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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
De kaart die onderdeel uitmaakt van het besluit van 16 februari 2010 (Stcrt. 2010, 2212) tot aanwijzing van
Ketelmeer & Vossemeer als Natura 2000-gebied, wordt vervangen door de kaart 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 Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
w.g. dr. H. 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 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.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit PDN/2011-075 ter wijziging van het besluit van
16 februari 2010 waarmee Ketelmeer & Vossemeer is aangewezen als Natura 2000-gebied.

1. Op de kaart behorende bij het besluit van 16 februari 2010 tot aanwijzing van Ketelmeer & Vossemeer
als Natura 2000-gebied (Stcrt. 2010, 2212), dient naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 20 juli 2011 (201003174/1) een verbetering te
worden aangebracht. Na de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied (2000) is de situatie hier in 2004
veranderd door de aanleg van een recreatiestrand. Aan de westzijde van Schokkerhaven is de grens op
de strekdam voor het recreatiestrand gelegd (bijlage A). Middels dit besluit wordt deze grenscorrectie
uitgevoerd door wijziging van de kaart behorende bij het aanwijzingsbesluit.
2. Het gebiedsdeel (1,9 ha) dat middels dit besluit aan het gebied wordt ontrokken, behoort niet tot het
leefgebied van de vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen. De grens is langs de strekdam
gelegd en niet op ongeveer 100 meter door het water (zoals rondom de rest van Schokkerhaven) omdat
bij de begrenzing geen bufferzone kan worden aangehouden. Bij de onderhavige grenswijziging is geen
bufferzone aangehouden omdat de bedoelde zone uit water bestaat dat zich niet onderscheidt van het
omringende water van het Ketelmeer. Deze werkwijze is in een vergelijkbaar geval door de rechter
goedgekeurd: “In de omstandigheid dat langs de jachthaven wel een zone buiten de begrenzing is
gehouden [bij de aanwijzing in 2000] behoefde de minister geen reden te zien om bij het
catamaranstrand eveneens een zone buiten de begrenzing te houden. De Afdeling is van oordeel dat de
minister op goede gronden geen zone van 100 meter langs het catamaranstrand buiten de begrenzing
heeft gehouden.” (ABRvS 29 juni 2011, aanwijzing Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, nr.
201002616/1, r.o. 2.9.4).
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Bijlage A
(vervangt bijlage A in gewijzigde besluit)

Grenswijziging Vogelrichtlijngebied Ketelmeer & Vossemeer
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