




25 april 2003 
 
No. DN. 2002/1467 
 
Directie Natuurbeheer 
      
 
 
 
 
 
 
 

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand  
(PbEG L 103); 
 
Gelet op artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen Overeen-
komst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats 
voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90); 
 
Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
1. Als onderdeel van de speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en 

tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) Oostelijke 
Vechtplassen, zoals aangewezen bij besluit van 24 maart 2000 (N/2000/342, 
Staatscourant d.d. 31 maart 2000, nr. 65) wordt aangewezen: 
het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven gebied, dat aansluit aan het op  
24 maart 2000 aangewezen gebied Oostelijke Vechtplassen. In zoverre wordt het besluit 
van 24 maart 2000 gewijzigd.  

2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, gaat tevens vergezeld van een nota van 
toelichting, welke deel uit maakt van dit besluit. Deze nota van toelichting vervangt de 
nota van toelichting behorende bij het besluit tot aanwijzing van het gebied Oostelijke 
Vechtplassen voornoemd.  

 
Artikel 2 
1. Voor opname in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in 

artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen Overeenkomst 
inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats 
voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90), wordt mede aangewezen: 
het in artikel 1, eerste lid, van dit besluit genoemde gebied. In zoverre wordt het besluit 
van 24 maart 2000 gewijzigd. 
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2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van nota van toelichting, zoals 

genoemd in artikel 1, tweede lid, van dit besluit. Deze nota van toelichting vervangt de 
nota van toelichting behorende bij het besluit tot aanwijzing van het gebied Oostelijke 
Vechtplassen, zoals bedoeld in het eerste lid.  

 
3. Het in het eerste lid genoemde gebied behoort niet tot de gebieden, bedoeld in artikel 

4.9, derde lid, van de Wet milieubeheer, voorzover het niet reeds als milieubescher-
mingsgebied in een provinciaal milieubeleidsplan is aangewezen. 

 
Artikel 3 
Deze besluiten treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij worden geplaatst. 
 
Deze besluiten zullen, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een 
toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De besluiten, de kaart en de nota van 
toelichting worden gedurende zes weken ter inzage gelegd in de bibliotheek van het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te ‘s-Gravenhage en op het kantoor van 
de directie Noordwest van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
gevestigd in Diemen-Zuid. Terinzagelegging vindt tevens plaats in het provinciehuis van de 
provincies Noord-Holland en Utrecht, respectievelijk te Haarlem en Utrecht. 
 
 
‘s-Gravenhage, 25 april 2003 
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER  
EN VISSERIJ, 
 
 
 
 
dr. C.P. Veerman 
 
 
Een belanghebbende kan tegen deze besluiten een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister 

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Als een bezwaarschrift wordt ingediend, moet dit binnen 6 weken na 

bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant worden gezonden aan het Ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij, afdeling Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.  

Voor zover belanghebbenden tegen de aanwijzing op 24 maart van het gebied Oostelijke Vechtplassen  als speciale 

beschermingszone of tegen de aanwijzing voor opname in de lijst van watergebieden van internationale betekenis 

een bezwaarschrift hebben ingediend, waarop nog geen beslissing is genomen, wordt dit bezwaarschrift geacht 

mede te zijn gericht tegen de onderhavige besluiten. Zij ontvangen hierover nader bericht. 

 
 






























