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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Duinen Vlieland
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;
BESLUIT:
Artikel 1
1. De kaart die onderdeel uitmaakt van het besluit van 25 februari 2009
(DRZO/2008-003, Stcrt. 38, 2009) tot aanwijzing van Duinen Vlieland 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 besluit bedoeld in het
eerste lid, wordt gewijzigd volgens de Nota van toelichting 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 MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
w.g. G. Verburg
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 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
– 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 of hoogheemraadschappen
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.
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Belanghebbenden die tegen het besluit Duinen Vlieland van 25 februari 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 ter wijziging van het
besluit van 25 februari 2009 waarmee Duinen Vlieland is aangewezen
als Natura 2000-gebieden
1. Op de kaart behorende bij het besluit van 25 februari 2009 tot aanwijzing van
Duinen Vlieland als Natura 2000-gebied, dient naar aanleiding van een daarop
betrekking hebbend beroepschrift een verbetering te worden aangebracht.
De uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied ten oosten van het bedrijventerrein Oosterseveld (0,4 ha) wordt met dit besluit ongedaan gemaakt omdat
de waarden op grond waarvan de wijziging heeft plaatsgevonden, op het
moment van de aanwijzing niet meer aanwezig waren. Tevens wordt de grens
van het Vogelrichtlijngebied op deze grens teruggelegd.
2. Door deze verbetering worden de Nota van toelichting en de kaart die
behoren bij het besluit van 25 februari 2009, als volgt aangepast1.
3. Aan de laatste alinea van paragraaf 3.3 wordt een derde punt toegevoegd:
• Aan de oostzijde van het bedrijventerrein Oosterseveld wordt de grens
teruggelegd op de grens van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld)
(verkleining 0,4 ha). De grens van het Vogelrichtlijngebied volgt dezelfde
grens. Door recente uitbreiding van het bedrijventerrein zijn in het
betreffende gebiedsdeel geen relevante waarden (meer) aanwezig. Voor
een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage C (paragraaf 3.2,
antwoord op de 9e zienswijze).
4. Aan bijlage A van de Nota van toelichting wordt de kaart toegevoegd die als
bijlage in deze Nota van toelichting is opgenomen.
5. Het antwoord op de volgende zienswijze in bijlage C (paragraaf 3.2, pagina
57) van het bovenbedoelde besluit van 25 februari 2009:
Rond het bedrijventerrein Oosterseveld is de begrenzing teruggelegd op de
grens tussen bedrijventerrein en het omringende duingebied. Een inspreker
meent dat de meest logische begrenzing hier de grens van het
bedrijventerrein is. Indien daarvan wordt afgeweken en duingebieden buiten
het Natura 2000 gebied worden gehouden, dient daarvoor een ecologische
onderbouwing te worden gegeven.
wordt vervangen door de volgende tekst:
De zienswijze is niet overgenomen. De grens blijft gehandhaafd op de grens
van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) omdat verder westelijk geen
habitattypen meer voorkomen door recente uitbreiding van het
bedrijventerrein. Op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet
1998 is op 28 september 2006 door de Provincie Fryslân vergunning verleend
voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. Blijkens deze vergunning werd
geen enkel negatief effect verwacht ten aanzien van de vogelsoorten
waarvoor het gebied is aangewezen. Ook werden geen effecten verwacht op
het (aangrenzende) Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en het
nabijgelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebied Waddenzee. Inmiddels is van de
vergunning gebruik gemaakt door vergraving van het desbetreffende deel van
het duingebied.
1

Een geconsolideerde versie van de Nota van toelichting is beschikbaar op het volgende
webadres: www.minlnv.nl/natura2000
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Bijlage A

Grenswijziging Vogel- en Habitatrichtlijngebied Duinen Vlieland

Natura 2000-gebied
Duinen Vlieland

Deelgebied wordt onttrokken
aan het aangewezen gebied
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