de gemeente Strijen waarbij het betreffende agrarische bouwvlak is vergroot tot 5000 m2 (besluit
B&W Strijen, 26 juli 2013). Deze bebouwing is inmiddels gerealiseerd. Gelet op ligging en omvang van
het bouwvlak kon een negatief effect op het Natura 2000-gebied worden uitgesloten. Naar aanleiding
van deze recente ontwikkeling wordt middels dit wijzigingsbesluit de grens van het Natura 2000-gebied
op deze plek aangepast aan de nieuw ontstane situatie (verkleining 0,34 ha, bijlage A). De oppervlakte
van de op kaart uitgezonderde delen (0,12 + 0,34 ha) is kleiner dan het bouwvlak (0,50 ha) omdat een
deel van het bouwvlak buiten het oorspronkelijke aangewezen gebied is gelegen.
3.

In het zuidoosten van genoemd kadastraal perceel maakt een deel van het perceel (ca. 0,65 ha) geen
deel uit van het Vogelrichtlijngebied zoals dat in 2000 is aangewezen. De reden van deze uitsluiting is
waarschijnlijk geweest dat hier in het verleden een boomgaard was gesitueerd. Deze boomgaard is
gerooid en het uitgesloten deel vormt nu één geheel met het aangrenzende Natura 2000-gebied dat in
gebruik is als bouwland. Door deze verandering is een onlogische grens ontstaan die in het veld niet
meer herkenbaar is. Door dit terreindeel aan het Vogelrichtlijngebied toe te voegen (zie kaart
opgenomen in bijlage A) ontstaat een meer logische grens (sloot) waardoor per saldo het gebied met
ongeveer 0,3 ha wordt uitgebreid.

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 aan het einde van de 1e zin ingevoegd “(datum kaartproduktie 18-11-2014)”.
5.

Aan paragraaf 3.3 van de nota van toelichting wordt een nieuwe alinea toegevoegd:
In het noorden van het gebied is aan de Ritselaarsdijk de begrenzing op kadastraal perceel Strijen W519
aangepast aan nieuw gerealiseerde bebouwing (- 0,34 ha). Tegelijkertijd is een in het zuidoosten van
het perceel uitgezonderd terrein aan het gebied toegevoegd (+0,65 ha) (zie bijlage A).
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Bijlage A

Grenswijziging Oudeland van Strijen, Ritselaarsdijk 12 (kadastraal perceel Strijen W519)

Verkleining Vogelrichtlijngebied

Uitbreiding Vogelrichtlijngebied

