Procedurewijzer
Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023
Wilt u een beroepschrift indienen op beheerplannen voor de Natura 2000gebieden in het IJsselmeergebied? Dan kunt u deze indienen bij de rechtbank
van 20 maart 2018 tot en met 1 mei 2018. Deze Procedurewijzer geeft
informatie over de te volgen procedure.
Natura 2000-beheerplan
Voor elk Natura 2000-gebied in het IJsselmeergebied heeft het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) in nauwe samenwerking met de andere
bevoegde instanties - te weten het ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
en Defensie en de provincies Noord-Holland, Fryslán, Gelderland, Overijssel, Utrecht en
Flevoland -beheerplannen en bijbehorende nota's van antwoord opgesteld. Deze
documenten zijn nu definitief vastgesteld. Het is mogelijk om tegen het beheerplan een
beroep in te dienen.
Het gaat om de volgende gebieden:
 IJsselmeer;
 Markermeer & IJmeer;
 Zwarte meer;
 Ketelmeer & Vossemeer;
 Veluwe randmeren;
 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbeheerplan
Het bovengenoemde beheerplan ligt ter inzage. Ten opzichte van het ontwerpbeheerplan
is een aantal wijzigingen doorgevoerd, (mede) naar aanleiding van de zienswijzen en ter
verbetering van het beheerplan. Voor de wijzigingen kunt u de nota van antwoord
raadplegen.
Waar vindt u meer informatie?
Naast het beheerplan en de nota van antwoord kunt u ook —uitsluitend ter informatie —
achtergronddocumenten bekijken. De documenten zijn vanaf 20 maart 2018 digitaal te
raadplegen via www.platformparticipatie.nl/IJsselmeergebied.
Daarnaast is het beheerplan en de nota van antwoord van 20 maart 2018 tot en met 1
mei 2018 tijdens reguliere openingstijden in te zien bij de provinciehuizen in Lelystad,
Utrecht, Zwolle, Leeuwarden, Arnhem en Haarlem en bij Rijkswaterstaat in Lelystad.
Adressen
 Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;
 Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;
 Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle;
 Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
 Provinciehuis Gelderland, Markt 11 te Arnhem;
 Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem;
 Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Wie mag beroep instellen?
Tegen het beheerplan kunnen belanghebbenden in beroep te gaan. Op grond van artikel
6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden beroep
instellen die op het ontwerp-beheerplan zienswijzen hebben ingediend, of
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen
zienswijze hebben ingebracht.
Waartegen mag u beroep instellen?
Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan.
Beroep staat volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb, art. 8.1 lid 2) alleen open tegen
de beschrijvingen van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet
in gevaar brengen en de daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat
het om activiteiten die via het beheerplan vrijgesteld zijn van de Wnb-vergunningplicht.
Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen
of de fasering van de uitvoering.
Hoe kunt u beroep instellen?
De beroepstermijn start een dag na de terinzagelegging op
20 maart 2018 en duurt tot en met 1 mei 2018 Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u
een beroepschrift naar de rechtbank binnen het rechtsgebied, waarin u woonachtig of
gevestigd bent. (http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/).
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten;
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het
beroepschrift zich richt en
d. de opgave van redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.
Digitaal beroep
Digitaal beroep instellen bij de rechtbank is ook mogelijk via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. De indiener dient wel te beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Voorlopige voorziening
Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden
gericht Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een
verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de voorgenoemde
rechtbank. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Zo
mogelijk moet tevens een kopie van het besluit toegevoegd waarop het geschil betrekking
heeft.
Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Over de hoogte van dit bedrag,
alsmede ten aanzien van de termijn waarbinnen dit bedrag moet worden betaald, kan
contact worden opgenomen met de griffier van de bevoegde rechtbank.
Griffierecht
Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Over de hoogte van dit

bedrag, alsmede ten aanzien van de termijn waarbinnen dit bedrag moet worden
betaald, kan contact worden opgenomen met de griffier van de bevoegde rechtbank.
Meer weten en contact
De beheerplannen, nota van antwoord en onderliggende rapporten kunt u
downloaden vanaf www.platformparticipatie.nl/IJsselmeergebied en
www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/IJsselmeergebied/default.aspx .
Heeft u vragen over het besluit waartegen u beroep heeft ingediend, dan kunt u bellen
met Directie Participatie, telefoon 070 456 8999.
Meer informatie over Natura 2000 IJsselmeergebied vindt u op de website van
Rijkswaterstaat: www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/IJsselmeergebied/default.aspx.
Toegang Beperkend Besluit
De afsluiting van gebieden door middel van een Toegang Beperkend Besluit (TBB) kent
een eigen procedure. Een Natura 2000-beheerplan kan in sommige gevallen een concrete
ecologische-inhoudelijke aanleiding, dan wel argumentatie geven om een TBB in te stellen.
In dit geval is op grond van het betreffende beheerplan door de voortouwnemer, in dit
geval Rijkswaterstaat, een dergelijke concrete aanleiding geconstateerd. Het stellen van
beperkingen aan de toegang van een Natura 2000-gebied, of een gedeelte daarvan,
geschiedt door het bevoegd gezag als deze maatregel noodzakelijk, geschikt en evenredig
is in het licht van een of meer doelstellingen die voor het desbetreffende Natura 2000gebied zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit.
Het bevoegd gezag voor het stellen van toegangsbeperkingen zijn gedeputeerde staten
van de provincie waarin het betreffende deel van het Natura-2000-gebied is gelegen. Voor
rijkswateren en defensieterreinen worden de beperkingen gesteld door de Minister van
Economische Zaken. Per af te sluiten gebied wordt in het TBB ecologisch-inhoudelijk
gemotiveerd voor welke habitattypen, habitatsoorten en/of Vogelrichtlijnsoorten en hun
specifieke Instandhoudingsdoelstellingen (behoud- of verbeterdoelen) de afsluiting geldt.
Ook wordt onderbouwd waarom een (deel)gebied geheel of slechts voor een deel van het
jaar wordt afgesloten. Hierbij worden ook de exacte begrenzingen aangeduid.
De sluitingsprocedure wordt in dit onderhavige geval door het bevoegde gezag opgestart
na verwering van de zienswijzen op het beheerplan door Rijkswaterstaat. De
onderliggende ecologische argumentatie zal verwoord worden in de toelichting bij het TBB.
De achterliggende rapporten worden daarin expliciet als bron genoemd en zijn daarmee
vindbaar voor belanghebbende partijen.
Het TBB zal gepubliceerd worden in de Staatscourant en op Overheid.nl. Op het TBB is
bezwaar en beroep mogelijk bij het bevoegd gezag. Het betreft een reguliere procedure en
niet een Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.

