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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Datum 

Betreft Aanvullende brief getekend verzoek opheffen publieke beperking 

Geachte mevrouw , 

U heeft per ondertekende brief (ingekomen per email van 25 juni 2018) een 

verzoek ingediend om de publiekrechtelijke beperking op perceel GVL00B 03303G 

gemeente 's Graveland door te halen in het register van het Kadaster. U bent van 

mening dat woonhuizen (opstallen) met ondergrond, erf, tuin en verder 

toebehoren waren uitgesloten van het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen. In de brief heeft u aangegeven in te kunnen stemmen met de 

gewijzigde kaart1 waarbij de kadastrale grens van het perceel wordt aangehouden 

als uitsluiting van het Natura 2000 gebied. 

Uw verzoek is ook aanleiding om de begrenzing van de belendende percelen op de 

Natura 2000-kaart (productiedatum 13-4-2015) waar nodig te verbeteren. Deze 

percelen liggen alle binnen een locatie met als aanduiding op de topografische 

kaart 'De Pleitenburgh'. De volgende kadastrale percelen zijn in de ambtelijke 

beoordeling betrokken met van west naar oost de volgende nummers: 

GVL00B 02421G, GVL00B 02048G, GVL00B 03122G, GVL00B 03121G, GVL00B 

02045G, GVL00B 03302G, GVL00B 02044G, GVL00B 02441G. 

Op 27 juni 2018 en op 3 juli 2018 zijn de eigenaren van de belendende percelen 

per e-mail om een reactie gevraagd over de begrenzing op de werkkaart van 8 

mei 2018. Er is één bedenking ontvangen: de eigenaar van perceel B3302 heeft 

een ander voorstel ingediend voor de begrenzing van zijn perceel. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de beschermde 

natuurmonumenten te verwijderen van de kaart en uit de nota van toelichting. Dit 

is het gevolg van het feit dat op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in 

werking is getreden. De beschermde natuurmonumenten zijn van rechtswege 

1 Ministerie LNV, werkkaart van 8 mei 2018, Voornemen nieuwe grens Natura 2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen.pdf, schaal 1: 1.250 
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