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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
Het besluit van 23 mei 2013 (PDN/2013-071; Stcrt. 2013, 14643) tot aanwijzing van Loevestein, Pompveld &
Kornsche Boezem als Natura 2000-gebied wordt als volgt gewijzigd:
1.
De kaart wordt vervangen door de kaart behorende bij dit besluit;
2.
De Nota van toelichting die onderdeel uitmaakt van het besluit van 23 mei 2013 wordt gewijzigd op de
in de Nota van toelichting behorende bij dit besluit aangegeven wijze.
Artikel 2
1.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2.
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking in de Staatscourant.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
w.g. Sharon A.M. Dijksma
d.d. 11 juni 2014

Dit wijzigingsbesluit en de daarbij behorende Nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage
gelegd. De exacte periode en locatie worden vermeld in de bekendmaking die wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in de advertentie die wordt gepubliceerd in gedrukte media en op internet.
Het wijzigingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000.

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 gedurende zes weken ná de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
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Mededeling ten behoeve van de kadastrale inschrijving van dit besluit:
primaire besluit ingeschreven onder stuknummer OZ4 62954/10.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het besluit van 23 mei 2013
[PDN/2013-071], waarmee Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is aangewezen als
Natura 2000-gebied

Inleiding
1. Dit besluit behelst een grenswijziging van het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche
Boezem. Deze wijziging is noodzakelijk geworden naar aanleiding van de uitspraak van 9 april 2014 van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201306214/1/R2) met betrekking
tot het aanwijzingsbesluit van dit Natura 2000-gebied (PDN/2013-071). De grenswijziging betreft enkele
percelen in het Pompveld die naar aanleiding van een zienswijze waren verwijderd. Deze wijziging wordt
in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt en toegelicht. De Nota van toelichting behorende bij
bedoelde aanwijzing wordt aangepast volgens de tekst van paragrafen 5 en 6.
Verbetering van de begrenzing van het gebied
2. In het aanwijzingsbesluit van 23 mei 2013 zijn in het deelgebied Pompveld enkele percelen verwijderd
die wel deel uitmaakten van het aangemelde gebied en ook waren opgenomen in het ontwerpbesluit. Op
basis van in 2012 verricht visonderzoek kon geen zekerheid worden verkregen dat bittervoorn, grote en
kleine modderkruiper op deze percelen voorkomen. Uit de beperkte vangsten van deze vissoorten in het
deelgebied Pompveld kon niet de conclusie worden getrokken dat die in dit gehele deelgebied Pompveld
voorkomen. Evenmin blijkt uit het visonderzoek dat deze buiten het aangewezen gebied gelaten gronden
een geschikt leefgebied voor die vissoorten zouden zijn.
3.

Blijkens de aangehaalde uitspraak heeft de Afdeling vastgesteld dat niet is “onderbouwd waarom de
thans uitgezonderde agrarische gronden in het noordelijke deel van het deelgebied Pompveld - ter
hoogte van het perceel Eendenveld nr. 10 - geen ecologische waarde zouden hebben voor de
instandhoudingsdoelstellingen van het aangewezen gebied, terwijl het door de Stichting overgelegde
visonderzoek erop duidt dat die agrarische gronden geschikt leefgebied kunnen zijn voor de bittervoorn
en de grote en kleine modderkruiper. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat het visonderzoek1
weliswaar niet is verricht ter plaatse van de uitgezonderde agrarische gronden, maar die drie vissoorten
wel in sloten nabij deze gronden zijn aangetroffen.” (r.o. 4.4) De Afdeling is van mening dat het besluit
op dit punt niet berust op een deugdelijke motivering.
De Afdeling heeft daarbij overwogen dat “volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen (thans: Europese Unie) […] bij een aanwijzingsbesluit voor een
Habitatrichtlijngebied uitsluitend overwegingen van ecologische aard betrokken [kunnen] worden bij de
begrenzing van het gebied. Hierbij mag geen rekening worden gehouden met vereisten op economisch,
sociaal of cultureel gebied en met regionale en lokale bijzonderheden zoals vermeld in artikel 2, derde
lid, van de Habitatrichtlijn (arrest van het Hof van 7 november 2000, C-371/98, First Corporate
Shipping, punten 16 en 25).” (r.o. 4.3)

4.

De uit het deelgebied Pompveld verwijderde landbouwpercelen (20 ha) worden weer toegevoegd
conform de ontwerpbegrenzing en de aanmelding. Alleen een grazige wegberm met populieren langs het
Eendenveld is niet opgenomen. Een toelichting daarop is opgenomen in paragraaf 6.

Aanpassing Nota van toelichting
5. In de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit worden in paragraaf 3.3 (Begrenzing en
oppervlakte) de volgende wijzigingen aangebracht:
• In de 1e alinea wordt de datum van de kaartproduktie gewijzigd in: 16-4-2014.
• In de 2e alinea wordt de totale oppervlakte van het gebied gewijzigd in 750 ha.
• In de 2e alinea van pagina 8 vervalt het 4e punt met betrekking tot de begrenzing van het Pompveld.

1

Brouwer T. 2012. Visonderzoek Andelsche Broek 2012. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen
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6.

In Bijlage C, paragraaf 3.2, pagina 40, wordt het antwoord op de zienswijze
Een inspreker maakt bezwaar tegen het opnemen van landbouwgronden in het deelgebied Pompveld. De
aanwijzing als habitatgebied betekent dat de vrijwilligheid zwaar onder druk komt te staan. De
begrenzing van de gebieden moet beperkt worden tot percelen van de terreinbeherende instanties.
vervangen door:
De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het besluit. De sloten in en langs de betrokken
percelen maken deel uit van het leefgebied van bittervoorn, kleine en grote modderkruiper.
Deze soorten zijn weliswaar in de sloten in en langs deze percelen niet vastgesteld maar uit het rapport
'Visonderzoek Andelsche Broek 2012' is gebleken dat in de sloten ten zuiden van bedoelde percelen de
bittervoorn, de grote modderkruiper en de kleine modderkruiper zijn aangetroffen. Omdat alle sloten in
het gebied in open verbinding staan met elkaar en wat betreft afmetingen, waterkwaliteit en beheer
vergelijkbaar zijn, moeten ook de buiten de begrenzing gelaten sloten van de betreffende percelen tot
het leefgebied van eerdergenoemde vissoorten worden gerekend.

