Toegangsbeperkingsbesluit Grevelingen
(kenmerk 17121851)
Op 11 november 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken een besluit (kenmerk
16170049) genomen, tot beperking van de toegankelijkheid ex artikel 20 Natuurbeschermingswet
1998 (hierna: toegangsbeperkingsbesluit), van gebieden gelegen binnen het Natura 2000-gebied
“Grevelingen”. Dit besluit is, naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften, bij de beslissing op
bezwaar d.d. 7 juli 2017 (492-27902) gewijzigd. Onderstaand zijn, voor de transparantie en
leesbaarheid van het nu geldende toegangsbeperkingsbesluit, de artikelen van het
toegangsbeperkingsbesluit integraal weergegeven zoals deze luiden ná genoemd besluit tot wijziging.
Voor een toelichting op de individuele artikelen wordt verwezen naar de toelichting op het initiële
besluit van 11 november 2016 in samenhang met de overwegingen zoals opgenomen in de
beslissing op de bezwaarschriften van 7 juli 2017. De kaart met gebieden waarop het
toegangsbeperkingsbesluit betrekking heeft, is tevens opgenomen bij het initiële besluit van 11
november 2016; deze kaartbeelden zijn ongewijzigd gebleven in de beslissing op de
bezwaarschriften.
Een integrale weergave van de voorgenoemde besluiten is te vinden via de hiernavolgende
hyperlinks:
TBB Grevelingen
Beslissing op bezwaar
Onderhavige weergave is nadrukkelijk geen bekendmaking in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht; zij dient louter als weergave ten behoeve van hetgeen reeds rechtens bij de beide
voorgenoemde besluiten is vastgesteld. Er kan naar aanleiding van deze publicatie dan ook geen
bezwaarschrift worden ingediend.
Toegangsbeperkingsbesluit Grevelingen zoals dit luidt na de beslissing op
bezwaarschriften d.d. 7 juli 2017:
Artikel 1
Voor het gehele Natura 2000-gebied “Grevelingen”, zowel buitendijks als binnendijks, is de toegang
gedurende het gehele jaar verboden voor:
a. burgerluchtvaartverkeer (exclusief drones en zweefvliegtuigen) vliegend op 1.000 voet AGL
(circa 300 meter) of lager, behoudens operationele noodzaak.
b. het beoefenen van het kitesurfen, met uitzondering van de speciaal hiertoe aangewezen
kitesurfzones, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart en nader aangeduid
met de in bijlage 1 bij dit besluit vermelde coördinaten.
Artikel 2
Voor de binnen het Natura2000-gebied “Grevelingen” gelegen deelgebieden Kabbelaarsbank-oost,
Springersgors met de aangrenzende ondiepwaterzone, Markenje met de aangrenzende
ondiepwaterzone, Hompelvoet met aangrenzende ondiepwaterzone, Slikken van Flakkee-noord met
de aangrenzende ondiepwaterzone, Slikken van Flakkee-zuid met de aangrenzende
ondiepwaterzone, Slikken van Battenoord-west met aangrenzende ondiepwaterzone,
ondiepwaterzone Battenoord-oost, Slikken bij het Dijkwater met de aangrenzende ondiepwaterzone,
Kleine Veermansplaat met omringende ondiepwaterzone, Kleine Stampersplaat met omringende
ondiepwaterzone en Slikken van Bommenede is de toegang gedurende het gehele jaar verboden
(inclusief voor drones), behoudens de navolgende uitzonderingen:
a. wandelen tussen zonsopkomst en zonsondergang op de gemarkeerde routes op de Slikken van
Flakkee-noord. Honden zijn hier niet toegestaan;
b. wandelen tussen zonsopkomst en zonsondergang op de te realiseren wandelpaden en
uitkijkpunten op de Slikken van Flakkee-noord en Slikken van Flakkee-zuid, voor zover daarvoor
met betrekking tot de aanleg, het gebruik en onderhoud van dergelijke paden en uitgangspunten
door het bevoegd gezag een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 is
verleend. Honden zijn hier niet toegestaan;
c. betreden van Hompelvoet in de periode 16 augustus tot 15 maart.
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Artikel 3
De hiervoor in artikel 1 en 2 omschreven toegangsbeperking geldt op grond van artikel 20, lid 4, van
de Nb-wet 1998 niet voor de volgende activiteiten:
aanwezigheid gedurende het gehele jaar voor de uitvoering van beroepsmatig uitgevoerde
activiteiten en overheidstaken (beheer en onderhoud, beroepsvisserij, faunabeheer, markeren,
inspectie-, toezicht-, opsporings-, reddings- en defensietaken, calamiteitenbeheer van
overheidswege of in opdracht van de overheid, door of in opdracht van een terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisatie georganiseerde activiteiten, onderzoek en monitoring daaronder
begrepen), waarvoor het gesloten gebied moet worden betreden dan wel bevaren en het gebruik van
drones, of vliegen beneden 1000 voet (300 meter) kunnen, voor zover deze activiteiten
noodzakelijkerwijs binnen of deels binnen deze gebieden moeten worden uitgevoerd, worden
toegestaan.
Artikel 4
Georganiseerde excursies en rondleidingen waarvoor het gesloten gebied moet worden betreden dan
wel bevaren, kunnen, voor zover deze activiteiten noodzakelijkerwijs binnen of deels binnen deze
gebieden moeten worden uitgevoerd, worden toegestaan, echter voor zover hiervoor een vergunning
als bedoeld in artikel 19d van de Nb-wet 1998 is verleend, dan wel deze activiteit is geregeld in een
beheerplan in de zin van de Nb-wet 1998.
Artikel 5
Naast de in voorkomende gevallen op grond van de toegankelijkheidsregeling noodzakelijke
vergunning, dan wel vrijstelling via het beheerplan, volgens de Nb-wet 1998, is voor het zich
bevinden op private gronden van particulieren toestemming van de rechthebbende van deze gronden
nodig.
Artikel 6
1. De gebieden waarvan de toegankelijkheid middels dit besluit wordt beperkt zijn aangegeven op
de bij dit besluit behorende kaart ‘Toegangbeperking Natura 2000-gebied Grevelingen’.
2. In het veld is de begrenzing van de gebieden waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt, voor
zover mogelijk herkenbaar gemaakt middels bebording en/of betonning.
Artikel 7
1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Bij dit besluit gaat een toelichting die
integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt bekendgemaakt.
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