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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Arkemheen 
 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 
 
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
De kaart die onderdeel uitmaakt van het besluit van 10 september 2009 (Stcrt. 2009, 13516) tot aanwijzing 
van Arkemheen als Natura 2000-gebied, wordt vervangen door de kaart 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 bekendmaking in de Staatscourant. 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
w.g. dr. Henk 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 van 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.  
 
De terinzagelegging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen van de betreffende gemeente(n), in de 
kantoren van de waterschappen waaronder het gebied valt en in de provinciehuizen van de betreffende 
provincie(s). Het besluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: http://www.minlnv.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.  
 
Belanghebbenden die tegen het besluit Arkemheen van 10 september 2009 beroep hebben ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hoeven geen apart beroep tegen dit wijzigingsbesluit in 
te dienen. Hun beroep wordt op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
geacht mede gericht te zijn tegen dit wijzigingsbesluit. 
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Nota van toelichting behorende bij het besluit PDN/2010-056 ter wijziging van het 

besluit van 10 september 2009 waarmee Arkemheen is aangewezen als Natura 2000-

gebied. 
 
 
1. Op de kaart behorende bij het besluit van 10 september 2009 tot aanwijzing van Arkemheen 

als Natura 2000-gebied (Stcrt. 2009, 13516), dient naar aanleiding van een daarop betrekking 
hebbend beroepschrift een verbetering te worden aangebracht. Ten noordwesten van de 
Arkersluis is abusievelijk een aan de buitenzijde van de dijk gelegen strook van ongeveer 230 x 
10 m2 binnen de begrenzing opgenomen (bijlage A). Middels dit besluit wordt deze strook aan 
het aangewezen gebied onttrokken door wijziging van de kaart behorende bij het 
aanwijzingsbesluit.  

 
2. Deze smalle strook aan de rand van het dagrecreatieterrein Nieuw Hulckesteijn behoort niet tot 

het leefgebied van de vogelsoorten (kleine zwaan, smient) waarvoor het gebied is aangewezen. 
Het leefgebied van bedoelde soorten bestaat in Arkemheen uit agrarische graslanden en open 
water (vooral sloten en vaarten) die gebruikt worden als voedselgebied en rustplaats.  
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Grenswijziging Vogelrichtlijngebied Arkemheen 
 
 

Natura 2000-gebied 
Arkemheen 

Strook 230x10 m2 onttrokken aan het 
aangewezen gebied 


