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Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied
Eilandspolder
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
Het besluit van 25 april 2013 (PDN/2013-089; Stcrt. 2013, 12211) tot aanwijzing van Eilandspolder 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 25 april 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. 16 oktober 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 62978/103.
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Nota van toelichting behorende bij het besluit tot wijziging van het besluit van 25 april 2013
[PDN/2013-089], waarmee Eilandspolder is aangewezen als Natura 2000-gebied

Inleiding
1. Dit besluit behelst grenswijziging op twee plekken van het Natura 2000-gebied Eilandspolder. Deze
wijziging is noodzakelijk geworden door de uitspraak van 27 augustus 2014 van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201305362/1/R2) over het aanwijzingsbesluit
van dit Natura 2000-gebied (PDN/2013-089). De grenswijzigingen betreffen de grens langs de
bebouwing van Noordeinde en de grens ter hoogte van de Raadhuisstraat te Graft. Deze wijzigingen
worden in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt en toegelicht. De nota van toelichting
behorende bij bedoelde aanwijzing wordt aangepast volgens de tekst van paragraaf 6.
Verbetering van de begrenzing van het gebied
2. In het aanwijzingsbesluit van 25 april 2013 zijn de grens langs de bebouwing van Noordeinde en de
grens ter hoogte van de Raadhuisstraat te Graft op onjuiste wijze getrokken. Dit wordt in dit
wijzigingsbesluit verbeterd door de oorspronkelijke grens van het Vogelrichtlijngebied te herstellen. Voor
zover daarbij ten onrechte bebouwing, erven, tuinen en verhardingen zijn begrensd zijn deze tekstueel
uitgezonderd middels de algemene exclaveringsformule die is opgenomen in paragraaf 3.4 van de nota
van toelichting behorende bij het aanwijzingsbesluit.
3.

Blijkens de aangehaalde uitspraak heeft de Afdeling het aangehaalde besluit vernietigd “voor zover
daarbij de begrenzing van het Natura 2000-gebied ter hoogte van de percelen in Noordeinde ten oosten
van de straat Noordeinde en het perceel in Graft ter hoogte van de Raadhuisstraat is gewijzigd ten
opzichte van de eerdere aanwijzing als Vogelrichtlijngebied en de plaatsing van het gebied op de lijst van
gebieden van communautair belang.”

4.

Op diverse locaties aan de oostzijde van Noordeinde is in het oorspronkelijke besluit de kaartgrens
oostwaarts verlegd door toepassing van de exclaveringsformule voor bebouwing, erven en tuinen. De
aanwezigheid van tuinen was onder meer gebaseerd op het Bestemmingsplan Kleine kernen van de
Gemeente Graft – De Rijp (2012). Een appellant heeft erop gewezen dat bij uitspraak van de Afdeling
van 17 juli 2013 (zaaknummer 201210005/1/R1) het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan
voor zover het de plandelen betreft voor de kern Noordeinde met de bestemmingen "Wonen" en "Tuin",
gelegen ten oosten van de straat Noordeinde, is vernietigd. Dit betreft ook terreindelen die als tuin aan
het gebied waren onttrokken. In het vigerende bestemmingsplan zijn deze terreindelen als “Natuur”
aangemerkt. Tegen deze achtergrond moet de conclusie worden getrokken dat de grenswijziging deels
op onjuiste gronden heeft plaatsgevonden. Daarom is de oorspronkelijke grens van het
Vogelrichtlijngebied zoals aangewezen in 2000 weer hersteld.

5.

Ter hoogte van de Raadhuisstraat (Graft) was een terreindeel (480 m2) verwijderd in de veronderstelling
dat dit bebouwing betrof. Dit bleek onjuist. Ook hier is de oorspronkelijke grens hersteld.

Aanpassing nota van toelichting
6. 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: 13-10-2014.

