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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Oude Maas 
 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 

 

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

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1 

1. De kaart die onderdeel uitmaakt van het besluit van 14 maart 2011 (Stcrt. 2011, 4458) tot aanwijzing 
van Oude Maas als Natura 2000-gebied, wordt vervangen door de kaart die onderdeel uitmaakt van dit 

besluit. 

2. De nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het in het eerste lid bedoelde besluit, wordt 
aangevuld op de in de nota van toelichting bij dit besluit aangegeven wijze. 

 

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. 

 

Het besluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: http://www.rijksoverheid.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 Oude Maas van 14 maart 2011 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/2011-108] ter wijziging van het besluit van 

14 maart 2011 waarmee Oude Maas is aangewezen als Natura 2000-gebied 

 

 

 

1. Op de kaart behorende bij het besluit van 14 maart 2011 tot aanwijzing van Oude Maas als Natura 

2000-gebied (Stcrt. 2011, 4458), dienen naar aanleiding van een daarop betrekking hebbend 

beroepschrift enkele verbeteringen te worden aangebracht. Binnen de begrenzing van het gebied zoals 

aangeduid op de kaart zijn abusievelijk enkele dijktaluds opgenomen (bijlage A). Middels dit besluit 

worden deze terreindelen aan het aangewezen gebied onttrokken door wijziging van de kaart en Nota 

van toelichting behorende bij het aanwijzingsbesluit.  

 

2. Deze dijktaluds aan de rand van het gebied herbergen geen habitattypen waarvoor het gebied is 

aangewezen (slikkige rivieroevers, ruigten en zomen en vochtige alluviale bossen). Ook behoren deze 

dijktaluds niet tot het leefgebied van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen (bever, noordse 

woelmuis). Al deze Natura 2000-waarden zijn in hun voorkomen in het gebied beperkt tot de 

buitendijkse gronden.  

 

3. In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in de derde alinea van paragraaf 3.3 het 

volgende punt ingevoegd: 

• Primaire waterkeringen zijn buiten de begrenzing gebracht omdat hier geen Natura 2000-waarden  

 voorkomen (- 10 ha). Als grens langs deze waterkeringen geldt de onderkant van het talud; 

De aanduiding van de oppervlakte in de tweede alinea van deze paragraaf dient gewijzigd te worden in 

“ongeveer 470 ha”. 

 

4. Bijlage A van de Nota van toelichting (pagina 15) van het aanwijzingsbesluit wordt vervangen door de 

bijlage behorend bij dit besluit. 

 

5. In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit wordt in paragraaf 3.2 van bijlage C de volgende 

zienswijze en beantwoording toegevoegd: 

 

Een inspreker meent dat waterkeringen buiten de Natura 2000-gebieden dienen te worden gehouden 

vanwege het primaat van de veiligheid. Beheer en onderhoud van primaire waterkeringen vormen 

belangrijke onderdelen om duurzame bescherming te kunnen bieden. De algemene exclaveringsregels in 

de ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn onvoldoende duidelijk met betrekking tot de kern- en 

beschermingszone van de waterkerende dijken in de zin van de Wet op waterkering. Het primaat van de 

veiligheid is bij de aanwijzing onvoldoende verwoord. De aanwijzing mag géén hinder, beperkingen en 

onredelijke meerkosten opleveren voor beheer, onderhoud en noodzakelijke dijkversterkingen. 

 

De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de begrenzing van het gebied. Op twee plekken zijn 

dijktaluds van de primaire waterkering uitgezonderd (zie bijlage A), waarbij de onderkant van het talud 

als grens is aangehouden: 

• Ter hoogte en ten oosten van het Delta Ziekenhuis (dijkpaal 158-171) en 

• Tussen Spui en Heinenoord (dijkpaal 1.8/2.0-4.0) 

Bovendien is de grens ten westen van Allemanshaven precies op de onderkant van het talud gelegd (dit 

betreft strook van ca. 4 meter breed).  

Door deze grenscorrecties (ca. 10 ha) vallen de dijktaluds van de primaire waterkeringen in het gehele 

gebied buiten de begrenzing. Deze aanpassing komt slechts gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van 

de inspreker omdat het in de zienswijze niet alleen gaat om de dijktaluds maar om de gehele kernzone 

en beschermingszone van de waterkeringen die zich uitstrekken buiten de aangehouden gebiedsgrens 

(langs dijken onderkant dijktalud). Dit betreft een (extra) strook van meestal enkele tientallen meters 

breed (tot 50 m). Het is niet mogelijk de grens van het gebied verder terug te leggen omdat hier 

habitattypen aanwezig zijn (met name vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (H91E0A)) en/ of 

leefgebieden van soorten (noordse woelmuis en bever). Blijkens vaste Europese en nationale 
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jurisprudentie kunnen de grenzen van Habitatrichtlijngebieden slechts worden vastgesteld op grond van 

ecologische motieven. In paragraaf 3.2 van de Nota van toelichting van het primaire besluit is dit ook 

nadrukkelijk aangegeven:  

“Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met andere vereisten dan 

die verband houden met de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna” (o.a. 

Hof van Justitie EG, 7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98). 

Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf 4.5.1 van de Nota van Antwoord (2007) waarin wordt 

ingegaan op de veiligheid van binnendijkse gebieden: “Een keuze tussen veiligheid en natuur zal altijd in 

het voordeel van de veiligheid uitvallen. Bij de binnendijkse veiligheid handelt het in die gevallen zonder 

meer om een dwingende reden van groot openbaar belang. Dat betekent echter niet dat daaraan geen 

randvoorwaarden zijn verbonden. Een dergelijke afweging kan alleen geschieden binnen de kaders van 

de Natuurbeschermingswet 1998.” 

In paragraaf 6.3.3 (“Veiligheid waterkering in relatie tot Natura 2000”) van deze Nota van Antwoord 

wordt hierop nog nader ingegaan. Hierin wordt geconcludeerd dat “de veiligheid van de waterkering niet 

wordt gehinderd door de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen en dat in de meeste gevallen 

veiligheid en Natura 2000 zelfs goed kunnen samengaan. De voor veiligheid noodzakelijke maatregelen 

kunnen altijd uitgevoerd worden.” 

 



Bijlage A 
(vervangt bijlage A in gewijzigde besluit) 
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Grenswijziging Habitatrichtlijngebied Oude Maas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pijlen wijzen op (delen 
van) dijktaluds (blauw en 
wit geblokte lijnen) die 
zijn uitgezonderd 


