
GemeenteW ATERLAND 
~ 

::!!! -

BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED WATERLAND 2013 

ONTWERP 

BIJLAGEN 



GEMEENTE WATERLAND 1012118.011 GEMEENTERAAD 1 01-11-2012 
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED WATERLAND 2013 

BIJLAGEN BIJ TOELlCHTING 

Bijlage 1 

Bijlage 2 
Bijlage 3 

Bijlage 4 
Bijlage 5 
Bijlage 6 
Bijlage 7 

Afsprakenkader ontwikkeling Landbouw en 
Landschap Waterland-Oost 
Aanwijzingsbesluit Markermeer & IJmeer 
Ontwerp-aanwijzingsbesluit IIperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske 
PlanMER 
Samenvatting pianMER 
Overzicht beeldbepalende en waardevolle panden 
Onderzoek externe veiligheid 



BIJLAGE 1 



I I ~ 

I >.'\ , .. ! 
I I ! 

/ , L 

Afsprakenkader 
Ontwikkeling Landbouw en Landschap 
Waterland-oost 

Juli 2012 

• Walter M'enkveld 
advies &: 1'1'oeesmanagemel1i 





Inhoudsopgave 

Inleiding ... .. .. ... ... ............................................................................................... ....... .. ......... .................. 2 

1. Hoe werkt dit Afsprakenkader .............. ........................................................................................... 3 

2. Achtergrond .......... ................................ .......................................................................................... 5 

2.1 De landbouw in Waterland-oost ................ ...................... ........ .. ......... ..... ...... .... .. .. .. .... .. .......... ... .......... 5 

2.2 Natuur en landschap in Waterland-oost.. ............................................................................................. 6 

2.3 Knelpuntenanalyse ..................................................................... ..... .... ......... ..................... ... ................. 7 

3. Relevant bestaande beleid ..... .... .. ............. ........ .... ..................... ... ................................................. 8 

4. Opbouw van het afsprakenkader ................................................................................................... 9 

5. Zonering .... ............ .. ......... .. ... ...... ... ............ ...... ............................................................................. 11 

6. Vergroten op huidige locatie ...... ............... .. ................................ .. ...... ... .... .. .. .... ........ ........ .. ........ 13 

6.1 Aantonen van nut en noodzaak van vergroting van het bedrijf .................... ... .. ............................. ... 13 

6.2 Voorwaarden aan de duurzaamheid van het te vergroten agrarische bedrijf.. .................................. 13 

6.3 Voorwaarden aan locatie en ontwerp van de nieuwbouw bij vergroting op huidige locatie ........ ..... 13 

7. Boerderijverplaatsing ................ ... ....... ............................ .... ........ ... .. ...... .. ............ ....... ......... ... .... .. . 16 

7.1 Aantonen van nut en noodzaak van boerderijverplaatsing ................................................................ 16 

7.2 Voorwaarden aan de duurzaamheid van het te verplaatsen agrarische bedrijf ................................. 16 

7.3 Voorwaarden aan locatie en ontwerp van bedrijfsgebouwen en -woning op nieuwe locatie ......... .. 17 

7.4 Mogelijkheden voor de oude locatie .................................................................................................. 18 

7.5 Gebruik van oude locatie ten behoeve van financiering nieuwe locatie .. .......................................... 18 

7.6 Voorwaarden aan locatie en ontwerp voor bouwen op de oude locatie ........................................... 19 

8. Vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op een nieuwe locatie ............... .. ....... ..... .... .... ..... ... ... 20 

8.1 Aantonen van nut en noodzaak van de nieuwvestiging ...... ... ................................... .. ....... .. .............. 20 

8.2 Voorwaarden aan de duurzaamheid van de nieuwvestiging ............................. ................................. 20 

8.3 Voorwaarden aan locatie en ontwerp van bedrijfsgebouwen en -woning bij nieuwvestiging ........... 20 

9. Sanering en herinrichting erven bij gestopte bedrijven ............................................................... 22 

10. Voorwaarden vanuit het waterbeheer ................ .............................................................. ......... 23 

11. Maatschappelijke dienstverlening en verbreding ...... ...... ...... ... ................ .. ..... .. .... ..... ............... 23 

12. Rollen van de partijen ................................................................................................................. 26 

13. Evaluatie ... .................. .............. ... ....... .. .... ... ...... .. .. .... ............. .. ............... .... ......... ...... ... ... .......... 27 

Bijlage 1: Samenvatting relevant bestaande beleid ....................... .... .............. .. ...... .. ............ .. ......... 28 

Bijlage 2: Overzicht verbredingsactiviteiten in Waterland-oost ........................................... .... ........ 33 

Bijlage 3: Handreiking Openheid in Waterland-oost.. ...... .. .......................... .. .. .. ..... .. ........................ 34 

A/sprakenkader Ontwikkeling Landbauw en Landschap Waterland-aast, juli 2012 1 



Inleiding 

Begin 2010 is de eerste fase van het gebiedsproces Waterland-oost uitgevoerd. Oit omvatte een 

knelpuntenanalyse en een programma voor de komende jaren . Een van de acties in het programma 

is het opstelien van een afsprakenkader landschap en landbouwontwikkeling (in het vervolg 

Afsprakenkader genoemd). 

: let Afsprakenkader ril:hL zieh op het faciiiteren van de gewenste ontwikkeling van de landbouw in 

Waterland-oost, zodat de landbouw economisch vitaal blijft en een rol kan blijven spelen in het 

beheer van het gebieden tegelijkertijd een karakteristiek en vitaal veenweidelandschap behouden 

blijft. Oit Afsprakenkader geeft aan binnen welke kaders dit mogelijk is. Het stadsdeel Amsterdam

Noord en de gemeente Waterland beschouwen Waterland-oost als een gebied, waarin voor de 

ontwikkeling van de landbouw binnen de kaders van behoud en ontwikkeling van natuur en 

iandschap, een beieid van toepassing is. 

Het stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Waterland zijn in het gebiedsproces voor de 

ontwikkeling van het Afsprakenkader verantwoordelijk. Zij hebben Walter Menkveld advies & 

procesmanagement gevraagd dit Afsprakenkader met partners in het gebied te ontwikkelen. 

Er is gewerkt met een projectgroep en een klankbordgroep, waarbij getracht is zoveel mogelijk 

belanghebbende partijen te betrekken bij de ontwikkeling van dit Afsprakenkader om zo vee I 

mogelijk draagvlak voor het Afsprakenkader te krijgen. 

Het Afsprakenkader is als voigt opgebouwd: 

Hoofdstuk 1: een toelichting op de status en het gebruik van dit Afsprakenkader. 

Hoofdstuk 2: een analyse over de landbouw in Waterland-oost op dit moment, 

ontwikkeling van de landbouw, knelpuntenanalyse en de relatie met het 

gebiedsproces. 

Hoofdstuk 3: de relatie van het afsprakenkader met bestaand en toekomstig beleid. 

Hoofdstuk 4 tim 11: het Afsprakenkader, met daarin opgenomen een zonering, diverse 

voorwaarden en regels. 

Hoofdstuk 12: de rolien van de direct betrokken partijen bij het gebruik van dit 

Afsprakenkader. 

Hoofdstuk 13: evaluatie van dit Afsprakenkader. 
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1. Hoe werkt dit Afsprakenkader 

De inhoud van het Afsprakenkader wijkt op een aantal punten af van het bestaande planologische 

beleid voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de gemeente Waterland en stadsdeel 

Amsterdam-Noord. Oat betekent dat er sprake is van kaderstellend beleid . 

Dit afsprakenkader zal door de gemeenteraad van Waterland en het 5tadsdeelbestuur van 

Amsterdam-Noord worden vastgesteld als beleidsnotitie. De 5tuurgroep zal de gemeenteraad van 

Amsterdam voorstellen het Afsprakenkader als beleidsnotitie vast te stellen. 

Het beleid uit het Afsprakenkader wordt op drie verschillende manieren gebruikt: 

1. Aanvullend beleid op vigerende bestemmingsplannen landelijk gebied in Waterland-oost; 

2. Aanpassingen van het bestaande beleid . De aanpassingen worden, lOver mogelijk, opgenomen 

in de nieuwe bestemmingsplannen voor het landelijke gebied. 

3. Blijft dee Is aanvullend beleid op de nieuwe bestemmingsplannen voor het landelijke gebied 

(voor het beleid dat niet bij recht wordt opgenomen in de nieuwe bestemmingsplannen) . 

1. Aanvullend beleid op vigerende bestemmingsplannen landelijk gebied in Waterland-Oost 

Het Afsprakenkader gaat verder dan de mogelijkheden binnen de vigerende bestemmingsplannen 

voor het gehele gebied van Waterland-Oost en is daarmee aanvullend beleid . Indien een project 

afwijkt van een vigerend bestemmingsplan, maar voldoet aan de gestelde eisen van het 

Afsprakenkader, heeft de gemeente/het stadsdeel zich uitgesproken hieraan medewerking te 

verlenen. Door een zelfstandige planologische procedure, lOals een postzegelbestemmingsplan, kan 

medewerking aan een dergelijk project worden verleend. 

2. Leidt tot aanpassingen van het bestaande beleid en wordt opgenomen in nieuwe 

bestemmingsplannen voor het landelijke gebied 

Vanuit het Afsprakenkader zal een aantal zaken in de nieuwe bestemmingsplannen voor het 

landelijke gebied worden opgenomen. Dit betreft niet aileen nieuw beleid maar ook 

aanpassingen/beperkingen ten opzichte van het bestaande beleid. De gemeente Waterland en 

stadsdeel Amsterdam-Noord zullen zelf aflOnderlijk bepalen welke beleidsaspecten bij recht in hun 

nieuwe bestemmingsplan voor het landelijke gebied worden opgenomen. 

3. Blijft deels aanvullend beleid op de nieuwe bestemmingsplannen voor het landelijke gebied. 

Een aantal onderwerpen van het Afsprakenkader zal niet in de nieuwe bestemmingsplannen voor het 

landelijke gebied worden opgenomen. Zo zijn de locaties van nieuwvestiging (inclusief de nieuwe 

locaties van de te verplaatsen bedrijven) niet van te voren bekend en kunnen daardoor niet worden 

opgenomen. Het Afsprakenkader wordt vervolgens aanvullend gebruikt ten opzichte van de recente 

bestemmingsplannen, net lOals genoemd onder punt 1, voor aflOnderlijke projecten indien deze 

voldoen aan het Afsprakenkader. 

V~~r zover gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam is Waterland Oost 

grotendeels gesitueerd in de Hoofdgroenstructuur, lOals ook opgenomen in de 5tructuurvisie 2040. 

Dit betekent dat aile plannen binnen de Hoofdgroenstructuur welke worden voorgelegd aan het 
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College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam ter advisering worden 

voorgelegd aan de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC). 
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2. Achtergrond 

2.1 De landbouw in Waterland-oost 

Een analyse van de landbouwgegevens, door de Dienst Landelijk Gebied (DLG), in Waterland-oost 

laat zien dat er op dit moment 164 agrarische bedrijven in het gebied zijn. Hiervan zijn er 51 

melkveebedrijven (zie tabeI1). In totaal zijn er slechts 46 bedrijven (28 % van het totaal aantal 

agrarische bedrijven in Waterland-oost) meteen omvang groter dan 70 nge (Nederlandse grootvee 

eenheden). Dit is een landelijke norm voor bedrijven die een goed toekomstperpectief hebben. Deze 

bedrijven gebruiken gezamenlijk 2893 ha (bijna 60 % van de totale oppervlakte van 4831 ha aan 

landbouwgrond).Daarnaast is er nog een aantal bedrijven, die kleiner dan 70 nge zijn, die door 

verbreding voldoende economisch rendabel zijn.De overige bedrijven zijn voor een groot deel 

hobbybedrijven en bedrijven die aan het afbouwen zijn. 

Aile bedrijven hebben 47% van aile grond bij de bedrijfsgebouwen. De melkveebedrijven hebben 

50% van hun grond bij de bedrijfsgebouwen (verkavelingsgegevens 2004). Dat is vrij weinig. 

Rendabele bedrijven dienen circa 80 % van de grond rond het huis te hebben. De agrarische 

bedrijven spelen een belangrijke rol in het beheer van de kenmerkende natuur en landschap in 

Waterland-oost. 

aantal bedrijven omvang 
totale gemiddeld per 

soort bedrijf oppervlakte omvang bedrijf 

< 70 nge >70 nge totaal (ha) (nge) (nge) 

melkveebedrijven 13 38 51 2779 5266 103 

graasdierbedrijven 104 7 111 2001 2656 24 

combinaties 1 1 2 51 110 55 

totaal 118 46 164 4831 8032 49 

Tabell: Landbouwgegevens Waterland-oost, DLG 2009 

Verwacht wordt dat de komende 10 tot 15 jaar ongeveer de he 1ft van de agrarische bedrijven zal 

verdwijnen, de overblijvende bedrijven wilen bijna twee maal zo groot worden (Bran: Dynamiek en 

beeldkwaliteit, CDR). Tegelijkertijd wilen bedrijven in toenemende mate aan verbreding doen en zich 

ontwikkelen als multifunctionele plattelandsbedrijven, waar naast de productie van melk en vlees 

ook verbredingsactiviteiten (zorg, natuur, recreatie) wilen plaatsvinden. 

De basis van de landbouw in de toekomst in Waterland-oost bestaat vooral uit de 46 bedrijven, die 

groter zijn dan 70 nge en een aantal kleinere bedrijven, die door verbreding ook in de toekomst 

voldoende economische rendabel zijn. Deze agrarische bedrijven wilen zich moeten blijven 

ontwikkelen, om ook in de toekomst economisch rendabel te blijven. Het kan hierbij gaan om 

schaalvergroting (meer oppervlakte land en meer koeien) en/of het starten of uitbreiden van 

verbredingsactiviteiten. 
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Rendabele agrarische bedrijven zijn nodig om het beheer en onderhoud van natuur en landschap in 

Waterland-oost in de toekomst te garanderen. De ruimte voor ontwikkeling, die de landbouw hierbij 

wordt geboden, dient te passen bij het beleid van behoud en ontwikkeling van kenmerkende natuur

en landschapswaarden. 

2.2 Natuur en landschap in Waterland-oost 

Waterland-oost is onderdeel van het nationaallandschap Laag Holland. De kernkwaliteiten van het 

nationaallandschap zijn: 

• grote openheid van het landschap; 

• vee I weide- en moerasvogels; 

• het oude geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen; 

• veenpakketten; 

• middeleeuwse strokenverkaveling en historische watergangen; 

• groot aantal archeologische locaties; 

• karakteristieke dijk- en lintdorpen. 

De natuur van Waterland-oost wordt gekenmerkt door weidevogels, vochtige graslanden en 

rietkragen en verlandingsvegetaties. Een groot dee I van Waterland-oost is door de provincie Noord

Holland aangewezen als weidevogelleefgebied. Een deel hiervan is begrensd als Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) . De natuurwaarden, met name de weidevogels, zijn gebonden aan het 

agrarisch beheer. In het overgrote deel van het gebied wordt weidevogelbeheer uitgevoerd door de 

agrariers. 

Een deel van het Varkensland valt onder Natura 2000, de aeen en dieen onder de 

Natuurbeschermingswet. 

Het landschap van Waterland wordt gekenmerkt door grote open ruimtes, met bebouwingslinten, 

dorpskernen, solitaire boerderijen, dijken, sloten, aeen en dieen en kleine droogmakerijen. Nieuwe 

boerderijen en stallen zullen van invloed zijn op het landschapsbeeld. Het is van belang dat 

nieuwbouw van boerderijen en stallen zodanig wordt ontworpen en gesitueerd dat zij in het 

landschap passen. 

Een qUick-scan naar de EHS en de kansen voor natuur in relatie tot waterbeheer, laat zien dat er 

grote natuurwaarden en -potenties liggen in het veenweidegebied ten oosten van het 

Goudriaankanaal. In dit deelgebied liggen nog gronden die geen EHS zijn, maar die daarvoor zeer 

geschikt zijn. Hier liggen grote kansen om door waterbeheer de natuurwaarden verder te 

ontwikkelen. Een versterking op termijn (de komende 10 tot 15 jaar) van de EHS aldaar is gewenst. 

Om de potenties niet teniet te doen, is het gewenst in dit gebied geen grote ruimtelijke ingrepen te 

plegen, behalve als het duurzaam beheer van dit gebied in gevaar komt. Bij een volgende 

herbegrenzing van de EHS, kan in de toekomst de EHS in deze zone definitief worden vastgesteld. 

Daarbij zullen eventueel ook gebiedsdelen ontgrensd kunnen worden, die nog niet gerealiseerd zijn 

en waar de natuurwaarden gering zijn. 
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2.3 Knelpuntenanalyse 

Door het verdwijnen van agrarische bedrijven in het gebied en daarmee vergoten van andere 

agrarische bedrijven, in de komende 10 tot 15 jaar, zullen er bedrijfsvergrotingen, kavelruil en 

boerderijverplaatsing plaats gaan vinden. Waar dat kan op de bestaande locatie van de boerderij, 

maar als dat niet mogelijk is zal verplaatsing naar een andere locatie gewenst zijn. De erven van de 

vroegere locatie, na verplaatsing, zullen nieuwe functies krijgen. Nieuwe erven worden ingericht op 

optimaal uitoefenen van het vernieuwde agrarische bedrijf. 

Het stopzetten van de landbouwontwikkeling is geen optie. Immers door de landbouw niet verder te 

laten ontwikkelen zal ze, op termijn, niet meer economisch rendabel zijn in Waterland-oost en 

verdwijnen. Dit heeft grote gevolgen voor de kenmerkende natuur- en landschapswaarden. 

KADER 1: Vergroting is geen intensivering 

In dit Afsprakenkader wordt gesproken over landbouwontwikkeling. 

Omdat er agrarische bedrijven in de toekomst zullen verdwijnen, 

zullen de overblijvende agrarische bedrijven groter worden. Oat 

betekent dat ze meer oppervlakte land gaan beheren. Daarvoor is 

meer vee nodig en daarom grotere stallen. De totale melkproductie 

in het gebied zal naar verwachting gelijk blijven. Er is geen sprake 

van intensivering, waarbij de productie per hectare zal toenemen. 

Overigens is proces van landbouwontwikkeling al gaande, voor zover het bestemmingsplan hier 

mogelijkheden voor biedt. Maar veelal biedt het gemeentelijk beleid onvoldoende mogelijkheden, 

voor de ontwikkeling van de landbouw, maar ook om het bestaande vitale landschap en de 

kenmerklende natuur daarbij te beschermen. 

Het vraagt een actief beleid van de gemeenten am ruimte te geven aan landbouwontwikkeling 

(Iandbouw is immers de drager van het landschap) waarbij de kwaliteiten van het landschap 

behouden blijven. 

In de knelpuntenanalyse en het gebiedsprogramma voor Waterland-oost (vastgesteld in 2010) is 

besloten dit uit te werken in een Afsprakenkader. 

Uitgangspunt van het afsprakenkader is dat: 

• behoud en versterking van een vitaal en kenmerkend landschap en daarin aanwezige 

natuurwaarden centraal staat; 

• een economisch vitale landbouw noodzakelijk is voor het duurzaam beheer en behoud van 

natuur en landschap; 

• er ruimte wordt gegeven aan ontwikkeling van de landbouw zodat die economisch vitaal 

blijft, waardoor het beheer en behoud ook voor de toekomst gegarandeerd blijft; 

• dit aileen mogelijk is als hierbij voldoende rekening wordt gehouden met natuur en 

landschap en waar kan die versterkt; 

• het streven is ruimte te geven aan nieuwbouw, noodzakelijk voor de ontwikkeling van de 

landbouw als beheerder van het gebied, en tegelijkertijd het verminderen van bouwwerken , 

die niet meer nodig zijn. 
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3. Re levant bestaande beleid 

Uitgangspunt voor het afsprakenkader is het bestaand beleid. Daarbij spelen het provincia Ie beleid 

en dat van de gemeenten een grote rol. Hieronder is een overzicht opgenomen. (Voor een korte 

samenvatting, zie bijlage 1) 

Provincie: 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

Gemeente Waterland: 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 

Gemeente Amsterdam: 

Structuurvisie Amsterdam 2040 

Stadsdeel Amsterdam Noord: 

Bestemmingsplan Waterland en Landelijk Noord 

Ontwerp bestemmingsplan landelijk Noord 

Integrale landschapsvisie Waterland Amsterdam-Noord 

Beeldkwaliteitplan landelijk Noord 

ISW 

Regiovisie Waterland 2040 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 

Waterbeheerplan 4 

Beleid Peilafwijkingen 2009 

Beheersplan Waterkering 2006-2010 
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4. Opbouw van het afsprakenkader 

In het Afsprakenkader worden 3 vormen van landbouwontwikkeling in Waterland-oost 

onderscheiden: 

1. Vergroten op bestaande locatie: 

Er is sprake van bedrijfsvergroting als de oppervlakte bedrijfsgebouwen toeneemt, voor lOver 

dat niet binnen het bestaand bestemmingsplan mogelijk is. Vergroting kan plaatsvinden in 

verband met vergroting van de landbouwproductie en/of met het beginnen of het uitbreiden 

van verbredingsactiviteiten (zie hoofdstuk 6). 

2. Verplaatsen: 

Hierbij verplaatst een bedrijf zich vanaf een oude locatie, waar onvoldoende ruimte is om het 

bedrijf verder te ontwikkelen naar een nieuwe locatie in het gebied. Op de nieuwe locatie zal 

een compleet nieuw bedrijf inclusief bedrijfswoning verschijnen, de oude locatie kan een andere 

functie krijgen: woningbouw of een nieuw bedrijf. Het betreft hier veelal verplaatsingen uit de 

dorpskernen (zie hoofdstuk 7). 

3. Vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op een nieuwe locatie: 

Hierbij vestigt een nieuw agrarisch bedrijf van buiten het gebied zich in het gebied en begint 

daar een nieuw bedrijf op een nieuwe locatie, waarbij bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning 

zullen worden gebouwd. Hier zal terughoudend mee worden omgegaan, maar als het vanuit het 

beheer van het gebied noodzakelijk is wordt ook deze ontwikkeling door de gemeenten mogelijk 

gemaakt. Er zullen in dat geval strengere voorwaarden worden gesteld aan de omvang van het 

bedrijf (zie hoofdstuk 8). 

Daarnaast zal het Afsprakenkader niet aileen ingaan op ontwikkeling van de landbouw, maar zal ook 

aangeven hoe wordt omgegaan met bebouwing van stoppende agrarische bedrijven.Daarbij gaat 

het om het herbestemmen van voormalige agrarische bedrijven, waarbij het streven is de 

oppervlakte bebouwing te verminderen (zie hoofdstuk 9). 

De doelstelling van het Afsprakenkader is het faciliteren van de landbouwontwikkeling. Hier staat 

centraal het behoud van een vitaallandschap en kenmerkende natuur. Vanuit dit uitgangspunt zal 

medewerking worden verleend aan vergroten, verplaatsen en nieuwvestiging van agrarische 

bedrijven, waarbij aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan. Deze betreffen: 

nut en noodzaak; 

voorwaarden ten aanzien van de duurzaamheid (economisch en natuur en landschap) van de 

bedrijven; 

voorwaarden ten aanzien van maatschappelijke dienstverlening (beheer natuur en landschap, 

lOrglandbouw) en verbreding; 

ruimtelijke kwaliteitseisen, waaraan de nieuwbouw moet voldoen. 

Deze voorwaarden zijn per ingreep (vergroten, verplaatsen en nieuwvestiging) uitgewerkt. 

Daarnaast is een ruimtelijke lOnering aangebracht (zie hoofdstuk 5), zijn de voorwaarden vanuit het 

Hoogheemraadschap inzake de waterhuishouding geformuleerd en regels betreffende 

maatschappelijke dienstverlening en verbreding opgesteld (zie hoofdstuk 11). 
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5. Zonering 

Op basis van het bestaand pravinciale beleid is een eerste zonering aan te brengen (zie ook kaartl): 

1. Ecologische Hoofdstructuur: 

Binnen de EHS zijn geen activiteiten toegestaan die de wezenlijke kenmerken en waarden van 

de EHS significant aantasten, tenzij: 

a. sprake is van een groot openbaar belang; 

b. geen reele andere mogelijkheden zijn; 

c. de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden 

gecompenseerd. 

Hiervoor is ontheffing van de provincie nodig. 

Verplaatsing naar een perceel in de EHS of nieuwvestiging in de EHS is niet mogelijk. Vanuit de 

gemeenten zal er, onder voorwaarden zoals in dit afsprakenkader verder beschreven, worden 

meegewerkt aan het vergroten van een bedrijf in de EHS, als dat bedrijf kan aantonen dat zij een 

substantiele bijdrage levert aan het beheer van de EHS, en dat die bijdrage aan het beheer in 

gevaar komt als de vergroting niet mogelijk is. 

Compensatie zal moeten plaats vinden volgens de 'Beleidsregel compensatie natuur en recreatie 

Noord- Holland' vastgesteld in december 2007 

Een deel van de EHS, namelijk Varkensland, is Natura 2000 gebied. Bij nieuwbouw of vergroting 

binnen of aan de rand van dit gebied, zal er een natuurtoets moeten plaatsvinden. Op basis 

waarvan de provincie vergunning kan verlenen, mits er geen sprake is van significant negatief 

effect op de natuurdoelen van het Natura 2000 gebied. 

2. De weidevogelleefgebieden: 

Verplaatsen, nieuwvestiging of vergroten van een agrarisch bedrijf naar of in een 

weidevogelleefgebied is aileen mogelijk met ontheffing van de provincie, waarbij compensatie 

verplicht is, conform de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (zie ook bijlage 1). 

In dit Afsprakenkader wordt, onder voorwaarden voor natuur en landschap, ruimte gegeven aan 

ontwikkeling van agrarische bedrijven in Waterland-oost. Die ruimte is in de zone ten oosten van het 

Goudriaan iets beperkter, omdat is geconstateerd dat in de zone ten oosten van het 

Goudriaankanaal het gewenst is om op termijn (de komende 10 tot 15 jaar) de EHS te versterken (zie 

ook par. 2.2). Om de daar aanwezige potenties niet teniet te doen, is het gewenst in dit gebied geen 

grate ruimtelijke ingrepen te plegen. Om die reden wordt er in dit Afsprakenkader een derde zone 

aangewezen: 

3. De zone ten oosten van het Goudriaankanaal (exclusief De Blijkmeer): 

In deze zone zal worden meegewerkt aan het vergraten van een bedrijf, als dat bedrijf kan 

aantonen dat zij een substantiele bijdrage levert aan het beheer van de zone ten oosten van het 

Goudriaankanaal, en dat die bijdrage aan het beheer in gevaar komt als de vergroting niet 

mogelijk is. Verplaatsing of nieuwvestiging naar een perceel in deze zone of nieuwvestiging in 

deze zone is niet mogelijk. Indien blijkt dat het beheer van deze zone in gevaar komt door het 

verdwijnen van agrarische bedrijven en beheer door bedrijven buiten deze zone geen optie is, 

dan kan verplaatsing van een agrarisch bedrijf naar deze zone worden overwogen. 
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~/h w.o. Ecologische Hoofdsstructuur (EHS) (Bestaand beleid) 

• Weidevogelleefgebied (Bestaand beleid) 

Zone ten ooste van Goudriaankanaal (voorgesteld beleid in dit A/sprakenkader) 

Semibebouwgebied (recreatiegebied en voormalige stortplaats) 

Water 

Agrarisch grondgebruik 

Bebouwd gebied 

Kaart 1: Zonering A/sprakenkader Waterland-oost (peildatum juli 2011) 
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6. Vergroten op huidige locatie 

6.1 Aantonen van nut en noodzaak van vergroting van het bedrijf 

Bij nieuwbouw ten behoeve van vergroting van het bedrijf moet worden aangetoond dat de 

nieuwbouw in het belang is van een duurzaam beheer van natuur en landschap in het gebied. 

Hiertoe moeten de volgende zaken worden aangetoond: 

• de noodzaak om het bedrijf te vergroten. Wat gebeurt er als de vergroting niet plaatsvindt. 

Hierbij dient ook te worden aangegeven waarom de bedrijfsvergroting plaatsvindt: ten behoeve 

van een verhoging van de landbouwproductie, voor verbreding of een combinatie hiervan; 

• het bedrijf, door de vergroting, een substantiele bijdrage kan (blijven) leveren aan het beheer 

van het gebied . 

6.2 Voorwaarden aan de duurzaamheid van het te vergroten agrarische bedrijf 

Vergroting is aileen mogelijk als is aangetoond dat het bedrijf duurzaam is. Duurzaamheid moet 

blijken uit vier aspecten: 

1. Bedrijfseconomische vitaliteit: 

• Er sprake is van een economisch vitaal grondgebonden landbouwbedrijf, met een omvang van 

tenminste 50 hectare, waarvan tenminste 30 ha huiskavel is. De economische vitaliteit moet 

blijken uit een bedrijfseconomische doorrekening. 

2. Natuur en landschap: 

• Het vergrootte bedrijf levert een substantiele bijdrage aan het duurzame natuur- en 

landschapsbeheer van het gebied, waarbij in ieder geval op 75 % van de bedrijfsoppervlakte 

weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. De inzet van het bedrijf op het gebied van natuur- en 

landschapsbeheer moet blijken uit een natuurbedrijfsplan. 

• De impact van de nieuwbouw op weidevogels dient geminimaliseerd te zijn. 

• Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de kernkwaliteiten van Laag Holland (zie par. 

1.2). 

3. Maatschappelijke dienstverlening: 

• De ondernemer levert een bijdrage aan maatschappelijke diensten en functies in het gebied. Dit 

moet blijken uit een rapportage over de maatschappelijke diensten die hij vanuit zijn agrarische 

bedrijf levert (zie oak hoofdstuk 11). 

4. Verkeer 

• De nieuwbouw ten behoeve van de vergroting levert geen verslechtering voor het 

verkeerssysteem op. Hiervoor geldt dat de huidige bij de gemeenten gebruikte normering voor 

de maximale verkeersintensiteit niet wordt overschreden. 

6.3 Voorwaarden aan locatie en ontwerp van de nieuwbouw bij vergroting op huidige locatie 

Aan de nieuwbouw bij vergroting op de huidige locatie van het bedrijf worden ruimtelijke 

kwaliteitseisengesteld. Die ruimtelijke kwaliteitseisen zijn in 2 categorieen verdeeld: 

1. voorwaarden die toetsbaar zijn en waaraan voldaan moet worden; 

2. voorwaarden waaraan invulling moet worden gegeven, am de aanvraag te toetsen. 
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ad. 1: toetsbare ruimtelijke kwaliteitseisen: 

• Bebouwing zo dicht mogelijk bij de weg. 

• 8ebouwing in de richting van de kavelstructuur. 

• Stallen zo dicht mogelijk achter de bedrijfswoning. 

• Geen verdiepingen in de stal, behoudens een mestkelder. Een zogenaamde skybox, voor 

educatiedoeleinden is wei mogelijk. 

~ Sloot em bou'vvkavel, vaar zover dit wateltechni~ch rnogeiijk is. 

• Aileen inheemse soorten gebruiken in de erfbeplanting. 

• Geen bomen die hoger zijn dan de gebouwen, aileen bij de (open bare} weg zijn hogere solitaire 

bomen mogelijk. 

• 8ij van buiten zichtbare sleufsilo's of andere harde ruwvoeropslag hoger dan 2 meter, dient de 

opslag te worden omplant met inheemse bomen en struiken. 

ad. 2: voorwaarden om de aanvraag te toetsen: 

• fen ruimtelijk ontwerp van de nieuwbouwbij vergroting in relatie tot het omliggende landschap, 

waaruit duidelijk wordt, dat het ontwerp aantoonbaar positief bijdraagt aan de karakteristieke 

kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur en van het kenmerkende landschap (zie ook 

KADER 2} .Het ontwerp voor de nieuwbouw dient te passen bij regionale identiteit. 

• Openheidanalyse van de nieuwbouw bij vergroting in relatie tot het omliggende landschap. 

Belangrijke elementen hierin zijn: doorzicht en effect op beleefbaarheid van het landschap, 

ritmiek van de gebouwen, openheid van de omgeving, transparantie van de gebouwen, ruimte 

en vorm van de gebouwen (zie ook bijlage 3). 

• frJinrichtingsplan, waaruit de positionering van de bebouwde elementen en de erfbeplanting 

zijn opgenomen. Hierin dient onder andere naar voren te kamen in hoeverre de transparantie 

van de beplanting is aangepast op de transparantie van de gebauwen. 

KADER 2: Kernkwaliteiten van dorpsstructuur en landschap 

De karakteristieke kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur en het kenmerkende landschap zijn 

belangrijk bij de inpassing van nieuwbouw. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het ontwerp van 

de nieuwbouw. Belangrijke elementen hierin zijn : 

o dorpsmorfologie: de morfologie beschrijft de bouw en vorm van de dorpen, onderverdeeld in lint, kruis, 

samengesteld lint en geconcentreerde kern; 

o de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte); 

o beeldstructuur: wat zijn de bepalende elementen en hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar? Het 

samenhangende geheel van gebouwen, de menging en de ritmiek van de bebouwing, patroon van straten 

en openbare ruimten, patroon van groen en water. 

o kenmerkende openheid en ruimtevorm; 

o verkaveling van de perce len; 

o behoud transparantie van het lint van een dorp. 
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Overige voorwaarden voor de nieuwbouw bij vergroting: 

Er moet aan de volgende bouwregels wordt voldaan: 

• De oppervlakte van de bouwkavel mag maximaall,5 ha zijn, met de mogelljkheidom die met 

toestemming van de provincie te laten groeien tot 2 ha. Een verharde ruwvoederopslag dient 

binnen de bouwkavel te worden gesitueerd. 

• Het agrarische bouwvlak mag mal<imai;ll bebouwd worden. 

• Per agrarisch bouwvlak / bedrijf mag maximaall bedrijfswoning worden gerealiseerd. 

• De maatvoering van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen moet passen in maten zoals die zijn 

opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. 

• Voedersilo's mogen niet hoger zijn dan 9 meter en overige bouwwerken(geen gebouwen zijnde) 

magen niet hager zijn dan 6 meter. 
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7. Boerderijverplaatsing 

7.1 Aantonen van nut en noodzaak van boerderijverplaatsing 

Bij nieuwbouw ten behoeve van verplaatsing van het bedrijf moet worden aangetoond dat de 

boerderijverplaatsing in het belang is van een duurzaam beheer van natuur en landschap in het 

gebied. Hiertoe moeten de volgende zaken worden aangetoond: 

~ de noodzaak OiTI het bedrijf Le verpiaatsen. Wat gebeurt er ais de verplaatsing niet plaatsvindt. 

Waarom zijn er geen reele alternatieven. Hierbij dient ook te worden aangegeven waarom de 

bedrijfsverplaatsing plaatsvindt: ten behoeve van een verhoging van de landbouwproductie, 

voor verbreding of een combinatie hiervan. NB: vergroten van verbredingsactiviteiten als 

alternatief voor verhoging van de landbouwproductie worden niet verplicht gesteld. 

• dat vergroting van het bedrijf op huidige locatie niet mogelijk is, omdat: 

o door de gewenste vergroting de openheid van het bebouwingslint wordt aangetast; 

o door de gewenste vergroting de verkeersintensiteit in de dorpen zal toenemen; 

o milieuregelgeving geen mogelijkheid biedt voor vergroting van het bedrijf in het dorp; 

• dat spoedige (binnen een half jaar) verwerving van een bestaand agrarisch bouwperceel, 

grenzend aan het land van het betreffende bedrijf, niet mogelijk is; 

• het bedrijf een grotere bijdrage kan leveren aan het beheer van het gebied. 

7.2 Voorwaarden aan de duurzaamheid van het te verplaatsen agrarische bedrijf 

Verplaatsing is aileen mogelijk als is aangetoond dat het bedrijf duurzaam is. Duurzaamheid moet 

blijken uit vier aspecten: 

1. Bedrijfseconomische vita lite it: 

• Er sprake is van een economisch vitaal grondgebonden landbouwbedrijf, met een omvang van 

tenminste 50 hectare, waarvan tenminste 30 ha huiskavel is. De economische vitaliteit moet 

blijken uit een bedrijfseconomische doorrekening. 

2. Natuur en landschap: 

• Het verplaatste bedrijf levert een substantiele bijdrage aan het duurzame natuur- en 

landschapsbeheer van het gebied, waarbij in ieder geval op 75 % van de bedrijfsoppervlakte 

weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. De inzet van het bedrijf op het gebied van natuur- en 

landschapsbeheer moet blijken uit een natuurbedrijfsplan. 

• De impact van de nieuwbouw op weidevogels dient geminimaliseerd te zijn. 

• Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de kernkwaliteiten van Laag Holland (zie par. 

2.2). 

3. Maatschappelijke dienstverlening: 

• De ondernemer levert een bijdrage aan maatschappelijke diensten en functies in het gebied. Dit 

moet blijken uit een rapportage over de maatschappelijke diensten die hij vanuit zijn agrarische 

bedrijf levert (zie hoofdstuk 11). 

4. Verkeer 

• De nieuwbouw levert geen verslechtering voor het verkeerssysteem op. Hiervoor geldt dat de 

huidige bij de gemeenten gebruikte normering voor de maxima Ie verkeersintensiteit niet wordt 

overschreden. 
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7.3 Voorwaarden aan locatie en ontwerp van bedrijfsgebouwen en -woning op nieuwe locatie 

Aan de nieuwbouw op de nieuwe locatie worden ruimtelijke kwaliteitseisen gesteld. Die ruimtelijke 

kwaliteitseisen zijn in 2 categorieen verdeeld: 

1. voorwaarden die toetsbaar zijn en waaraan voldaan moet worden; 

2. voorwaarden waaraan invulling moet worden gegeven, om de aanvraag te toetsen. 

ad. 1: toetsbare ruimtelijke kwaliteitseisen: 

• Bebouwing lo dicht mogelijk bij de weg. 

• Bebouwing in de richting van de kavelstructuur. 

• Stallen lo dicht mogelijk achter de bedrijfswoning. 

• Geen verdiepingen in de stal, behoudens een mestkelder. Een lOgenaamde skybox, voor 

educatiedoeleinden is wei mogelijk. 

• Sioot om bouwkavel, voor lOver dit watertechnisch mogelijk is. 

• Aileen inheemse soorten gebruiken in de erfbeplanting. 

• Geen bomen die hoger zijn dan de gebouwen, aileen bij de (open bare) weg zijn hogere solitaire 

bomen mogelijk. 

• Bij van buiten zichtbare sleufsilo's of andere harde ruwvoeropslag hoger dan 2 meter, dient de 

opslag te worden omplant met inheemse bomen en struiken. 

ad. 2: voorwaarden om de aanvraag te toetsen: 

• fen ruimtelijk antwerp van de nieuwbouw in relatie tot het omliggende landschap, waaruit 

duidelijk wordt, dat het ontwerp aantoonbaar positief bijdraagt aan de karakteristieke 

kernkwaliteiten van het kenmerkende landschap (zie ook KADER 2).Het ontwerp voor de 

nieuwbouw dient te passen bij regionale identiteit. 

• Openheidanalyse van de nieuwbouw in relatie tot het omliggende landschap. Belangrijke 

elementen hierin zijn: doorzicht en effect op beleefbaarheid van het landschap, ritmiek van de 

gebouwen, openheid van de omgeving, transparantie van de gebouwen, ruimte en vorm van de 

gebouwen (zie ook bijlage 3). 

• fr/inrichtingsplan, waaruit de positionering van de bebouwde elementen en de erfbeplanting 

zijn opgenomen. Hierin dient onder andere naar voren te komen in hoeverre de transparantie 

van de beplanting is aangepast op de transparantie van de gebouwen. 

Overige voorwaarden voor de nieuwe locatie: 

Er moet aan de volgende bouwregels wordt voldaan: 

• De oppervlakte van de bouwkavel mag maximaal1,5 ha zijn, met de mogelijkheid om die met 

toestemming van de provincie te laten groeien tot 2 ha. 

• Het agrarische bouwvlak mag maximaal bebouwd worden. 

• Per agrarisch bouwvlak / bedrijf mag maximaal1 bedrijfswoning worden gerealiseerd. 

• De maatvoering van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen moet passen in maten lOals die zijn 

opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. 

• Voedersilo's mogen niet hoger zijn dan 9 meter en overige bouwwerken(geen gebouwen zijnde) 

mogen niet hoger zijn dan 6 meter 
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Bij verplaatsing zal een bestemmingswijziging nodig zijn. Hierbij zal worden opgenomen dat binnen 

10 jaar deze nieuwe agrarische functie niet gewijzigd zal worden. 

7.4 Mogelijkheden voor de oude locatie 

De oude locatie, bij verplaatsing van een agrarisch bedrijf, kan voor 2 doeleinden worden gebruikt: 

1. woningbouw; 

2. nieuw bedrijf. Het kan hier aileen om bedrijven gaan, die bijdragen aan het in stand houden van 

de kernkwaliteiten van het landschap of bijdragen aan de beleefbaarheid van het landschap of 

om bedrijven met een lOrgfunctie. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met: 

• voorwaarden lOals gesteld in de bestemmingsplannen qua sloop/nieuwbouw; 

• voorwaarden lOals gesteld in de welstandsnota's en beeldkwaliteitplannen; 

• er mag geen sprake zijn van een substantiEHe toename van gemotoriseerd verkeer; 

• er zal ten aile tijden een herbestemming plaatsvinden, de agrarische bestemming zal eraf 

worden gehaald; 

• eventueel vrij komend land moet worden aangeboden aan boeren en/of terreinbeheerders in 

Waterland-oost. 

Het hoeft hierbij niet aileen om nieuwbouw te gaan, maar het kan ook gaan om verbouw van de 

bestaande gebouwen. 

7.5 Gebruik van oude locatie ten behoeve van financiering nieuwe locatie 

Bij boerderijverplaatsing zal een financieel rendement moeten worden gehaald om de verplaatsing 

door de agrarische ondernemer te financieren. Dit rendement wordt gehaald uit de herinrichting 

(woningbouw of nieuwe bedrijf) of verkoop van de oude locatie. De herinrichting van de oude locatie 

mag niet meer financieel rendement voor de agrarische ondernemer opleveren dan strikt 

noodzakelijk. Daarnaast is herinrichting gewenst om de kwaliteit van de oude locatie te verbeteren. 

Tevens gelden hier de uitgangspunten lOals genoemd in hoofdstuk 9. 

Doordat er sprake is van een functiewijziging (agrarische bedrijfsbestemming naar woondoeleindenL 

is de omvang van de nieuwbouw en herinrichting gebonden aan een maximum, dat redelijkerwijs 

naodzakelijk is voar de baerderijverplaatsing. 

Uitgangspunt hierbij is dat er geen sprake is van kapitaalverlies voor de agrarier. Voor het bepalen 

van de omvang hiervan kunnen twee taxaties worden gebruikt, een door de gemeente en een door 

de initiatiefnemer. Hierin zijn bestaande activiteiten van de agrarier bepalend bij de financiele 

onderbouwing, niet degene die oak allemaal zijn toegestaan. Op basis van de taxaties wordt 

onderhandeld tussen gemeente en initiatiefnemer. De uitgangspunten lOals genoemd in hoofdstuk 9 

zijn daarin leidend. 

De nieuwbouw dient lo dicht mogelijk op de weg te worden gebouwd, rekening houdend met de 

rooilijn van andere gebouwen in de omgf'ving 

Het dee I van het plangebied dat niet bebouwd wordt, zal moeten worden omgezet in agrarisch land 

en als zodanig moeten worden beheerd. 
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1.6 Voorwaarden aan locatie en ontwerp voor bouwen op de oude locatie 

Aan de nieuwbouw op de oude locatie worden ruimtelijke kwaliteitseisengesteld. Die ruimtelijke 

kwaliteitseisen zijn geformuleerd zijn in huidige bestemmingsplannen, welstandnota's en 

beeldkwaliteitsplannen. Zonodig kan een aanvullend (onafhankelijk) stedenbouwkundig ad vies 

moeten worden overlegd. Tevens wordt hierbij verwezen naar de uitgangspunten genoemd onder 

hoofdstuk 9. 

Daarnaast is het volgende nodig om de gemeente te laten instemmen met de bouwplannen op de 

oude locatie: 

• fen rUimtelijk ontwerp van de nieuwbouw in relatie tot het omliggende landschap, waaruit 

duidelijk wordt, dat het ontwerp aantoonbaar positief bijdraagt aan het karakteristieke 

kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur en het kenmerkende landschap (zie ook 

KADER 2). 

• fen openheidanalyse van de nieuwbouw in relatie tot het omliggende landschap. Belangrijke 

elementen hierin zijn: doorzicht en effect op beleefbaarheid van het landschap, ritmiek van de 

gebouwen, openheid van de omgeving, transparantie van de gebouwen, ruimte en vorm van de 

gebouwen (zie ook bijlage 4). 

• Het ontwerp van nieuwbouw op een oude locatie dient ingetogen te zijn en tegelijkertijd 

aantoonbaar positief bijdragen aan de relatie tussen de ruimtelijke kernkwaliteiten van dorp en 

het omliggende landschap. De nieuwbouw dient te passen bij de regionale identiteit. 
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8. Vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op een nieuwe locatie 

8.1 Aantonen van nut en noodzaak van de nieuwvestiging 

Bij vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op een nieuwe locatie moet worden aangetoond dat de 

nieuwvestiging in het belang is van een duurzaam beheer van natuur en landschap in het gebied. 

Hiertoe moeten de volgende zaken worden aangetoond: 

~ de noodzaak UITI eerl nieuw agrarisch bednJf op die locatie te starten. Wat gebeurt er als de 

nieuwvestiging niet plaatsvindt. Waarom zijn er geen reele alternatieven. 

• het bedrijf een grote bijdrage kan leveren aan het beheer van het gebied. 

8.2 Voorwaarden aan de duurzaamheid van de nieuwvestiging 

Nieuwvestiging is aileen mogelijk als is aangetoond dat het bedrijf duurzaam is. Duurztitimheid moet 

blijken uit vier aspecten: 

1. Bedrijfseconomische vitaliteit: 

• Er is sprake is van een economisch vitaal grondgebonden landbouwbedrijf, met een omvang van 

tenminste 75 hectare, waarvan tenminste 50 ha huiskavel is. De economische vitaliteit moet 

blijken uit een bedrijfseconomische doorrekening. 

2. Natuur en landschap: 

• Het nieuw te vestigen bedrijf levert een substantiele bijdrage aan het duurzame natuur- en 

landschapsbeheer van het gebied, waarbij in ieder geval op 75 % van de bedrijfsoppervlakte 

weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. De inzet van het bedrijf op het gebied van natuur- en 

landschapsbeheer moet blijken uit een natuurbedrijfsplan. 

• De impact van de nieuwvestiging op weidevogels dient geminimaliseerd te zijn. 

• Bij de nieuwvestiging wordt rekening gehouden met de kernkwaliteiten van Laag Holland (zie 

par. 1.2). 

3. Maatschappelijke dienstverlening: 

• De ondernemer levert een bijdrage aan maatschappelijke diensten en functies in het gebied. Dit 

moet blijken uit een rapportage over de maatschappelijke diensten die hij vanuit zijn agrarische 

bedrijf levert (zie hoofdstuk 11). 

4. Verkeer 

• De nieuwbouw levert geen verslechtering voor het verkeerssysteem op. Hiervoor geldt dat de 

huidige bij de gemeenten gebruikte normering voor de maximale verkeersintensiteit niet wordt 

overschreden. 

8.3 Voorwaarden aan locatie en ontwerp van bedrijfsgebouwen en -woning bij nieuwvestiging 

Aan de nieuwbouw op de nieuwe locatie worden ruimtelijke kwaliteitseisengesteld. Die ruimtelijke 

kwaliteitseisen zijn in 2 categorieen verdeeld: 

1. voorwaarden die toetsbaar zijn en waaraan voldaan moet worden; 

2. voorwaarden waClrClan invul!ing moet worden gcgeven, om de aanvraag te toetsen. 
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ad. 1: toetsbare ruimtelijke kwaliteitseisen: 

• Bebouwing lo dicht mogelijk bij de weg. 

• Bebouwing in de richting van de kavelstructuur. 

• Stallen lo dicht mogelijk achter de bedrijfswoning. 

• Geen verdiepingen in de stal, behoudens een mestkelder. Een lOgenaamde skybox, voor 

educatiedoeleinden is wei mogelijk. 

• Sioot om bouwkavel, voor lOver dit watertechnisch mogelijk is. 

• Aileen inheemse soorten gebruiken in de erfbeplanting. 

• Geen bomen die hoger zijn dan de gebouwen, aileen bij de (openbare) weg zijn hogere solitaire 

bomen mogelijk. 

• Bij van buiten zichtbare sleufsilo's of andere harde ruwvoeropslag hoger dan 2 meter, dient de 

opslag te worden omplant met inheemse bomen en struiken. 

ad. 2: voorwaarden om de aanvraag te toetsen: 

• fen ruimtelijk antwerp van de nieuwbouw in relatie tot het omliggende landschap, waaruit 

duidelijk wordt, dat het ontwerp aantoonbaar positief bijdraagt aan de karakteristieke 

kernkwaliteiten van het kenmerkende landschap (zie ook KADER 2}.Het ontwerp voor de 

nieuwbouw dient te passen bij regionale identiteit. 

• Openheidanalyse van de nieuwbouw in relatie tot het omliggende landschap. Belangrijke 

elementen hierin zijn: doorzicht en effect op beleefbaarheid van het landschap, ritmiek van de 

gebouwen, openheid van de omgeving, transparantie van de gebouwen, ruimte en vorm van de 

gebouwen (zie ook bijalge 3). 

• frjinrichtingsplan, waaruit de positionering van de bebouwde elementen en de erfbeplanting 

zijn opgenomen. Hierin dient onder andere naar voren te komen in hoeverre de transparantie 

van de beplanting is aangepast op de transparantie van de gebouwen. 

Overige voorwaarden voor de nieuwe locatie: 

Er moet aan de volgende bouwregels wordt voldaan: 

• De oppervlakte van de bouwkavel mag maximaall,S ha zijn, met de mogelijkheid om die met 

toestemming van de provincie te laten groeien tot 2 ha. 

• Het agrarische bouwvlak mag maximaal bebouwd worden. 

• Per agrarisch bouwvlak / bedrijf mag maximaal 1 bedrijfswoning worden gerealiseerd. 

• De maatvoering van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen moet passen in maten lOals die zijn 

opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. 

• Voedersilo's mogen niet hoger zijn dan 9 meter en overige bouwwerken(geen gebouwen zijnde} 

mogen niet hoger zijn dan 6 meter. 

Bij nieuwvestiging zal een bestemmingswijziging nodig zijn. Hierbij zal worden opgenomen dat 

binnen 10 jaar deze nieuwe agrarische functie niet gewijzigd zal worden. 

AJsprakenkader Ontwikkeling Landbouw en Landschap WaterJand-oost, juli 2012 21 



9. Sanering en herinrichting erven bij gestopte bedrijven 

Wanneer een agrarier met zijn bedrijf stopt, en dus aileen op het terrein nog wordt gewoond, wordt 

er in strijd gehandeld met de agrarische bestemming die op het perceel rust. Het perceel waarop de 

woning en overige bedrijfsgebouwen staan, moeten in hoofdzaak gebruikt worden voor de 

uitvoering van een agrarisch bedrijf. 

Dit Afsprakenkader wil niet aileen de ontwikkeling van landbouw mogelijk maken, waarbij 

nieuwbouw of vergroting, onder voorwaarden mogelijk wordt, maar wil tegelijkertijd stimuleren dat 

bedrijfsgebouwen van gestopte en voormalige agrarische bedrijven worden gesaneerd en de erven 

worden heringericht. Hiermee zal de hoeveelheid bebouwing niet aileen maar toenemen en zal bij 

voormalige agrarische bedrijven worden gestreefd naar kwaliteitsverbetering van de erfinrichting. 

Bij stoppende bedrijven wordt gestreefd naar een bestemmingswijziging, waarbij er een verplichting 

is dat de bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Ais tegenprestatie mag er naast de bestaande 

bedrijfswoning (die nu een woonbestemming krijgt) een of meerdere woningen worden bijgebouwd. 

Hierbij zullen de volgende principes worden gehanteerd: 

1. sloop van aile bedrijfsgebouwen (exclusief bedrijfswoning); 

2. het aantal terug te bouwen woningen is afhankelijk van de oppervlakte gesloopte 

bedrijfsgebouwen, exclusief de bedrijfswoning. In principe wordt de regel gehanteerd dat 15 % 

van de gesloopte oppervlakte gebouwen mag worden teruggebouwd; 

3. bij bouw van nieuwe woningen, mogen geen 'nieuwe dorpen' (5 of meer huizen) ontstaan; 

4. er wordt naar gestreefd om tenminste 50 % van het bouwvlak om te zetten in agrarisch 

cultuurgrond en in beheerte geven aan een lokale agrarier of een 

natuurbeschermingsorganisatie. 

Met het verwijderen van gebouwen en het wegbestemmen van bouwmogelijkheden wordt 

ruimtelijke winst behaald en extra bebouwing in de toekomst voorkomen. 

De gemeenten zullen hierin een actieve en stimulerende rol spelen, waarbij voorlichting en 

begeleiding in procedures een belangrijke rol spelen. 
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10. Voorwaarden vanuit het waterbeheer 

Vanuit het Hoogheemraadschap worden voor het waterbeheer (op hoofdlijnen) de volgende 

voorwaarden gesteld aan nieuwbouw. Dit betreft zowel situaties bij verplaatsing, vergroting en 

nieuwvestiging op nieuwe locatie: 

• De aan- en afvoer van het bestaande watersysteem dient in tact te blijven. 

• Er zal terughoudend worden omgegaan met (eventuele) verzoeken tot peilverlagingen. 

• Waar kansen zich voordoen is het gewenst om het waterpeil op te zetten. Dit doet zich 

bijvoorbeeld voor bij bedrijfsverplaatsingen waarbij huidige (diepe) onderbemalingen van 

huiskavel in (minder intensieve) veldkavel veranderen. (Na het nieuwe watergebiedsplanj 

peilbesluit Waterland dienen overigens aile onderbemalingen van een nieuwe 

watervergunning te worden voorzien volgens het nieuwe beleid onderbemalingen van het 

hoogheem raadscha p). 

• De nieuwbouw dient waterneutraal plaats te vinden. Dempingen dienen lop 1 te worden 

gecompenseerd. De compensatie van extra verhardingen dient plaats te vinden tegen een 

nader te bepalen compensatiepercentage. 

• Binnen de vrijwaringszone cq profiel van vrije ruimte van de waterkering is het niet 

toegestaan om onomkeerbare ontwikkelingen te laten plaatsvinden, zoals het bouwen van 

een woning of het vestigen een bedrijf. De vrijwaringszone is de zone rond de waterkering 

die bestemd is voor toekomstige dijkversterking. 

• Binnen het waterstaatswerk van de waterkering is het niet toegestaan om werken uit te 

voeren die van invloed kunnen zijn op de stabiliteit van de waterkering. 

• Waterlopen rondom het (nieuwe) bouwperceel dienen vanaf de oever onderhouden te 

worden Hiervoor dient een obstakelvrije onderhoudsstrook van 5 meter langs de waterloop 

vrij van bebouwing en begroeiing blijven. 
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11. Maatschappelijke dienstverlening en verbreding 

Maatschappelijke dienstverlening en verbreding in de landbouw liggen dicht bij elkaar. In het 

Afsprakenkader Waterland-oost wordt hierin onderscheid gemaakt. Maatschappelijke 

dienstverlening zijn die activiteiten die een bijdrage leven aan maatschappelijke doe len (zie de 

categorieen 1 en 2 hieronder) . Uiteraard worden hier vergoedingen voor betaald door overheden of 

andere maatschappelijke organisaties. Onder verbreding worden activiteiten verstaan (bv. 

agrotoerisme) die in de markt kunnen worden gezet en die niet primair afhankelijk zijn van 

vergoedingen van overheden en ander maatschappelijke organisaties (zie categorieen 3 en 4 

hieronder). 

Categoiie 1: Activiteiten die bijdragen aan behoud en versterking van de kernwaarden van het 

gebied: 

• agrarisch natuurbeheer; 

• groen/blauwe diensten. 

Categorie 2: Activiteiten die bijdragen aan de beleefbaarheid van de kernwaarden 

• wandel paden/ -routes door het boerenland (niet in broedseizoen weidevogels); 

• boerderij educatie; 

• zorglandbouw (zorglandbouw richt zich op uiteenlopende doelgroepen uit de zorg- en 

welzijnssector: mensen met een verstandelijke be perking, mensen met psychische problemen, 

ouderen of mensen met een verslavingsproblematiek. Deelnemers komen voor dagbesteding, 

een begeleide werkplek, behandeling of een woonplek op de boerderij) 

Voor zorglandbouw geldt een maximum van 400m2 aan gebouwen, waarvan: 

- een maximum van 30% van de oppervlakte aan bestaande bebouwingsmogelijkheden en; 

- een maximum van 30% van de (onbebouwde) gronden van het agrarisch bouwvlak. 

Voorts zullen er de specifieke voorwaarden gelden zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 

Categorie 3: Verbredingsactiviteiten (agrotoerisme e.d.): 

In z'n algemeenheid geldt voor verbredingsactiviteiten het volgende : 

Voor 1 of meerdere verbredingsactiviteiten mag in totaal het volgende worden gebouwd/gebruikt 

binnen het agrarisch bouwvlak: 

- een maximum van 400m2 aan gebouwen, waarvan 

- een maximum van 30% van de oppervlakte aan bestaande bebouwingsmogelijkheden en; 

- een maximum van 30% van de (onbebouwde) gronden van het agrarisch bouwvlak. 

Deze voorwaarden zijn niet stapelbaar met de voorwaarden voor zorglandbouw, zoals hierboven 

geformuleerd. 

Voorwaarde is tevens dat de verbreding niet leidt tot extra verkeershinder en dat de benodigde 

parkeerplaatsen binnen het eigen erf worden gerealiseerd, rekening houdend met de hierboven 

genoemde oppervlakte maten. Voorts zullen er de specifieke voorwaarden voor verbreding gelden 

zoa!s opgencmen in hct bestemmingsplan. 

Een niet-limitatieve lijst van verbredingsactiviteiten in Waterland-oost is opgenomen in bijlage 2. 

Voor sommige specifieke functies geldt een afzonderlijk maximum, deze zijn in de bijlage 

opgenomen. 
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Categorie 4: Verbredingsactiviteiten niet passend bii1rien Waterland-oost 

Daarnaast zijn er activiteiten, die, gezien de impact daarvan op het landschap en/of de broedende en 

pleisterende vogels niet gewenst zijn. Een voorbeeld hiervan is een doolhofin marsland.; 

Bij vergroting op bestaande loeatie,verplaatsing en nieuw bedrijf op nieuwe loeatie wordt als voigt 

naar de bovengenoemde eategorieen gekeken: 

categorie 1: verplieht; 

o eategorie 2: positieve waardering, mitspassend binnen aangegeven normen en voorwaardenen 

mogen niet van essentieel belang zijn voor de eeonornisehe duurzaamheid van een bedrijf; 

categorie 3: positieve waardering I mitspassend binnen aangegeven normen en voorwaarden en 

mogen niet van essentieel belang zijn voor de eeonomische duurzaamheid van een bedrijf 

o categorie 4: niet toelaatbaar 
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12. RoUen van de partilen 

Oit Afsprakenkader biedt de landbouw de mogelijkheid zich verder te ontwikkel.en,waarbij behoud en 

versterking van het kenrnerkende vitale veenweide landschap en de daarbij horende natuurwaarden 

centraal staat. Hierbij is niet te voorkomen dat er aan de ontwikkeling voorwaarden worden gesteld 

en dat een initiatiefnemer, de agrarische ondernemer, een aantal stappen en documenten moet 

overleggen glvorens er een besluit kan worden genomen over een initiatief. De gemeenten willen dit 

zo soepel mogelijk laten verlopen. Zij zullen daarvoor een casemanager aanwijzen, die de 

initiatiefnerner actief begeleidt in de procedures. Niet aileen in gemeentelijke procedures, maar oak 

in die van andere overheden, zoals provincie en het hoogheernraadschap. 

Voar het slagen van plannen is het be(angrijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium aile 

vergunningleverende partijen bij het initiatief worden betrokken. De casemanager spee!t hierin een 

actieve rol. 
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13. Evaluatie 

Het Afsprakenkader heefttot doel de landbouw ontwikkel1ng mogelijk te maken binnen de kaders 

van het behoud van een vitaallandschap en kenmerkende natuurwaarden. Getracht is het 

Afsprakenkader een werkbaar beleidsdocument te laten zijn. Of dit zo is zal de praktijk moeten 

uitwijzen. 

Na 1,3 en 5 jaar zal het Afsprakenkader worden geevalueerd op de volgende zaken: 

• praktische ultvoerbaarheid van het kader in praktijksituaties; 

• het kader biedt voldoende ruimte aan de ontwikkelirig \ian de landbouw eh werkt niet te 

beperkend; 

• het kader beschermt voldoende de kernwaarden van het gebied; een vitaallandschap en de 

kenmerkende natuurwaarden; 

• het beleid van betrokkene partijen is voldoende aangepast; 

• de samenwerking tussen betrokken partijen is voldoende, waardoor het Afsprakenkader ook 

uitvoerbaar is; 

• het functioneren van de casemanager. 

De resultaten en eventuele voorstellen v~~r verbetering zullen worden voorgelegd aan betrokken 

bestuurders. 
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Bijlage 1: Samenvatting relevant bestaande beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provincia Ie Ruimtelijke Verordening Structuurvisie van de 

provincie Noord-Holland 

De structuurvisie Noord-Holland 2040 geeft aan hoe de provincie de ruimtelijke structuur van Noord

Holland tot 2040 ziet ontwikkelen en hoe en met welke middelen daar stu ring aan wordt gegeven In 

de bijbehorende Provincia Ie Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is hiertoe een aantal regels, 

gericht op gemeenten, opgenomen. 

Belangrijkste punten daarvan voor het Afsprakenkader zijn1
: 

de ec%gische hoofdstructuur: 

Een dee I van het gebied is EHS. Binnen de EHS zijn geen activiteiten toegestaan die de wezenlijke 

kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur significant aantasten. Ontheffing is onder 

voorwaarden mogelijk als er sprake is van een groot openbaar belang, er geen reele andere 

mogelijkheden zijn, en de negatieve effecten waarmogelijk worden beperkt en de overblijvende 

effecten worden gecompenseerd. Verder moet worden voldaan aan de eisen die worden gesteld aan 

ruimtelijke kwaliteit(zie verder artikel19 van de Provincia Ie Verordening). 

de weidevogelleefgebieden: 

Een groot dee I van het gebied is aangewezen als weidevogelleefgebied . In weidevogelleefgebieden 

gelden beperkingen ten aanzien van onder andere bebouwing en verstorende activiteiten. 

Ontheffing is onder voorwaarden mogelijk, mits, 

• voor de ingreep geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en een groot openbaar belang 

wordt gediend, 

• woningbouw binnen de regeling Ruimte voor Ruimte plaatsvindt waarbij de natuurdoelen 

leidend zijn 

• of woningbouw bijdraagt aan een substantiele verbetering van de natuurkwaliteit in de 

directe omgeving. 

Schade die niet kan worden voorkomen, moet worden gecompenseerd en er moet worden voldaan 

aan de eisen die worden gesteld aan ruimtelijke kwaliteit(zie verder artikel 25 van de Provinciale 

Verordening). 

nationoo//andschap Laag Holland: 

Het gebied is onderdeel van het nationaal landschap Laag Holland. Nieuwe functies of uitbreiding 

van bebouwing van bestaande functies zijn aileen mogelijk als de kernkwaliteiten van Laag Holland 

behouden blijven of versterkt worden (zie verder artikel 20 van de Provincia Ie Verordening en de 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie). 

1 Geen uitputtende opsomming. Uitgegaan van de pravinciale Ruimtelijke Verardening Structuurvisie zoals gepub/iceerd bij besluit van 13 

ju/i 2010. 
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rijksbuf/erzone Purmerend-Amsterdam: 

Aile locaties Buiten Bestaand Bebouwd Gebied maken onderdeel uit van deze rijks bufferzone. In 

rijksbufferzones is het mogelijk om een nieuw agrarisch bedrijf te vestigen maar is nieuwe 

bebouwing voor intensieve veeteelt niet mogelijk, alsook woningbouw. Ontheffingen voor 

woningbouw zijn aileen mogelijk als men voldoet aan de voorwaarden van de Pilot Waterland (zie 

verder artikel 24 van de Provincia Ie Verordening). 

ruimte voor ruimte beleid: 

In bestemmingsplannen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op EHS, nationale 

landschappen, rijksbufferzones en weidevogelleefgebieden dient een ruimte voor ruimte-regeling te 

zijn opgenomen (zie verder artikel16 van de Provinciale Verordening). 

landbouw: 

Het gebied is aangegeven als een gebied met gecombineerde landbouw. Dit betekent onder andere 

dat het agrarisch bouwperceel maximaall,S ha groot is, met ontheffing te vergroten tot 2 ha. 

Verbreding is onder voorwaarden mogelijk (zie verder artikel 26 tot en met 28 van de Provinciale 

Verordening) . 

bescherming aardkundige waarden: 

Het gebied is aangewezen als aardkundig waardevol gebied. In het bestemmingplan moet staan hoe 

daarmee rekening is gehouden (zie verder artikel 8 van de Provinciale Verordening). 

Structuurvisie Amsterdam 2040 van de gemeente Amsterdam 

Waterland-oost, voor lOver gelegen binnen de gemeente grens van Amsterdam, maakt onderdeel uit 

van de hoofdgroenstructuur, subcategorie (stadrand)polders met uitzondering van de Volgermeer , 

dat tot de categorie natuurpark hoort. Hoofdlijn van beleid is behoud van het huidige landschap en 

waarden. Er is wei een bredere context. De wens te behouden is afhankelijk van de mogelijkheden 

enerzijds en het totaal pakket aan waarden anderzijds. Er wordt een behoefte geconstateerd aan 

kleinschalige horeca, verbreding via lOrgboerderijen en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden en 

kleinschalige toeristische voorzieningen en routes. Koppeling met het merk Amsterdam wordt als 

kans genoemd. 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Waterland 

Het landelijk gebied van de gemeente Waterlimd heeft hoofdzakelijk de bestemming 'agrarische 

doeleinden', met de subbestemming 'grondgebonden veehouderij'. Daarnaast is een aantal gebieden 

bestemd als natuurgebied. De agrarische sector dient in het gebied te worden gefaciliteerd en 

landschappelijke en natuurlijke waarden dienen behoud en/of versterkt te worden. Bestaande 

woningen, bedrijven en andere niet agrarische functies zijn zodanig bestemd en hebben beperkte of 

geen uitbreidingsmogelijkheden. 
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Binnen gronden met een natuur bestemming zijn geen ruimtelijke veranderingen mogelijk. Binnen 

gebieden met een agrarische bestemming kunnen bedrijven groeien tot een bouwvlak van maximaal 

1,5 hectare. Tevens kunnen in de minder kwetsbare delen nieuwe agrarische bedrijven worden 

opgericht. Per agrarisch bedrijf mag 1 woning worden gebouwd en zijn bedrijfsgebouwen tot 11,5 

meter hoog toegestaan. maximaal 46 procent van het bouwvlak mag worden bebouwd en daarvan 

mag een beperkte oppervlakte bebouwd of ongebouwd} voor landbouwverbreding worden gebruikt. 

Bedrijvcn die stopper. kunnen worden he(beslernd naar een andere geschikte bestemming lOals 

'woondoeleinden' en 'bedrijfsdoeleinden' voor niet hinderlijke bedrijfsvormen. Daarbij wordt de 

sloop van ongewenste voormalige agrarische bedrijfsgebouwen nagestreefd/afgedwongen. 

Bestemmingsplan Waterland en landelijk Noord van stadsdeel Amsterdam Noord 

Het huldlge besterflrningspian is bestemmingspian Waterland. Dit bestemmingsplan dateert van 

1980 en wordt op dit moment geactualiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan is bestemmingsplan 

Landelijk Noord. Omdat het nieuwe bestemmingsplan al in lO'n ver gevorderd stadium is wordt 

aileen het nieuwe bestemmingsplan kort samengevat. 

Het landelijk gebied van stadsdeel Noord is bestemd als Agrarisch met waarden - Droogmakerij, 

Kerngebied Veenweide en Veenweidegebied. Binnen deze bestemmingen zijn grondgebonden 

veehouderijen en paardenfokkerijen toegestaan, waarbij in een Droogmakerij ook akker- en 

vollegrondstuinbouw is toegestaan. De grootschalige natuurgebieden zijn bestemd als Natuur. 

Aan aile in het plangebied aanwezige agrarische bedrijven is een bouwvlak toegekend, waarbij de 

huidige situatie is bestemd. Door toepassing van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk het 

agrarische bouwvlak te vergroten tot maximaal1,S ha. Het uitgangspunt is dat het bouwvlak volledig 

mag worden bebouwd. Nieuwvestiging van agrarische bedrijven wordt niet mogelijk gemaakt in het 

bestemmingsplan. De cultuurhistorishe, landschaps- en natuurwaarden worden beschermd door de 

opname van een aanlegvergunningstel (omgevingsvergunning). Indien er sprake is van een 

bedrijfsbeeindiging zijn woningen en woon-lOrgcomplexen de toegestane nieuwe bestemmingen. 

De gronden die bestemd zijn als Natuur mogen gebruikt worden voor recreatief en agrarisch 

medegebruik. De natuur- en landschapswaarden worden beschermd door de opname van een 

aanlegvergunningstel (omgevingsvergunning). 

Overige (niet-agrarische) functies die aanwezig zijn bestemd zoals ze nu aanwezig zijn en mogen heel 

beperkt uitbreiden. 

Integrale landschapsvisie Waterland van stadsdeel Amsterdam Noord 

Van de thema's landschap, landbouw, waterbeheer, natuur en recreatie wordt in deze visie een 

analyse gegeven van dp. belangrijkste trends en kne!punten. Er \Norder. Op\o55ingen voor de 

gesignaleerde knelpunten gegeven en ruimtelijk vertaald in een visiekaart. 
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Beeldkwaliteitsplan van stadsdeel Amsterdam Noord 

Het beeldkwaliteitsplan geeft voor 5 thema's aan hoe bij de ontwikkelingen de beeldkwaliteit 

behouden en/of verbeterd kan worden. Deze thema's zijn: het landelijk gebied, de boerenerven, de 

dorpsranden, de gebouwen en de Volgermeerpoider / Burkmeerpolder. 

Ontwikkelingen met betrekking tot deze thema's worden beschreven. Vervolgens wordt per thema 

de beeldkwaliteit aangegeven. 

Het beeldkwaliteitsplan is aanvullend op het bestemmingsplan en de welstandsnota. Het regelt 

beeldaspecten die niet in het bestemmingsplan zijn te regelen en waarover toch een beleidsmatig 

standpunt nodig is. Het beeldkwaliteitsplangeeft steun bij de overweging om al dan niet 

medewerking te verlenen aan ontwikkelingen, waarvoor het bestemmingsplan en andere plannen 

onvoldoende sturingsmiddelen geven. 

Regiovisie Waterland 2040 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland (ISW) 

Instandhouding authentieke en open karakter veenweidegebied en behoud van rundveehouderij 

met accent op verbreding, recreatieve routes en kleinschalige extensieve recreatie en toerisme. 

Voor de droogmakerijen geldt een accent op schaalvergroting van de rundveehouderij. 

Indien er geen bedrijfsopvolging meer mogelijk is wordt geacht aan vernatting van gebieden of de 

aanleg van open water. 

Geen plaatsing van windmolens in het agrarisch cultuurlandschap vanwege de aantasting van de 

landschapsbeleving. 

Waterbeheerplan 4 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

In het Waterbeheersplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' beschrijft het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor 

de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Deze taken 

worden de komende periode sterk be"invloed door de klimaatverandering en de uitgangspunten van 

de Europese Kaderrichtlijn Water. 

De beleidsnota 'Waterbeheer in het veenweidengebied, Pappen en nat houden?', maakt integraal 

onderdeel uit van het WBP4. 

V~~r het Afsprakenkader Waterland-oost is van belang: 

• Functie voigt peil: als uitwerking van het WB21-principe water is sturend voor de ruimtelijke 

ordening. HHNK gaat hiertoe over als PNH de mogelijkheid van herschikking van bestaande 

functie ordening positief he eft beoordeeld en de randvoorwaarden heeft gecreeerd om het 

principe 'functie voigt peW in de praktijk te brengen. 

• In natuurgebieden of gebieden waar een natuurlijk verloop van het peil gewenst is wordt 

flexibel peilbeheer ingevoerd. 

• Streven naar robuuste peilgebieden. 
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Beleid Peilafwijkingen 2009 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Binnen een nieuw peilbesluit worden bestaande ontheffingen voorzien van een nieuwe vergunning, 

opgeheven of gekoppeld tot een blokbemaling.Het waterpeil moet de aanwezige belangen zo 

optimaal mogelijk faciliteren en een doelmatig waterbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare 

Kosten mogelijk maken. Veelal is echter sprake van meerdere en soms tegenstrijdige belangen ten 

aanzien van het waterpeil. Niet alles kan overal; de grens wordt bereikt wanneer de eisen van de 

functic ver afstaan van de omstandigheden die varl IIdiure in net gebied aanwezig zijn, of wanneer 

een combinatie van functies problemen oplevert. Na een integra Ie afweging wordt op bestuurlijk 

niveau de keuze gemaakt. Deze keuze wordt verankerd in het peilbesluit. 

Beheersplan Waterkering 2006-2010 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Het beleid van hei hoogheemraadschap met betrekking tot waterkeringen, weergegeven in het 

Beheersplan Waterkeringen 2006-2010, vastgesteld door het college van hoofdingelanden in 

juni 2006, beschrijft het beleid en de randvoorwaarden voor het dagelijks beheer van de primaire en 

regionale waterkeringen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Voor het Afsprakenkader Waterland-oost is van belang: 

• Nabij primaire en regionale waterkeringen geldt een zonering van het waterstaatwerk waar 

binnen beperkingen gelden. Binnen het profiel van vrije ruimte is bebouwing niet toegestaan 

om ruimte te houden voor toekomstige dijkversterkingen. (Indien er zaken nabij de waterkering 

spelen zal dit specifiek bekeken worden). 
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Bij lage 2: Overzicht verbredingsactiviteiten in Water land-oost 

In Waterland-oost worden de volgende activiteiten als verbreding gezien: 

• kortstondig ovemachten: oppervlakten conform gemeentelijk beleidi 

• verhuur vergader- workshopruimtei 

• minicamping (minicampings worden per gemeente afzonderlijk in de nieuwe 

bestemmingsplannen landelijk geregeld)i 

• verhuur kano's of roeiboteni 

• theetuin en andere pleisterplaatsen; 

• kaasmakeriji 

• streekproducten; 

• verkoop van agrarische producten, boerenlandwinkel (max. 200 m2 bebouwing) 

• kinderopvang 

• kinderpartijtjesi 

• boerenbiosi 

• energieopwekking (zonnepanelen, vergisting); 

• compostering j humest; 

• natuur-Ioonbedrijf; 

• paardenpensionjhet houden van paarden en paardenbak binnen bouwvlak.; 

• energiegewassen telen (mits het geen negatief effect heeft op de weidevogels en de openheid 

van het gebied); 

• spel op het land, by. boerengolf of poldersport, aileen buiten het broedseizoen 
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Bijlage 3: Handreiking Openheid in Waterland-oost 

In deze bijlage is een handreiking opgenomen over de openheid van Waterland-oost. Deze 

handreiking is gemaakt op basis van de openheidanalyse gemaakt door de provincie Noord-Holland. 

Hierbij is een methode gehanteerd, die is ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft. 

Openheid kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Bijvoorbeeld verschil tussen 

kwantitatieve openheid (opkrikplannen weidevogels) en beleefbare openheid. Deze beleefbare 

openheid is gedefinieerd als zichtbaarheid van het landschap. In de analyse zijn zichtpunten vanuit 

de wegen en dijken vastgesteld. Deze zichtpunten liggen op ooghoogte (1,5 meter boven de weg of 

dijk). Vervolgens wordt door een computerprogramma uitgerekend hoeveel procent van punten in 

het poldergebied zichtbaar zijn vanaf deze zichtpunten. 

Openheidbeleving heeft niet aileen te maken met de mate van openheid, maar ook het ruimtetype 

en de elementen waardoor het ruimtetype bepaald wordt, bijv. bebouwing, bomen of een dijk. 

Het is belangrijk om bij toekomstige ontwikkelingen niet aileen de mate van openheid en het 

ruimtetype, maar ook de typerende landschappelijke kenmerken mee te nemen. Want deze twee 

samen maken dat je het landschap beleeft op een bepaalde manier. 

De resultaten van de openheidanalyse zijn opgenomen in kaart 2. Het rode gebied zijn de meest 

open gebieden, de blauwe de minder opengebieden. De gele gebieden liggen hier tussenin. Ais een 

aanvraag voor vergroting, verplaatsing of nieuwvestiging in een rood of geel gebied ligt, dan zal extra 

aandacht aan de openheidanalyse worden besteed. 

In de analyse is de opbouw van het landschap van Waterland-oost goed te herkennen. 
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In Waterland-Oost kan in grote lijnen onderscheid gemaakt worden tussen twee belangrijke 

ruimtetypen (zie ook kaart 3): 

• het veenpolderlandschap; 

• het droogmakerijenlandschap. 

Daarnaast zijn de volgende ruimtetypen te onderscheiden. 

• het oude zeekleigebied van Marken; 

• waterlichamen. 

Kaart 3: Landschapsopbouw Waterland-oost 

Veenpolderlandschap: 

Droogmakori~nland,ch.p 

• VeenpolderlaOOsehap 

Oude zeeklellandschap 

Buitendijks 1.00 

Water 

Bebouwd gebled 

-- Dljk 

Het veepolderlandschap bestaat uit continue en gedeelde ruimte. Bij continue ruimten staan losse 

elementen, zoals boerderijen of kleine bospercelen, in een open landschap. De elementen zijn zo 

klein dat de ruimte niet verdeeld wordt, maar om de elementen door loopt. 

Bij de gedeelde ruimte wordt de ruimte in tweeen gedeeld door bijvoorbeeld een bebouwingslint, 

bomenlaan of hager gelegen weg. 

Droogmakerijenlandschap: 

Het droogmakerijenlandsch<lp is een a!zijdig begrensde ruimte. Droogmakerijen liggcn a!s afges!oten 

entiteiten (fleilanden") in het open veenpolderlandschap, Dit komt doordat ze omgrensd worden 

door een dijk (waar je niet overheen kunt kijken), daardoor beleef je ze als begrensde ruimten. 

Op lager schaalniveau kent elk ruimtetype oak weer zijn eigen kenmerken, iedere droogmakerij heeft 
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bijv. zijn eJgen ruimtelijke opbouw. 

Marken: 

Op Marken is sprake van een continue ruimte omringd door een door een dijk en werven, die door 

hun hogere ligging de ruimte verdelen. 

Water/ichamen: 

Ook de waterlichamen (aeen en dieen) vormen duidelijk te onderscheiden open elementen in het 

landschap. Ze zijn echter lager gelegen, dus zal men er vanaf veer punten overheen kijken en het 

misschien niet beleven. 

Zeedijk en buitendijksgebied: 

Een duidetijke structuur die veel invloed heeft op de beleefbare openheid in Waterland-Oost is de 

Noorder IJ- en Zeedijk. Door zijn hogere ligging vormt het een duidelijke grens tussen land en IJmeer, 

waarvanaf je deze scheiding tussen twee open gebieden duideJijk ervaart. Belangrijk is om deze 

structuur waar dat kan los te laten liggen in de openheid, zodat je hem als doorlopende Jijn in het 

landschap blijft ervaren. 
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BIJLAGE 2 





Programmadirectie Natura 2000 
PDN /2009-073 

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

1 

Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PbEG L 206); 

Gelet op de Beschikking van de Commissie 2008/23/EG van 12 november 2007 op 
grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een eerste bijgewerkte lijst van 
gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 
12); 

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 
april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103); 

Gelet op de artikelen lOa en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
1. Ais speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) wordt aangewezen: 
het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de 
naam: Markermeer & IJmeer. 

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor het 
volgende natuurlijke habitattype opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; 
prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid: 
H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. 

vegetaties 
3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 

volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire 
soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid: 
Hl163 Rivierdonderpad 
H1318 Meervleermuis 

Artikel2 
Het besluit tot aanwijzing van het gebied Eemmeer, Gooimeer en IJmeer als speciale 
beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de 
Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) van 18 
november 1994 (NBLF 949511; Stcrt. 1994, nr. 234), voor zover betrekking hebbend 
op het deelgebied IJmeer; het besluit tot aanwijzing van het gebied Markermeer als 
speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 
79/409jEEG van 24 maart 2000 (N/2000/338; Stcrt. 2000, nr. 65) en gewijzigd bij 
besluit van 11 november 2002 (TRCJZ/2002/11185; Stcrt. 2002, nr. 220) en het 
besluit tot aanwijzing van het gebied IJmeer als speciale beschermingszone in de zin 
van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van 24 maart 2000 



Programmadirectie Natura 2000 
PDN / 2009-073 

(N/2000/331; Stcrt. 2000, nr. 65) en gewijzigd bij besluit van 27 september 2005 
(N/200S/2646; Stcrt. 2005, nr. 190) worden als voigt gewijzigd: 

2 

a. de begrenzing van de aangewezen gebieden wordt op de in paragraaf 3.3 van de 
Nota van toelichting, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit 
beschreven wijze gewijzigd; 

b. de Nota van toelichting van het gebied Eemmeer, Gooimeer en IJmeer, voor zover 
betrekking hebbend op het deelgebied IJmeer, wordt ingetrokken en vervangen 
door de Nota van toelichting! zoals bedoeld in artikel 3; eerste lid, van dit bes!uit; 

c. de Nota van toelichting van het gebied IJmeer en de Nota van toelichting van het 
gebied Markermeer met uitzondering van de paragrafen 3.2, 4.1, 4.2 en 4.3 
worden ingetrokken en vervangen door de Nota van toelichting, zoals bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, van dit besluit; 

d. de in de aanhef bedoelde speciale beschermingszones gelden als te zijn 
aangewezen voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond 
van artikel 4, eerste lid, van Richtliin 79/409/EEG: 
A034 Lepelaar 
A04S Brandgans 
A068 Nonnetje 
A177 Dwergmeeuw 
A193 Visdief 
A197 Zwarte stern 

e. de in de aanhef bedoelde speciale beschermingszones geld en als te zijn 
aangewezen voor de volgende trekkende vogelsoorten, welke worden beschermd 
op grond van artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79j409/EEG: 
AOOS Fuut 
A017 Aalscholver 
A043 Grauwe gans 
AOSO Smient 
AOSl Krakeend 
AOS6 Siobeend 
AOS8 Krooneend 
AOS9 Tafeleend 
A061 Kuifeend 
A062 Topper 
A067 Brilduiker 
A070 Grote zaagbek 
A12S Meerkoet 

f. de kaarten voor zover van toepassing op de in de aanhef genoemde (deelgebieden 
van) besluiten worden ingetrokken. 

Artikel3 
1. Dit besluit gaat vergezeld van een Nota van toelichting inclusief bijlagen en een 

kaart die integraal deel uitmaken van dit besluit. 
2. De in de artikelen 1 en 2 genoemde (deelgebieden van) speciale 

beschermingszones vormen samen het Natura 2000-gebied Markermeer & 
Ilmeer, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de zin van artikel lOa, tweede 
lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in de Nota van toelichting. 

3, De instandhoudlngsdoe!ste!!lng, bedocld in het tweede lid, heeft mede betrekking 
op de instandhouding van de volgende soort, anders dan vereist ingevolge de in 
artikel 1 genoemde Richtlijn: 
H13l8 Meervleermuis 
Dit betreft een soort opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 



Programmadirectie Natura 2000 
PDN/2009-073 

3 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (PbEG L 206). 

Artikel4 
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 Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
w.g. G. Verburg 

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 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
- 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. 

De terinzagelegging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen van de betreffende 
gemeente(n), in de kantoren van de waterschappen waaronder het gebied valt en in 
de provinciehuizen van de betreffende provincie(s). Het besluit kan ook worden 
ingezien op internet op het adres: http:ILwww.minlnv.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 Aigemene wet bestuursrecht naar voren ~.~. bben 

gebracht of die het redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, kunnen tot 

zes weken na 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 van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer 
waarin opgenomen: 
Nota van toelichting bij de aanwijzing van Markermeer & IJmeer als speciale 
beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn, alsmede Nota 
van toelichting bij de wijziging van de besluiten NBLF 949511, N/2000/331, 
N/2005/2646, N/2000/338 en TRCJZ/2002/11185 inhoudende de 
aanwijzingen van het gebied Eemmeer, Gooimeer en IJmeer, voor zover van 
toepassing op het deelgebied IJmeer, het gebied IJmeer en het gebied 
Markermeer als speciale beschermingszones in het kader van de Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en hierna te noemen de Vogelrichtlijn 

1. IN LEIDING 
Met dit besluit wordt het gebied Markermeer & IJmeer aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens worden met dit besluit de 
besluiten tot de aanwijzing als speciale beschermingszones onder de Vogelrichtlijn, 
inclusief de daarbij behorende Nota van toelichting, gewijzigd van het gebied 
Eemmeer, Gooimeer en IJmeer, voor zover van toepassing op het deelgebied IJmeer, 
het gebied IJmeer en het gebied Markermeer. De aanwijzing van de deelgebieden 
Eemmeer en Gooimeer, die ook deel uitmaken van besluit NBLF 949511, is door dit 
besluit niet gewijzigd. Deze deelgebieden zijn middels een afzonderlijk besluit 
samengevoegd tot het Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Het 
gebied wordt ook aangewezen als het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, 
waarbij instandhoudingsdoelstellingen worden toegevoegd. 

In artikel 1 van het besluit staat de naam van het gebied en worden de habitattypen 
en soorten opgesomd, waarvoor het gebied is aangewezen. 

5 

Artikel 2 van het besluit regelt de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerder 
genomen besluit tot aanwijzing van het gebied onder de Vogelrichtlijn. Zo wordt de 
Nota van toelichting, behorende bij het bestaande Vogelrichtlijnbesluit Eemmeer, 
Gooimeer en IJmeer, voor zover betrekking hebbend op het deelgebied IJmeer, geheel 
ingetrokken. De Nota's van toelichting, behorende bij de bestaande 
Vogelrichtlijnbesluiten Markermeer en IJmeer, worden nagenoeg geheel ingetrokken en 
zover noodzakelijk vervangen door deze Nota van toelichting. Aileen de toelichtingen 
op de criteria die voor de aanwijzingen van Markermeer en IJmeer zijn gebruikt, zijn 
niet ingetrokken en zijn in een appendix aan deze Nota gehecht. Daarnaast worden de 
vogelsoorten opgesomd waarvoor het gebied van belang is en waarvoor het wordt 
geacht te zijn aangewezen. De aanwijzingen van Markermeer en IJmeer als Wetland 
zijn door dit besluit niet gewijzigd. 

In artikel 3 van het besluit wordt de term Natura 2000-gebied ge'lntroduceerd en wordt 
bepaald dat er voor het gebied een bepaalde instandhoudingsdoelstelling verwezenlijkt 
dient te worden. Deze doelstelling heeft zowel betrekking op de in artikel 1 opgesomde 
habitattypen en habitatsoorten als op de in artikel 2 opgesomde vogelsoorten. De 
vogels waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld, zijn geselecteerd aan 
de hand van de criteria die destijds zijn gebruikt bij de aanwijzing van de 
Vogelrichtlijngebieden in 2000. Beide aanwijzingen tezamen vormen het Natura 2000-
gebied Markermeer & IJmeer, waarvan de instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit 
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zijn opgenomen. De instandhoudingsdoelstellingen staan in de Nota van toelichting. 
Daarbij is tevens een instandhoudingsdoelstelling opgenomen voor een complementair 
doel, die vermeld is in artikel 3. 

Artikel 4 regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van dit besluit. 

In hoofdstuk 2 van deze Nota van toelichting worden de aanwijzingen op grond van de 
Habitat- en Vogelrichtlijn kort toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een 
gebiedsbeschrijving gegeven en wordt ingegaan op eventuele grenswijzigingen die zijn 
doorgevoerd nadat het gebied bij de Europese Commissie is aangemeld of die zijn 
doorgevoerd nadat het gebied als Vogelrichtlijngebied is aangewezen. Tevens wordt in 
hoofdstuk 3 de bij dit besluit behorende kaart toegelicht. 
In hoofdstuk 4 wordt een opsomming gegeven van habitattypen en soorten waaraan 
het gebied zijn betekenis ontleent. Eventueel doorgevoerde wijzigingen worden in 
bijlage B van een toelichting voorzien. 

Een belangrijk onderdeel van de Nota van toelichting is de opsomming van de 
instandhoudingsdoelstellingen in hoofdstuk 5. Allereerst worden de algemene 
doelstellingen geformuleerd en vervolgens staan de instandhoudingsdoelstellingen van 
de in het gebied aanwezige habitattypen en soorten vermeld. Er wordt aangegeven in 
welke richting de instandhoudingsdoelstelling zich zal moeten ontwikkelen. Daarvoor 
worden de termen "behoud", "uitbreiding" of "verbetering" gebruikt. Voor een 
habitattype wordt de verdeling gemaakt in oppervlakte en kwaliteit, zodat de 
aanduiding van de instandhoudingsdoelstelling van een habitattype altijd in de vorm 
van "behoud" of "uitbreiding" van oppervlakte en van "behoud" of "verbetering" van 
kwaliteit wordt gegeven. Voor soorten is het leefgebied medebepalend en geldt een 
verdeling in omvang en kwaliteit leefgebied. De aanduiding van de 
instandhoudingsdoelstelling van een soort is altijd in de vorm van "behoud" of 
"uitbreiding" van omvang leefgebied en van "behoud" of "verbetering" van kwaliteit 
van leefgebied ten behoeve van "behoud" of "uitbreiding" van de populatie. 

Daarnaast zijn aan de Nota van toelichting drie bijlagen toegevoegd. Ook de bijlagen 
maken integraal onderdeel uit van het besluit. Bijlage A (voor zover van toepassing) 
laat zien welke terreindelen zijn vervallen of zijn toegevoegd als onderdeel van de 
speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn. Bijlage B is toegevoegd naar 
aanleiding van zienswijzen en omvat een nadere onderbouwing van wijzigingen in 
Natura 2000-waarden waarvoor het gebied is aangewezen, van de selectie als 
Habitatrichtlijngebied en toewijzing van en wijzigingen in 
instandhoudingsdoelstellingen. In bijlage C wordt naar aanleiding van de ontvangen 
zienswijzen een nadere onderbouwing van het besluit worden gegeven. De 
gebiedsspecifieke behandeling van zienswijzen in deze bijlage beperkt zich tot de 
punten die direct van invloed zijn op dit aanwijzingsbesluit. 

2. AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN 
Door middel van dit besluit wordt het gebied Markermeer & IJmeer aangewezen als 
speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder aangeduid als 
"Habitatrichtlijngebied"). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens de procedure 
zoals opgenomen in artikel 4 van deze Richtlijn, waarna het gebied in december 2004 
door de Europese Commissie onder de naam "Gouwzee en Kustzone Muiden" en onder 
nummer NL2003017 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang 
voor de Atlantische biogeografische regio. 
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Het gebied is in drie afzonderlijke besluiten onder de namen Eemmeer, Gooimeer en 
IJmeer, voor zover van toepassing op het deelgebied IJmeer, op 18 november 1994 
(NBLF 949511; Stcrt. 1994, nr. 234); IJmeer op 24 maart 2000 (N/2000/331; Stcrt. 
2000, nr. 65), 27 september 2005 (N/2005/2646; Stcrt. 2005, nr. 190) en Markermeer 
op 24 maart 2000 (N/2000/338; Stcrt. 2000, nr. 65) en 11 november 2002 
(TRCJZ/2002/11185; Stcrt. 2002, nr. 220) ook aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (verder aangeduid als 
"Vogelrichtlijngebied"). Bij de Europese Commissie zijn de deelgebieden IJmeer en 
Markermeer bekend onder nummers NL9902008 (IJmeer) en NL9803029 
(Markermeer). De bestaande Vogelrichtlijnbesluiten NBLF 949511, N/2000/331, 
N/2005/2646, N/2000/338 en TRCJZ/2002/11185 zijn door middel van dit besluit 
gewijzigd. Uit de Vogelrichtlijnbesluiten Markermeer en IJmeer overgenomen 
tekstdelen zijn in paragraaf 3.2 van deze Nota van toelichting cursief gezetl. 

Met betrekking tot het Vogelrichtlijngebied kan er in dit besluit naast mogelijke 
grenswijzigingen ook een wijziging plaatsvinden bij de vogelsoorten, waarvoor dit 
gebied destijds is aangewezen. Deze eventuele wijzigingen worden toegelicht in bijlage 
B. In dit besluit worden aile vogelsoorten opgesomd waarvoor het gebied wordt geacht 
te zijn aangewezen. 

Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer (Iandelijk gebiedsnummer 73) omvat 
derhalve de Vogelrichtlijngebieden Eemmeer, Gooimeer en IJmeer, voor zover van 
toepassing op het deelgebied IJmeer, IJmeer en Markermeer en het 
Habitatrichtlijngebied Markermeer & IJmeer. 
Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de 
gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn en onder de Vogelrichtlijn. Dit netwerk 
moet de betrokken natuurlijke habitattypen, habitats van soorten en de leefgebieden 
van vogels in een gunstige staat van instandhouding behouden of, in voorkomend 
geval, herstellen. De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 5) en eventuele 
wijziging van de begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 
doelendocument (2006)2. Dit document geeft het beleidskader van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde systematiek. 
Beschrijvingen van habitattypen en (vogel)soorten waarvoor doelen zijn vastgesteld, 
zijn opgenomen in het Natura 2000 profielendocument (2008)3. 

Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt in de provincies Flevoland en 
Noord-Holland en behoort tot het grondgebied van de gemeenten Almere, Lelystad, 
Amsterdam, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, 
Muiden, Naarden, Stede Broec, Waterland en Zeevang. 

2.1 Beschermde natuurmonumenten 
Ingevolge artikel 15a, tweede en derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 
vervalt van rechtswege de status van het hieronder aangegeven natuurmonument4

• 

1 De afkorting sbz ("speciale beschermingszone") en de aanduiding "beschermingszone" zijn hierin 
vervangen door de term "Vogelrichtlijngebied". 
2 Ministerie van LNV (2006): Natura 2000 doelendocument. Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte 
laten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag. 
3 Ministerie van LNV (2008): Natura 2000 profielendocument. Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Den Haag. 
4 De oude wet kende zowel staatsnatuurmonumenten als beschermde natuurmonumenten. Dit verschil is 
in de huidige wet komen te vervalien. 

073 Markermeer & IJmeer 



Het staatsnatuurmonument Kustzone Muiden is aangewezen op 19 april 1990 (NMF-
89-10986; Stcrt. 1990, nr. 90). 
Op grond van de wet heeft de instandhoudingsdoelstelling voor de gedeelten van het 
Natura 2000-gebied waarop de aanwijzing als natuurmonument van toepassing was, 
mede betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de 
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het 
gebied zoals deze waren vastgelegd in het vervallen besluit (zie verder hoofdstuk 5). 
De gebieden! die in het verleden als notuurmonument zijn aangewezen, zijn cp de 
bijgevoegde kaarten ook als zodanig te herkennen. 

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING 

3.1 Gebiedsbeschrijving 

8 

Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen 
Enkhuizen en Lelystad in 1976. Het meer is met gemiddeld circa 3,5 meter, met enkele 
diepe zandwinputten, relatief ondiep. De bodem bestaat grotendeels uit klei en slib, 
dat door de wind gemakkelijk opwervelt, waardoor het water aileen in de meer 
beschutte delen redelijk helder is. De watertoevoer vindt voornamelijk plaats vanuit 
het IJsselmeer, de randmeren en door uitslagwater van polders (Zuid-Flevoland). De 
afwatering is primair via het Noordzeekanaal. 
Kenmerkend voor het IJmeer zijn de verschillen in waterdiepte, vooral door de 
aanwezigheid van diepe zandwinputten en vaargeulen. Het grootste deel is minder dan 
3 meter diep. De oever van het IJmeer bestaat uit dijken, ondiepe oeverstroken met 
moerasbegroeiing ontbreken grotendeels. 
Het water in het IJmeer is voornamelijk afkomstig van neerslag, aanvoer vanuit het 
IJsselmeer via het Markermeer, het Gooimeer en uitgeslagen boezemwater vanuit 
Flevoland en Waterland. Waterafvoer vindt voornamelijk plaats via het 
Noordzeekanaal. Ook is er wegzijging van water naar aangrenzende polders. De 
bodem bestaat grotendeels uit klei. 
Het Markermeer en IJmeer bestaan vrijwel geheel uit open water. In luwere en 
ondiepere delen, zoals de Gouwzee (het deelgebied tussen het eiland Marken en het 
vasteland van Noord-Holland) en de Kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen 
ontstaan. Het gaat zowel om vegetaties die gebonden zijn aan meer als minder 
voedselrijke milieus. Langs de Noord-Hollandse kust liggen enkele buitendijkse 
graslanden en ruigten. Langs de Houtribdijk is een vooroever aangelegd 
(natuurontwikkeling) . 

3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing 
Markermeer & IJmeer behoort tot het Natura 2000-landschap "Meren & Moerassen". 

De ligging van de habitattypen en van de leefgebieden van de soorten (paragraaf 4.4) 
waarvoor het gebied is aangewezen, vormt het uitgangspunt voor de begrenzing van 
de Habitatrichtlijngebieden. Dit is inclusief terreindelen die van mindere kwaliteit zijn. 
Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die integraal onderdeel 
uitmaken van de ecosystem en waartoe de betreffende habitattypen en leefgebieden 
van soorten behoren, alsmede terreindelen die noodzakelijk worden geacht om de 
betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten in stand te houden en te 
herstellens. 

5 De begrenzingsmethodiek is verder uitgewerkt in het Gebiedendocument (2004) . 
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Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met andere 
vereisten dan die verband houden met de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna 6

. 

De grenzen van Vogelrichtlijngebieden worden bepaald door het gebruik dat de 
aanwezige bijlage I-soorten, en/of trekkende watervogels, en/of overige trekkende 
vogels ervan maken, waarbij wordt uitgegaan van landschapsecologische eenheden en 
de biotoopeisen van de betrokken vogelsoorten. 
Het Markermeer is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van 
een uitgestrekt zoetwatermeer dat als geheel het leefgebied vormt van een aantal in 
artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. Het is een watergebied dat het 
leefgebied vormt van soorten van 8ijlage I van de Vogelrichtlijn (art. 4.1) en tevens 
fungeert als rui-, overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone van andere 
trekvogelsoorten (art. 4.2). De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is zo gekozen 
dat een in landschappelijk en vogelkundig opzicht samenhangend geheel is ontstaan 
dat in sam en hang met het Vogelrichtlijngebied IJmeer, voorziet in de 
beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan en/of voortplanten van 
bedoelde vogelsoorten. 
Het onderhavige gebied is tevens aangewezen als watergebied van internationale 
betekenis onder de Wetlands-Conventie vanwege het voorkomen van belangrijke 
aantallen watervogels (criterium 5, 6). 

Het IJmeer is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van een 
uitgestrekt zoetwatermeer dat als geheel het leefgebied vormt van een aantal in 
artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. Het is een watergebied dat het 
leefgebied vormt van soorten van 8ijlage I van de Vogelrichtlijn (art. 4.1) en tevens 
fungeert als overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone van andere 
trekvogelsoorten (art.4.2). 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is zo gekozen dat een in landschappelijk en 
vogelkundig opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat in samenhang met het 
Vogelrichtlijngebied Markermeer, voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking 
tot het voortbestaan en/of voortplanten van bedoelde vogelsoorten. 
Het onderhavige gebied is tevens aangewezen als watergebied van internationale 
betekenis onder de Wetlands-Conventie vanwege het voorkomen van belangrijke 
aantallen watervogels (criterium 5, 6).7 

3.3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is aangegeven op de 
bij de aanwijzing behorende kaart. Het Natura 2000-gebied bestaat uit 
Vogelrichtlijngebied Markermeer, Vogelrichtlijngebied IJmeer, Habitatrichtlijngebied 
Gouwzee en kustzone Muiden en beschermd natuurmonument Kustzone Muiden. Het 
Natura 2000-gebied omvat het open water van Markermeer en IJmeer. 

Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van circa 68.460 ha, waarvan circa 
1.100 ha zowel Vogel- als Habitatrichtlijngebied is (Gouwzee, Kustzone Muiden). Het 
(voormalige) beschermd natuurmonument Kustzone Muiden heeft een oppervlakte van 
110 ha. V~~r de exacte oppervlakten wordt verwezen naar de legend a van de bij dit 
besluit behorende kaart. Deze cijfers betreffen bruto-oppervlakten, omdat bij de 

6 Hof van Justitie EG, 7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 16 en 25. 
7 De wijze van begrenzing van Vogelrichtlijngebieden is toegelicht in de Nota van Antwoord Vogelrichtlijn 
(2000), bijlage 1, Selectiecriteria en methode van begrenzing. 
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berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten 
delen (zie paragraaf 3.4). 

De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en van het 
Vogelrichtlijngebied zijn op enkele technische punten verbeterd 8

: 

10 

• Het noordelijk deel van Marina Muiderzand (kadastraal perceel F987) is verwijderd 
omdat jachthavens volgens de oorspronkelijke aanwijzing van het 
Vogelrichtlijngebied geen dee! uitmaken van het aange\NeZCn gebied. De 
jachthaven was in 2000 reeds aanwezig. (0) 

• Enkele aanlegsteigers (havens) tussen Lelystad-haven en de Houtribsluizen zijn 
geexclaveerd op grond van ingediende zienswijzen en kadastrale lijnen. Dergelijke 
havens waren bij de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied (2000) tekstueel 
uitgezonderd. (0) 

• Overlap van 5 meter of minder met kadastrale percelen die grotendeels buiten het 
gebied zijn gelegen, is ge!et op de kadastra!e inschrijvlng9

, "vaar mogelijk beperkt. 
Dit betekent dat aldaar de kadastrale lijn is aangehouden. Deze werkwijze is aileen 
gevolgd op plekken waar geen Natura 2000-waarden aanwezig zijn. (0) 

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha zijn in de volgende alinea toegelicht. 

De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is aangepast (bijlage A): 
• Ter verduidelijking is in het Monnickerdammergat tussen Katwoude en 

Monnickendam de gebogen grens over het water rechtgetrokken door de grens te 
wijzigen in een rechte lijn van de oostzijde van Jachthaven de Zeilhoek naar 
Hemmeland (ter hoogte van een T-kruising van wegen). 

• De begrenzing rond het in 2003 voltooide naviduct bij Enkhuizen is aangepast aan 
de actuele situatie. (0) 

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen 
De begrenzjng van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen de 
begrenzingen van Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) 
natuurmonumenten. Daar waar de kaart en de Nota van toelichting, bijvoorbeeld om 
kaarttechnische redenen, niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf 
doorslaggevend. In voorkomende gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende Natura 
2000-gebieden aangegeven. Aan de indicatief aangeduide begrenzing van deze 
gebieden kunnen geen rechten worden ontleend (voor de begrenzing van deze 
gebieden wordt verwezen naar de kaarten van de betreffende aangewezen of 
aangemelde gebieden). 

Voor de begrenzing van Natura 2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 wordt afgeweken. V~~r de gebruikte begrippen gelden de volgende 
definities (voor zover van toepassing in het onderhavige gebied): 
• Bebouwing betreft een of meer gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

8 Wijzigingen aangeduid met een nulletje (0) betreffen aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
9 Conform artikel 15 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Stb. 
2004, 31) is dit besluit, wat betreft de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk binnen het 
aangewezen gebied zijn gelegen, in de kadastrale registratie als beperking ingeschreven. 

073 Markermeer & IJmeer 



gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Bouwwerk: elke constructie van 
enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, of hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond. 

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen. 

11 

• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw gelegen 
intensief onderhouden terreinen, beplant met siergewassen en gazons of in gebruik 
als moestuin, die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen zijn 
meestal besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of haag, of 
(deels) omgeven door een sloot. 

• Verhardingen kunnen bijvoorbeeld zijn: wegen, pleinen, parkeervoorzieningen, 
erfverhardingen en steenglooiingen. Wegen betreffen aile voor het gemotoriseerd 
verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 
zijkanten. 

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722). Langs hoofdspoorwegen geldt 
artikel 20 van de Spoorwegwet. 

4. NATURA 2000-WAARDEN 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een opsomming gegeven van de waarden waaraan 
het gebied zijn betekenis ontleent als Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied. 
Wat betreft de aanwijzing als Habitatrichtlijngebied wordt in paragrafen 4.2.1 en 4.2.2 
een lijst gegeven van de habitattypen (met vermelding van de aanwezige subtypen) 
en soorten waarvoor het gebied is aangewezen lO

• Paragraaf 4.2.3 vermeldt de 
vogelsoorten waarvoor het gebied onder de Vogelrichtlijn is aangewezen. Op aile 
vermelde habitattypen en (vogel)soorten is een instandhoudingsdoelstelling van 
toepassing (zie hoofdstuk 5). 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 vermeld welke selectiecriteria op het 
Habitatrichtlijngebied van toepassing zijn en wordt onderbouwd waarom het gebied als 
Habitatrichtlijngebied is geselecteerd. Van elk habitattype en van elke soort waarvoor 
het gebied aan de selectiecriteria voldoet, wordt in bijlage B.3 in tekst en/of tabelvorm 
de betekenis (relatieve bijdrage) van het gebied afgezet tegen de betekenis van de 
andere Habitatrichtlijngebieden die aan de selectiecriteria voldoen. Tenslotte beschrijft 
paragraaf 4.4 de verspreiding van habitattypen en soorten binnen het gebied, ter 
onderbouwing van de gevolgde gebiedsbegrenzing van het Habitatrichtlijngebied. 

4.2 Natura 2000-waarden waarvoor het gebied is aangewezen 

4.2.1 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage 111) 
Het gebied is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitats opgenomen in bijlage 
I van de Habitatrichtlijn, waarvoor het gebied een bijdrage levert aan de 
instandhouding op landelijk niveau. Ten behoeve van de nationale uitwerking van de 

10 Prioritaire habitattypen en habitatsoorten zijn in bijlagen I en II van de Habitatrichtlijn en in dit besluit 
aangeduid met een sterretje *. 
11 Bijlagen I en II laatstelijk aangepast op 20 november 2006, Richtlijn 2006/10S/EG, PbEG L 363, 
20.12.2006, p. 368-405 (zie ook rectificatie PbEG L 80, 21.3.2007, p. 15). 
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Habitatrichtlijn is een deel van de habitattypen verdeeld in subtypen, vanwege de zeer 
ruime variatie in fysieke omstandigheden en soortensamenstelling. De namen van de 
habitattypen en daarvan afgeleide subtypen zullen verder met hun verkorte namen 
worden aangeduid. Wijzigingen ten opzichte van de aanmelding als 
Habitatrichtlijngebied (2003) en/of het ontwerpbesluit (2008) zijn verklaard in bijlage 
B.1 van deze Nota van toelichting8

• 

H3l40 Kalkhoudende oligo-mesotrofe w(lteren met benthische Chara spp. 
vegetaties 
Verkorte naam Kranswierwateren 

4.2.2 Habitatrichtlijn: soorten (bijlage UU) 
Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage II van de 
Habitatrichtlijn, waarvoor het gebied een wezenlijke functie in de levenscyclus vervult. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding op !ande!ijk niveau. 
Wijzigingen ten opzichte van de aanmelding als Habitatrichtlijngebied (2003) en/of het 
ontwerpbesluit (2008) zijn verklaard in bijlage B.1 van deze Nota van toelichting8

. 

Hl163 
H13l8 

Rivierdonderpad (Cottus gobio) 
Meervleermuis (Myotis dasycneme)12 

4.2.3 Vogelrichtlijn: vogelsoorten (bijlage I en artikel 4.2) 
Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage I van de 
Vogelrichtlijn: 

A034 
A04S 
A068 
A177 
A193 
A197 

Lepelaar (Platalea leucorodia) 
Brandgans (Branta leucopsis) 
Nonnetje (Mergus albel/us) 
Dwergmeeuw (Larus minutus) 
Visdief (Sterna hirundo) 
Zwarte stern (Chlidonias niger) 

Verder is het gebied aangewezen voor de volgende andere geregeld voorkomende 
trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als broed-, rui- en/of 
overwinteringsgebied en rustplaatsen in hun trekzones (artikel 4.2): 

AOOS 
A017 
A043 
AOSO 
AOSl 
AOS6 
AOS8 
AOS9 
A06l 
A062 
A067 
A070 

Fuut (Podiceps cristatus) 
Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 
Grauwe gans (Anser anser) 
Smient (Anas penelope) 
Krakeend (Anas strepera) 
Siobeend (Anas clypeata) 
Krooneend (Netta rufina) 
Tafeleend (Aythya ferina) 
Kuifeend (Aythya fuligula) 
Topper (Aythya mari/a) 
Brilduiker (Bucephala clangula) 
Grote zaagbek (Mergus merganser) 

12 De genoemde soort is tevens als complementair doel aan het Vogelrichtlijngedeelte van het gebied 
toegevoegd. 
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A12S Meerkoet (Fulica atra) 

Wijzigingen ten opzichte van de aanwijzingen als Vogelrichtlijngebied (1994 en 2000) 
en/of het ontwerpbesluit (2008) zijn verklaard in bijlage B.2 van deze Nota van 
toelichti ng8. 

4.3 Habitatrichtlijn: waarden waarvoor het gebied aan de selectiecriteria 
voldoet 

4.3.1 Habitattypen (bijlage I) 
V~~r niet-prioritaire habitattypen opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn zijn in 
de eerste stap van het selectieproces in beginsel de "vijf belangrijkste gebieden" 
geselecteerd. V~~r habitattypen welke verdeeld zijn in subtypen, geldt een aantal van 
"drie belangrijkste gebieden" per sUbtype. Voor prioritaire habitattypen 10 geldt een 
aantal van "tien belangrijkste gebieden" en voor sUbtypen van prioritaire habitattypen 
een aantal van "vijf belangrijkste gebieden" per sUbtype. Verdeling in sUbtypen ten 
behoeve van de selectie is aileen toegepast indien de sUbtypen een verschillende 
verspreiding hebben en de beschikbare gegevens verdeling in sUbtypen toelaten. Voor 
enkele verspreid over het land voorkomende habitattypen, die in voldoende mate in 
gebieden zijn vertegenwoordigd welke voor andere waarden zijn opgenomen, zijn geen 
gebieden geselecteerd13

• De betekenis van het gebied is afgemeten aan de aanwezige 
oppervlakte en zo nodig ook de representativiteit van het habitattype. In een tweede 
stap zijn eventueel nog extra gebieden toegevoegd met het oog op landelijke dekking, 
geografische spreiding en grensoverschrijding14

. In de onderstaande tabel zijn de 
habitattypen vermeld die bij de aanmelding hebben geleid tot selectie van het gebied 
en/of de habitattypen waarvoor het gebied op grand van de huidige gegevens en 
omstandigheden aan de selectiecriteria zou voldoen (zie ook bijlage B.3). 

Habitat- Landelijke 
Oppervlakte in 

Oppervlakte in Selectie bij 
Xa yb 

oppervlakte c 
Markermeer & 

Yde gebied e type 
IJmeer d 

aanmelding 

H3140 5 5 ca. 5.000 A1 (15-30%) C «2%) ja 

(a) Aantal gebieden dat maximaal voor dit habitattype kan worden geselecteerd volgens het criterium: "behorend tot 
de X belangrijkste gebieden" voor het betreffende habitattype. 

(b) Aantal gebieden dat op grond van het onder (a) genoemde selectiecriterium voor het habitattype is geselecteerd (Y 
< X indien er minder dan X gebieden zijn waarin het habitattype is vastgesteld of voorkomt in differentierende 
omvang). 

(c) Geschatte landelijke oppervlakte van het (subtype van het) habitattype in hectaren. 
(d) Oppervlakte in het onderhavige gebied, uitgedrukt als percentage van de landelijke oppervlakte. (Niet ingevuld 

indien gebied niet een van de X belangrijkste gebieden is.) 
(e) Oppervlakte van het habitattype in het, in rangorde van aflopende betekenis, Yde belangrijkste gebied. (Niet 

ingevuld indien niet van belang voor de bepaling van de relatieve betekenis van het gebied, wanneer 
representativiteit in plaats van oppervlakte doorslaggevend was). 

4.3.2 Soorten (bijlage II) 
V~~r niet-prioritaire soorten opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn zijn in de 
eerste stap van het selectieproces in beginsel de "vijf belangrijkste gebieden" 
geselecteerd. V~~r prioritaire soorten 10 geldt een aantal van "tien belangrijkste 
gebieden". Voor enkele verspreid over het land voorkomende soorten, die in voldoende 
mate in gebieden zijn vertegenwoordigd welke voor andere waarden zijn opgenomen, 

13 Habitattypen waarvoor geen gebieden zijn geselecteerd zijn: slijkgrasvelden (H1320) en ruigten en 
zomen, moerasspirea (H6430A) en ruigten en zomen, droge bosranden (H6430C). 
14 De selectiecriteria zijn verder uitgewerkt in het Verantwoordingsdocument (2003). 
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zijn geen gebieden geselecteerd 15
• De betekenis van het gebied is afgemeten aan de 

omvang van de aanwezige populatie. In een tweede stap zijn eventueel nog extra 
gebieden toegevoegd met het oog op landelijke dekking, geografische spreiding en 
grensoverschrijding 14

. Er zijn geen soorten waarvoor Markermeer & IJmeer aan de 
selectiecriteria voldoet. 

4.4 Verspreiding habitattypen en soorten in het Habitatrichtlijngebied 

14 

De begrenzing van het Hi3bitatricht!ijngebled Markermeer & IJmccr is in het bijzonder 
bepaald aan de hand van de ligging van habitattypen waarvoor het gebied is 
aangewezen (zie verder paragraaf 3.2). De verspreiding van de betreffende 
habitattypen binnen het gebied wordt in deze paragraaf globaal beschreven ter 
onderbouwing van de gevolgde begrenzing. Het is niet bedoeld als een uitputtende 
beschrijving. 

Kranswierwateren (H3140) komen nagenoeg v!akdekkend veer in de beide dclen van 
het gebied die onder de Habitatrichtlijn zijn aangewezen: Gouwzee en Kustzone 
Muiden. De rivierdonderpad (Hl163) is vooral aanwezig langs stenige dijkoevers. De 
meervleermuis (H1318), afkomstig uit kraamkolonies en verblijfplaatsen in Noord
Holland, foerageert verspreid over het open water (zie paragraaf 5.4). 

5. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 

5.1 Inleiding 
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
"instandhouding" wordt een geheel aan maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied "tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat [ ... ] 
of van een soort [ ... ] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging". 

Deze bepaling is in artikel lOa, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader 
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
dan wei doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor elk Natura 2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de 
bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding op landelijk niveau. Tevens is daarbij aangegeven welke 
habitattypen en/of (vogel)soorten ten koste mogen gaan van andere habitattypen en 
(vogel)soorten. Bij broedvogelsoorten met een regionale doe/stelling is in de 
toelichting aangegeven wat in een bepaalde periode de minimaie en maximale bijdrage 

15 Soorten waarvoor geen gebieden zijn geselecteerd zijn: zeeprik (HI09S), elft (Hll02), zalm (Hll06), 
bittervoorn (H1l34) en kleine modderkruiper (H1l49). V~~r de platte schijfhoren (H40S6) zijn geen 
gebieden geselecteerd omdat de soort bij de uitbreiding van de EU in 2004 is toegevoegd aan bijlage II. 
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van het betreffende gebied aan het regionale doelniveau is geweest. V~~r een beperkt 
aantal (vogel)soorten en habitattypen zijn op basis van artikel lOa, derde lid van de 
Natuurbeschermingswet 1998 "complementaire doelen" geformuleerd. Het betreft 
(vogel)soorten en habitattypen die onder druk staan en waarvoor Nederland in 
Europees verband een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Dit betekent dat aan een 
beperkt aantal Vogelrichtlijngebieden Habitatrichtlijndoelen zijn toegekend (en 
andersom) en dat aan een beperkt aantal Habitatrichtlijngebieden "ontwikkeldoelen" 
zijn toegekend. Met behulp van deze complementaire doelen is de realisering van de 
landelijke doelen beter gewaarborgd. Deze doelen maken volwaardig dee I uit van de 
aanwijzingsbesluiten. De betreffende waarden worden niet aangemeld bij de Europese 
Commissie. 
In bijlage BA van deze Nota van toelichting is een overzicht opgenomen van aile 
gebiedsdoelstellingen per habitattype en per (vogel)soort. 
V~~r de Natura 2000-gebieden zullen in beheerplannen instandhoudingsmaatregelen 
worden uitgewerkt die beantwoorden aan de gebiedsspecifieke ecologische vereisten 
van de betrokken natuurlijke habitats en (vogel)soorten. 

Ais verdere invulling van het stellen van prioriteiten zijn voor de acht onderscheiden 
Natura 2000-landschappen 16 kernopgaven geformuleerd op grond van de daar 
voorkomende habitattypen en soorten, de landelijke betekenis van deze waarden 
binnen het betreffende landschap, de belangrijkste verbeteropgaven en de 
be'lnvloedingsmogelijkheden. Per landschap omvatten ze de belangrijkste behoud- en 
herstelopgaven. De kernopgaven stellen prioriteiten ("richting geven") en geven 
overeenkomsten en verschillen tussen en binnen de gebieden aan. Zij hebben in het 
bijzonder betrekking op habitattypen en (vogel)soorten die sterk onder druk staan 
en/of waarvoor Nederland van groot of zeer groot belang is. De kernopgaven worden 
per Natura 2000-landschap behandeld en opgesomd in hoofdstuk 5 van het Natura 
2000 doelendocument (2006). 

5.2 Aigemene doelen 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 

2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie; 
2. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de 

gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 
Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. 
Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op 
landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen; 

3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van 
de structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen; 

4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen 
en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

16 Het Natura 2000-landschap van het gebied waarop dit besluit betrekking heeft staat vermeld in 
paragraaf 3.2 van deze Nota van toelichting. 
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5.3 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I) 

H3l40 Kranswierwateren 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Dit gebied is een van de twee gebieden met de grootste oppervlakte van 

het habitattype kranswierwateren in ons land. Behoud van de oppervlakte 
wordt nagestreefd binnen de grenzen van natuurlijke fluctuaties. 

5.4 Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II) 

Hl163 Rivierdonderpad 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het gebied Markermeer & IJmeer levert een belangrijke bijdrage aan de 

16 

landelijke doelstelling voor de rivierdonderpad. De landelijk wijdverspreide 
soort komt voor tussen zowel natuurlijk substraat (driehoeksmosse!en) a!s 
kunstmatig substraat (stenen beschoeiingen) in het gebied. 

H131S Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied van meervleermuizen die overdag 

in gebouwen in de wijde omgeving verblijven (actieradius 10 km). Dit 
betreffen vooral kraamkolonies westelijk van het gebied (onder andere 
Holysloot, Oosthuizen, Kwadijk, Avenhoorn, Hauwert, Midwoud, 
Wevershoof) van enkele tientallen tot honderden dieren per kolonie. 
Belangrijke vliegroutes naar het Markermeer & IJmeer zijn onder meer 
Uitdammer Die, Wikgouw en de Oude Gouw. Aan de oostkant is een 
verblijfplaats in Lelystad bekend. 

5.5 Vogelrichtlijn: broedvogels 

A017 
Doel 

Aalscholver 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht 
voor de populatie van het IJsselmeergebied van ten minste 8.000 paren. 

Toelichting De regionale doelstelling van het IJsselmeergebied heeft betrekking op de 

A193 

volgende gebieden: IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Oostvaardersplassen 
en Lepelaarplassen. De populatie is aileen op regionaal niveau gedefinieerd 
vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. In de periode 1999-
2008 broedde minimaal 0% en maximaal 16% van het regionale 
doelniveau van het IJsselmeergebied in het onderhavige gebied. Naast de 
duizenden aalscholvers die vanuit kolonies in omliggende Natura 2000-
gebieden voedsel komen zoeken, is er recent (2005) ook een kolonie 
gevestigd binnen de grenzen van het gebied Markermeer & IJmeer langs de 
Houtribdijk bij Trintelhaven. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

Visdief 
Doel Behoud omvang en kwaliteit !eefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 630 paren. 
Toelichting De visdief is van oudsher een talrijke broedvogel langs de kusten van het 

Markermeer & IJmeer. Met de terugval in de Jandelijke populatie in de jaren 
zestig namen oak hier de aantallen af. Een snel herstel leidde tot een 
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maximum van 1.200 paren in 1981. Het aantal paar wordt tegenwoordig 
sterk bepaald door het aanbod van geschikte nestplaatsen. Door het 
opspuiten van geschikte broedeilandjes ten behoeve van 
natuurontwikkeling broedden in 2001 970 paren. Deze snelle kolonisatie 
wijst erop dat de voedselsituatie gunstig is en de beperkende factor vooral 
gelegen is in de beschikbaarheid van geschikte nestplaatsen. In de periode 
1999-2003 broedden jaarlijks gemiddeld 630 paren. Het gebied heeft 
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

S.6 Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 

AOOS Fuut 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met 

betrekking tot de ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze 
onzekerheid betreft daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. 
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader 
onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld. Verbetering van 
het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige staat 
van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de 
afname van spiering mogelijk niet realistisch. 
Het gebied heeft voor de fuut met name een functie als foerageergebied. 
De soort is het hele jaar present, met een sterke piek in septemberjoktober 
en een voorjaarspiek in maart. In het IJmeer zijn aantallen min of meer 
stabiel, maar in de rest van het gebied is sprake van een afname, vooral in 
het najaar. Deze afname houdt waarschijnlijk verband met een 
verslechterde voedselsituatie v~~r viseters, in het bijzonder door de 
afname van de hoeveelheid spiering rond 1990. 

A017 Aalscholver 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 2.600 vogels (seizoensgemiddelde) . 
Toelichting Aantallen aalscholvers zijn van nationale en internationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als 
slaapplaats. Het Markermeer & IJmeer levert na het IJsselmeer en de 
Waddenzee de grootste bijdrage voor de aalscholver binnen Nederland. De 
soort is vooral aanwezig van april-oktober met in het IJmeer een sterke 
piek in mei. De gebieden zijn nauwelijks van belang als 
overwinteringsgebied. Er is een duidelijke relatie met de populatie van het 
IJsselmeer en de Oostvaardersplassen/Lepelaarplassen. Aantallen 
aalscholvers zijn in de jaren tachtig toegenomen met de groei van de 
omliggende kolonies. In de jaren negentig was er sprake van sterke 
fluctuaties maar geen duidelijke afname (rustende en foeragerende vogels 
zijn in de tellingen niet gescheiden). Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A034 
Doel 

Lepelaar 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 2 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Het gebied heeft voor de lepelaar met name een functie als 
foerageergebied. Recent is de populatie sterk toegenomen. Behoud van de 
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huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. 
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A043 Grauwe gans 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 510 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans met name een functie als 

foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op de foerageerfunctie. De soort komt vooral voor in het IJmeer. 
De populatie is sterk toegenomen sinds het eind van de jaren tachtig. 
Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding. De doelstelling heeft geen betrekking op de 
eventuele functie van het gebied als broedgebied voor deze soort. 

A04S 
Doel 

Brandgans 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 160 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Het gebied heeft voor de brandgans met name een functie als 

AOSO 
Doel 

foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op de foerageerfunctie. De soort komt vooral voor in het IJmeer. 
De populatie is recent sterk toegenomen. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. De 
doelstelling heeft geen betrekking op de eventuele functie van het gebied 
als broedgebied voor deze soort. 

Smient 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 15.600 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het 
gebied heeft voor de soort met name een functie als slaapplaats. Het 
Markermeer levert na de Waddenzee en Westerschelde & Saeftinghe de 
grootste bijdrage voor de smient binnen het Natura 2000-netwerk in 
Nederland. De soort is een overwinteraar en vooral aanwezig van oktober
april. Het aantalsverloop vertoont een doorgaande toename, zowel in het 
IJmeer als in de rest van het gebied. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. De 
doelstelling heeft geen betrekking op de eventuele functie van het gebied 
als broedgebied voor deze soort. 

AOS 1 Krakeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend met name een functie als 

foerageergebied. Tijdens de reguliere vliegtuigtellingen wordt deze soort 
waarschijnlijk deels over het hoofd gezien. Aantallen in deze tellingen zijn 
laag en fluctueren sterk. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 
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AOS6 
Doel 

Siobeend 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend met name een functie als 

19 

foerageergebied. De aantallen fluctueren zonder duidelijke trend. Behoud 
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding. 

AOS8 Krooneend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting Aantallen krooneenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft 

voor de soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied 
Markermeer & IJmeer levert samen met het gebied Veluwerandmeren de 
twee belangrijkste concentratiegebieden buiten de broedgebieden in de 
Vechtplassen. Aantallen zijn sterk geconcentreerd in de Gouwzee, waar 
wordt gefoerageerd op sterkranswier. Waarschijnlijk is de populatie al rond 
1990 toegenomen met de toename van kranswier; uit incidentele 
waarnemingen blijkt dat de najaarsaantallen sinds de jaren tachtig zijn 
opgelopen tot enkele honderden vogels. De soort wordt echter nauwelijks 
opgemerkt tijdens de reguliere vliegtuigtellingen, waardoor geen 
betrouwbare trendinformatie bestaat en geen zinvolle draagkrachtschatting 
kan worden gegeven. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op 
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd. 

AOS9 Tafeleend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 3.200 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Mogelijkheden voor verbetering kwal iteit leefgebied worden nader 

onderzocht, alvorens het doel eventueel op herstel wordt gesteld. Volledig 
herstel van de oude situatie in het Markermeer is mogelijk niet realistisch. 
Aantallen tafeleenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het 
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. Het 
Markermeer & IJmeer is ondanks afname nog steeds het gebied in 
Nederland dat na de Veluwerandmeren de grootste bijdrage levert. De 
soort is een overwinteraar, aanwezig van september-maart. In de zuidelijke 
Gouwzee zijn aantallen toegenomen in relatie met de ontwikkeling van 
sterkranswier. Op andere plaatsen zijn begin jaren negentig aantallen zeer 
sterk afgenomen, enerzijds door afname van driehoeksmosselen in het 
Markermeer en IJmeer, anderzijds door toenemende aantrekkingskracht 
van de Veluweranderen, waar aanpak van eutrofiering resulteerde in 
toename van kranswier en driehoeksmosselen. 

A061 Kuifeend 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 18.800 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen kuifeenden zijn van internationale en grote nationale betekenis. 

Het gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. 
Het Markermeer & IJmeer levert de grootste bijdrage voor de kuifeend 
binnen Nederland. De soort is het hele jaar present, behalve in mei/juni. 
Aantallen zijn in het (vroege) najaar toegenomen in de zuidelijke Gouwzee 
(toename sterkranswier) en langs de Houtribdijk (ruiconcentratie). Op 
andere plaatsen zijn vooral begin jaren negentig aantallen fors afgenomen, 
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A062 
Doel 
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met name in de maanden november-april, de periode waarin vrijwel 
uitsluitend op driehoeksmosselen wordt gefoerageerd. Sinds circa 1993 zijn 
aantallen in de mosselperiode stabiel, weliswaar op een veel lager niveau 
dan de jaren daarvoor. Deze afname is elders in het gebied gecompenseerd 
dankzij een toename van de driehoeksmossel in de randmeren. Behoud van 
de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave 
geformuleerd. 

Topper 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Aantallen toppers waren in de periode 1993-1997 van nationale en 
internationale betekenis. Het gebied heeft onder andere een functie als 
foerageergebied. De soort is een overwinteraar, met een sterk accent op 
februari/maart. Aantallen zijn enigszins fluctuerend en sterk ondergeschikt 
aan die van het IJsselmeer. Er was tijdelijk sprake van sterk verhoogde 
aantallen in de winters rond 1993, net als in het IJsselmeer, in het IJmeer 
is de soort nagenoeg verdwenen. Dit heeft mogelijk meer te maken met 
herstel van het voedselaanbod in de Waddenzee dan met afname van het 
aanbod in het gebied zelf. In het Markermeer is een sterke achteruitgang 
van de aantallen toppers opgetreden. Behoud van de huidige situatie is 
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige 
staat van instandhouding is niet gelegen in dit gebied. 

A067 Brilduiker 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 170 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen brilduikers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de 

soort met name een functie als foerageergebied. De soort is een 
overwinteraar, present van november-maart. Ten opzichte van de jaren 
tachtig is de populatie fors afgenomen, maar de laatste tien tot vijftien jaar 
is deze min of meer stabiel. Behoud van de huidige situatie is voldoende 
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding. 

A068 
Doel 

Nonnetje 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met 
betrekking tot de ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze 
onzekerheid betreft daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. 
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader 
onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld. Verbetering van 
het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige staat 
van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de 
afname van spiering mogelijk niet realistisch. 
Aantallen nonnetjes zijn van nationale en internationale betekenis en waren 
voorheen van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor de soort 
met name een functie als foerageergebied. f\1arkermeer & IJmeer en 
IJsselmeer zijn de twee gebieden in Nederland die de grootste bijdrage 
leveren voor het nonnetje, samen met meer dan de helft van de 
Nederlandse vogels. De soort is een overwinteraar, aanwezig van 
december-maart en tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee 
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dichtvriest) in verhoogde aantallen. Er is sprake van een afname in 
aantallen met sterke fluctuaties, zowel in het IJmeer als in de rest van het 
gebied. Deze afname hangt samen met een afname in het bestand van 
spiering rand 1990. 

A070 Grote zaagbek 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met 

betrekking tot de ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze 
onzekerheid betreft daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. 
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader 
onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld. Verbetering van 
het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige staat 
van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de 
afname van spiering mogelijk niet realistisch. 
Het gebied heeft voor de grote zaagbek onder andere een functie als 
foerageergebied. Het Markermeer & IJmeer is het vijfde gebied in 
Nederland voor de grote zaagbek. De soort is een overwinteraar, aanwezig 
van november-maart en tijdens strenge winters (wanneer de Oostzee 
dichtvriest) in verhoogde aantallen. Aantallen vertonen ondanks de 
fluctuaties een doorgaande afname. Deze afname hangt samen met een 
afname in het bestand van spiering rond 1990. In het IJmeer is de 
populatie opvallend stabiel, maar aantallen zijn nog altijd aanzienlijk lager 
dan in de rest van het gebied. De landelijke staat van instandhouding is 
behalve zeer ongunstig op onderdeel populatie, ook matig ongunstig op 
onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege de verslechterde 
voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeergebied. 

A12S Meerkoet 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde). 
Toelichting Aantallen meerkoeten zijn van nationale en internationale betekenis. Het 

gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. Het 
Markermeer & IJmeer levert na de Veluwerandmeren de grootste bijdrage 
voor de meerkoet binnen Nederland. De soort is vooral present in de 
periode september-november, met in de Gouwzee (Markermeer) sterke 
concentraties in oktober. In de Gouwzee zijn aantallen toegenomen in 
relatie met de ontwikkeling van sterkranswier. Op andere plaatsen is het 
aantalsverloop grillig, weliswaar min of meer stabiel. 

A177 Dwergmeeuw 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met 

betrekking tot de ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied. Deze 
onzekerheid betreft daarmee ook de te verwachten aantalsontwikkeling. 
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader 
onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld. Verbetering van 
het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige staat 
van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de 
afname van spiering mogelijk niet realistisch. 
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Aantallen dwergmeeuwen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft 
voor de soort onder andere een functie als foerageergebied. Het 
Markermeer & IJmeer levert een van de grootste bijdragen voor de 
dwergmeeuw binnen Nederland, slechts vier gebieden zijn voor deze soort 
aangewezen. De soort is het hele jaar present met sterk wisselende 
aantallen, meer stabiel in augustus/september. Aantallen in de tellingen 
wisselen sterk en vertegenwoordigen slechts een (klein) deel van de 
aanwezige vogels; omdat deze soort moe!!ijk te!baar is door het voorkomen 
midden op het meer en concentraties achter schepen. Om deze reden is 
geen aantal opgenomen in het aGel. Uit de reguliere tellingen komt geen 
duidelijke trend naar voren. De landelijke staat van instandhouding is matig 
ongunstig op onderdeel leefgebied, in het bijzonder vanwege de 
verslechterde voedselsituatie voor viseters in het IJsselmeergebied, met 
name door de afname in de hoeveelheid spiering rond 1990. 

A197 Zwarte stern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting In het bijzonder voor dit gebied geldt dat er onzekerheden zijn met 

betrekking tot de ontwikkelingen van de kwaliteit van het leefgebied, deze 
onzekerheid betreft daarmee oak de te verwachten aantalsontwikkeling. 
Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit leefgebied worden nader 
onderzocht, alvorens het doel eventueel wordt bijgesteld. Verbetering van 
het leefgebied is nodig voor het behalen van een landelijk gunstige staat 
van instandhouding, maar is gezien de vermoedelijke oorzaken van de 
afname van spiering mogelijk niet realistisch. 
Aantallen zwarte sterns zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor 
de soort onder andere een functie als foerageergebied en als slaapplaats. 
De soort is een doortrekker in het najaar, aanwezig van juli-september. Het 
aantalsverloop vertoonde midden jaren negentig een afname, net als het 
IJsselmeer. Aantallen in de dagtellingen wisselen sterk en 
vertegenwoordigen slechts een (klein) deel van de aanwezige vogels, 
omdat ze moeilijk telbaar zijn door het voorkomen midden op het meer. 
Om deze reden is geen aantal opgenomen in het aGel. 

5.7 Complementaire doe len 
De instandhoudingsdoelstellingen van het Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebied 
hebben mede betrekking op een of meer complementaire doelen die voor bepaalde 
habitattypen en/of (vogel)soorten zijn gesteld. Dit kunnen ten eerste vogelsoorten 
(bijlage I en andere trekvogelsoorten zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn) 
betreffen die in zeer ongunstige staat van instandhouding verkeren. Ten tweede kan 
het gaan om habitattypen en soorten (van bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn) 
met een zeer ongunstige staat van instandhouding en voor habitattypen en soorten 
met een matig ongunstige staat van instandhouding en tevens een lage landelijke 
dekking en/of onvoldoende geografische spreiding. 
De reden dat voor complementaire doelen is gekozen, is dat daarmee binnen het 
netwerk van Natura 2000 een bijdrage wordlt geleverd aan de realisatie van de 
landelijke doelen voor de betreffende habitattype(n) en (vogel)soort(en). Voor een 
nadere uit!eg \Nordt verwezen naar het Natura 2000 doelendocument (paragraaf 3.3). 
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5.7.1 Complementaire doelen: soorten 

H131S Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Dit doel betreft het gedeelte van het Markermeer & IJmeer dat aileen onder 

de Vogelrichtlijn valt. Zie voor verdere toelichting de toelichting op het doel 
van de meervleermuis in paragraaf 5.4. 

S.S Beschermde natuurmonumenten 
Het Natura 2000-gebied omvat een of meer voormalige beschermde 
natuurmonumenten (zie paragrafen 2.1 en 3.3 van deze Nota van toelichting). 
Ingevolge artikel lSa, derde lid, Natuurbeschermingswet 1998, heeft de bescherming 
van dat deel van het gebied, dat zijn status als beschermd natuurmonument heeft 
verloren, mede betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en 
de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van 
het gebied zoals bepaald in het van rechtswege vervallen besluit. V~~r zover deze 
doelstellingen Natura 2000-waarden betreffen (zoals opgenomen in paragraaf 4.2 van 
deze Nota van toelichting), maken deze deel uit van de in voorgaande paragrafen 
opgenomen instandhoudingsdoelstellingen. Indien de doelstellingen geen Natura 2000-
waarden betreffen, houden deze doelstellingen, zoals de bescherming van het 
natuurschoon, hun zelfstandige betekenis. In een aantal gevallen is het niet mogelijk 
om zowel de doelen die voortkomen uit de aanwijzing als beschermd natuurmonument 
als de Natura 2000-doelstellingen te bereiken (bijvoorbeeld omdat dat om 
tegenstrijdig beheer vraagt). In deze gevallen hebben de Natura 2000-doelen 
voorrang om de Europeesrechtelijke verplichtingen na te komen. 
In het beheerplan zullen de doelen (de natuurwetenschappelijke betekenis en 
landschappelijke waarden van voormalige beschermde natuurmonumenten), net als 
die van Natura 2000, in ruimte en tijd worden uitgewerkt. Dan wordt ook uitgewerkt 
waar achteruitgang van het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis is 
toegestaan ten gunste van Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. De van 
rechtswege vervallen besluiten zijn ter informatie aan het einde van dit besluit 
toegevoegd. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een brief 
van 30 juni 2009 (TK 2008-2009, 31700 XIV, nr. 160) aangekondigd een voorstel tot 
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in procedure te zullen brengen, waarin 
wordt voorgesteld dat voor de doelen die voortkomen uit de aanwijzing als beschermd 
natuurmonument - voor zover deze verder gaan dan de Natura 2000 doelen - het 
oorspronkelijke beschermingsregime voor natuurmonumenten zal gaan gelden. 
Wanneer dat aangekondigde wetsvoorstel door het parlement wordt aanvaard, 
betekent dat onder meer dat de uitwerking van die doelen in het beheerplan facultatief 
wordt, in plaats van dat daartoe een verplichting geldt. 
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Nadere onderbouwing van wijzigingen in Natura 2000-waarden waarvoor het 
gebied is aangewezen, van de selectie als Habitatrichtlijngebied en toewijzing 
van en wijzigingen in instandhoudingsdoelstellingen 

B.1. Wijzigingen in habitattypen en soorten ten opzichte van aanmelding als 
Habitatrichtlijngebied en/of het ontwerpbesluit (paragraaf 4.2.1 en 4.2.2) 

B.2. Wijzigingen in vogelsoorten ten opzichte van aanwijzing als Vogelrichtlijngebied en/of 
het ontwerpbesluit (paragraaf 4.2.3) 

B.3. Toepassing selectiecriteria Habitatrichtlijngebieden (paragraaf 4.3) 
B.4. Toewijzing instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 5) 

B.1. Wijzigingen in habitattypen en soorten ten opzichte van aanmelding als 
Habitatrichtlijngebied en/of het ontwerpbesluit (paragraaf 4.2.1 en 4.2.2) 
• In afwijking van de aanmelding als Habitatrichtlijngebied (2003), maar conform het 

ontwerpbesluit (2008), is het gebied niet aangewezen voor de habitatsoort bittervoorn 
(H1134). In het gebied is geen bestendige populatie bittervoorns aanwezig. 

B.2. Wijzigingen in vogelsoorten ten opzichte van aanwijzing als 
Vogelrichtlijngebied en/of het ontwerpbesluit (paragraaf 4.2.3) 
De vogelsoorten waarvoor het gebied Eemmeer, Gooimeer en IJmeer in 1994 is aangewezen, 
betreffen een opsomming van vogelsoorten waaraan het gebied zijn natuurwetenschappelijke 
betekenis ontleent. Niet eerder dan bij de aanwijzing van 49 Vogelrichtlijngebieden in 2000 is 
vastgesteld voor welke soorten op grond van artikel 4 van de Vogelrichtlijn een verplichting 
bestaat voor het treffen van speciale beschermingsmaatregelen in de vorm van de aanwijzing 
van gebieden (in de Richtlijn aangeduid als "speciale beschermingszones,,)17. 
Dit betreft in de eerste plaats 46 soorten die zijn opgenomen in bijlage I van de Vogelrichtlijn 18

. 

Daarnaast zijn gebieden aangewezen voor 51 (andere) trekkende vogelsoorten zoals bedoeld in 
artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn. 
De vogelsoorten waarvoor de gebieden Markermeer en IJmeer in 2000 zijn aangewezen, zijn 
indertijd ontleend aan SOVON (2000)19. De numerieke criteria die daarin zijn opgenomen zijn 
ontleend aan de Nota van Antwoord Vogelrichtlijn (2000). Een gebied wordt slechts 
aangewezen voor de soorten waarvoor het gebied van landelijke betekenis is. Hiervan is in 
beginsel sprake indien het gebied minstens 1 % van de landelijke broedpopulatie herbergt, 
indien 0,1 % van de biogeografische populatie geregeld in het gebied verblijft of indien het 
gebied in combinatie met andere gebieden voldoende bijdrage kan leveren aan een 
sleutelpopulatie. Voor eventuele toevoeging of verwijdering van vogelsoorten is gebruik 
gemaakt van SOVON & CBS (2005)20 waarin de ontwikkeling van vogelaantallen in de laatste 
decennia is beschreven. Dit rapport heeft ten grondslag gelegen aan de formulering van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Vogelrichtlijnsoorten. In bijlage 1 van dit rapport zijn de 
verschillen aangegeven tussen de soortenlijsten per gebied die in beide aangehaalde rapporten 
zijn opgenomen. 

17 Ministerie van LNV (2000): Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, bijlage 1. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, Den Haag. 
1B De Nota van Antwoord (2000) vermeldt 44 soorten van bijlage I waarvoor gebieden kunnen worden aangewezen. 
Voor een soort zijn geen gebieden aangewezen omdat er geen vaste verblijfplaatsen zijn (Iachstern). Sindsdien zijn 
verder drie soorten aan bijlage I toegevoegd. Voor twee van deze soorten (strandplevier en dwergmeeuw) waren reeds 
gebieden aangewezen. Voor de dwerggans worden naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak gebieden 
aangewezen. Per saldo zijn en worden er dus voor 46 soorten van bijlage I gebieden aangewezen. 
19 SOVON (2000): Belangrijke vogelgebieden in Nederland 1993-97. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek
Ubbergen. 
20 SOVON & CBS (2005): Trends van vogelaantallen in het Nederlandse Natura 2000 netwerk. SOVON
informatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen . 
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Om ecologische redenen, die in voorkomende gevallen hieronder zijn vermeld, is soms van 
deze algemene criteria afgeweken. Deze werkwijze heeft voor de lijst van vogelsoorten 
waarvoor dit gebied is aangewezen, de volgende consequenties: 
• Van de oorspronkelijke aanwijzingen zijn de volgende vogelsoorten gehandhaafd: lepelaar 

(A034), brandgans (A04S), nonnetje (A068), dwergmeeuw (All7), visdief (A193), zwarte 
stern (A197), fuut (AOOS), aalscholver (AOll), grauwe gans (A043), smient (AOSO), 
krakeend (AOS1), slobeend (AOS6), krooneend (AOS8), tafeleend (AOS9), topper (A062), 
brilduiker (A067), grote zaagbek (A070) en meerkoet (A12S). 

• In aanvu!ling op de ocrsprcnkelijke aan'vAJijz:ngen, maar conform het olrtwerpbesluit (2008) 
is het gebied ook aangewezen voor de volgende trekvogelsoort zoals bedoeld in artikel 4.2 
van de Vogelrichtlijn: kuifeend (A061) als niet-broedvogel, omdat het gemiddeld aantal 
vogels in het gebied meer bedraagt dan 0,1% van de biogeografische populatie. Het gebied 
voldoet hiermee aan het criterium voor opname van deze soort. 

• In aanvulling op het ontwerpbesluit (2008) is het gebied ook aangewezen voor de volgende 
trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2: aalscholver (A017) als broedvogel. Dit gebied draagt 
sinds 200S jaarlijks bij aan de regionale doelstelling voor het IJsselmeergebied door 
vestiging van een bwedkoionie ter hoogte van Trinteihaven. lJlt betrett een verplaatsing 
van broedvogels uit nabijgelegen kolonies zoals in de Oostvaardersplassen en bij 
Enkhuizen. 

• In afwijking van de aanwijzing van 1994, maar conform het ontwerpbesluit (2008) zijn de 
volgende vogelsoorten van bijlage I niet meer opgenomen: roerdomp (A021), bruine 
kiekendief (A081), porseleinhoen (A119), kwartelkoning (A122), kluut (A132), strandplevier 
(A137), kemphaan (A1S1), velduil (A222), blauwborst (A272). De vermelding van deze 
soorten stamt uit de periode van voor 2000 waarin de soortkeuze nog niet werd gebaseerd 
op aantalscriteria. Het gebied blijkt daaraan na toetsing aan telgegevens niet te voldoen is 
daarmee van onvoldoende betekenis voor de instandhouding van de broedpopulatie op 
landelijke schaal (roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning, velduil, 
blauwborst, strandplevier) of van onvoldoende betekenis voor de instandhouding van de 
biogeografische populatie (kluut, kemphaan). 

• In afwijking van de aanwijzingen van 2000, maar conform het ontwerpbesluit (2008), zijn 
de volgende vogelsoorten van bijlage I niet meer opgenomen: kleine zwaan, kleine 
zilverreiger en visarend. Telgegevens uit de periode 1999-2003 laten zien dat de kleine 
zwaan slechts incidenteel in het gebied voorkomt (slechts eenmaal overschrijd ing 0,1 %; 
gemiddeld minder dan 0,1 % van de biogeografische populatie). Verder behoort het gebied 
niet tot de vijf belangrijkste gebieden voor kleine zilverreiger en visarend. 

• Daarnaast zijn de volgende trekvogelsoorten zoals bedoeld in artikel 4.2 van de 
Vogelrichtlijn niet meer opgenomen in vergelijking met de aanwijzing uit 1994, maar 
conform het ontwerpbesluit (2008): rietzanger (A29S), snor (A292) en grote karekiet 
(A298) als broedvogels en bergeend (A048), wintertaling (AOS2), wilde eend (AOS3), 
bontbekplevier (A137), grutto (A1S6) en tureluur (A160) als niet-broedvogels. Deze soorten 
zijn verwijderd, omdat de opname in het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit uit de periode 
van voor 2000 stamt waarin de soortkeuze nog niet werd gebaseerd op aantalscriteria. Het 
gebied blijkt daaraan na toetsing aan telgegevens niet te voldoen is daarmee van 
onvoldoende betekenis voor de instandhouding van de broedpopulatie op landelijke schaal 
(rietzanger, snor, grote karekiet, bontbekplevier) of voor de instandhouding van de 
biogeografische populatie (wilde eend, wintertaling, grutto, tureluur, bergeend). V~~r de 
broedvogels geldt bovendien dat deze vrijwel aileen voorkomen in een ander deel van het in 
1994 aangewezen gebied (namelijk oeverlanden Eemmeer en Gooimeer). 

• In afwijking van de aanwijzing van Eemmeer, Gooimeer en IJmeer (1994) maar conform het 
ontwerpbesluit zijn de volgende vogelsoorten niet meer opgenomen, omdat deze niet 
behoren tot de soorten waarvoor Vogelrichtlijngebieden worden aangewezen conform de in 
2000 geformuleerde beleidslijn (zie boven): zomertaling, waterral, ransuil, baardmannetje 
en kleine plevier. 

• In afwijking van de aanwijzing uit 1994 maar conform het ontwerpbesluit zijn de volgende 
vogelsoorten die waren vermeld als broedvogel, niet meer opgenomen omdat deze soorten 
aileen als niet-broedvogel kunnen worden aangewezen conform de in 2000 geformuleerde 
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beleidslijn: grauwe gans (A043), bergeend (A048), slobeend (A056), krakeend (A051) en 
kuifeend (A061). 

• In afwijking van de aanwijzing uit 1994 maar conform het ontwerpbesluit zijn de volgende 
vogelsoorten die waren vermeld als niet-broedvogel, niet meer opgenomen omdat deze 
soorten aileen als broedvogel kunnen worden aangewezen conform de in 2000 
geformuleerde beleidslijn: bruine kiekendief (A081), blauwe kiekendief (A082), watersnip 
(A153) en visdief (A193). 

B.3. Toepassing selectiecriteria Habitatrichtlijngebieden (paragraaf 4.3) 
In dit onderdeel wordt voor elk habitattype en elke soort waarvoor het onderhavige gebied aan 
de selectiecriteria voldoet (zie paragraaf 4.3), een overzicht gegeven van aile daarvoor 
kwalificerende gebieden. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de vorm van een tabel met de gebieden 
die aan de selectiecriteria voldoen, onder vermelding van de relatieve bijdrage. In het geval 
van habitattypen betreft dit het actuele aandeel van de landelijke oppervlakte dat in het gebied 
aanwezig is. Indien kwaliteit een rol heeft gespeeld in de bepaling van de gebiedenselectie voor 
habitattypen is dit tekstueel toegelicht. In het geval van soorten betreft de relatieve bijdrage 
het aandeel van de landelijke populatie dat (geregeld) in het gebied aanwezig is. Afhankelijk 
van de soort wordt dit afgemeten aan getelde aantallen, aantal bezette plekken of 
kilometerhokken. 

Er is gebruik gemaakt van de volgende klasse-indeling: 
A1 = 15-30%, A2 = 30-50%, A3 = 50-75% en A4 = >75% 
B1 = 2-6% en B2 = 6-15% 
C = <2% 

In de kolom "Bronvermelding" zijn de terreinbeherende organisaties, andere instanties en 
bronnen vermeld, waaraan de oppervlaktecijfers en aantallen zijn ontleend, met vermelding 
van de jaren waarin deze zijn verzameld of gepubliceerd. 

• Het gebied is een van de belangrijkste gebieden voor het volgende habitattype : 

Habitattype A'3l1!40 - K:llanswierwateren~ " 0.: ']:- " /:~~>,~~ til!.andeliike!o,ppelNlakite ·ca. 5.()OO~l1a , ' "'" :i-:>~' 
N2k-nr Natura 2000-gebied Relatieve bijdrage Bronvermelding 

076 Veluwerandmeren A3 (50-75%) Rijkswaterstaat 2007 

073 Markermeer & IJmeer Ai (15-30%) Rijkswaterstaat 2005 

094 Naardermeer Bl (2-6%) Landschap Noord-Holland 2009 

083 Botshol C «2%) Provincie Utrecht 2009 

130 Langstraat C «2%) Provincie Noord-Brabant 2009 

146 Sarsven en De Banen C (R, <2%) a Provincie Limburg 2009 

(a) De letter "R" in deze kolom geeft aan dat het gebied is geselecteerd teneinde een voldoende regionale spreiding te 
verkrijgen binnen het landelijke verspreidingsgebied van het sUbtype. 

Ten tijde van de aanmelding van de Habitatrichtlijngebieden (2003) werden voor dit habitattype 
twee subtypen onderscheiden waarvoor voor elk drie gebieden zijn geselecteerd. Voor het 
eerste subtype van het "Verbond van Stekelharig kranswier (Charion fragi/is)" zijn de volgende 
gebieden geselecteerd : Markermeer & IJmeer (073)21, Veluwerandmeren (076)22 en 
Naardermeer (094). Voor het tweede subtype, "Glanswier-verbond (Nitel/ion f/exilis)", zijn de 
volgende drie gebieden geselecteerd: Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132), 
Langstraat (130)23 en Sarsven en De Banen (146). 

21 Destijds bekend als Gouwzee en kustzone Muiden. 
22 Destijds bekend als Veluwemeer en Wolderwijd. 
23 Destijds bekend als Langstraat bij Sprang-Capelle. 
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In de huidige interpretatie van het habitattype kranswierwateren worden geen subtypen 
onderscheiden. Op basis van nieuwe informatie kunnen de volgende gebieden als belangrijkste 
worden geduid: Veluwerandmeren heeft verreweg de grootste oppervlakte met 
kranswierbedekking (vooral bestaande uit brokkelig kransblad en ruw kransblad): enkele 
duizenden hectaren. Op de tweede plaats komt het gebied Markermeer & IJmeer met ruim 
1.000 ha kranswierwateren (sterkranswier en brokkelig kransblad). 
Van de laagveenplassen komen Naardermeer en Botshol (083) op de derde en vierde plaats. 
Genoemde vier gebieden zijn de gebieden die voor het subtype "Verbond van Stekelharig 
kranswler (Charien fragi/is)" zoais dat bij de aanmelding werd onderscheiden. Beide gebieden 
kenmerken zich door een grote rijkdom van kranswieren: Naardermeer tien (waaronder veel 
zeldzame soorten) en Botshol acht. Het vijfde belangrijkste gebied is het gebied Langstraat, 
vanwege het voorkomen van soortenrijke begroeiingen met zeldzame soorten als doorschijnend 
en puntdragend glanswier en kraaltjesglanswier. Ten behoeve van voldoende geografische 
spreiding kan hieraan Sarsven en De Banen worden toegevoegd. 

B.4. Toewijzing instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 5) 
De hier vermelde gebiedsdoelen en vermeldingen van de relatieve bijdrage van de Natura 
2000-gebieden die buiten dit aanwijzingsbesluit vallen en waarvan de definitieve besluiten op 
het moment van vaststelling van het onderhavige besluit nog niet zijn vastgesteld, moeten 
worden beschouwd als "indicatieve" opgaven en kunnen nog aan verandering onderhevig zijn. 

In dit onderdeel wordt voor iedere Natura 2000-waarde waarvoor het onderhavige gebied is 
aangewezen, inzichtelijk gemaakt hoe de landelijke doelstelling is uitgewerkt in de Natura 
2000-gebieden. De landelijke doelstellingen vormen een kader voor de formulering van 
instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau. De gebiedsdoelen bij elkaar "opgeteld", 
eventueel tezamen met een opgave buiten het Natura 2000 netwerk, hebben als som het 
landelijke doel. 
Onder iedere tabel wordt de landelijke staat van instandhouding van betreffende habitattype of 
(vogel)soort vermeld. Indien de landelijke doelste"ing van de betreffende waarde afwijkt van 
wat kan worden verwacht uit de landelijke staat van instandhouding, is dit hier gemotiveerd. 
Gebiedsdoelstellingen die afwijken van de landelijke doelstelling, worden ook zoveel mogelijk 
gemotiveerd. In gevallen waarin motivering ontbreekt, is aanpassing nog in overweging (met 
name naar aanleiding van zienswijzen) in het kader van het besluit voor het betreffende 
gebied. Doelstellingen die volgens de tabellen zijn aangepast ten opzichte van het 
ontwerpbesluit (zie kolom "Besluit") staan eveneens onder de betreffende tabellen 
gemotiveerd. De instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en (vogel)soorten die zijn 
toegevoegd naar aanleiding van zienswijzen, zijn in principe op behoud gesteld, omdat de 
landelijke doelstelling al haalbaar werd geacht zonder deze toevoegingen. De 
instandhoudingsdoelstellingen die om deze reden op behoud zijn gesteld en daarmee afwijken 
van de landelijke doelstelling voor het betreffende habitattype of de betreffende soort, zijn in 
de tabellen gemarkeerd met een x. 

De niet-broedvogelsoorten waarvoor zowel landelijk als in aile gebieden een behoudopgave is 
gesteld zijn samengevat in een tabel. Regels in cursief betreffen complementaire doelen (zie 
Natura 2000 doelendocument, paragraaf 3.3). Bij broedvogels en niet-broedvogels wordt in de 
kolom "Populatie" tevens aangegeven of er sprake is van herstel dan wei uitbreiding (t). In een 
aparte kolom is van elk gebied de relatieve bijdrage vermeld. Voor een nadere toelichting en de 
klasse-indeling wordt verwezen naar de inleiding van onderdeel B.3 van deze bijlage. 
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B.4.1. Habitatrichtlijn: habitattypen 

Habitattype lH3140 - KranswieFwateren 
~LandelijJ<e ,doE!l'stellhlg: uitbrreiding; oppervlak te,en"ver:bete..,in:gl kwaliteit! 

N2k-
Natura 2000-gebied 

Doel Doel Relatieve 
Besluit 

nr oppervlakte kwaliteit bijdrage 

034 Weerribben uitbreiding verbetering C ontwerpbesluit 

035 De Wieden uitbreiding verbetering C ontwerpbeslu it 

072 IJsselmeer doel vervallen 

073 Markermeer & IJmeer behoud behoud A1 conform ontwerp 

076 Veluwerandmeren behoud behoud A3 conform ontwerp 

083 Botshol behoud behoud C ontwerpbeslu it 

092 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & ... uitbreiding behoud C ontwerpbesluit 

094 Naardermeer behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

095 Oostelijke Vechtplassen uitbreiding verbetering C ontwerpbesluit 

103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck uitbreiding verbetering C ontwerpbeslu it 

130 Langstraat behoud behoud C ontwerpbesluit 

132 Vlijmens Yen, Moerputten & Bossche Broek uitbreiding verbetering C ontwerpbesl uit 

146 Sarsven en De Banen behoud behoud C ontwerpbesluit 

Het overgrote deel van de landelijke oppervlakte van het habitattype kranswierwateren is 
opgenomen binnen het Natura 2000-netwerk. De twee gebieden met verreweg de grootste 
oppervlakten uitgestrekte kranswiervelden zijn de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer 
(073) en Veluwerandmeren (076). De staat van instandhouding van het habitattype is op de 
aspecten oppervlakte en kwaliteit beoordeeld als "matig ongunstig". Op het aspect kwaliteit 
sluit de landelijke doelstellig hierop aan. Op het aspect oppervlakte is de landelijke doelstelling 
in lijn gebracht met de staat van instandhouding. In het Natura 2000 doelendocument (2006) 
werd behoud van de oppervlakte ten doe I gesteld. Aangezien het habitattype landelijk in een 
gunstige staat van instandhouding gebracht moet worden en hiervoor goede potenties zijn in 
een groot deel van de gebieden waar dit habitattype voorkomt, is de landelijke doelstelling 
gewijzigd naar uitbreiding van de oppervlakte. 
Echter, niet aile gebiedsdoelstellingen sluiten aan bij de landelijke doelstelling. In de gebieden 
Markermeer & IJmeer (073), Veluwerandmeren (076), Botshol (083) en Naardermeer (094) 
zijn zodanige oppervlaktes, van goede kwaliteit, van dit habitattype aanwezig, dat behoud 
voldoende is. In Sarsven en De Banen (146) en Langstraat (130) zijn behoudsdoelstellingen 
geformuleerd omdat in beide gebieden de geschikte plekken reeds door het habitattype worden 
bezet. In het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (092) is de kwaliteit van 
het habitattype reeds goed. Daarom is er hier op het aspect kwaliteit een behoudsdoelstelling 
geformuleerd. 

B.4.2. Habitatrichtlijn: soorten 

!H1169 - Rhlier4ond~rpadl l! 

L-anaelijke daelste.l1ing : behoud1uitbt1eiding omvan g en behoud1verbeter ing k,W"alifeit 
leefgebled a • .~: J. 

N2k-
Natura 2000-gebied 

Doel Doel Doel 
Besluit 

nr omvang kwaliteit populatie 

013 Aide Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

035 De Wieden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

049 Dinkelland behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

057 Veluwe uitbreiding behoud uitbreiding ontwerpbesluit 

067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

071 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

072 IJsselmeer behoud behoud behoud doel aangepast b 
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013 Markermeer & IJmeer behoud behoud behoud doel aangepast b 

014 Zwarte Meer behoud behoud behoud doel aangepast b 

016 Veluwerandmeren behoud C behoud behoud conform ontwerp 

083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

092 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & '" behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbeslu it 

109 Haringvliet behoud behoud behoud ontwerphf'sll lit 

112 Biesbosch behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

148 Swalmdal behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

150 Roerdal behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

152 Grensmaas behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

157 Geuldal uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 

(a) Behoud omvang en kwaliteit leefgebied in de grate wateren en uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit 
leefgebied in de beken. 

(b) In de doeisteiilng van lJsselmeer, Markermeer & IJmeer en Zwarte Meer is " behoud verspreiding" verwijderd, 
omdat aileen op landelijke schaal doelen voor verspreiding worden gesteld. Bovendien voegt deze 
verspreidingsdoelstelling weinig toe aan gebiedsdoelen, omdat vermindering van de lokale verspreiding (binnen 
het gebied) al snel ten koste gaat van de omvang van het leefgebied waarvoor altijd minstens een 
behoudsdoelstelling geldt. 

(c) Enige achteruitgang in oppervlakte leefgebied ten gunste van broedvogelsoorten roerdomp (A021) of grote 
karekiet (A298) is toegestaan24

• 

De landelijke staat van instandhouding van de rivierdonderpad is op het aspect leefgebied 
beoordeeld "matig ongunstig" 25. De landelijke doelstelling sluit hierop aan. In de 
beekdalgebieden is een landelijke hersteldoelstelling neergelegd. Er is aileen een 
hersteldoelstelling neergelegd in de gebieden Veluwe en Geuldal waar het leefgebied het meest 
onder druk staat en er mogelijkheden zijn voor herstel van het leefgebied en van de populatie . 

. ) j;J~' : \~iH13il'8 - Meel'ijreerrriuls (zomer) ,'. 
I ~' landelilke doelstelling': betioud om~ang en ,: ,fhOUCll' kWarrteit leefgebied ten behoev~f!"an 

,'.,,. ... )-: " abehoud oPU'latte , ;;~J ~/..'. ...-00-
N2k-

Natura 2000-gebied Doel Doel Doel Relatieve 
Besluit nr omvang kwaliteit populatie bijdrage 

009 Groote Wielen behoud behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

010 Oudegaasterbrekken, Fluessen en ... behoud behoud behoud B2 ontwerpbesluit 

012 Sneekermeergebied behoud behoud behoud Bl ontwerpbes!uit 

013 Aide Feanen behoud behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

014 Dee!en behoud behoud behoud Bl doe! toegevoegd 

018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud behoud B2 ontwerpbesluit 

034 Weerribben behoud behoud behoud B2 ontwerpbesluit 

035 De Wieden behoud behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud C ontwerpbesluit 

061 Gelderse Poort behoud behoud behoud C ontwerpbeslu it 

012 IJsselmeer behoud behoud behoud B1" conform ontwerp 

072 IJsse!meer behoud behoud behoud Bl a conform ontwerp 

013 Markermeer & Dmeer behoud behoud b'ehouq B1" conform ontwerp 

073 Markermeer & IJmeer behoud behoud 'behoud 81· conform ontwerp 

074 Zwarte Meer behoud behoud behoud B1 conform ontwerp 

016 Veluwerandmeren behoud behoud behoud C conform ontwerp 

083 Botshol behoud behoud behoud C ontwerpbesluit 

24 Nadere toelichting over de "ten gunste formulering" wordt gegeven in het Natura 2000 doelendocument (2006), p. 
35/37. 
25 De beschreven staat van instandhouding wijkt af van de staat van instandhouding zoals gegeven in het Natura 2000 
doelendocument (2006). Zie het Natura 2000 profielendocument (2008) voor een nadere uitleg. 
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090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder behoud behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

091 Polder Westzaan behoud behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

092 Ilperveld, Varkensland, ... behoud behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

093 Polder Zeevang behoud behoud behoud C ontwerpbesluit 

094 Naardermeer behoud behoud behoud C ontwerpbesluit 

095 Ooste/ijke Vechtplassen behoud behoud behoud C ontwerpbesluit 

103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck behoud behoud behoud B1 ontwerpbesluit 

112 Biesbosch behoud behoud behoud C ontwerpbesluit 

(a) De relatieve bijdrage geldt voor het Natura 2000-gebied als geheel, dus voor het Habitatrichtlijngedeelte en het 
Vogelrichtlijngedeelte gecombineerd. 

De landelijke staat van instandhouding van de meervleermuis is op de aspecten populatie en 
leefgebied beoordeeld als "gunstig,,25. De landelijke doelstelling sluit hierop aan. Aile 
gebiedsdoelstellingen sluiten aan op de landelijke opgave, die gericht is op behoud van 
foerageergebieden die gebruikt worden door meervleermuizen uit kraamkolonies en 
verblijfplaatsen in de omgeving van de betreffende Natura 2000-gebieden. 

B.4.3. Vogelrichtlijn: broedvogels 

AOll~ - Aalschohier 
Landelijke~doelstelling: behoad omvart-9 en behoud kwalil:t!it leefgebied~voor behoudpopulatie 
N2k-

Natura 2000-gebied 
Doel Doel 

Populatie 
Relatieve 

Besluit nr omvang kwaliteit bijdrage 
003 Duinen Vlieland behoud behoud 870 B1 aanwijzingsbesluit 

013 Aide Feanen behoud behoud 800 B1 ontwerpbesluit 

035 De Wieden behoud behoud 1.000 B1 ontwerpbes/uit 

038 Uiterwaarden IJsse/ behoud behoud 280 C ontwerpbes/uit 

067 Gelderse Poort behoud behoud 230 C ontwerpbesluit 

072 IJsselmeer behoud behoud 8.000R B2 conform ontwerp 

073 Markermeer &'.JJmeer behoud behoud 8.000R C doel toegevoegd 

078 Oostvaardersp/assen behoud behoud 8 .000R A1 conform ontwerp 

079 Lepelaarp/assen behoud behoud 8.000R B2 conform ontwerp 

085 Zwanenwater & Pettemerduinen behoud behoud 300 B1 ontwerpbes/uit 

094 Naardermeer behoud behoud 1.500 B2 ontwerpbes/uit 

100 Voornes Duin behoud behoud 1.100 B1 aanwijzingsbesluit 

112 Biesbosch behoud behoud 310 C ontwerpbesluit 

119 Veerse Meer behoud behoud 300 B1 ontwerpbesluit 

(R) Betreft een regionale doe/stelling. 

De landelijke staat van instandhouding van de aalscholver is voor zowel leefgebied als populatie 
als "gunstig" beoordeeld. De landelijke doelstelling luidt dan ook: "behoud omvang en kwaliteit 
leefgebied voor behoud van het actuele nationale populatieniveau van ten minste 20.000 paren 
verdeeld over ten minste 20 kolonies van ten minste 100 paren". Het gemiddelde aantal 
broedparen in Nederland in 1999-2003 werd naar boven afgerond tot 21.000 paren. Dit was 
relatief hoog ten opzichte van de periode vanaf 1994 door tijdelijke opleving in het 
IJsselmeergebied in 2002 en 2003. Daarom is als landelijk doel gekozen voor een doelniveau 
van 20.000 paren. De gebiedsdoelen sluiten aan op de landelijke behoudopgave. De som van 
de populatie aantallen in de gebiedsdoelen is lager dan de landelijke doelstelling van 20.000 
paren. De regionale doelstelling voor het IJsselmeergebied (8.000 broedparen) is eveneens 
lager dan de som van de gemiddelden 1999-2003 (9.600 broedparen) van 
Oostvaardersplassen, IJsselmeer en Lepelaarplassen26. De beide hiervoor genoemde 

25 Het gebied Markermeer & IJmeer ontbreekt in SOVON & CBS (2005) voor de aalscho/ver omdat aan dit gebied nu (na 
de pub/icatie van de gegevens in 2005) een instandhoudingsdoelstelling is toegevoegd. 
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afwijkingen zijn acceptabel omdat verwacht wordt dat de populatie aalscholvers als gevolg van 
ecologische ontwikkelingen verder zal afnemen27

• Het gemiddelde aantal van het 
IJsselmeergebied neemt af in de richting van 8.000 broedparen. Omdat een verbetering van de 
waterkwaliteit wordt voorzien zal de voedselbeschikbaarheid verder afnemen. Het is daarom 
niet te verwachten dat het aantal van 9.600 broedparen weer bereikt zal worden. 

A193 - V.isdief 
l.andeliike doelstellingc Ibehoud om\(ang en b.ehoud kWaJiteit leef,gebie,d'\(oor he)estel lll,opulatie 
N2k- DQ~! Doe! n ..... I_&.:_~._ 

Natufd 2000-geiJiea Populatie ".~Ia" .. =vc Besluit 
nr omvang kwaliteit bijdrage 

001 Waddenzee behoud behoud 5.300 Al aanwijzingsbesluit 

072 IJsselmeer behoud behoud 3.300 B2 doel aangepast a 

073 Markermeer & IJmeer behoud behoud 630 Bl conform ontwerp 

077 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever behoud behoud 280 Bl doel aangepast b 

092 Ilperveld, Varkensland, ... behoud behoud 180 C ontwerpbesluit 

109 Haringvliet behoud behoud 6.500R (I) B2 ontwerpbesluit 

114 Krammer-Volkerak behoud behoud 6.500 R (I) C concept-ontwerp 

115 Grevelingen behoud behoud 6.500R (1') Bl ontwerpbesluit 

118 Oosterschelde behoud behoud 6.500R (t) Bl conform ontwerp 

120 Zoommeer behoud behoud 6.500R (t) c concept-ontwerp 

122 Westerschelde & Saeftinghe behoud behoud 6.500R (t) B2 conform ontwerp 

(a) De doelstelling voor IJsselmeer is aangepast, omdat het aantal paren in recente ja ren (2004-2008) flink is 
toegenomen (maximaal 5.380 broedparen in 2008) door de aanleg van vogeleiland de Kreupelln 2004. Er Is 
gekozen om het gemiddeJde van de laatste tien jaar (1999-2008) als behoudsdoel te stellen, waarmee de aantallen 
v66r aanleg en na aan leg van de Kreupel gemiddeld zijn aangezien het niet zeker Is of de huldige populatie zich in 
h0ge aantallen zal handhaven of dat de populatie zich zal stabillseren op een wat lager niveau. Het aantal heeft 
betrekking op gunstige jaren. 

(b) Het aantal voor Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is aangepast conform het gemiddeld aantal broedparen (1999-
2003) op het eiland De Visdief. Dit wijkt af van het gemiddelde genoemd in SOVQN & CBS (2005) omdat hierin ook 
buiten het gebied nestelende paren zljn meegeteld. Tevens is de tekst, die onder het kopje "Doel" in paragraaf 5.3 
van de Nota van toelicht ing van het betreffende besluit, na de behoudopgave vermeld staat, verwijderd. Deze tekst 
is abusievelijk in het doel opgenomen .. 

(R) Betreft een regionale doelstelling. 

De landelijke staat van instandhouding van de visdief is op de aspecten populatie en leefgebied 
beoordeeld als "matig ongunstig". Na een sterke terugval rond de jaren zestig vindt sindsdien 
voortdurend herstel plaats, al lijkt dit momenteel te stagneren. De landelijke doelsteliing is 
behoud van het leefgebied dat plaats biedt aan de hersteliende populatie van uiteindelijk 
20.000 broedparen. 
Het regiodoel voor het Deltagebied sluit hierop aan: behoud van het huidige leefgebied voor 
herstel van de populatie van ten minste 6.500 broedparen. In de Waddenzee (001) wordt het 
stoppen van de neergaande trend ten doel gesteld. In het IJsselmeer (072) heeft de 
draagkracht betrekking op gunstige jaren en bestaat er nog onzekerheid over de draagkracht 
van de Kreupel op langere termijn (zie paragraaf 5.5 van de Nota van toelichting). In het 
Markermeer & IJmeer (073), Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (077) en I1perveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske (092) is de bijdrage aan de landelijke doelsteliing relatief klein en 
worden de potenties laag ingeschat. Ongeveer drie kwart van de landelijke opgave ligt binnen 
het Natura 2000-netwerk. 

27 Eerden, M. van en Rijn, S. van (2008): Handen af van de aalscholver, de aalscholver als indicator van natuur-, water
en visserijbeheer. Vakblad Natuur Bos en Landschap, p. 23-26. 
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B.4.4. Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 
De doelniveaus van niet-braedvogels zijn meestal uitgedrukt als seizoensgemiddelde of als 
(gemiddeld) seizoensmaximum. Deze gemiddelden, die worden bepaald aan de hand van 
maandelijkse tellingen, worden als voigt berekend28

: 

Het seizoensgemiddelde is het gemiddelde aantal in een gebied aanwezige vogels over het 
gehele seizoen, berekend aan de hand van maandelijks uitgevoerde tellingen over een reeks 
seizoenen (1999/2000-2003/2004). 
Het (gemiddeld) seizoensmaximum is het gemiddelde van het grootste getelde aantal 
(piekaantal) per seizoen (juli tim juni van het volgende jaar) berekend over een reeks van 
achtereenvolgende seizoenen (meestal vijf seizoenen: 1999/2000-2003/2004). 
Bij voorkeur is het doelniveau uitgedrukt als seizoensgemiddelde omdat dit een indicatie geeft 
voor het gebruik van een gebied over het gehele seizoen. Bij onvoldoende beschikbaarheid van 
jaarrandtellingen moet soms worden teruggevallen op het seizoensmaximum . 

A062 - Topper 
Lande ijke doelstelling: behoud omvang en verbetel1ing kWaliteil! leefgebiedvoor behoud 

, rpo,polatie 

N2k~ Doel Doel 
Relatieve 

Natura 2000~gebied 
kwaliteit 

Populatie bijdrage Besluit 
nr omvang 

* 
001 Waddenzee behoud verbetering 3.100 f, Al aanwijzingsbesluit 

007 Noordzeekustzone behoud behoud geen f, Bl-B2 a aanwijzingsbesluit 

072 IJsselmeer behoud behoud lS.800 f, A4 conform ontwerp 

073 Markermeer & IJmeer behoud behoud 70 f, C conform ontwerp 

109 Haringvliet behoud behoud 120 f, C ontwerpbesluit 

113 Voordelta behoud behoud 80 f, C aanwijzingsbesl uit 

* Het gebied vervult hoofdzakelijk een slaapplaatsfunctie (s), foerageerfunctie (f) of beide (sf). 
a) Geschat aan de hand van de aantalsindicatie opgenomen in het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit (200S). 

De staat van instandhouding van de topper is op de aspecten populatie en leefgebied 
beoordeeld als respectievelijk "zeer ongunstig" en "matig ongunstig". De landelijke doelstelling 
sluit hier deels op aan; de zeer ongunstige staat van de populatie resulteert niet in een 
herstelopgave in de vorm van een draagkrachtschatting die hoger is dan de huidige aantallen, 
omdat de aantallen van voor 1988 ook relatief laag waren en omdat er geen aanwijzingen zijn 
voor potentiele duurzaamheid van de verhoogde aantallen rond 1990. Betreffende de omvang 
van het leefgebied is eveneens een behoudopgave gesteld omdat de matig ongunstige staat 
van instandhouding op het aspect leefgebied uitsluitend een kwaliteitsprobleem betreft29

. Dit 
wordt veroorzaakt door de afname in de zoute wateren die mogelijk met aanbod van 
schelpdieren te maken heeft. Het aantal toppers in Nederland is in de periode 1988-1996 
tijdelijk hoger geweest door de aanwezigheid van grate aantallen op het IJsselmeer (072). 
Deze toename betrof vooral vogels die normaal buiten Nederland overwinteren maar in deze 
periode uitweken naar met name het IJsselmeer. De oorzaak hiervoor was zeer waarschijnlijk 
buiten Nederland gelegen en niet zozeer door een (tijdelijk) verhoogde draagkracht van het 
IJsselmeer zelf. De ongunstige staat van instandhouding van de Topper is gebaseerd op het feit 
dat landelijk gezien de aantallen na deze periode lager waren dan ervoor. In het IJsselmeer zelf 
was dit niet het geval, en in de afzonderl ijke zoute gebieden (Noordzeekustzone (007), 
Haringvliet (109) en Voordelta (113» was de negatieve tendens mede door het geringe aantal 
beschikbare tellingen niet significant. De oorzaak voor de zeer ongunstige staat van 
instandhouding van de topper is evenmin gelegen in het Markermeer & IJmeer (073). Daarom 
is voor de verbeteropgave volstaan met verbetering van de kwaliteit van het leefgebied in de 
Waddenzee (001). 

2B Voorbeeld voor een seizoen met de volgende telresultaten (juli-juni): 0,0,0,100,100,200,100, 100,0,0,0, O. 
Het seizoensmaximum bedraagt in dit geval 200, het seizoensgemiddelde 50 (som van aile maandcijfers gedeeld door 
12). 
29 Landelijke doelstelling gewijzigd : Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Waddenzee (Stcrt. 2009, 38). 

073 Markermeer & IJmeer 



Bijlage B 36 

.r 

Overige niet"lb~oed"ogelsoollten 
Landelijke doelstelling: be)loud om ang en behoud kwaliteit leefgebted 

Aantal Landelijke Populatie Relatieve 
Vogelsoort gebieden doelstelling 

Markermeer 
bijdrage* 

Besluit 
& IJmeer 

A005 Fuut a;f 24 10.900 170 f, C conform on twerp 

A017 Aalscholver d 26 24.500 2.600 sf, 62 conform ontwerp 

AU34 Lepelaar d 22 1.225 2 f, C conform ontwerp 

A043 Grauwe gans d;e 31 86.300 510 sf, C conform ontwerp 

A045 6randgans d;e 26 140.900 160 sf, C conform ontwerp 

A050 Smient d;e 45 258.200 15.600 5,61 conform ontwerp 

A051 Krakeend d;e 35 10.200 90 f, C conform ontwerp 

A056 Siobeend d;f 38 5.750 20 f, C conform ontwerp 

A058 Krooneend b 2 40 behoud f conform ontwerp 

A059 Tdfeieend C 18 20.900 3.200 f, Al conform ontwerp 

A061 Kuifeend b;' 21 75.700 18.800 f, Al conform ontwerp 

A067 6rilduiker d;f 10 4.380 170 f,61 conform ontwerp 

A068 Nonnetje a 18 690 80 f,62 conform ontwerp 

A070 Grote zaagbek C 7 1.800 40 f,61 conform ontwerp 

A125 Meerkoet d;f 23 89.700 4.500 f,61 conform ontwerp 

A177 Dwergmeeuw a 4 behoud behoud f conform ontwerp 

A197 Zwarte stern C 4 49.700 9 behoud sf conform ontwerp 

Het gebied vervult hoofdzakelljk een slaapplaatsfunctie (s), foerageerfunctie (f) of beide (sf). Relatieve bijdrage is 
aileen berekend als het landelijke doel en het gebledsdoel beide zijn gebaseerd op dezelfde waarde (Of 
seizoensmaximum of selzoensgemiddelde) . 
a. Fuut, nonnetje en dwergmeeuw: ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is landelijk een 

behoudsdoelstelling geformuleerd voor .deze soorten vanwege slechte stuurbaarheid van vermoedelijke oorzaken 
(Natura 2000 doelendocument, 2006). 

b. Krooneend en kuifeend: ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is landelijk een 
behoudsdoelstelling VDor deze soorten geformuleerd, omdat deze staat van instandhouding aileen gebaseerd is op 
toekomstverwachtinQ (Natura 2000 doelendocllrnent, 2006). 

c. Tafeleend, grote zaagbek en zwarte stern: ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
landelljk een behoudsdoelstelling voor deze soorten geformuleerd, vanwege slecht stuurbare oorzaken en enige 
compensatie door toename In de randmeren (Natura 2000 doelendocument, 2006). 

d. Aalscholver, lepelaar, grauwe gans, brandgans, smient, krakeend, slobeend, brilduiker en meerkoet: de staat van 
instandhoudlng van deze soorten is beoordeeld als "gunstig".30 

e. Grauwe gans, brandgans, smient en krakeend: enige afname landelijk veroorzaakt door extensivering van 
landgebruik (onder andere door natuurontwlkkellng) is aanvaardbaar. 

f. Fuut, slobeend, kuifeend, brilduiker en meerkoet: enige afname landelijk als gevolg van herstel van zout-zaet 
overgangen is aanvaardbaar. 

g. Zwarte stern: de landelijke instandhoudingdoelstelling voor deze soort is gebaseerd op het gemiddelde 
seizoensmaximum over de periode 1993/1994-2003/2004. 

30 De beschreven staat van instandhouding van de meerkoet wijkt af van de staat van instandhouding zoals gegeven in 
het Natura 2000 doelendocument (2006). Op basis van de stabiele trend in de afgelopen 3 decennia is er geen sprake 
van een ongunstige staat van instandhouding op het aspect populatie. Zie het Natura 2000 profielendocument (2008). 
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Motivering van het besluit op basis van de binnengekomen zienswijzen 

1. IN LEIDING 
Op 10 september 2008 zijn er 29 ontwerp-aanwijzingsbesluiten gepubliceerd voor de derde 
tranche Natura 2000-gebieden. 

Deze ontwerp-aanwijzingsbesluiten hebben in de periode van 11 september 2008 tot en met 22 
oktober 2008 ter inzage gelegen. Dit heeft ertoe geleid dat er door bijna 2.600 personen of 
organisaties een zienswijze is ingediend over een of meer gebieden. Een belangrijk deel van de 
argumentatie in deze zienswijzen heeft betrekking op de gebruikte criteria, de voorgestelde 
begrenzing van de gebieden en op de mogelijke gevolgen van Natura 2000 voor burgers en het 
bedrijfsleven. In vee I zienswijzen werd dezelfde argumentatie gebruikt en werden 
gelijkluidende zorgen geuit als in de zienswijzen die naar aanleiding van de 111 eerste tranche 
ontwerp-aanwijzingsbesluiten werden ingediend. 

Er is destijds daarom besloten om in een nota tot een algemene beantwoording van deze breed 
geuite kritiekpunten over te gaan. In deze Nota van Antwoord31 is op hoofdlijnen het te voeren 
beleid uiteengezet. De Nota van Antwoord is op 21 november 2007 aan de Tweede Kamer 
aangeboden en op 13 februari en 6 maart 2008 heeft de Tweede Kamer de nota besproken. 

Gelet op het grote aantal zienswijzen dat voor elk gebied is ingediend en het grote aantal 
onderwerpen dat daarbij aan de orde is gekomen, is besloten om bij elk besluit de individuele 
zienswijzen per thema te behandelen. Dit gebeurt in deze bijlage C. Verder wordt in deze 
bijlage C vermeld welke specifiek op dit gebied betrekking hebbende inspraakreacties zijn 
binnengekomen en hoe hiermee is omgegaan bij het opstelien van het aanwijzingsbesluit. 
Bij de beantwoording van de zienswijzen zijn ook de provinciale beschouwingen op de 
zienswijzen betrokken. 

V~~r het gebied Markermeer & IJmeer zijn 195 zienswijzen ingediend. De reacties worden 
hieronder thematisch besproken. 

2. REACTIES OVER DE PROCEDURE 
In een aantal zienswijzen zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de gebruikte 
aanmeldingsgegevens en de onderbouwing van de vermelde gegevens in het 
standaardgegevensformulier, waaronder "de mate van instandhouding". Verder wordt 
opgemerkt dat er voor de soorten en habitattypen met de kwalificatie "aanwezig maar 
verwaarloosbaar" geen instandhoudingsdoelstellingen in de besluiten hoeven te worden 
opgenomen. Daarnaast wordt opgemerkt dat op het standaardgegevensformulier de 
bedrijfsactiviteiten, die in en om het gebied plaatsvinden, niet zijn vermeld. Men vraagt zich af 
of de Europese Commissie bij de selectie van de gebieden daarmee rekening heeft kunnen 
houden. 

Men vraagt zich ook af of de aanmeldingsprocedure weI zorgvuldig genoeg is doorlopen en wijst 
in dit kader mede op de verschillen tussen de huidige besluiten en de eerdere concepten die 
eind 2005 waren opgesteld. Zo wordt er gesteld dat de vertaling van de aanmeldingsgegevens 
naar de doelstellingen disproportioneel is. Daarnaast zijn de doelstellingen volgens deze 
insprekers uitgebreider dan de Richtlijn voorschrijft. Door de doe/stellingen in het ontwerp
aanwijzingsbesluit voor aile soorten en habitattypen op te nemen en dus ook voor die soorten 
en typen die niet kwalificeren, wordt er naar de mening van een aantal insprekers ten onrechte 
de suggestie gewekt dat de maatregelen die hieruit voortvloeien het gevolg zijn van de 
verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. In een aantal zienswijzen wordt erop 

31 Ministerie van LNV (2007): Nota van Antwoord. Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden. Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag. 
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aangedrongen om in een gebied aileen die habitattypen en soorten te beschermen, waarvoor 
het gebied tot de categorie van belangrijkste gebied behoort. In een ander verband wordt 
verwezen naar grote aantallen ganzen die reeds zonder speciale beschermingsgebieden al een 
gunstige ontwikkeling doormaken. 
Insprekers wijzen verder op documenten die in een eerdere fase van het proces ter beoordeling 
zijn aangeboden, waarop men wijzigingen heeft voorgesteld en ten aanzien waarvan 
wijzigingen zijn doorgevoerd in de ontwerpbesluiten. Het betreft onder andere de 
profielendocumenten 200632 en gebiedendocumenten uit 2005. 
Verder wordt er door diverse insprekers op ge'vVeZen dat de aanwijzing Vdn een ivatura 2000-
gebied een nieuwe wettelijke status tot gevolg heeft. Oat zou moeten betekenen dat in de 
besluitvorming de belangen van aile betrokkenen zorgvuldig dienen te worden meegewogen. 

Met betrekking tot de hierboven genoemde argumenten worden de volgende opmerkingen 
gemaakt: 

Selectie en aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden 
De selectle en aanwljzlng van de Vogeirichtiijngebieden zijn met uitzondering van twee 
gebieden33 in 2005 volledig afgerond. Oe rechter is destijds met betrekking tot de in 2000 
gebruikte selectie- en begrenzingsmethodiek34 tot de conclusie gekomen dat deze criteria niet 
onredelijk waren 3S en heeft aile bezwaren ten aanzien van de selectie en begrenzing van de 
toen aangewezen Vogelrichtlijngebieden ongegrond verklaard. Oat betekent dat de aanwijzing 
van dit Vogelrichtlijngebied al rechtens vaststaat. Oit gebied was dus al voor de 
terinzagelegging een volwaardig Natura 2000-gebied en op dat feit kon daarom niet worden 
ingesproken. In deze procedure zijn nu aan dit gebied instandhoudlngsdoelstell ingen 
toegevoegd en daarnaast is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor de eventuele wijzigingen 
van de vogelsoorten waarvoor het gebied geldt te zijn aangewezen wordt verwezen naar bijlage 
B.2 van deze Nota van toelichting en naar hoofdstuk 4 van deze bijlage C. Voor eventuele 
wijzigingen in de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van 
deze Nota van toelichtlng en naar hoofdstuk 3 van deze bijlage C. 

Stappen in het selectieproces van Habitatrichtlijngebieden 
loals in het Verantwoordingsdocument (2003)36 beschreven staat, heeft de aanmelding van 
Habitatrichtlijngebieden in twee stappen plaatsgevonden: 

Eerste stap van de selectie: 
Bij de eerste stap zijn voor elk prioritair habitattype en voor elke prioritaire soort in principe de 
tien belangrijkste gebieden geselecteerd. Oit zijn de gebieden waar het type of de soort het 
best ontwikkeld is en met de grootste oppervlakte of populatie aanwezig is. Indien bij een 
bepaald prioritair habitattype de variatie in soortensamenstelling zodanig groot is dat er 
meerdere subtypen (p/antensoci%gische eenheden op verbondsniveau) zijn te onderscheiden, 
zijn per subtype de vijf belangrijkste gebieden geselecteerd. Een onderverdeling in subtypen is 
niet toegepast indien de verschillende subtypen in dezelfde gebieden voorkomen. 

Voor elk niet-prioritair habitattype of elke niet-prioritaire soort is in principe dezelfde methodiek 
toegepast, met dien verstande dat voor die typen of soorten slechts de vijf belangrijkste 
gebieden zijh geselecteerd. Ook hier geldt dat aileen die gebieden zijn geselecteerd waar het 
habitattype of de soort het best ontwikkeld is en waar de grootste opperv/akte of popu/atie 

32 Ministerie van LNV (2006) : Natura 2000 profielendocument. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Den Haag. 
33 Het gebied Abtskolk & De Putten zal als gevolg van een rechterlijke uitspraak als Vogelrichtlijngebied aangewezen 
worden en daarnaast vindt bij het gebied Strabrechtse Heide & Beuven ook een aanwijzing als Vogelrichtlijngebied 
plaats. 
3~ Ministerle van LNV (2000) : Nota van Antwoord Vogelrlchtlijn, deel 1, bijlage 1. Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserlj, Den Haag. 
35 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 19 maart 2003, nr. 200201933. 
36 Mlnisterie van LNV (2003): "Verantwoordingsdocument". Selectiemethodiek voor aangemelde 
Habitatrichtlijngebieden. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag. 
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aanwezig is. Indien de variatie in soortensamenstelling van een niet-prioritair habitattype 
zodanig groot is dat het type meerdere subtypen omvat, zijn per subtype de drie belangrijkste 
gebieden geselecteerd. Ook hier is deze onderverdeling in subtypen niet gemaakt indien de 
verschillende subtypen in dezelfde gebieden voorkomen. 

Tweede stap van de selectie: 
Bij de tweede stap van het selectieproces is onderzocht in hoeverre de landelijke dekking 
en de geografische spreiding van de gebieden als voldoende kunnen worden aangemerkt. 

De landelijke dekking van habitattypen of soorten betreft de totale oppervlakte van een 
habitattype of de totale populatie van een soort binnen de aangemelde gebieden als percentage 
van de landelijke oppervlakte van dat habitattype of als percentage van de landelijke populatie 
van de soort. Ais op basis van de selectie in de eerste stap het aantal geselecteerde 
"belangrijkste" gebieden onvoldoende dekking oplevert, moet onderzocht worden welke 
gebieden aanvullend geselecteerd dan wei aangemeld moeten worden om voldoende landelijke 
dekking te halen. Daarnaast is bekeken of gebieden die een ecologische eenheid vormen met 
gebieden in Belgie of DUitsland aan de lijst van aangemelde gebieden toegevoegd moeten 
worden. 
Voor ieder niet-prioritair habitattype en iedere niet-prioritaire soort wordt voldoende landelijke 
dekking nagestreefd. De indicaties van het European Topic Centre (ETC) en de conclusies van 
de biogeografische seminars zijn hiervoor als leidraad gebruikt: 

< 20% wordt in de meeste gevallen als onvoldoende dekkingsgraad beschouwd; 
20-60% is een bespreekbaar dekkingspercentage; 
> 60% dekking is over het algemeen voldoende. 

Hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met de specifieke kenmerken en eisen die de 
afzonderlijke habitattypen en soorten stellen. Een relatief laag dekkingspercentage is 
aanvaardbaar als er sprake is van weinig bedreigde habitattypen of soorten en deze verspreid 
voorkomen. Hier geldt het proportionaliteitsbeginsel: voor habitattypen en soorten die sterker 
onder druk staan, wordt relatief meer bijgedragen binnen het Natura 2000-netwerk dan voor 
meer algemeen voorkomende habitattypen en soorten. Voor prioritaire habitattypen en 
prioritaire soorten hebben de lidstaten een bijzondere verantwoordelijkheid en verwacht de 
Europese Commissie dat een hoger dekkingspercentage wordt bereikt. 

Beoordeling aanmeldingen door de Europese Commissie 
In 2003 is de Nederlandse bijdrage aan de communautaire lijst van Habitatrichtlijngebieden37 

door de Europese Commissie goedgekeurd. Daaraan voorafgaand zijn in respectievelijk 1996 en 
1998 voorlopige aanmeldingen bij de Europese Commissie ingediend. In het Lijstdocument 
(2004)38 is het Nederlandse deel van de communautaire lijst voor de Atlantische 
biogeografische regio opgenomen. Hoofdstuk 3 van het Lijstdocument geeft per habitattype en 
per soort een toelichting op de selectie van gebieden. Hierbij staat steeds expliciet aangegeven 
hoe de Europese Commissie de aanmelding van 1998 heeft beoordeeld. Daaruit blijkt dat de 
Europese Commissie voor diverse habitattypen en soorten in 2002 heeft gemeld dat er een 
onvoldoende dekking was. Om die reden is de aanmelding van 2003 nog met een aantal 
gebieden uitgebreid. Het Reactiedocument (2004)39 bevat een Nota van Antwoord met 
betrekking tot de open bare voorbereidingsprocedure voor de aanmelding van 
Habitatrichtlijngebieden, die begin 2003 heeft plaatsgevonden. 

37 Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 december 2004 tot vaststelling, op grond 
van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden van communautair belang veor de Atlantische 
biegeografische regio (2004/813/EG). Publicatieblad van de Europese Unie L 387/1 (29 december 2004): p. 1-96. 
38 Ministerie van LNV (2004): "Lijstdocument". Overzicht van gebiedsselectie voor de Habitatrichtlijn. Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag. 
39 Ministerie van LNV (2004) : Reactiedocument aanmelding Habitatrichtlijngebieden. Resultaten van de entvangen 
reacties bij de open bare procedure veor de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden in het kader van Natura 2000. 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag. 
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Misverstanden over de aanmelding 
Een vee I gehoord argument is dat de bedrijfsactiviteiten die in en om het gebied 
plaatsvinden bij de aanmelding gemeld had den moeten worden, zodat de Europese 
Commissie rekening had kunnen houden met bestaand gebruik. Dit berust op een 
misverstand. Zoals in paragraaf 2.1.1 van de Nota van Antwoord uitvoerig uiteen is gezet, 
is het standaardgegevensformulier bedoeld om de potentiele Habitatrichtlijngebieden met 
de natuurwaarden bij de Europese Commissie aan te melden. Op het formulier staat per 
rubriek nauwkeurig aangegeven welke gegevens v66r de aanmelding verstrekt dienen te 
worden en ~A!e'ke gegevens in een later sttidium 'v'erstiekt kunnen worden. Eerl van de 
rubrieken die pas ingevuld hoeft te worden nadat het gebied deel uitmaakt van het Natura 
2000-netwerk is de rubriek "Activiteiten en invloeden in en buiten het betrokken gebied". 
Die gegevens dienen vooral als basisinformatie voor de Europese Commissie om de 
uitvoering van de Richtlijn te kunnen volgen en haar rol als toezichthouder te kunnen 
vervullen. Het is dan ook een misvatting te veronderstellen dat de Europese Commissie bij 
de besluitvorming van onjuiste of onvolledige gegevens zou zijn uitgegaan. 

Zoals in paragraaf 3.3 van de Nota van Antwoord staat beschreven, dienen ook voor de soorten 
en habitattypen die niet direct tot de selectie van dat betreffende Habitatrichtlijngebied hebben 
geleid, maar die wei in dat gebied voorkomen, instandhoudingsdoelstellingen te worden 
opgesteld. Dat zijn namelijk ook soorten en habitattypen waarvoor het gebied is aangemeld. 
Het berust op een misverstand te veronderstellen dat uit de Richtlijn uitsluitend een 
verplichting zou voortvloeien met betrekking tot kwalificerende habitattypen en soorten en dat 
er met betrekking tot de niet-kwalificerende waarden geen verplichtingen zouden bestaan. Er 
worden daarom niet aileen instandhoudingsdoelstellingen voor de kwalificerende habitattypen 
of de kwalificerende soorten geformuleerd, maar voor aile habitattypen of soorten, waarvoor 
een gebied is aangemeld. De Europese Commissie gaat ervan uit dat op het 
standaardgegevensformulier aile relevante Natura 2000-waarden worden vermeld en dat de 
daarop verstrekte gegevens geregeld worden geactualiseerd. 
Voor een bepaalde categorie kan het formuleren van instandhoudingsdoelstellingen echter 
achterwege blijven. Het betreft de categorie "aanwezig maar verwaarloosbaar". Een habitattype 
of soort kan in een bepaald gebied in zodanige minieme oppervlakte of slechts incidenteel 
aanwezig zijn, dat mag worden aangenomen dat het habitattype of de soort zich in dit gebied 
niet blijvend kan handhaven. Het ontstaan van deze categorie (aanwezig maar 
verwaarloosbaar) is het gevolg van de voorgeschreven aanmeldingssystematiek, waarbij de 
lidstaat voor elk gebied aile aanwezige habitattypen en soorten - ongeachte de mate waarin ze 
voorkomen - dient te melden. Voor deze categorie zijn dan ook geen 
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. 

Motivering 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de selectie van de gebieden inzichtelijker 
gemaakt. Er is per gebied uiteengezet waarom het gebied is aangemeld en op grond van welke 
criteria dit is gebeurd. Naast de reeds uitgebreide toelichting in de Nota van Antwoord is in de 
Nota van toelichting van dit besluit op een overzichtelijke wijze aangegeven voor welke soorten 
en habitattypen het gebied is aangemeld. 

Betrokkenheid bij de voorbereiding van de aanwijzing 
Voor de nationale procedure voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden wordt verwezen 
naar de paragrafen 1.1.4 en 1.3.5 van de Nota van Antwoord. In deze paragrafen wordt 
uitvoerig ingegaan op de gevolgde procedure, die uiteindelijk tot de terinzagelegging van het 
ontwerp-aanwijzingsbesluit van dit gebied heeft geleid. Daaruit blijkt dat dit deel van de 
procedure meerdere jaren in beslag heeft genomen. Zo hebben de betrokken ministeries, 
provincies, kamers van koophandel, (regionale) land- en tuinbouworganisaties, gemeenten, 
waterschappen, drinkwaterwinners, visserijorganisaties, recreatieorganisaties, 
natuurbeschermingsorganisaties en gegevensbeheerders eind 2005 het concept Natura 2000 
doelendocument (2005) en de concept Natura 2000-gebiedendocumenten (2005) voor de 162 
gebieden ontvangen, met het verzoek om commentaar te geven. Naar aanleiding van de 
reacties zijn waar nodig nog aanvullende gesprekken gevoerd. Deze consultatie maakte deel uit 
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van de voorbereiding van de besluitvorming en heeft nog tot wijzigingen geleid. Het resultaat 
van deze voorbereiding heeft ter inzage gelegen en ten aanzien van deze ontwerp
aanwijzingsbesluiten heeft een ieder een zienswijze kunnen indienen. 

Zorgvuldigheid van de procedure en afweging van belangen 
In de paragrafen 2.1.1 en 1.1.8 van de Nota van Antwoord is de selectieprocedure uitvoerig 
beschreven en is uiteengezet hoe de verschillende belangen tegen elkaar zijn afgewogen. De 
keuze van een Natura 2000-gebied heeft uitsluitend plaatsgevonden op basis van de 
aanwezigheid van de in bijlage I en II van de Habitatrichtlijn genoemde habitattypen en 
soorten en de aanwezigheid van de in bijlage I en artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn genoemde 
vogelsoorten, trekkende watervogels en/of overige trekkende vogels. Deze werkwijze vloeit 
voort uit de in de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn genoemde criteria en de hierop gebaseerde 
Europese jurisprudentie. Het is niet mogelijk om hiervan af te wijken. Pas in een later stadium 
- bij het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen en bij het vaststellen van het 
beheerplan - kunnen naast de ecologische belangen ook andere belangen aan de orde komen. 
Dit is in de paragrafen 3.4 en 3.5 van de Nota van Antwoord verder uiteengezet. 
Gesteld mag worden dat de procedure die bij de aanwijzing van de gebieden is gevolgd 
zorgvuldig is geweest en geheel overeenkomstig de wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. 

3. REACTIES OVER DE BEGRENZING 

3.1 ALGEMEEN 
Ook bij de begrenzing van het gebied heeft een aantal insprekers aangegeven dat geen 
rekening wordt gehouden met andere dan ecologische eisen. Tevens wordt in zienswijzen 
gemeld dat bepaalde habitattypen en soorten niet of in beperkte mate aanwezig zijn. 
Insprekers verwachten dat in ieder geval die granden waar deze waarden niet aanwezig zijn 
buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied worden gelaten. 
Er wordt voor gepleit om de Natura 2000-gebieden op eenduidige wijze ook in het verticale 
vlak te begrenzen op 500 voet, zijnde de bestaande minimumvlieghoogte. Verder wordt 
aangegeven dat bij de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden destijds voor een bufferzone 
van 100 meter rond jachthavens gekozen is. In die geest wordt er bepleit om een bufferzone 
van 300 tot 500 meter rand agrarische- en recreatiebedrijven in te stellen. Tevens wordt er 
aangegeven dat de aanmelding onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is, zodat de 
onderzoeksplicht bij de belanghebbende wordt gelegd wanneer deze de begrenzing gewijzigd 
wit zien. 

Met betrekking tot de hierboven genoemde argumenten worden de volgende opmerkingen 
gemaakt: 

Begrenzing van bestaande Vogelrichtlijngebieden 
De aanwijzing van Natura 2000-gebieden is niet bedoeld om de grenzen van reeds eerder 
aangewezen Vogelrichtlijngebieden te wijzigen. Aangezien Markermeer & IJmeer reeds eerder 
is aangewezen als Vogelrichtlijngebied (zie ook het hoofdstuk over de procedure), staat de 
oorspronkelijke begrenzing in principe nu niet ter discussie. Oat neemt niet weg dat er soms 
aanleiding kan zijn om de begrenzing aan te passen. Oaarbij kan het gaan om technische of 
inhoudelijke wijzigingen (zie "Hoofdlijnen aanpassing begrenzing Natura 2000-gebieden" 
hierna). 

Uitgangspunten begrenzing Habitatrichtlijngebieden 
Zoals in paragraaf 2.2 van de Nota van Antwoord en in bijlage 9.1 van het Natura 2000 
doelendocument (2006)2 uitvoerig uiteen is gezet, is ook bij het begrenzen van een gebied 
geen rekening gehouden met andere vereisten dan die verband houden met de aanwezigheid 
en de instandhouding van de natuurlijke habitats en soorten. Oaarbij zijn de volgende 
algemene uitgangspunten gebruikt: 

Habitattypen en soorten van de bijlagen: de habitattypen van bijlage I en de leefgebieden 
van de soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn (en dus niet de soorten van bijlage IV) 
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vormen het uitgangspunt voor de begrenzing. Dit is inclusief in kwaliteit achteruitgegane en 
gedegenereerde terreindelen, indien herstel haalbaar is en voor zover nodig voor de 
instandhouding van de aanwezige habitattypen en/of soorten. 
Herkenbare eenheden en identiteit: er is gestreefd naar de begrenzing van herkenbare en 
beheerbare eenheden: ecologische eenheden (bijvoorbeeld op basis van vegetatiestructuur, 
hydrologie of geomorfologie) of beheereenheden. Door eenheden op deze manier te 
begrenzen krijgt het gebied een duidelijke identiteit. 
"Cement tussen de bakstenen": de begrenzing van ecologische eenheden impliceert dat het 
Habitatricht!ijngebied bestaat uit de habitattYPE:n van bijJage I en het ieefgebied van de 
soorten van bijlage II en een stelsel van natuurwaarden waarvoor het gebied niet is 
geselecteerd en/of niet is aangemeld. Die natuurwaarden, gekenmerkt als het "cement 
tussen de bakstenen", maken integraal onderdeel uit van de ecosystem en en zijn nodig voor 
herstel en/of instandhouding van de betreffende in de Richtlijn opgenomen habitattypen 
en/of soorten. 
Deelgebieden: bij zeer sterke versnippering in meerdere deelgebieden worden aileen deze 
deelgebieden begrensd. De verschillende deelgebieden bevatten dan elk afzonderlijk de 
habitattypen en/of soorten waarvoor het gebled geselecteerd is. Enclaves: binnen grote 
eenheden zijn enclaves van grootschalige landbouw en/of bebouwing uitgesloten, voor 
zover ze geen wezenlijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de betreffende 
habitattypen en/of soorten. 
Aansluiting bij administratieve grenzen: er is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande 
administratieve grenzen (bijvoorbeeld begrenzing van onder de Natuurbeschermingswet 
aangewet en gebieden, Nationale Parken, Vogelrichtlijngebieden en/of eigendomsgrenzen). 
Herkenbare topografische lijnen : de gebiedsgrenzen vallen bij voorkeur samen met duidelijk 
in het lands hap herkenbare topografische lijnen , zoals wegen, sloten, heggen, oevers, 
bosranden en ma rkante verschi llen in landgebrui k. 

Hoofdlijnen aanpassing begrenzing Natura 2000-gebieden 
Bij de aanwijzing van de Habitatrichtlijngebieden en bij de aanvulling van de 
Vogelrichtlijnaanwijzingen met gebiedsdoelen zijn overlappende Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden gecombineerd tot een Natura 2000-gebied. Daarbij is ernaar gestreefd 
de begrenzing van Vogel - en Habitatrichtlijngebieden zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 
De herbegrenzing is doorgevoerd op basis van technische en/of inhoudelijke argumenten. 

Technische aanpassingen: 
Dit zijn vaak minieme kaarttechnische verbeteringen teneinde de grenzen af te stemmen en 
gelijk te trekken . Het zijn ook pragmat ische aanpassingen. Hierdoor blijven het beheer en de 
bescherming hanteerbaar en wordt de burger een zo duidelijk en eenvoudig mogelijke 
begrenzi ng geboden. Dit kan betekenen dat Vogel- en Habitatrichtlijngebieden die voor een 
belang rijk deel overlap vertonen met (voormalige) beschermde en staatsnatuurmonumenten op 
deze begrenzlng afgestemd worden. Hierdoor worden onlogische verschillen vermeden. 
Verder betreft dit ook het zoveel mogelijk op kaart uitzonderen van bestaande bebouwing, 
tuinen en erven die aileen tekstueel waren geexclaveerd. Tot deze categorie behoren ook 
aanpassingen aan kadastrale grenzen in verband met de kadastrale registratie van bij de 
aanwijzing "betrokken" percelen (zie Nota van toelichting, paragraaf 3.3). Hiermee wordt 
voorkomen dat kadastrale percelen die slechts voor een onbetekenend dee I met het gebied 
overlappen, kadastraal worden ingeschreven als deel uitmakend van het gebied. 

Inhoudelijke aanpassingen: 
Verkleining van Vogelrichtlijngebieden wordt door de Europese Commissie, gelet op de 
Europese jurisprudentie, slechts "in uitzonderlijke gevallen" aanvaardbaar geacht indien bij de 
oorspronkelijke aanwijzing een \;duidelijke wetenschappelijke fout" is gemaakt. 
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Uit jurisprudentie40 blijkt dat de oppervlakte van een Vogelrichtlijngebied niet mag worden 
verkleind en de grenzen van een Vogelrichtlijngebied niet mogen worden gewijzigd, als 
daardoor zones worden uitgesloten waarin in het wild levende vogelsoorten voorkomen 
waarvan de bescherming de aanwijzing van dat Vogelrichtlijngebied heeft gerechtvaardigd. Een 
uitzondering hierop vormen de van het Vogelrichtlijngebied uitgesloten zones die niet langer 
overeenkomen met de, voor de instandhouding van de in het wild levende vogelsoorten, meest 
geschikte leefgebieden in de zin van artikel 4, lid 1, van de Richtlijn. Zo kan de begrenzing van 
Vogelrichtlijngebieden zijn aangepast door bebouwing op de rand van het gebied, 
bedrijventerreinen (>5 ha) en rijkswegen zoveel mogelijk ook op kaarten te exclaveren (de 
tekstuele exclaveringsformule geldt aileen voor de in 2000 aangewezen gebieden). 
In gevallen waar in het verleden mogelijk een duidelijke begrenzingsfout is gemaakt, wordt 
onderzocht of er sprake is van een wetenschappelijke fout die voldoet aan de door de Europese 
Commissie gestelde voorwaarden. Toekomstige ontwikkelingen vallen buiten die criteria; de 
vergunningprocedure is daarvoor de aangewezen weg. 
Zie verder Nota van Antwoord paragraaf 2.2.4. 

Uitbreiding van Vogelrichtlijngebieden kan aileen aan de orde zijn als het gebied tevens 
Habitatrichtlijngebied is en de uitbreiding onderdeel is van het desbetreffende 
Habitatrichtlijngebied. Uitbreiding van een "zuiver" Vogelrichtlijngebied is geen onderdeel van 
deze procedure. Zie ook Nota van Antwoord paragraaf 2.2.5. 

Gebleken is dat in een beperkt aantal gevallen bij de begrenzing van Habitatrichtlijngebieden 
onvoldoende rekening is gehouden met de verspreiding van relevante habitattypen of 
leefgebieden van soorten, waardoor aanpassingen (zowel uitbreiding als verkleining) 
noodzakelijk waren. Dit is meestal het gevolg van verbeterde en toegenomen kennis. Ook 
uitbreidingen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van 
het gebied, vallen in deze categorie van inhoudelijke aanpassingen. 

Exclavering van (jacht)havens 
In paragraaf 2.2.8 van de Nota van Antwoord staat dat in de Nota's van toelichting, behorende 
bij de besluiten voor de aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden in 2000, havens op de volgende 
wijze tekstueel zijn uitgezonderd: "(Jacht)havens maken geen deel uit van de speciale 
beschermingszone. 8ij (jacht)havens, die geheel binnen een speciale beschermingszone liggen, 
valt aan de waterzijde een zone van 100 meter, gemeten vanaf de havenmond c.q. de 
aanlegsteigers, ook buiten de begrenzing. Grenst een (jacht)haven aan de buitenzijde direct 
aan de speciale beschermingszone, dan is de zone van 100 meter ook buiten de begrenzing 
van de speciale beschermingszone gehouden. Daar waar de kaart en de Nota van toelichting, 
bijvoorbeeld om kaarttechnische redenen, niet overeenstemmen, is de hierboven opgenomen 
tekst doorslaggevend. ". 
De reden hiervoor was dat dergelijke havens geen wezenlijk deel uitmaken van het leefgebied 
van de betreffende soorten. De formule gaf echter aanleiding tot misverstanden. Zo vatte een 
gemeente de bovenaangehaalde exclavering op als vrijbrief voor de aanleg van een jachthaven. 
Ook zijn sommige havens in 2000 op kaart ruimer geexclaveerd dan de exclaveringsformule 
voorschrijft. Er bestond bovendien grote onduidelijkheid over de invulling van het begrip 
(jacht)haven. Daarom is er besloten om de algemene exclaveringsformule voor havens te laten 
vervallen en aile havens die voor exclavering in aanmerking komen, al op de gebiedskaart uit 
te zonderen. Het exclaveren van havens op kaart geeft bovendien uitsluitsel over wat precies 
onder het begrip "(jacht)havens" moet worden verstaan, namelijk uitsluitend aanlegplaatsen 
met havenfaciliteiten. Op zichzelf staande aanlegvoorzieningen zoals aanlegsteigers worden 
daartoe niet gerekend. 

Bufferzones en exclavering van recreatieondernemingen en agrarische bedrijven 
Een bufferzone van 300 tot 500 meter rand recreatieondernemingen en agrarische bedrijven, 
waar door vele ondernemers om is verzocht, behoort niet tot de mogelijkheden. De reden 

40 Europese Hof van Justitie, 13 juli 2006, zaak C-191j05 en 25 november 1999, zaak C-96/9B. 
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hiervoor is dat menselijk gebruik of de door de mens toegekende bestemming niet bepalend is 
voor de vraag of een gebied of terrein als Natura 2000-gebied aangewezen dient te worden. 
Ecologische redenen zijn, volgens de Habitatrichtlijn, bepalend. Een Natura 2000-gebied is in 
zijn geheel van belang. 
Ook in de uitspraak van de Raad van State over de aanwijzing van een van de eerste Natura 
2000-gebieden is de vraag over een bufferzone aan de orde gekomen. De Raad van State was 
toen van oordeel dat "het aanhouden van een minima Ie afstand tot bedrijfsbebouwing niet 
mogelijk is, omdat niet in algemene zin ten behoeve van de in het gebied gelegen agrarische 
bedrijfsbebouwing kan worden vastgesteld in hoeverre de binnen die afstand ge!egen grondcn 
naar ecologische maatstaven al dan niet tot het aan te wijzen gebied moeten worden 
gerekend"41

• 

Bij Vogelrichtlijngebieden wordt het hele gebied door de vogels gebruikt voor broeden, 
foerageren en/of rusten, hoewel niet elk deel even intensief wordt benut. V~~r 
Habitatrichtlijngebieden geldt een vergelijkbare aanpak hoewel habitattypen meestal geen 
grote, aaneengesloten oppervlakten beslaan. Daar staat tegenover dat de instandhouding van 
habitattypen meestal een ruimere begrenzing vereist omdat ook rekening moet worden 
gehouden met een mcge!!jke verschuiving van de habitatvvaarden door het gebied (successie). 
Daarentegen maken bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en hoofdspoorwegen 
geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Zij zijn door hun fysieke geaardheid blijvend 
ongeschikt. Ook mijnbouwinrichtingen en -installaties vallen onder de definitie van een 
bouwwerk en daarmee onder de exclaveringsformule (zie paragraaf 3.4 van de Nota van 
toelichting). Dat geldt niet voor ondergronds of onderwater voorkomende structuren zoals gas
en waterleidingen. De aanwezigheid hiervan betekent niet per definitie dat deze gebieden 
ongeschikt zijn voor planten of dieren en ze zijn daarom niet geexclaveerd. 
Zie ook paragraaf 2.2.6 van de Nota van Antwoord. 

Verticale begrenzing 
In paragraaf 2.2.9 van de Nota van Antwoord wordt vermeld dat er geen verticale grens in de 
Natura 2000-gebieden is opgenomen. Wei moet gewaarborgd zijn dat vliegbewegingen in de 
omgeving van Natura 2000-gebieden niet tot aantasting van natuurlijke kenmerken leiden. Dat 
geldt voor de gehele burgerluchtvaart (inclusief parasailen, parachutespringen en 
luchtballonvaren), het militaire luchtverkeer en aile andere activiteiten die in samenhang met 
deze vliegbewegingen in het luchtruim of op de grond plaatsvinden, zoals schietoefeningen en 
parachutespringen. De effectbeoordeling van dit soort activiteiten kan daarom het best per 
gebied plaatsvinden, toegesneden op de omstandigheden ter plekke. Het is dus niet zinvol om 
hiervoor generieke normen in de besluiten op te nemen. Indien aan de orde, wordt het 
bestaand gebruik door luchtverkeer beoordeeld bij het opstellen van het beheerplan. 
Voorwaarde blijft ook hier dat het bestaande gebruik de instandhoudingsdoelstellingen niet in 
gevaar mag brengen. 

3.2 SPECIFIEKE REACTIES OVER DE BEGRENZING 
Een inspreker pleit er voor om als begrenzing van de Natura 2000-gebieden, in het geval van 
dijken, de kadastrale eigendomsgrens aan te houden. 

De zienswijze is niet overgenomen. Bij de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied (2000) vormde de 
teen van de Oostvaardersdijk de grens van het gebied tussen Almere en Lelystad. Het gebied is 
aangewezen voor diverse soorten watervogels die vooral het open water van het gebied als 
leefgebied hebben. Daartoe behoort ook de ruim 10 meter brede oeverzone langs de bedoelde 
dijken die eigendom is van het Waterschap Zuiderzeeland. Deze strook water maakt 
onlosmakelijk onderdeel uit van het leefgebied van de vogels waarvoor het gebied is 
aangewezen. 

41 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 5 november 2008, nr. 200802546/1. 
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Een inspreker constateert dat de gebruikte ondergrond van de topografische kaart niet 
overeenkomt met de actuele situatie. Hij geeft aan dat het viaduct bij Enkhuizen en het 
daaraan gekoppelde natuurontwikkelingsproject op de kaart ontbreken. 

V~~r de ondergrond van de kaarten wordt gebruik gemaakt van de topografische kaart die 
wordt uitgegeven door de Topografische Dienst Kadaster. De versie die voor de kaarten wordt 
gebruikt, dateert van 2006. In deze versie is de bedoelde wijziging nog niet aangebracht. Bij 
het definitieve besluit is een actuele kaart ingevoegd, waarop genoemde elementen wei 
aanwezig zijn (zie ook paragraaf 3.3 van deze Nota van toelichting). 

Meerdere insprekers brengen naar voren dat de p/anlocatie voor IJburg 2 van drie zijden wordt 
omsloten het Vogelrichtlijngebied. De exclavering van deze locatie berust volgens deze 
inspreker ten onrechte niet op ornithologische criteria, maar op bestuursafspraken inzake 
bouwlocaties. Het gebied vormt echter ecologisch en met name ornithologisch gezien een 
geheel. 
Vo/gens een inspreker worden de polders bij het Fort Edam en de oude Zuidpolder met z'n 
mooie veenstroompjes in dit ontwerp-aanwijzingsbesluit niet genoemd, deze achterliggende 
polders zijn vo/gens inspreker even belangrijk dan weI belangrijker i.v.m. de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Het kan vo/gens inspreker niet zo zijn dat de vogels aileen maar in het water 
vertoeven. Inspreker ziet graag dat genoemde polders meegenomen worden in het definitieve 
aanwijzingsbesluit. 
Een inspreker verzoekt het westelijk en noordelijk gedeelte van de exclaveringszone rond de 
jachthaven Marina Muiderzand bij het gebied te voegen. De redenen daartoe zijn de aanwezige 
natuurwaarden (vissen, driehoeksmosse/en, waterplanten) en het ontbreken van 
slibwervelingen en verstorende invloeden van de jachthaven. 

De zienswijzen zijn niet overgenomen. De betreffende delen van het IJmeer zijn aileen 
aangewezen als Vogelrichtlijngebied waarvan de grenzen in 2000 zijn vastgesteld (gewijzigd 
2005). De algemene beleidslijn is dat uitbreiding van een reeds aangewezen 
Vogelrichtlijngebied (inclusief planlokatie IJburg II) slechts aan de orde is in het kader van 
gelijktrekking met een overlappend Habitatrichtlijngebied, maar dat is hier niet het geval. 
Uitbreiding maakt daarom geen deel uit van de huidige inspraakprocedure. 

Een inspreker verbaast zich over het feit dat het Natura 2000-gebied aan de zuidzijde van de 
Houtribsluis nagenoeg tot aan de sluisdeuren ligt, terwijl aan de noordzijde een grote zone niet 
begrensd is. Juist het gebied aan de zuidzijde van het sluizencomplex is de /aatste jaren sterk 
ontwikkeld (havenfront Lelystad). 

De verschillen in begrenzing vloeien voort uit de bij aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden 
(2000) gevolgde systematiek voor exclavering jachthavens (nl. in dit geval Houtribhaven die 
grenst aan het IJsselmeer). Aanpassing van de begrenzing van reeds aangewezen 
Vogelrichtlijngebieden beperkt zich nu tot exclavering van bebouwing en dergelijke (waar de 
tekstuele exclavering gold) en het wegwerken van verschillen met Habitatrichtlijngebieden. In 
uitzonderlijke gevallen worden ook evidente fouten hersteld (zie Nota van Antwoord, paragraaf 
2.2.4). 

Een inspreker is van mening dat het gedeelte van het Jachthaven Marina ten onrechte binnen 
het Natura 2000-gebied is opgenomen. Op de bijgevoegde kaart is de begrenzing aangegeven 
zoals die volgens inspreker zou moeten zijn. 

De zienswijze is overgenomen voor zover het kadastraal perceel F987 (noordelijk deel 
jachthaven) betreft dat in 2000 ook reeds was ingericht als haventerrein. 
Van verdere aanpassing kan in dit geval geen sprake zijn omdat het een reeds in 2000 
aangewezen Vogelrichtlijngebied betreft (zie vorige antwoord). 

Een inspreker meldt dat de de havens "Graansteiger" en "Loswal BTS", in tegenstelling tot de 
jachthaven Lelystadhaven, niet zijn uitgezonderd in de Natura 2000-begrenzing van het 
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Markermeer & IJmeer. Aangezien de Graansteiger en de Loswal van BTS als havens mogen 
worden beschouwd voldoen deze locaties aan de exclaveringsformule zoals deze in beginsel is 
bedoeld evenals de naastgelegen jachthaven Lelystadhaven. 

De zienswijze is overgenomen: betreffende aanlegsteigers en directe omgeving, die al bij de 
aanwijzing (2000) aanwezig waren, zijn op kaart geexclaveerd. 

Een inspreker kan zich niet vinden in de huidige begrenzing. In het voorliggende ontwerp
aanwijzingsbes1uit !ijkt Pampushaven ge/7ee! binnen de begrenzing 'v'an /iet rvatura 2000-gebied 
Markermeer & IJmeer te val/en en volgens een beslissing (op bezwaar) van provincie Noord
Holland vallen Pampushaven en een strook van 100 meter eromheen buiten het Natura 2000-
gebied. 
Uit de beschikbare informatie is voor enkele insprekers gebleken dat het voor de bescherming 
van vogelsoorten absoluut niet nodig is om het hele gebied ter grootte van circa 68.000 ha aan 
te wijzen. Voor dit doel kan worden volstaan met de aanwijzing van ten hoogste 17.000 ha, 
mits goed ingericht (inspreker verwijst naar ZUid-Flevoland, binnendijkse natuur en 
r~,..,rI,...,..,,...~,...~ \ 
I U"UI',,,-' '-")_ 

Een inspreker pleit ervoor om de aanwijzing van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer 
te beperken tot niet-vaargeulen. De inspreker acht werkzaamheden als het plaatsen van 
borden en aanbrengen van verlichting op voorhand niet schadelijk voor de natuur, doch 
noodzakelijk voor de instandhouding van het scheepvaartverkeer. 

De zienswijzen zijn niet overgenomen. De algemene beleidslijn is dat verkleining van een reeds 
aangewezen Vogelrichtlijngebied slechts aan de orde is (buiten verwijdering bebouwing 
enzovoorts) indien er sprake is van een kennelijke begrenzingsfout. Dat is hier niet het geval: 
er is begrensd op grand van de aanwezigheid van "een uitgestrekt zoetwatermeer dat als 
geheel het leefgebied vormt van een aantal in artiekl 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten" 
(zie paragraaf 3.2). Vaargeulen maken een integraal onderdel uit van het zoetwatermeer. 
Vogels gebruiken het open water voor om te foerageren (duikeenden doen dat vooral '5 nachts) 
terwijl luwe plekken langs de kust (zoals Pampushaven) belangrijk zijn als rust- en slaapplaats 
(zie oak paragraaf 4.3 van de oorspronkelijke aanwijzing, zie Appendix). 

Een inspreker is voomemens om bij Muiden een buitendijkse jachthaven te realiseren waarin 
tevens natuurontwikkeling en strandrecreatie voor de inwoners van Muiden wordt opgenomen. 
De aanleg van deze jachthaven heeft volgens inspreker geen negatieve effecten. Het verzoek is 
om deze locatie buiten de begrenzing te houden. 
Ten behoeve van de sanering van Camping Jachthaven Uitdam alsmede ook ten behoeve van 
het Natura 2000-gebied wordt door een inspreker voorgesteld twee gebieden welke qua 
oppervlakte vrijwel gelijk zijn om te ruilen. Hierdoor wordt een deel ten zuiden van de huidige 
jachthaven alsnog onderdeel van het Natura 2000-gebied en het oostelijk deel blijft ten 
behoeve van de sanering beschikbaar. 

De zienswijzen zijn niet overgenomen waarbij allereerst wordt verwezen naar het vorige 
antwoord. Bovendien kan bij begrenzing geen rekening worden gehouden met toekomstige, 
nag niet uitgevoerde projecten: daarvoor is de vergunningenprocedure bedoeld (zie Nota van 
Antwoord, paragraaf 2.2.4). 

Een inspreker pleit voor uitbreiding van het huidige Habitatrichtlijngedeelte. Dit is van belang 
voor vogelsoorten waarvan de trend van instandhouding negatief is. De oorzaak daarvan is 
meestal afname van de voedselvoorziening, in dit gebied vooral spiering, driehoeksmosselen en 
kranswieren. De Habitatrichtlijn /ijkt daartoe eerder aangewezen dan de Vogelrichtlijn. 

De zienswijze is niet overgenomen. De aanwijzing als Vogelrichtlijngebied volstaat omdat deze 
er juist toe strekt bescherming te bieden aan de leefgebieden van de vogelsoorten waarvoor 
het gebied is aangewezen. De bescherming onder de Habitatrichtlijn beperkt zich in dit gebied 
tot het habitattype kranswierwateren (H3140) en enkele niet-vogelsoorten. 
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4. REACTIES OVER DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 

4.1 ALGEMEEN 
In de zienswijzen zijn veel opmerkingen gemaakt over de instandhoudingsdoelstellingen en 
over de realisatie hiervan. 

Er is voorgesteld om de tekst van de algemene instandhoudingsdoelstelling "behoud van de 
bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat 
van instandhouding van natuurlijke habitattypen en soorten binnen de Europese Unie" te 
vervangen door de letterlijke tekst van de Habitatrichtlijn: "behoud van de bijdrage van het 
Natura 2000-gebied aan het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden 
van habitattypen en soorten binnen de Europese Unie". 
Verder is voorgesteld om de tekst van de algemene instandhoudingsdoelstelling "behoud en 
waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de ecologische 
structuur en functie van het gehele gebied voor aile habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd" te schrappen omdat met de formulering in 
het ontwerpbesluit onvoldoende rekening is gehouden met de wijze waarop in jurisprudentie 
rekening is gehouden met de termen "natuurlijke kenmerken" en 
"insta nd houd ingsdoelstell i ngen". 
Een inspreker wit onder de algemene doelen van de aanwijzingsbesluiten (paragraaf 5.2) een 
doelstelling toevoegen die verwijst naar het belang van de ruimtelijke samenhang: "Behoud en 
waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de overige EHS ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten". 

Er zijn vragen gesteld over de gestelde nationale doelen, de monitoring van Natura 2000-
gebieden, de afstemming en de verantwoordelijkheden. In een aantal zienswijzen wordt de 
vraag gesteld of de besluiten in samenhang met elkaar en met de gebieden daarbuiten weI een 
voldoende bijdrage leveren om de soorten en habitattypen in een gunstige staat van 
instandhouding te brengen of te houden. De vrees wordt uitgesproken dat dit niet het geval is. 
Daarnaast wordt er verzocht om voor die soorten en habitattypen, waarvoor sprake is van een 
ongunstige staat van instandhouding, zowellandelijk als op gebiedsniveau een herstelopgave 
te formuleren tenzij er ecologische redenen zijn om hiervan af te zien. Het achterwege laten 
van adequate herstelopgaven wordt door insprekers als onacceptabel gezien en in strijd met de 
wettelijke verplichtingen. 
In een zienswijze is gevraagd om de doelen op gebiedsniveau te herzien voor een aantal 
broedvogels waarvan de landelijke doelstelling voor het aantal sleutelpopulaties, met de 
huidige instandhoudingsdoelstellingen, niet zal worden gerealiseerd. Er is aanbevolen om de 
instandhoudingsdoelstellingen voor een aantal vogelsoorten in te vullen op basis van de in het 
Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004 (2000/2 vermelde aantallen voor levensvatbare 
populaties moerasvogels. In het geval van soorten waarvoor actuele gedocumenteerde 
beschermingsplannen beschikbaar zijn dienen de instandhoudingsdoelstellingen waar mogelijk 
daarmee gelijk geschakeld te worden. Voor een aantal broedvogels is ook gevraagd om 
aanvullende doelen op te nemen. 
Het besluit zou moeten aangeven wat de gevolgen zijn wanneer een soort uit een gebied dreigt 
te verdwijnen. Daarnaast zou er een gegronde reden aanwezig moeten zijn wanneer er niet 
gestreefd wordt naar een gunstige staat van instandhouding. 
Tevens zijn er vragen over weidevogels en waarom ze geen bescherming krijgen in de Natura 
2000-gebieden. 

Anderzijds wordt in zienswijzen aangeduid dat veel doelen te hoog gegrepen zijn en dat deze 
aileen met grote (financiele) inspanningen bereikt kunnen worden. Er wordt over de 
instandhoudingsdoelstellingen opgemerkt dat ze de status zouden moeten krijgen van een 
inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Enkele insprekers menen dat bij 

42 Boer, T. den (2000): Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004. Rapport Directie Natuurbeheer nr. 47. Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Wageningen. 
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het vaststellen van de doelstellingen veel geleund wordt op onwetenschappelijke informatie 
over het voorkomen van flora en fauna in vraegere jaren, die niet gebaseerd is op voldoende 
wetenschappelijke gegevens. Het is onduidelijk of deze waarden daadwerkelijk aanwezig zijn. 
Om die reden zouden de aanwezige habitattypen op een kaart aangeduid moeten worden. 
Weer anderen menen dat de uitgangssituatie helder moet worden omschreven in het 
aanwijzingsbesluit. Tegelijkertijd zal er een termijn gegeven moeten worden waarbinnen de 
doelstellingen gerealiseerd moeten worden. 

In de besluiten wnrdt er va/gens fnsprekers niet ingegaan op de moge/ijke ge'v'ofgen van 
klimaatverandering, terwijl deze veranderingen bepalend kunnen zljn voor de haalbaarheid van 
de natuurdoelen. In andere zienswijzen wordt aangevoerd dat er voor veel soorten geen 
instandhoudingsdoelstelling geformuleerd mag worden omdat hiermee soorten onterecht onder 
de bescherming van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn komen te vallen. 

Er wordt bovendien gevraagd om de kernopgaven in de aanwijzingen op te nemen dan weI het 
Natura 2000 doelendocument (2006) deel uit te laten maken van de aanwijzingsbesluiten. Uit 
het bes!uit zou duidelijk mOeten bfijken voor weike functie(s) en voor weike soort(en) het 
gebied wordt aangewezen, zodat duidelijk is of de soorten in al hun levensbehoeften worden 
beschermd. Oaar waar niet aile levensbehoeften in een Natura 2000-gebied zijn beschermd 
dient te worden aangegeven waar de ontbrekende functies zijn gelegen en wat de 
beschermingsstatus is. 

Er wordt gevraagd om rekening te houden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel 
gebied en met regionale en lokale bijzonderheden. 

Oat het concretiseren van maatregelen wordt doorgeschoven naar het beheerplan geeft voor 
veel insprekers onduidelijkheid; hierdoor kan het overleg over het beheerplan onder grate 
spanning komen te staan. Zij bepleiten duidelijke kaders voor het beheerplan, zodat er 
constructief aan de uitwerking kan worden gewerkt. Oaarnaast wordt opgemerkt dat bij het 
vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen aileen wordt uitgegaan van bestaande 
budgetten. Welke consequenties de instandhoudingsdoelstellingen hebben in financiiHe zin 
wordt pas duidelijk bij het tot stand komen van de beheerplannen. 

Met betrekking tot de hierboven genoemde zienswijzen worden de volgende opmerkingen 
gemaakt: 

Aigemene instandhoudingsdoelstellingen 
De algemene instandhoudingsdoelstellingen beogen de algemene hoofddoelstelling van de 
Vogel- en Habitatriehtlijn in de individuele aanwijzingsbesluiten te verankeren. Daarmee wordt 
de bijdrage van de Nederlandse Natura 2000-gebieden aan het behoud van de biodiversiteit 
vastgelegd. Het streven naar een gunstige staat van instandhouding van de per 
aanwijzingsbesluit opgesomde habitattypen en soorten is daarvan de uitwerking. Het vormt de 
Nederlandse bijdrage aan de eeologisehe samenhang van het Europese Natura 2000-netwerk. 
Per gebied zijn de speeifieke doelstellingen voor de relevante habitattypen en soorten nader 
omsehreven. Op basis van de algemene doelstellingen wordt naar een landelijk gunstige staat 
van instandhouding van de voor Nederland relevante habitattypen en soorten gestreefd. Dit 
houdt in dat het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat of van de soort stabiel moet zijn 
of moet toenemen; dit moet in de toekomst ook zo blijven. Een duurzaam behoud van een 
habitattype kan aileen maar gerealiseerd worden wanneer de planten- en diersoorten die 
typiseh zijn voor de habitat behouden kunnen worden. Dit geldt ook voor de beseherming van 
een bepaalde plantensoort of diersoort. De betreffende soort kan aileen effeetief beschermd 
worden wanneer de beschermingsmaatregelen zieh, naast op de soort zelf, ook riehten op het 
leefgebied van de soort. Zodoende strekt in een Natura 2000-gebied de 
instandhoudingsdoelstelling van een soort zieh mede uit tot het leefgebied van de betreffende 
soort. 
De formulering van de algemene instandhoudingsdoelstellingen is aangepast in hoofdstuk 5 van 
de Nota van toeliehting van dit besluit. In de aangepaste formulering van het tweede algemene 
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doe I is niet de letterlijke tekst van de Habitatrichtlijn (artikel 2) gevolgd, omdat het in de 
Richtlijn een algemene doelstelling van de Richtlijn betreft en in dit geval om de 
gebiedsspecifieke invulling daarvan. Meer in het bijzonder: een Europese Richtlijn kan een 
bijdrage leveren aan het waarborgen van de biologische diversiteit, maar een gebied kan aileen 
bijdragen aan het behoud van de biologische diversiteit. Verder is de term "natuurlijke 
kenmerken" in de algemene doelen gehandhaafd, omdat dit een begrip is dat in de Richtlijn ook 
gebruikt wordt in verband met de bescherming van de gebieden (artikel 6). 

Verder geldt ook dat invloeden van buitenaf op het Natura 2000-gebied van grote invloed 
kunnen zijn op de staat van instandhouding van een habitattype of soort: de externe werking. 
De instandhoudingsdoelstelling richt zich op het gehele biotische en abiotische complex van 
factoren, die het habitattype of de soort haar specifieke aanzien geven en die noodzakelijk zijn 
voor het behoud van de biologische diversiteit van het gebied. 
Met name bij vogels is een belangrijk deel van het leefgebied buiten het Natura 2000-gebied 
gehouden. Bij een aantal vogelsoorten gaat het daarbij vooral om de foerageergebieden. Deze 
bevinden zich in grote aaneengesloten agrarische gebieden of zijn buiten het Natura 2000-
gebied gehouden omdat niet gegarandeerd kon worden dat deze gebieden, zoals braakliggende 
bouwterreinen, hun huidige functie ook in de toekomst behouden. Deze gebieden spelen, 
vanwege het vervullen van een bepaalde (foerageer)functie voor de soort, een belangrijke rol 
bij het realiseren van een goede staat van instandhouding, zodat ook het verstoren van zo/n 
gebiedsfunctie van grote invloed kan zijn op de staat van instandhouding van de soort. 

Contour "haalbaar en betaalbaar" 
In de paragrafen 3.4 en 4.1. 7 van de Nota van Antwoord staat aangegeven dat zowel de 
selectie als de begrenzing uitsluitend gebaseerd is op ecologische criteria. Dit betekent echter 
niet dat andere dan ecologische belangen geen rol hebben gespeeld. Bij het vaststellen van de 
instandhoudingsdoelstellingen heeft het uitgangspunt "haalbaar en betaalbaar", zowel landelijk 
als per gebied nadrukkelijk een rol gespeeld. Er is daarbij rekening gehouden met de 
economische en sociale belangen van de directe omgeving. Dit betekent in de praktijk dat voor 
een bepaald habitattype of soort de relatief grootste ecologische bijdrage komt van het gebied 
waar de ecologische vereisten reeds op orde zijn of waar ze op relatief eenvoudige wijze op 
orde te brengen zijn, om zodoende bij het opstellen van beheerplannen een evenwichtige 
balans tussen economie en ecologie na te kunnen streven. 
In paragraaf 3.4 van de Nota van Antwoord staat dat Nederland zich inspant om zoveel 
mogelijk habitattypen en soorten in een gunstige staat van instandhouding te houden of te 
brengen. Er kan echter geen onevenredige financiele inspanning verwacht worden om aile 
habitattypen en soorten te herstellen. Met oog hierop is voor een aantal soorten en 
habitattypen in het Natura 2000 doelendocument (2006, hoofdstuk 6) gekozen voor een lager 
niveau dan gunstige staat van instandhouding. In die gevallen wordt verbetering van de 
ecologische vereisten voorlopig niet realistisch geacht of staat de inspanning in geen 
verhouding tot de extra bijdrage die een gebied kan leveren aan de realisering van de Natura 
2000-doelen op landelijk niveau. Anderzijds is het logisch dat een hogere inzet wordt 
nagestreefd voor habitattypen en soorten waar Nederland relatief belangrijk voor is en/of voor 
habitattypen en soorten die sterk onder druk staan. 

Contour "strategisch lokaliseren" 
Bij het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen is ook geanticipeerd op bestaande 
plannen en projecten ter realisering van de Ecologische Hoofdstructuur en bestaand beleid met 
betrekking tot bijvoorbeeld mest en waterhuishouding. Dit is het gehanteerde principe van 
" strategisch lokaliseren": behoud of herstel nastreven daar waar de grootste potentie ligt en 
waar dit gemakkelijk kan zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de ecologische uitgangspunten 
en ambities. Om daaraan invulling te geven zijn diverse consultatierondes met deskundigen en 
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terreinbeheerders gehouden en zijn analyses uitgevoerd, waaronder de knelpunten- en 
kansenanalyse van KIWA43 . 
In de toekomst zullen inspanningen voor het waterbeheer meer gericht moeten worden op het 
natuurbelang. Waar nodig is de begrenzing van gebieden aangepast om een op termijn 
duurzamere situatie te verkrijgen. V~~r een aantal habitattypen en soorten zijn gezien de 
urgentie ten aanzien van een of meerdere kernopgaven ("sense of urgency,,)44, op de Korte en 
langere termijn, aanvullende water- of beheermaatregelen nodig. 

Trends; dY!1amiek en autonome cnt,,-.;ikkcliiigsii 
In het aanwijzingsbesluit staat het resultaat van de bovenstaande contouren uitgewerkt in de 
vorm van de instandhoudingsdoelstellingen. Op grond daarvan worden in het beheerplan de 
benodigde maatregelen uitgewerkt om de genoemde habitattypen en soorten in de gewenste 
staat van instandhouding te brengen of te behouden, zodat het gebied voldoende bijdrage kan 
leveren aan het realiseren van de gewenste staat van instandhouding op landelijk niveau. Een 
van de uitgangspunten in de Natura 2000 contourennotitie (2005)45 is dat doelstellingen in de 
tijd robuust geformuleerd moeten worden. Dit is gedaan om zo te kunnen anticiperen op 
bljvoorbEEld de natuuriljke dynamiek of mogeiijke kiimaatsveranderingen. Ais de 
instandhoudingsdoelstellingen niet gehaald lijken te worden, bijvoorbeeld omdat een populatie 
vogels of een bepaald habitattype ondanks de bescherming toch kleiner wordt, moet Nederland 
maatregelen nemen om deze ontwikkeling te keren. Artikel 6, tweede lid, van de 
Habitatrichtlijn, verplicht de lidstaat namelijk om verslechtering van habitattypen en 
leefgebieden van (vogel)soorten te voorkomen. Soms zullen de genomen maatregelen niet 
werken, bijvoorbeeld bij klimaatsverandering, een te grote externe be"fnvloeding of als 
trekkende soorten in het buitenland negatief worden be"fnvloed. Er zijn dan geen sancties. 
Gezien een aantal onzekerheden over te verwachten ontwikkelingen, die voortkomen uit 
natuurlijke dynamiek en klimaatveranderingen, is voor het jaar 2015 voorzien in een evaluatie 
van het Natura 2000 doelendocument (2006). Indien noodzakelijk worden dan ook de 
betreffende aanwijzingsbesluiten aangepast (zie Nota van Antwoord, paragraaf 3.19). 
In bijlage B.4 van de Nota van toelichting van dit besluit wordt nader op de specifieke keuzes 
ingegaan. 

Herijking instandhoudingsdoelstellingen 
De lidstaten van de Europese Unie hebben de afspraak gemaakt om aile maatregelen te nemen 
die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding van de aangewezen soorten en 
habitattypen te realiseren. Pas wanneer daadwerkelijk is gebleken dat de doelen om wat voor 
reden dan ook niet haalbaar zijn, bestaat er - zoals onder andere in paragraaf 1.4.1 van de 
Nota van Antwoord staat vermeld - een aantal momenten waarop de doelen bijgesteld kunnen 
worden. De drie momenten waarop de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden herijkt en 
zo nodig kunnen worden bijgesteld zijn (zie ook Nota van Antwoord, paragrafen 3.4 en 3.14): 
- bij de definitieve aanwijzing; 
- bij het opstelien van het beheerplan; 
- bij de geplande evaluatie in 2015. 

Ecologische samenhang en belangenafwegiing 
De afweging tussen economie en ecologie moet zodanig plaatsvinden dat de gunstige staat van 
instandhouding van de habitattypen en soorten waar het gebied voor is aangewezen niet in 
gevaar komt. 
De situatie kan zich voordoen dat in een bepaald gebied een aantal habitattypen of soorten 
voorkomt, waarvoor geen instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld. Er is dan de 
inschatting gemaakt dat het betreffende habitattype of de betreffende soort weliswaar 

43 KIWA & EGG (2007) ; \(nelplJoten- en kansenanalyse N;)tura 2000 gebieden. Versi~ 2007. lViinisterie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwallteit, Den Haag. 
4" Een "sense of urgency" is toegekend aan een gebied als binnen tien jaar (na 2005) mogelijk een onherstelbare 
sltuatie ontstaat. Zie verder bijlage 2 begrippen en definlties uit de Nota van Antwoord (2007). 
4S Ministerie van LNV (2005) : Natura 2000 contourennotitie. Kaders voor Natura 2000-doelen, besluiten en 
beheersplannen. Ministerle van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag. 
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marginaal in het gebied aanwezig is, maar dat het gebied op termijn geen bijdrage kan leveren 
aan de instandhouding van het habitattype of de soort. Ook bij de formulering van een doel 
voor vogels is bepalend of het gebied een relevante bijdrage aan het realiseren van het 
landelijke doe I levert of kan gaan leveren (zie ook paragraaf 3.11 van de Nota van Antwoord). 
Voor elk specifiek gebied komt het erop neer dat de instandhoudingsdoelstelling van een 
bepaald habitattype of bepaalde soort aileen in samenhang kan worden gezien met de 
instandhoudingsdoelstelling op landelijk niveau en in andere Natura 2000-gebieden. Dat 
betekent dat er weliswaar landelijk per soort of per habitattype naar een gunstige staat van 
instandhouding moet worden gestreefd, maar dat deze situatie niet in elk gebied afzonderlijk 
hoeft te worden nagestreefd. Binnen dit kader kan ook rekening worden gehouden met 
vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met regionale en lokale 
bijzonderheden. 

Recreatie en toerisme (en visserij) 
Beseft wordt dat Markermeer & IJmeer een belangrijk onderdeel uitmaakt van het toeristische 
product van Noord-Holland en Flevoland. Het water is de belangrijkste trekpleister voor 
toeristen. Het toeristische bedrijfsleven vindt dat de aard van het gebied zo moet blijven. In die 
zin is het belang van een adequaat natuurbeheer ook in het belang van een gezonde 
toeristische sector. In onder meer paragrafen 4.1.3 en 4.1.4 van de Nota van Antwoord is 
ingegaan op de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven en de concurrentiepositie: 
afhankelijk van de bedrijfstak biedt de aanwezigheid van een Natura 2000-gebied dikwijls 
nieuwe mogelijkheden. 
Dit specifieke gebied is een natuurgebied waar ondanks de toeristische druk bepaalde 
natuurwaarden zich nog steeds in een gunstige staat van instandhouding bevinden. Wanneer er 
een herstelverplichting is, dient bij de te nemen maatregelen rekening te worden gehouden 
met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Bij het formuleren van de 
instandhoudingsdoelstellingen is dat gedaan. Het afwegen van ecologie en economie gebeurt 
ook in het stelsel van vergunningverlening. Zie verder paragraaf 3.5 van de Nota van 
Antwoord. 
Ook wordt beseft dat zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij een economische rol van 
betekenis spelen in het gebied. De belangen van de visserij zullen aan de orde komen in het 
beheerplanproces. De insteek is hierbij om de visserij en de natuur zo goed mogelijk samen te 
laten gaan. 

Weidevogels 
Een aantal insprekers signaleert dat er in de Vogelrichtlijngebieden geen ruimte is voor in ons 
land broedende weidevogels, in die zin dat er geen doelstellingen voor weidevogels 
geformuleerd zijn. Onder weidevogels worden vogelsoorten verstaan die in uitgestrekte 
graslanden broeden. Het is overigens geen uitsluitende classificatie. 
Voor broedvogels worden aileen gebieden aangewezen indien: 
1) de betreffende soort voorkomt op bijlage I van de Vogelrichtlijn; 
2) het een andere (trekkende) watervogel betreft die nestelt in broedkolonies van minstens 1 % 
van de biogeografische populatie (twee soorten: aalscholver en kleine mantelmeeuw); 
3) de soort kan worden beschouwd als andere geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld 
in artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn, die voorkomt op de Rode Lijst en waarvoor de beschermde 
gebieden een wezenlijke bijdrage (minstens 25% van de Nederlandse broedpopulatie) leveren 
aan de bescherming van de soort (zie ook Nota van Antwoord Vogelrichtlijn deel 1, bijlage 3A). 
Weidevogelsoorten staan (met uitzondering van de kemphaan) niet op bijlage I maar worden 
wei beschouwd als geregeld voorkomende trekvogels zoals bedoeld in artikel 4.2 van de 
Vogelrichtlijn. 
Kunnen weidevogels dan als broedvogels worden opgenomen in de aanwijzingsbesluiten? 
Zowel de kemphaan (bijlage I-soort) als de watersnip (soort zoals bedoeld in artikel 4.2 van de 
Vogelrichtlijn) voldoen aan bovenstaande criteria. De grutto (soort zoals bedoeld in artikel 4.2 
van de Vogelrichtlijn) bijvoorbeeld voldoet niet aan bovenstaande criteria, omdat slechts 18% 
broedt binnen de Natura 2000-gebieden, in plaats van minstens 25% van de Nederlandse 
broedpopulatie. De bescherming van broedende grutto's in Natura 2000-gebieden levert maar 
een kleine bijdrage aan de instandhouding van de soort op landelijke schaal. Dat neemt niet 
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weg dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een groot belang hecht 
aan een rijk agrarisch cultuurlandschap buiten de Natura 2000-gebieden en tevens streeft naar 
een structurele oplossing voor het weidevogelbeheer. Zo worden de opstellers van de 
beheerplannen voor Natura 2000 er op gewezen dat in de beheerplannen rekening moet 
worden gehouden met gebiedsspecifieke natuurwaarden, zoals weidevogels46

. 

Complementaire doelen 
Een complementair doel is een doelstelling voor een habitattype of soort waarvoor het gebied 
niet is ~~mgewezen op grond van de gebruikelljke methodiek van toewijzing (actueei 
voorkomen van habitatwaarden in Habitatrichtlijngebieden en van vogels in 
Vogelrichtlijngebieden). Dergelijke doelen worden wei nodig geacht ten behoeve van de 
realisering van de landelijke doelstelling. Zij zijn met name bedoeld om de inspanningen voor 
het bereiken van de landelijk gunstige staat van instandhouding zoveel mogelijk neer te leggen 
in Natura 2000-gebieden, en dus niet daarbuiten. 
Aan Habitatrichtlijngebieden kan om een van de volgende twee redenen een complementair 
doe I zUn toegevoegd: 
- bclllngrijk voorkomen van een broedvogeisoort van de Vogelrichtlijn, die in een zeer 

ongunstige staat van instandhouding verkeert (9 soorten). 
- ontwikkeldoel voor een habitattype of soort met een zeer ongunstige staat van 

instandhouding waar goede kansen aanwezig zijn (3 habitattypen, 4 soorten). 
Aan Vogelrichtlijngebieden kan om een reden een complementair doel zijn toegevoegd: 
- b.elangrijk voorkomen van een habitattype of soort met een zeer ongunstige staat van 

ihstandhouding, met een relatief lage landelijke dekking in Habitatrichtlijngebieden en/of 
met onvoldoende geograflsche spreiding (9 habitattypen, 14 soorten). 

Complementaire doelen zijn gebaseerd op artikel lOa, derde lid van de Natuurbeschermingswet 
199847 en maken daardoor volwaardig deel uit van het beschermingsregime van Natura 2000-
gebieden. Complementaire doelen worden als onderdeel van de instandhoudingsdoelstellingen 
verder uitgewerkt in de Natura 2000-beheerplannen. Voor een nadere toelichting en de 
vermelding van habitattypen en soorten waar complementaire doelen op van toepassing 
kunnen zijn, wordt verwezen naar het Natura 2000 doelendocument (2006), pagina 35 en 
verder. 

Onderbouwing besluiten 
In diverse ecologische rapporten48 en databanken zijn de natuurwaarden en vogelgegevens van 
Nederland beschreven. Het is voor de selectie of ecologische onderbouwing van een Natura 
2000-gebied niet noodzakelijk dat de aanwezige natuurwaarden op kaart worden aangegeven. 
Wei wordt in paragraaf 4.4 van deze Nota van toelichting een globale, niet-uitputtende, 
omschrijving gegeven van de verspreiding van de habitattypen en soorten in dit gebied. 
Het Natura 2000 doelendocument (2006) is een van de dragende beleidsdocumenten die aan 
de besluitvorming ten grondslag heeft gelegen. Het beleid zoals daar is uiteengezet, is bij de 
besluitvorming toegepast, maar het Natura 2000 doelendocument (2006) maakt geen 
onderdeel uit van het besluit. 
Met betrekking tot de vraag op welke wijze de gunstige staat van instandhouding voor dat 
betreffende habitattype of de betreffende soort kan worden bereikt, is er in de Nota van 
toelichting een uitgebreid overzicht opgenomen waarin aile gebieden staan vermeld waaraan 
voor het betreffende habitattype of soort een doel is toegekend. Op deze wijze is na te gaan 
hoe de landelijke opgave over het Natura 2000-netwerk is verdeeld. Het is echter een 
indicatieve vermelding, want het is niet de bedoeling in deze aanwijzing een besluit te nemen 
over de instandhoudingsdoelstellingen van andere gebieden. 

46 Uitvoering aangenomen motil:~ Snijder-Haze!hoff, TK 2008-2009, 31 700 XIV, ilr. 117. 
47 Wet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap (Natuurbeschermingswet 
1998). 
4B Zie voor een overzicht van de bronnen onder andere Ministerie van LNV (2007): Nota van Antwoord. 
Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden, bijlage 3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Den Haag. 
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Kernopgaven 
In paragraaf 1.3.4 van de Nota van Antwoord staat vermeld dat de kernopgaven een belangrijk 
hulpmiddel zijn bij de focus en eventuele prioritering binnen de Natura 2000-beheerplannen. Ze 
beschrijven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven per Natura 2000-landschap en zijn in 
het Natura 2000 doelendocument (2006) toebedeeld aan gebieden. Het toevoegen van de 
kernopgaven aan de Nota's van toelichting bij de definitieve aanwijzingsbesluiten heeft geen 
meerwaarde, omdat die informatie is opgenomen in het Natura 2000 doelendocument. 

Ambitieniveau van de instandhoudingsdoelstellingen 
Indien een soort of habitattype landelijk in een ongunstige staat van instandhouding verkeert, 
betekent dit niet automatisch dat in aile gebieden waar de betreffende waarde voorkomt 
hiervoor een hersteldoelstelling moet worden geformuleerd. In de Natura 2000 contourennotitie 
(2005) en het Natura 2000 doelendocument (2006) staan de hoofdlijnen voor het formuleren 
van de Natura 2000 doelen uitgewerkt. Daarmee is het Europese kader toegespitst op de 
Nederlandse situatie. Per gebied zijn er gebiedsdoelen opgesteld. Deze richten zich op de 
kwaliteit en oppervlakte van het habitattype of van het leefgebied van een soort. V~~r soorten 
wordt daarnaast een doel gesteld voor de gewenste populatie. V~~r sommige soorten en vrijwel 
aile vogels zijn hierbij richtinggevende aantallen genoemd. Deze dienen als (minimale) 
draagkracht voor het leefgebied binnen de begrenzing van het gebied. In het geval van herstel 
is de uitwerking van de landelijke doelen middels het principe van "strategisch lokaliseren" 
bepaald. Dat wil zeggen dat de herstelopgave is neergelegd in de gebieden waar de meeste 
potentie is om het habitattype of het leefgebied van de soort te verbeteren. V~~r verspreid 
voorkomende habitattypen en soorten is het niet mogelijk om de landelijke doelstellingen 
aileen binnen het Natura 2000-netwerk te realiseren. Opgaven buiten het Natura 2000-netwerk 
worden via ander natuurbeleid gerealiseerd, zoals de Flora- en faunawet en de Ecologische 
Hoofdstructuur. Voor een aantal habitattypen is in het Natura 2000 doelendocument de explicite 
keuze gemaakt om niet te streven naar een gunstige staat van instandhouding (Natura 2000 
doelendocument (2006), pagina 138). 
Met betrekking tot de vogeldoelen is in het Natura 2000 doelendocument (2006) opgenomen 
dat voor een gebied "bij een stijgende en stabiele lokale trend" een behoudopgave wordt 
geformuleerd. Een stijgende trend wordt als aanwijzing opgevat dat het leefgebied voor deze 
soorten al geschikt is en voldoende draagkracht heeft om bij te dragen aan een populatie hoger 
dan het gemiddelde in de periode 1999-2003. In dergelijke gevallen wordt volstaan met een 
behoudopgave omdat geen extra maatregelen ter verbetering van het leefgebied nodig worden 
geacht. In gevallen waarin de potentie van het gebied dusdanig wordt geacht dat de 
draagkracht van het gebied nog niet bereikt lijkt te zijn, wei gestreefd naar herstel van de 
populatie. Naar verwachting zal herstel van de populatie in dit soort gevallen optreden, zolang 
het leefgebied behouden blijft. 
Voor vogels geldt daarnaast dat bij behoudopgaven de aantallen gebaseerd zijn op het 
gemiddelde seizoensgemiddelde over de periode 1999-200349 (bij niet-broedvogels geldt de 
periode 1999/2000-2003/2004). Bij herstelopgaven zijn de aantallen meestal gebaseerd op de 
historische potentie van een Natura 2000-gebied, dat is het maximaal aantal vastgestelde 
vogels (of broedparen) over een interval van enkele jaren gedurende de periode 1980-2003 
(SOVON). Dit betekent dat op gebiedsniveau geen streefwaarden uit beschermingsplannen 
zoals het Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004 (2000) zijn gebruikt. Deze plannen 
hebben wei hun doorwerking gekregen in de landelijke instandhoudingsdoelstellingen en 
kunnen van belang zijn bij het opstellen van beheerplannen. Vervolgens is in de toelichtingen 
bij de instandhoudingsdoelstellingen aangegeven of het gebied met het gestelde doel ook kan 
voldoen aan de minimum eisen voor een sleutelpopulatie. 
Ook voor broedvogels geldt dat bij verspreid voorkomende soorten het niveau van een 
sleutelpopulatie in een specifiek gebied soms niet gehaald kan worden. Vaak is dan op 
regionale schaal sprake van een min of meer samenhangende populatie met meerdere kernen 
(meta-populatie), die qua omvang wei het minimale niveau van de sleutelpopulatie overstijgt. 

49 SOVON & CBS (2005): Trends van vogelaantallen in het Nederlandse Natura 2000 netwerk. SOVON
informatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. 
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Bij de evaluatie in 2015 worden zowel de ambities van de gebiedsdoelen als de landelijke 
instandhoudingsdoelstellingen, in geval van broedvogels met inbegrip van het aantal 
sleutelpopulaties, tegen het licht gehouden en wordt bekeken of bijstelling nodig is. 

Monitoring 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de 
periodieke algemene rapportages aan de Europese Commissie en voor de monitoring van de 
staat van instandhouding van soorten en habitattypen op landelijk niveau. Het ministerie van 
LNV 70rgt voor een !andeJijk monitoringss','steem. De gebiedsgerichte monitoring zal 
plaatsvinden op basis van de monitoringsparagraaf in de beheerplannen waarin ook rollen en 
verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt. V~~r zowel de landelijke als de gebiedsgerichte 
monitoring wordt momenteel - in samenhang - een programma van Eisen ontwikkeld in overleg 
met de betrokken bevoegde gezagen (ministerie van LNV, ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, ministerie van Defensie en de provincies (Interprovinciaal Overleg)). Zie ook 
paragraaf 1.5.1 van de Nota van Antwoord. 

I'-Julsituatie of uitgangspuiit 
In paragraaf 3.18 van de Nota van Antwoord staat vermeld dat bij het vaststellen van de 
gebiedsdoelen niet is uitgegaan van een bepaald referentiejaar, zoals het moment van 
aanwijzing als Vogelrichtlijngebied of aanmelding als Habitatrichtlijngebied. Bij het vaststellen 
van de doelen is gekeken naar de staat van instandhouding van de betreffende soort of het 
habitattype op landelijk niveau. Ook is gekeken naar de (minimaal) benodigde oppervlakte 
leefgebied en/of habitattype om een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau te 
realiseren. 
Die (Iandelijke) staat van instandhouding vormde mede de basis voor vaststelling van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor soorten en/of habitattypen per gebied. In de Nota's van 
toelichting bij de besluiten is aangegeven of voor een soort of habitattype in een concreet 
gebied een behoud- of herstelopgave geldt. Zo is bijvoorbeeld een behoudopgave geformuleerd 
als het gebied een voldoende bijdrage levert aan de realisering van het doe I op landelijk niveau 
of als onevenredige maatregelen nodig zouden zijn om het gebied een grotere bijdrage te laten 
leveren. 

Rea lisatieterm ij nen 
Zoals in paragraaf 3.16 van de Nota van Antwoord wordt gesteld, zijn termijnen onmisbaar om 
de realisatie van doe len te plannen. Deze planningen zijn grotendeels afhankelijk van regionale 
en zelfs lokale omstandigheden. Daardoor zijn de op te stellen beheerplannen de aangewezen 
plaats voor het bepalen van de realisatietermijnen. Om die reden is ervan afgezien 
realisatietermijnen in de aanwijzingsbesluiten op te nemen. 

Flankerend beleid 
In paragraaf 5.8 van de Nota van Antwoord staat als uitgangspunt geformuleerd dat de 
instandhoudingsdoelstellingen met behulp van bestaande budgetten worden gerealiseerd. De 
"bestaande budgetten" waaruit realisatie van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen 
gefinancierd moet worden, zijn grotendeels opgenomen in het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG). Daartoe behoren de Subsidieregeling Natuurbeheer, de Subsidieregeling 
Agrarisch Natuurbeheer en de financiele middelen voor de bestrijding van verdroging in de 
zogenoemde TOP-lijst gebiedenso • Daarnaast is ook het bestaande beheerbudget voor 
Staatsbosbeheer een financieringsbron voor de instandhoudingsdoelstellingen. Waar de Natura 
2000-instandhoudingsdoelstellingen gekoppeld zijn aan waterkwaliteit kunnen de additionele 
kosten worden gefinancierd via het spoor van de Kaderrichtlijn Water. Veel 
subsidiemogelijkheden voor inrichting en (agrarisch) natuurbeheer zijn met het ILG onder 
verantwoordelijkheid van de provincies gekomen. De provincies bieden deze 

50 De door de provincies opgestelde lijsten met gebieden die in het kader van het verdrogingsbeleid met voorrang 
worden aangepakt. 
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subsidiemogelijkheden aan door middel van provinciale subsidieregelingen zoals Provinciale 
Subsidieregeling Natuurbeheer en de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. 

4.2 SPECIFIEKE REACTIES OVER DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
Een inspreker stelt dat aan het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer een aantal relevante 
kernopgaven zijn toebedeeld, echter zonder een zogenoemde "sense of urgency". De 
problem en zijn bekend, de urgentie wordt gedeeld en regionale overheden ook al concrete 
maatregelen hebben ontwikkeld. 
Een inspreker is van mening dat ontwikkeling van een evenwichtiger watersysteem z6 
noodzakelijk is, dat daaraan prioriteit zou moeten worden gegeven. Dit geldt voor kernopgave 
4.01, zowel voor de wateropgave als de beheeropgave (dit laatste in samenhang met de 
ongunstige staat van meerdere soorten watervogels). 

Deze zienswijzen hebben niet tot aanpassing van het besluit geleid, omdat kernopgaven geen 
onderdeel uitmaken van dit aanwijzingsbesluit. Het uitwerken van prioriteiten in water- en 
beheeropgaven, waartoe de in het Natura 2000 doelendocument opgenomen kernopgaven een 
aanzet geven, dient plaats te vinden in het beheerplan. Zie verder het punt "kernopgave" in 
paragraaf 4.1 hiervoor. 

Enkele insprekers wijzen erop dat het Markermeer & IJmeer een jong en instabiel ecologisch 
systeem is, waarin bepaalde elementen (nog) ontbreken, en dat de structuur van het gebied 
niet klopt. Ondiepe, beschutte oeverzones, eilanden, buitendijkse moerassen en binnendijkse 
natte natuur ontbreken vrijwel geheel. Door deze toe voegen ontstaat een robuuster, 
klimaatbestendiger systeem, waardoor tevens leefgebied wordt gecreeerd voor moerasvogels 
waarvoor het gebied nu nog niet is aangewezen: grote zilverreiger, roerdomp, woudaap, grote 
karekiet, bruine kiekendief en zomertaling. 

Het belang van onder meer een meer evenwichtig systeem en moerasvorming wordt voor het 
gebied Markermeer & IJmeer weergegeven in de kernopgaven die aan het gebied zijn 
toegekend (zie paragraaf 5.5 van het Natura 2000 doelendocument (2006)). Of de genoemde 
elementen wellicht noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doe len kan mede op basis van de 
kernopgaven worden beoordeeld in het beheerplan. Daarnaast is het volgens de systematiek 
niet mogelijk om in het aanwijzingsbesluit vooruit te lopen door een doelstelling op te nemen 
voor toe te voegen leefgebied van vogelsoorten die nu niet in voldoende aantallen in het gebied 
voorkomen. Zie bijlage B.2 van de Nota van toelichting voor een verdere toelichting op de 
wijzigingen in vogelsoorten ten opzichte van de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied en/of het 
ontwerpbesluit. De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van dit aanwijzingsbesluit. 

Een inspreker wijst erop dat ondanks de grote waarde die het gebied heeft voor vogels, de 
kwaliteit ervan nog steeds hard achteruit gaat. 

De zienswijze heeft voor dit gebied niet tot wijzigingen van het aanwijzingsbesluit geleid. 
Voor aile vogelsoorten in het gebied geldt een behoudsopgave. Voor behoud kan een 
inspanning nodig zijn. Het beheerplan kan daarover duidelijkheid geven. Voor een aantal 
soorten, waaronder de fuut, de tafeleend en het nonnetje, wordt tevens onderzocht53 hoe de 
kwaliteit van het leefgebied verbeterd kan worden. Tot de resultaten van dit onderzoek bekend 
zijn is voor aile vogelsoorten gekozen voor een behoudsdoel. 

Enkele insprekers merken op dat het Markermeer & IJmeer is aangewezen ten behoeve van 
ganzen en smienten. De populaties nemen de laatste jaren explosief toe. Zij menen dat dit 
gebied een bron wordt van verspreiding van ganzen over heel Laag Holland en dat de schade in 
en om de Natura 2000-gebieden sterk zal toenemen. Men verzoekt dringend om aanvaardbare 
grenzen aan de populatiegroei van ganzen en smienten te stellen. Tevens moet er een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen overwinterende en overzomerende ganzen. 

De instandhoudingsdoelstellingen van ganzen en smienten hebben betrekking op 
overwinterende niet-broedvogels. Het past niet bij de vastgestelde systematiek om een 
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bovengrens te stellen aan de populatie. In het doel staat het leefgebied centraal en is het 
aantal vogels op zichzelf niet afrekenbaar. Wei is aan de toelichting op de doelstellingen van de 
grauwe gans toegevoegd dat deze geen betrekking heeft op de eventuele functie van het 
gebied als broedgebied voor deze soort. Zie ook hoofdstuk 7 van bijlage evan deze Nota van 
toelichting over schade in de omringende gebieden. 

Enkele insprekers brengen naar voren dat voor de aalscholver draagkracht voor een populatie 
van het Markermeer & IJmeer als behoudopgave wordt geformuleerd. In de eerste tranche 
ontwerp-aanwfjzfngsbes!uiten is voor de aalscholver vaor meerdere gebieden t::t::n bijdrage aan 
een regionale populatie als opgave geformuleerd. Inspreker wi! aandringen op een eenduidige 
systematiek en voorkeur gaat daarbij uit naar concrete meetbare doelen per 
beschermingszone. 

De zienswijze is niet overgenomen. Bij de aalscholver als niet-broedvogels is geen regionale 
doelstelling gebruikt. Het genoemde aantal betreft overigens een draagkrachtschatting. 

Een inspreker is ,'jet ntet eens met het opnemen van de aalscholver als 
instandhoudingsdoelstelling. In het Beleidsbesluit Binnenvisserij staat dat het vigerende beleid, 
gericht op het voorkomen van het ontstaan van nieuwe aalscholverkolonies, zal worden 
gecontinueerd. Een onderzoek naar de invloed van de aalscholver op de visstand sluit niet uit 
dat deze grater is dan altijd werd gedacht. Daarnaast wordt op dit moment de effecten van de 
aalscholver op visbestanden, met name ook op die van de bedreigde paling, onderzocht. 

De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het besluit. De aalscholver als niet
broedvogel is gehandhaafd, omdat de soort eerder was opgenomen in de Vogelrichtlijn 
aanwijzingsbesluiten van Markermeer en van IJmeer. Onzekerheid over de invloed op andere 
(ecologische) waarden kan geen reden zijn om doelen achterwege te laten. Het beleid om het 
ontstaan van nieuwe aalscholverkolonies te voorkomen volgens het Beleidsbesluit 
Binnenvisserij staat niet op gespannen voet met het onderhavige Natura 2000-besluit. In 
beschermde natuurgebieden, zoals dit Natura 2000-gebied, moet de predatie op vis door 
aalscholvers immers uitsluitend worden beoordeeld binnen het gevoerde natuurbeheer51

• Dit 
betekent dat het beheerplan daarvoor het geeigende instrument is, niet dit aanwijzingsbesluit. 
V~~r de aalscholver als broedvogel is een doel toegevoegd aan het onderhavige besluit naar 
aanleiding van zienswijzen over de hoogte van de regionale doelstelling. Recent is er een 
kolonie gevestigd bij Trintelhaven. Op de schaal van het IJsselmeergebied is er geen sprake van 
nieuwvestiging, maar van verbrokkeling en opsplitsing van kolonies in het IJsselmeergebied. 
Bijvoorbeeld van 't Ven bij Enkhuizen en de Oostvaardersplassen, die kleiner zijn geworden, en 
De Kreupel dat is gegroeid 52

• De kolonie bij Trintelhaven past ook in dat beeld. Daarnaast is er 
op de schaal van het IJsselmeergebied sprake van een dalende trend, zodat het totale aantal 
aalscholver niet is toegenomen. Zie ook de toelichting bij de tabel in bijlage BA (broedvogels) 
van deze Nota van toelichting. De conclusies uit het hier bedoelde onderzoek zijn, voor wat 
betreft de winterperiode, gebaseerd op gegevens uit De Wieden en Weerribben, waar de 
samenstelling van de visstand duidelijk anders is dan in het IJsselmeer en Markermeer. 

Enkele insprekers zijn van mening dat voor een aantal habitattypen en -soorten en 
vogelsoorten een hersteldoelstelling dient te worden opgenomen op grond van de huidige 
ongunstige, of zeer ongunstige staat van instandhouding, mede vanuit een voorzorgsprincipe 
en vanwege de ongunstige ecologische situatie in het Markermeer & IJmeer. Het gaat hierbfj 
ondermeer om de volgende habitattypen en -soorten en vogelsoorten: kranswierwateren 
(H3140), rivierdonderpad (Hl163), meervleermuis (H1318), visdief (A193), krooneend (A058), 
kuifeend (A061), fuut (AOOS), tafeleend (A059), nonnetje (A068) en zwarte stern (A197). 

51 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1999): Beleidsbesluit Binnenvisserij, pagina 17. Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag. 
52 Van Dijk A.J. et al. (2007): Broedvogels in Nederland in 2005. SOVON-monitoringsrapport 2007/01. SOVON 
Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. 
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De zienswijzen zijn niet overgenomen. Er is op gebiedsniveau geen herstelopgave omdat er 
voor de genoemde soorten en habitattypen op landelijk niveau geen herstelopgave is 
geformuleerd. Zie voor de motiveringen per habitattype en soort bijlage BA van deze Nota van 
toelichting. Voor de meeste van de genoemde vogelsoorten geldt dat de belangrijkste oorzaken 
van afname waarschijnlijk slecht stuurbaar zijn. Het is een beleidskeuze53 geweest dat eerst 
onderzoek uitgevoerd moet worden om duidelijk krijgen wat de mogelijkheden voor verbetering 
van de kwaliteit van het leefgebied zijn, voordat een eventuele herstelopgave wordt 
geformuleerd. 

Een inspreker verzoekt een herstelopgave voor de visdief te formuleren, gezien de matig 
ongunstige staat van instandhouding, de gemiddelde relatieve bijdrage (2-15%) en de (sterk) 
positieve herstelmogelijkheden54

• 

De zienswijze is niet overgenomen. 
Er is gekozen voor een landelijke behoudopgave, ondanks de landelijk matig ongunstige staat 
van instandhouding, aangezien zich op landelijk niveau al jarenlang een geleidelijke toename 
aftekent. Dit is weergegeven in de gunstige beoordeling van het toekomstperspectief (Natura 
2000 doelendocument). Een stijgende trend wordt als aanwijzing opgevat dat het leefgebied 
voor deze soorten al geschikt is en voldoende draagkracht heeft om bij te dragen aan herstel 
van de populatie. De draagkracht van de visdief behorende tot het gebied ligt gezien de 
landelijke instandhoudingsdoelstelling ("behoud omvang en behoud kwaliteit voor herstel 
populatie") hoger dan de som van het gemiddeld aantal broedparen in de periode 1999-2003. 
In het Markermeer & IJmeer wordt herstel populatie, gezien de schommelingen van de 
aantallen die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan de beschikbaarheid van geschikte 
nestplaatsen, niet ten doel gesteld. Bijdrage aan herstel van landelijk populatie wordt, gezien 
de huidige situatie en de potentie van de gebieden, realistischer geacht in het Deltagebied 
(Haringvliet (109), Krammer-Volkerak (114), Grevelingen (115), Oosterschelde (118L 
Zoommeer (120) en Westerschelde & Saeftinghe (122)) en het IJsselmeer (072). Hierdoor 
wordt herstelopgave voor de visdief in het Markermeer & IJmeer niet noodzakelijk geacht. 

Een inspreker merkt op dat het voorkomen van het nonnetje voor een groot deel bepaald wordt 
door het voorkomen van de spiering. Het bestand hiervan is sinds 1990 sterk teruggelopen. 
Door het opnemen van een kwantitatieve doe/stelling voor het nonnetje wordt geen recht 
gedaan aan het dynamische karakter van het ecosysteem van het gebied. Feite/ijk wordt een 
hypothetische situatie vastge/egd, die zich in werke/ijkheid niet meer voordoet. Hierdoor 
worden bestaande en nieuwe (recreatieve) activiteiten, in dit geva/ een zei/schoo/, vo/gens 
inspreker te zwaar beoordeeld. 

De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het besluit. De aanwijzing van het nonnetje in 
het gebied vervalt niet, omdat het gemiddelde seizoensmaximum van bijna 650 vogels in de 
periode 1999-2003 nog steeds veel hoger was dan 0,1% van de biogeografische populatie (40) . 
De soort heeft een behoudsopgave, waarbij de draagkracht van het gebied voldoende moet zijn 
voor gemiddeld 80 vogels. Dit seizoensgemiddelde van 80 vogels is berekend over de vijf jaren 
1999-2003, zodat enige fluctuatie is inbegrepen. Overigens zijn nonnetjes nagenoeg aileen 
aanwezig in de maanden december tot en met maart. Het beheerplan kan duidelijkheid geven 
over (recreatieve) activiteiten. 

Een inspreker is van mening dat voor de tafeleend, ofschoon de betreffende populatie in 
ongunstige staat van instandhouding verkeert, geen herste/opgave geformu/eerd is. A/s reden 
hiervoor wordt aangevoerd dat eerst onderzocht moet worden of en in hoeverre herste/ 
kwaliteit /eefgebied moge/ijk is en wordt zijde/ings verwezen naar de groeiende betekenis van 
de Ve/uwerandmeren. Vo/gens inspreker is hier sprake van een onjuiste omkering van 
handelen, wat ten koste gaat van de noodzake/ijke herstelopgave voor deze soort. 

53 Zie Natura 2000 doelendocument (2006), hoofdstuk 6, pagina 142-143. 
5 ~ Arcadis/ Alterra (2008): Toekamst vaar de natuur in Markermeer en IJmeer. 
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De zienswijze is niet overgenomen. Een van de uitgangspunten van het beleid is dat bij de 
doorvertaling van de landelijke doelen naar de doe len op gebiedsniveau wordt gelet op de 
huidige kwaliteiten en de beste mogelijkheden om op termijn een duurzame situatie te 
behouden of te krijgen tegen een zo gering mogelijke inspanning ("strategisch localiseren"). In 
het geval van de tafeleend is er eerst nader onderzoek nodig om mogelijk tot een zorgvuldige 
beleidswijziging te komenS3

. 

Een inspreker is het nfet eens met het feit dut vaai de z'vvarte stern get=n concrete 
streefgetallen in de doe/stellingen zijn opgenomen. De s/aapp/aatsen zijn bekend en er zijn ook 
in de tijd gezien vo/doende s/aapp/aatsen beschikbaar om trends te definieren en de 
(herstel)opgave a/snag te kwantificeren. 

V~~r aile vogels is een kwantificering van de draagkracht in de doelstelling opgenomen, mits er 
voldoende betrouwbare gegevens aanwezig zijn die aan deze kwantificering ten grondslag 
kunnen liggen. In het geval van de zwarte stern in het Markermeer & IJmeer is hiervan geen 
sprt:lke vanvvege onvoldoende of ungeschikte gegevens, zodat de wens om de opgave alsnog te 
kwantificeren niet mogelijk is. 

De ec%gische re/evantie van het Markermeer & IJmeer voor een popu/atie van twee /epe/aars 
is va/gens een inspreker niet duide/ijk. Daarnaast is ten opzichte van de waarde van de 
om/iggende Natura 2000-gebieden zoa/s Lepe/aarplassen, Oostvaardersplassen en het 
IJsse/meer een popu/atie van twee van weinig belang. 

De Vogelrichtlijngebieden IJmeer en Markermeer zijn eerder aangewezen voor de lepelaar. Het 
biotoop van deze soort heeft mede de begrenzing bepaald. Het aandeel van de landelijke 
populatie dat (geregeld) in het gebied aanwezig is, is <2% (klasse C, zie bijlage 804), en dat is 
volgens de systematiek een relevante bijdrage aan de landelijke doelstelling. Van de 
omliggende gebieden Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en het IJsselmeer is de relatieve 
bijdrage respectievelijk <2% (C), 6-15% (82), en 2-6% (81). De zienswijze heeft niet geleid 
tot aanpassing van het besluit. 

Het gebied Markermeer & IJmeer wordt aangewezen voor een aanta/ bij/age I-soorten. Uit het 
onderzoek van SOVON blijkt dat voor een achtta/ van deze soorten dit gebied niet tot een van 
de vijf be/angrijkste gebieden behoort (SOVON: "Trends van vogels in het Neder/andse Natura 
2000 netwerk") (Iepe/aar, brandgans, visdief, fuut, grauwe gans, krakeend, s/obeend en 
brilduiker). Op basis van deze soorten is er dus geen reden om het gebied Markermeer & 
IJmeer aan te wijzen en er dienen in het aanwijzingsbes/uit geen instandhoudingsdoe/stellingen 
te worden opgenomen. Voor een andere conclusie is geen basis te vinden in de 
Natuurbeschermingswet 1998. Immers, in het tweede lid onder a van artike/ lOa van de 
Natuurbeschermingswet 1998 staat dat de instandhoudingsdoelstellingen van de /eefgebieden 
worden opgenomen voor zover dit is vereist ingevo/ge de Voge/richtlijn. 

De zienswijze is niet overgenomen. Voor een nadere onderbouwing van aangewezen soorten en 
instandhoudingsdoelstellingen zie bijlage B.2 (wijzigingen in vogelsoorten ten opzichte van 
aanwijzing als Vogelrichtlijngebied en/of het ontwerpbesluit) en paragraaf 5.1 (inleiding 
instandhoudingsdoelstellingen) van deze Nota van toelichting. 

Een inspreker merkt het volgende op. De klimaatverandering zal vermoede/ijk hoe dan ook 
leiden tot veranderingen in de aanwezigheid van soorten. De inspreker vraag of hier middels 
bepaalde maatregelen ook op kan worden ingespeeld en pleit ervoor om in plaats van het 
Peipsimeer (Est/and & Rus/and), een zuidelijker gebied a/s referentie te gebruiken. 

Het beleid voor Natura 2000 en trends, dynamiek en autonome ontwikkelingen staat hiervoor 
beschreven in paragraaf 4.1 van bijlage evan deze Nota van toelichting. Daarnaast is het de 
bedoeling dat in de beheerplannen een monitoringsparagraaf zal worden opgenomen. Zie 
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verder het punt "Monitoring" van paragraaf 4.1 hiervoor. De zienswijze heeft niet tot 
aanpassing van het besluit geleid. 

5. REACTIES OVER DE RECHTSGEVOLGEN 

5.1 ALGEMEEN 
Er wordt gewezen op het feit dat de gevolgen van het huidig gevoerde natuurbeleid een 
onevenredige belasting vormen voor de bevolking van Lelystad. Men stelt dat het onmogelijk is 
om op basis van de stukken te bepalen wat de gevolgen van de aanwijzing zijn voor de 
individuele bedrijfsvoering. De scheiding in tijd tussen het aanwijzingsbesluit en het beheerplan 
wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. Daarnaast worden er veel opmerkingen gemaakt 
en vragen gesteld over de diverse facetten van bestaand gebruik, de externe werking, de 
relatie met het toetsingskader Ammoniak en Natura 2000, de relatie met de Kaderrichtlijn 
Water, de opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water en de relatie met planologische 
kernbeslissingen, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. 
Enkele insprekers wijzen er op dat 1 oktober 2005 (de inwerkingtreding van de 
Natuurbeschermingswet 1998) niet als peildatum voor bestaand gebruik kan dienstdoen. 

Met betrekking tot de hierboven genoemde argumenten worden de volgende opmerkingen 
gemaakt: 

Externe werking 
Het is moeilijk aan te geven wat de precieze omvang van de externe werking van een bepaalde 
activiteit is. In paragraaf 4.3 van de Nota van Antwoord staat dat dit afhangt van de aard van 
de activiteit zelf, de intensiteit ervan en de gevoeligheid van de aanwezige habitattypen en 
soorten. Het valt op voorhand dus niet te zeggen of er beTnvloeding plaatsvindt. Dat betekent 
dat wanneer niet uitgesloten kan worden dat een Natura 2000-gebied door een bepaalde 
activiteit wordt be"invloed, er bekeken moet worden of er op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 een vergunningplicht voor een bepaalde activiteit aan de orde is. 
Het is dus evenmin aan te geven waar de externe werking van een bepaalde activiteit eindigt. 
Het beleid om nieuwe natuur van na 1 mei 1988 niet als verzuringgevoelig aan te merken, is 
nooit van toepassing geweest op de oude Natuurbeschermingswet. Ook voor de 
inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 was het v~~r de beoordeling aileen van 
belang of een bepaalde activiteit schade aan een aangewezen beschermd natuurmonument 
toebracht. De vraag of een dee I van een bepaald beschermd natuurmonument als zogenoemde 
nieuwe natuur moest worden aangemerkt, heeft in deze besluitvorming geen rol gespeeld. Ais 
een bepaald gebied als beschermd natuurmonument was aangewezen, genoot zo'n 
natuurmonument de volledige bescherming van de Natuurbeschermingswet. 
In het beheerplan zal duide/ijkheid gegeven worden voor welke activiteiten een 
vergunningplicht aan de orde kan zijn. De afstand tussen de locatie van de activiteit en de te 
beschermen natuurwaarden is daarbij niet altijd doorslaggevend; het gaat er om of een 
bepaalde activiteit al dan niet de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied, waar 
habitattypen en leefgebieden van soorten onderdeel van uitmaken, kan aantasten. 
Rond de Natura 2000-gebieden wordt, volgens sommige insprekers, een beschermingszone 
ingesteld van 3.000 meter. Dat is echter niet van toepassing op de beoordeling van effecten op 
Natura 2000-gebieden. In het kader van de Interimwet ammoniak en veehouderils werd in 
verband met de ammoniakdepositie een zone van 3.000 meter gehanteerd. Binnen die zone 
was de be'invloeding door een veehouderijbedrijf van verzuringsgevoelig gebied nog meetbaar. 
Tot deze grens kon een vergunningplicht voor deze verzuringsgevoelige gebieden aan de orde 
zijn. Deze grens is inmiddels vervallen. Natura 2000 is gericht op de bescherming van de in het 
gebied voorkomende habitattypen en soorten. Een exacte grens waar de externe werking 
ophoudt, is in algemene zin niet aan te geven. Dit wordt van geval tot geval beoordeeld. 

55 Wet van 9 juni 1994, houdende tijdelijke regeling inzake de ammoniakdepositie veroorzaakt door veehouderijen 
(Interimwet ammoniak en veehouderij). Staatsblad 1994, nr. 634. 
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Bepalend is dus niet de afstand, maar of er sprake kan zijn van verslechtering of significante 
verstoring van natuurwaarden in het betreffende gebied. 

Beschermde natuurmonumenten 
In de paragrafen 3.15, 4 .6.4 en 4 .6.9 van de Nota van Antwoord staat dat een belangrijk deel 
van de aan te wijzen Natura 2000-gebieden, zoals dit gebied, reeds onder de oude 
Natuurbeschermingswet als beschermd of als staatsnatuurmonument was aangewezen, in dit 
geval Kustzone Muiden. Op grond van artikel 15a van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt 
een besluit tot aanwijzing van een hpschermd natuurmonument zodra het gebied is 
aangewezen als Natura 2000-gebied en voor zover het beschermde natuurmonument binnen 
dat Natura 2000-gebied ligt. Dat betekent dat wanneer een deel van het beschermde 
natuurmonument buiten het Natura 2000-gebied ligt, de oude aanwijzing als natuurmonument 
voor dat gebiedsdeel van kracht blijft. V~~r Vogelrichtlijngebieden was dit reeds aan de orde. 
De instandhoudingsdoelstelling heeft, voor het deel van het Natura 2000-gebied waarop de 
aanwijzing als beschermd natuurmonument betrekking had, vanaf dat moment mede 
betrekking op de doelstellingen van dat beschermde natuurmonument ten aanzien van het 
behoud, herste! en de ontwikkeling vun het natuursctwon of de natuurwetenschappeiijke 
betekenis. Bepalingen uit de aanwijzingen tot beschermd natuurmonument over natuurschoon, 
rust, stilte en over de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermde 
natuurmonument blijven gewoon van kracht en zullen mede de inhoud van het beheerplan 
gaan bepalen. Op dit onderdeel brengt Natura 2000 geen verandering in de bestaande situatie. 
De minister van LNV heeft in haar brief van 30 juni 2009 (PDN 2009.56) aan de Tweede Kamer 
aangekondigd een voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in procedure te 
zullen brengen. Zie voor verdere toelichting met betrekking tot beschermde 
natuurmonumenten paragraaf 5.8 Beschermde natuurmonumenten van de Nota van 
toelichting. 

Bestaand gebruik: peildatum en vergunningplicht 
In paragrafen 4.1 en 4.2 van de Nota van Antwoord wordt uitvoerig ingegaan op bestaand 
gebruik en hoe daarmee wordt omgegaan. 
Het aanwijzen van een Natura 2000-gebied leidt niet tot een verbod op het verrichten van 
bepaalde handelingen zoals zeilen en andere watersporten. In het aanwijzingsbesluit staat 
aileen vaor welke waarden het gebied is aangewezen en wat de grens van het betreffende 
gebied is. In het besluit zelf is niet aangegeven of, en onder welke voorwaarden, een activiteit 
kan worden toegestaan. 

Op grond van de huidige Natuurbeschermingswet 1998 geldt een vergunningplicht voor 
activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde natuur kunnen verslechteren of 
een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het 
gaat daarbij niet om een vergunning voor aile activiteiten, maar aileen voor mogelijk 
schadelijke of significant verstorende activiteiten. 
Daarnaast is er In de wet een uitzondering gemaakt voor bestaand gebruik waarvoor geen 
(nieuwe) vergunning nodig is. Deze uitzondering geldt, totdat het eerste beheerplan v~~r het 
desbetreffende Natura 2000-gebied onherroepelfjk is geworden, voor bestaand gebruik "indien 
dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 
een Natura 2000-gebied maar dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of 
plannen significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied" (artikel 
19c, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998). 
Tot na het onherroepelijk56 worden van het Natura 2000-beheerplan is de vergunningplicht niet 
van toepassing op bestaand gebruik. De Natuurbeschermingswet 1998 omschrijft bestaand 
gebruik als "iedere handeling die voor 1 oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet 
in betekenende mate is gewijzigd". 

56 Een beheerplan is pas onherroepelijk nadat aile juridische beroepsprocedures, die volgen op de definitieve 
vaststelling van zo'n beheerplan, definitief zijn afgerond. 
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Om te voorkomen dat het bestaand gebruik de kwaliteit van de natuurlijke habitattypen en de 
leefgebieden van soorten in een Natura 2000-gebied verslechtert en dat er door bestaand 
gebruik storende factoren optreden die een significant effect kunnen hebben op de soorten 
waar het gebied voor is aangewezen, draagt het ministerie van LNV de verantwoordelijkheid 
dat - totdat het beheerplan onherroepelijk wordt - er in het gebied passende maatregelen 
genomen worden. In het uiterste geval kan dit betekenen dat op last van het ministerie van 
LNV het bestaande gebruik wordt stilgelegd. Het initiatief daartoe zal in aile gevallen van het 
ministerie van LNV uitgaan. Een vergunning blijft echter noodzakelijk als een bedrijf zich nieuw 
vestigt of wanneer een (bestaande) activiteit wordt uitgebreid of gewijzigd. 

In het beheerplan zal het bestaande gebruik beschreven moeten worden en zal zo nodig aan 
voorwaarden worden gebonden. Zoals in paragraaf 4.2.4 van de Nota van Antwoord reeds 
uiteen wordt gezet, worden geen activiteiten per definitie gelegaliseerd. Dat een bepaalde 
activiteit om wat voor reden dan ook als bestaand gebruik wordt aangemerkt, wil nog niet 
zeggen dat deze activiteit in het beheerplan zal worden toegestaan. Dat geldt ook voor 
inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn volgens het Besluit landbouw milieubeheer (2006)57 
uit de Wet milieubeheer of reeds in het bezit zijn van een milieuwetvergunning. Zodra de 
Crisis- en herstelwet definitief is, is voorzien dat bestaand gebruik dat onverhoopt niet in het 
beheerplan wordt opgenomen, vrijgesteld blijft van de vergunningplicht. 

Doorwerking aanwijzing in andere plannen 
De verplichting om Natura 2000-gebieden aan te wijzen voigt direct uit de Habitatrichtlijn en uit 
de Vogelrichtlijn. Mede op basis van Europeesrechterlijke uitspraken kan er bij de selectie en bij 
de begrenzing van Natura 2000-gebieden uitsluitend van ecologische criteria worden uitgegaan. 
Dat betekent in de praktijk dat de grenzen van deze gebieden zijn bepaald door het gebruik dat 
de betreffende planten- en diersoorten van het gebied maken. Terreindelen die van mindere 
kwaliteit zijn, kunnen deel uitmaken van Natura 2000-gebieden als herstel van die terreinen 
haalbaar is en als ze nodig zijn voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 
Daardoor zal de begrenzing van zo'n gebied niet in aile gevallen overeenkomen met de 
bestemming die in een vastgesteld bestemmingsplan aan het gebied is toegekend. In het 
uiterste geval zou dat kunnen betekenen dat een bepaalde bestemming die in een 
bestemmingsplan aan zo'n gebied rechtsgeldig is toegekend, toch niet gerealiseerd kan 
worden, omdat daarvoor geen vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 kan 
worden verleend. In paragrafen 4.2 en 6.1 van de Nota van Antwoord wordt hierop verder 
ingegaan. Ook voor reconstructieplannen58, provinciale waterplannen en waterbeheerplannen 
van de waterschappen geldt een gelijksoortige situatie. Het kan zijn dat dit soort plannen nog 
onvoldoende concreet zijn om ze op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden te toetsen, maar 
op een gegeven moment zullen al deze plannen, al dan niet bij hun nadere uitwerking, bij het 
opstellen van beheerplannen afgestemd worden (paragraaf 6.3.2 van de Nota van Antwoord). 

Veiligheid waterkering en kustbeheer in relatie tot Natura 2000 
De veiligheid van de gebieden geldt als een dwingende reden van groot openbaar belang die, 
bij afwezigheid van alternatieven, ingrepen met een significant effect in het Natura 2000-
gebied rechtvaardigen. Dat betekent dat Natura 2000 het waarborgen van de (kust- en 
water)veiligheid niet ir. de weg zal staan. Zie ook paragraaf 6.3.3 van de Nota van Antwoord. 
Projecten, plannen en afspraken die verband houden met het kustbeheer komen aan de orde in 
de Natura 2000-beheerplannen (paragraaf 1.1.8 van de Nota van Antwoord). 

57 Besluit van 13 juli 2006, houdende regels voor akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt, 
melkrundveehouderijen, gemechaniseerde loonbedrijven, witloftrekkerijen, teeltbedrijven met eetbare paddestoelen, 
paardenhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, spoelbassins en opslagen van vaste mest (Besluit 
landbouw milieubeheer). 
58 Plannen op grond van de Wet van 31 januari 2002, houdende regels inzake de reconstructie van 
concentratiegebieden (Reconstructiewet concentratiegebieden). Staatsblad 2002, nr.llS. 
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Relatie met stikstof 
In paragraaf 6.2 van de Nota van Antwoord wordt ingegaan op het toetsingskader Ammoniak 
en Natura 2000. Bij het realiseren van de instandhoudingsdoelsteliingen voor Natura 2000-
gebieden spelen de negatieve gevolgen van stikstofdepositie, met name ammoniak, een 
belangrijke rol. Om duidelijkheid te bieden tot het moment van vaststellen van de 
beheerplannen is besloten interim-beleid te ontwikkelen. Dit zogenoemde toetsingskader 
Ammoniak en Natura 2000 is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk samen opgesteld en in februari 2007 bestuurlijk 
geaccordeerd. Lrlnd- en TuinboL!\A! Organisatle Neder!and (LTO) heeft lngestemd rnet uit 
akkoord. Op 22 mei 2007 is het als handreiking aan het bevoegd gezag verstuurd en tevens 
aan de Tweede Kamer. 
Met behulp van het toets ingskader Ammoniak en Natura 2000 konden provincies relatief 
eenvoudig beoordelen of veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden mochten 
uitbreiden of niet. Ook konden provincies met het toetsingskader beoordelen of nieuwe 
bedrijven zich er konden vestigen. De ammoniakuitstoot was daarbij bepalend. 
In maart 2008 heeft de Raad van State echter geoordeeld dat het toetsingskader Ammoniak en 
Natura 2000 onvoldoende Zekeiheid biedt dat de natuurwaarden in Natura 2UUO-gebieden niet 
worden aangetast. Het toetsingskader is daardoor vervallen als generiek instrument. 
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de minister van LNV de Taskforce Trojan ingesteld. De 
taskforce heeft aangegeven dat er verschiliende factoren van invloed zijn op het behalen van 
de instandhoudingsdoelstellingen; stikstofdepositie is er een van. Het rapport van deze 
taskforce heeft vervolgens geleid tot een proeve van een handreiking voor het bevoegd gezag 
die op 24 november 2008 aan de Tweede Kamer59 is gestuurd. Deze handreiking is een 
hulpmiddel en bevat aanwijzingen voor de beoordel ing van bestaand gebruik en voorgenomen 
activiteiten in of in de omgeving van Natura 2000-gebieden die stikstofdepositie veroorzaken. 
Het is aan het bevoegd gezag om maatwerk te leveren bij de beoordeling van (voorgenomen) 
activiteiten en daarbij zoveel mogelijk de relevante factoren die hierop van invloed zijn te 
betrekken. Zo kan bijvoorbeeld - afhankelijk van de situatie - een afname van depositie 
worden verrekend met de depositie veroorzaakt door de activiteit die ter beoordeling voorligt 
(saldering), zodat ruimte ontstaat voor economische ontwikkeling. Het voordeel hiervan is dat 
economische ontwikkeling, mits deze gepaard gaat met afname van de mi lieudruk, het 
realiseren van instandhoudingsdoelstellingen dichterbij kan brengen. Dit dient echter op 
gebiedsnlveau op ecologische wijze onderbouwd te worden. 
In het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet, zoals ingediend bij de Eerste Kamer, is een 
stikstofvoorziening opgenomen die regelt dat indien er geen sprake is van een toename van de 
stikstofdepositie er een vrijstelling van de vergunningplicht geldt voor het aspect stikstof. 
Verder komt er een Programma Stikstof gericht op borging van de dalende lijn van de 
depositie. 
In het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is het habitattype kranswierwateren (H3140) 
het meest gevoelig voor stikstoFo. 

Kaderrichtlijn Water 
Het gebied Markermeer & IJmeer maakt deel uit van het stroomgebied Rijndelta 61

• V~~r de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is voor de Rijndelta een stroomgebiedbeheerplan 
vastgesteld. Natura 2000-gebieden zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen als 
gebieden waar water een bijzondere beschermi l1 g behoeft. De in het stroomgebiedbeheerplan 
Rijndelta op te nemen milieudoelstellingen en bijbehorende maatregelen moeten dan ook 
overeenstemmen met de doelen van Natura 2000. De afstemming van doelen en de weergave 
daarvan in het stroomgebiedbeheerplan beperkt zich tot die delen van de doelsteliingen van 
Natura 2000 die een relatie hebben met de ecologische of chemische kwaliteit van het water. 
Het stroomgebiedbeheerplan wordt uitgewerkt in de provinciale waterplannen en in 
waterbeheerplannen van waterschappen. Daar waar in de afstemming strijdigheid kan ontstaan 

59 Tweede Kamer, 2008-2009, 30654, nr. 62. 
60 Van Dobben en Van Hinsberg (2008): Overzicht van kritische depositiewaarden voar stikstof, toegepast ap 
habitattypen en Natura 2000-gebieden. A/terra- rapport 1654. 
61 http:// www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvaering/ 
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wordt maatwerk toegepast en wordt afhankelijk van de situatie de KRW of de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen als richtinggevend genomen. 
Waar nodig zullen de lokale watervereisten en de daarvoor benodigde maatregelen verder 
worden uitgewerkt en in de Natura 2000-beheerplannen worden opgenomen. Zie ook Nota van 
Antwoord paragraaf 6.3. 

5.2 SPECIFIEKE REACTIES OVER DE RECHTSGEVOLGEN 
Een inspreker wijst er op dat het Habitatrichtlijngebied (Kustzone Muiden en Gouwzee) is 
aangewezen voor de rivierdonderpad en meervleermuis (oak als complementair doel voor het 
Vogelrichtlijngebied). Inspreker vindt het niet duidelijk op welke wijze effecten van plannen en 
activiteiten in het Vogelrichtlijngebied getoetst moeten worden aan effecten op deze 
Habitatrichtlijnsoorten. 

De externe werking van plannen en activiteiten in het gedeelte dat aileen als 
Vogelrichtlijngebied aangewezen is kan tot in het Habitatrichtlijngebied reiken en andersom. 
Hiermee moet rekening gehouden worden bij de vergunningverlening. V~~r de meervleermuis 
geldt dat het instandhoudingsdoel voor het gehele gebied geldt. Aile nieuwe activiteiten in het 
Vogelrichtlijngebied moeten dus ook getoetst worden aan de effecten op de meervleermuis. 

Enkele insprekers vrezen dat door de aanwijzing van het Markermeer & IJmeer tot Natura 
2000-gebied (inC/usief bepaalde beheers- en inrichtingsmaatregelen en wettelijke beperkingen) 
er een verhoogde kans is op ernstige ziektes voor mens en dier. 
Een inspreker vindt de aanwijzing van Natura 2000-gebieden in een tijd van een wereldwijde 
krediet-, voedsel- en klimaatcrisis niet verstandig. Veiligheid moet in Noord-Holland, een 
provincie die voor een groat deel onder zeeniveau ligt, het primaat krijgen, zeker nu overheden 
met teruglopende inkomsten te maken krijgen. Natura 2000 heeft een negatief effect op de 
financii:He en politieke slagkracht van provinciale overheden. Dit is in conflict met de doelstelling 
van algemeen beleid in Nederland en de nieuwe wet Ruimtelijke ordening, aldus inspreker. 

De volksgezondheid en veiligheid van de gebieden zijn dwingende redenen van groot openbaar 
belang in de zin van artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn (ge'implementeerd in artikel 199 van 
de Natuurbeschermingswet 1998). Deze aspecten zijn daarmee expliciet benoemde redenen in 
de Habitatrichtlijn die ingrepen in het Natura 2000-gebied, bij afwezigheid van alternatieven, 
rechtvaardigen. 
Bij het bepalen van de instandhoudingsdoelsteliingen zijn naast ecologische ook economische 
en socia Ie factoren meegewogen. Waar mogelijk heeft in die fase een zodanige keuze van 
instandhoudingsdoelstellingen in gebieden plaatsgevonden ("strategisch lokaliseren") dat 
behoud of herstel van habitattypen en soorten met zo min mogelijk inspanningen en gevolgen 
voor overheden, burgers en economische sectoren kan worden nagestreefd in de gebieden met 
de grootste ecologische potentie. Studies, uitgevoerd door het Landbouw Economisch Instituut 
en het Instituut voor Milieuvraagstukken hebben aangetoond dat deze werkwijze in lijn is met 
het principe "haalbaar en betaalbaar" (zie verder paragraaf 3.4 van de Nota van Antwoord 
(2007)). Ais bij het opstellen van de beheerplannen mocht blijken dat de noodzakelijke 
maatregelen disproportioneel zijn, kan worden bezien of de betreffende aanwijzingsbesluiten 
worden aangepast. Dit is ook verankerd in de aanwijzingsbesluiten. 

Enkele insprekers merken op dat het eigendomsrecht vrijwel volledig bij het Rijk berust, terwijl 
er gevolgen voor de particuliere belanghebbenden in de omgeving kunnen zijn. Doelen kunnen 
oak zander een aanwijzing bereikt worden. 

Het Markermeer & IJmeer is in 1994 en 2000 aangewezen in de vorm van meerdere 
Vogelrichtlijngebieden (zie ook hoofdstuk 2 van deze Nota van toelichting). De noodzaak van de 
aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden staat sindsdien niet meer ter discussie (zie paragraaf 
2.1 van bijlage evan deze Nota van toelichting). De aanleiding om 
instandhoudingsdoelsteliingen toe te voegen staat beschreven in hoofdstuk 5.1 van deze Nota 
van toelichting. De zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het aanwijzingsbesluit. 
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6. REACTIES OVER DE RELATIE MET DE BEHEERPLANNEN 
De wljze waarop de instandhoudingsdoe/stellingen a/ dan niet verwezen/ijkt moeten worden, 
wordt in ve/e zienswljzen aan de orde gesteld. Zo wordt in verschillende zienswljzen de wens 
uitgesproken om de plannen zo te ontwikkelen dat daardoor de aanwezige natuurwaarden zich 
kunnen verbeteren en voor de komende generaties behouden b/ljven. Er wordt gewezen op de 
diverse vormen van ongewenst gebruik van het gebied, zoals parkeren buiten de aangegeven 
zones. In weer andere zienswljzen is men van mening dat bepaa/de vormen van gebruik zoals 
scheepvaart geen negatieve invloed op de natuurwaarden hebben en wordt bepleit dat het 
huidige !and- en watergebruik ongehindcrd 'v'oortgang mOet kunnen vii/den.Ouk verwljst men 
blj Markermeer & IJmeer naar de ontwikkelingsplannen voor het gebied. Het is vo/gens 
insprekers van groot belang om een visie ten aanzien van het gehele Markermeergebied 
(inclusief Oostvaardersplassen) en EHS, te ontwikkelen. Er wordt opgemerkt dat door de 
nationale procedure, waarblj eerst de gebieden worden aangewezen en doelstellingen worden 
geformu/eerd en pas in een later stadium de beheerplannen worden opgesteld, aan sociaal
economische belangen voorbij wordt gegaan. Ook zou er in zljn algemeenheid onvoldoende 
duidelljkheid bestaan over het a/gehele ambitieniveau en de consequenties van de aanwljzing 
en het tOekennen van instanuhoudingsdoeisteiiingen. Tot slot geven verschillende insprekers 
aan betrokken te willen worden blj het opstellen van het beheerplan. 

Met betrekking tot de hierboven genoemde argumenten worden de volgende opmerkingen 
gemaakt: 

Volgorde aanwijzing en beheerplan 
In de Nota van Antwoord staat in paragraaf 1.4 het nodige over de relatie tussen de 
aanwijzingsbesluiten en de nog op te stellen beheerplannen. Ook de onderbouwing van de 
keuze om niet gelijktijdig tot vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en het 
beheerplan over te gaan wordt in paragraaf 1.4.1 van de Nota van Antwoord uiteengezet. 
Een uitzondering hierop vormen de gebieden waar de provincies het voortouw hebben voor het 
opstellen van de beheerplannen. Op verzoek van de provincies heeft de minister van LNV in het 
Aigemeen Overleg met de Tweede Kamer van 13 februari 2008 toegezegd te wachten met het 
definitief maken van de aanwijzingsbesluiten voor die gebieden waarvoor de provincie 
voortouwnemer is en die daarvoor door de provincie zijn aangemeld. De provincies worden 
voor deze gebieden eerst in de gelegenheid gesteld met de omgeving concept beheerplannen 
op te stell en op basis van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten. De besluitvorming van deze 
aanwijzingsbesluiten is daarom uitgesteld tot na 1 september 2009. Hierna zullen de ontwerp
aanwijzingsbesluiten verder in procedure worden gebracht. 

Voor de gebieden waar het Rijk het voortouw heeft voor het opstellen van het beheerplan, zoals 
bij het Markermeer & IJmeer, blijft de volgorde: eerst vaststellen van aanwijzingsbesluiten en 
daarna vaststellen van de beheerplannen. 

Beheerplan en bestaand gebruik 
Zoals in paragrafen 1.5 en 4.2 van de Nota van Antwoord staat vermeld, kan bestaand gebruik 
een plaats in het beheerplan krijgen. Hierbij wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten voor het 
continueren van bestaand gebruik, echter wei binnen de voorwaarden die de 
instandhoudingsdoelstellingen daaraan stellen. Uiteindelijk heeft het beheerplan een centrale 
rol als het gaat om de regulering van bestaand gebruik. In een beheerplan wordt concreet 
gemaakt hoe en op welke termijn de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied gerealiseerd 
kunnen worden. Het beheerplan zal duidelijkheid verschaffen over de vereiste milieukwaliteit en 
over de ruimtelijke samenhang met de omgeving. In het beheerplan zal dus ook aan de orde 
komen of bestaand gebruik (mogelijk onder voorwaarden) vergunningvrij kan worden 
opgenomen in het beheerplan of dat een activiteit het realiseren van de 
instandhoudingsdoelstellingen bemoeilijkt en daardoor vergunningplichtig is in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. 
De opstellers van de beheerplannen zullen onderling afstemmen hoe zij met bestaand gebruik 
om willen gaan en hoe zij dit in het beheerplan zullen opnemen. Mogelijk kan niet voor al het 
bestaand gebruik ten tijde van het vaststellen van het beheerplan worden bepaald wat het 
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effect is op de instandhoudingsdoelstellingen. V~~r deze gevallen van bestaand gebruik zal dan 
ook tijdens de looptijd van het beheerplan (maximaal 6 jaar) een traject van 
vergunningverlening aan de orde blijven. 
De bescherming van een bepaalde diersoort zoals de visdief is een thema dat in een beheerplan 
thuishoort. Ais er voor de bescherming van een bepaalde diersoort bepaalde specifieke 
maatregelen nodig zijn, zoals het onderhouden of opspuiten van geschikte broedeilandjes voor 
de visdief, dan behoort dit in het beheerplan geregeld te worden. Dat kan betekenen dat er ook 
maatregelen buiten de grenzen van het Natura 2000-gebied genomen moeten worden. Ook 
aandacht voor bijvoorbeeld de relatie tussen vogelaantrekkende maatregelen en een 
nabijgelegen vliegveld kan in het beheerplan aan de orde zijn. 

Jacht, wildbeheer en schadebestrijding worden gereguleerd door de bepalingen van de Flora
en faunawet. Dit betekent dat zienswijzen over dit onderwerp geen directe relatie hebben met 
de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, maar met de bepalingen van de Flora- en faunawet. 
De huidige regels voor jacht en wildbeheer volgens de Flora- en faunawet zijn door de 
aanwijzing als Natura 2000-gebied niet gewijzigd. Over wildbeheer en schadebestrijding zijn 
afspraken gemaakt in het Faunabeheerplan. Zie verder paragraaf 6.4.2 van de Nota van 
Antwoord. 

Betrokkenheid bij beheerplan 
De wens om betrokken te worden bij het opstellen van het beheerplan en de diverse ideeen die 
daarover naar voren zijn gebracht, zijn een goed signaal. De integrale benadering die het 
beheerplan voorstaat, kan aileen succesvol zijn bij voldoende betrokkenheid. Per gebied is een 
bevoegd gezag de zogenaamde voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan. Voor dit 
gebied is dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Het is aan de voortouwnemer om grondeigenaren, gebruikers, andere overheden en 
belanghebbenden of vertegenwoordigers te betrekken bij het beheerplan. Belanghebbenden 
kunnen natuurlijk ook zelf het initiatief nemen hun vertegenwoordigers of de voortouwnemer te 
benaderen. Het is niet uitvoerbaar verzoeken om betrokkenheid bij het beheerplan, zoals 
verwoord in een aantal zienswijzen, door te zenden aan de voortouwnemer. 

7. REACTIES OVER SCHADE 
In een groot aantal zienswijzen wordt erop gewezen dat er als gevolg van deze aanwijzing 
inkomens- en vermogensschade kan optreden. Men mist in het besluit een paragraaf over 
schade en het betalen van een schadevergoeding. Verscheidene insprekers verwachten onder 
andere schade te lijden door vraat en overlast van foeragerende niet-broedvogels (met name 
ganzen en smienten). Verder wordt aangevoerd dat bij het aannemen van de Habitatrichtlijn de 
toezegging is gedaan dat de eigenaren en de gebruikers van de grond niet de financiele last 
van deze maatregelen hoeven te dragen. Artikel 31 van de Natuurbeschermingswet 1998 biedt 
volgens de insprekers geen afdoende mogelijkheid voor compensatie. Verder zou de aanwijzing 
als Natura 2000-gebied een schending van het eigendomsrecht opleveren en in strijd zijn met 
artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook 
de beperkingen van artikel 19d tot en met 191 en artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 
1998 zou een dermate zware verplichting opleveren dat het eigendom of het gebruikersrecht 
geen waarde van enige betekenis overhoudt. Er wordt in dit kader om een volledige 
schadeloosstelling gevraagd. Er zijn ook insprekers die vrezen dat door bepaalde beheers- en 
inrichtingsmaatregelen en de toename van het aantal vogels de kans op veeziektes zoals 
leverbot toeneemt, met aile financiele gevolgen van dien. 

Met betrekking tot de hierboven genoemde argumenten worden de volgende opmerkingen 
gemaakt: 

Schadevergoed ing 
Zoals in hoofdstuk 5 van de Nota van Antwoord over dit onderwerp staat vermeld, zijn in de 
aanwijzingsbesluiten geen aparte vergoedingsregelingen opgenomen. De huidige wettelijke 
regeling biedt namelijk voldoende mogelijkheden voor compensatie. Het gaat dan in het 
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bijzonder om artikel 31 van de Natuurbeschermingswet 1998. Men kan in aanmerking komen 
voor schadevergoeding, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
De aanwijzingsbesluiten zullen naar verwachting niet snel een recht op schadevergoeding 
geven, omdat het aanwijzingsbesluit zelf over het algemeen geen beperkingen oplevert. Pas in 
het kader van het beheerplan of bij vergun ningveriening kunnen beperkingen worden gesteld 
aan het bestaand gebruik, aan voorgenomen uitbreidingsmogelijkheden of aan de ontwikkeling 
van nieuwe activiteiten. Men komt In aanmerking voor schadevergoeding, indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
L er IS schade ge!eden door ecn uum ... ijzing van een Natu i-a 2000-yebied, door het weigeren 

van een vergunning op grond van de NatuUl rbeschermingswet 1998 (of door een daaraan 
verbonden voorwaarde) of door bepalingen in het Natura 2000-beheerplan; 

2. de schade behoort redelijkerwijs niet (geheel) voor eigen rekening te bl ijven; 
3. de vergoeding van de schade is niet (voldoende) verzekerd door aankoop, onteigening of 

door andere maatregelen, lOals beheersubsidies. 

Rol van het beheerplan bij schade 
In de nog op te steilefl Natura 2000-beheerpiannen zal uiteindelijk worden bepaald wanneer en 
hoe de doe len gerealiseerd worden en welke maatregelen daarvoor noodzakelijk zijn. Pas op 
dat moment kan er een nauwkeurige kosteninschatting worden gemaakt. Er wordt grote 
Naarde gehecht aan goede financiele dekking van de realisering van de doelen in de 
beheerplannen. Het bovenstaande houdt niet aileen in dat Nederland zich inspant om zoveel 
mogelijk habitattypen en soorten in een gunstige staat van instandhouding te houden of te 
brengen. Het betekent ook dat de compensatie van mogelijke inkomens- en vermogensschade 
van de betrokken eigenaren en gebruikers aan de orde dient te komen. Artikel 31 van de 
Natuurbeschermingswet 1998 is juist voor dit doel door de wetgever in de wet opgenomen en 
deze heeft gemeend daarmee een voldoende mogelijkheid voor nadeelcompensatie te bieden. 
Resolutie 2004/2164(INI) van het Europese Parlement over de 
financiering van Natura 2000, waarnaar verschillende keren in zienswijzen is verwezen, biedt 
dan ook geen grond voor de stelling dat artikel 31 van Natuurbeschermingswet 1998 
onvoldoende compensatiemogelijkheden zou bieden. 

Schade door foeragerende vogels 
Grondgebruikers met gronden binnen of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, waarbij 
sprake is van een onbelemmerde landbouwproductie (dus geen natuurpacht en dergelijke), 
kunnen bij het Faunafonds een verzoek indienen voor een tegemoetkoming voor schade die is 
veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten (zoals wilde ganzen en smienten). Het 
Faunafonds keert een tegemoetkoming uit indien deze schade niet of niet geheel voor rekening 
van de grondgebruiker hoort te vallen. Zie ook Nota van Antwoord paragraaf 5.9. 

Eigendomsrecht 
Van schending van het eigendomsrecht en van strijdigheid met artikel 1 van het Eerste Protocol 
van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is geen sprake. Artikel 1, 
eerste lid, van het Eerste Protocol van het EVRM bepaalt dat aile natuurlijke rechtspersonen 
recht hebben op het ongestoord genot van hun eigendom en dat niemand van zijn eigendom 
zal worden beroofd, behalve indien sprake is van algemeen belang en met inachtneming van de 
voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht. 
De voorwaarden die worden gesteld aan het beheer van grond, die nodig is voor het realiseren 
van het Natura 2000-netwerk, leveren geen aantasting op van het recht van eigendom. De 
bepaling uit het EVRM laat onverlet dat de staat het recht heeft om die wetten toe te passen 
die noodzakelijk worden geacht om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming 
met het algemeen belang. 
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Appendix 
Toelichting op de selectie- en begrenzingscriteria die bij de aanwijzing van 
het Vogelrichtlijngebied Markermeer gebruikt zijn. 
Onderstaande paragrafen zijn opgenomen in de Nota van toelichting van het 
Vogelrichtlijnbesluit. 

3. Gebiedsbeschrijving, aanduiding leefgebied en begrenzing 

3.2 Aanduiding leefgebied 
Het Markermeer is aangewezen als Speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege 
de aanwezigheid van een uitgestrekt zoetwatermeer dat als geheel het leefgebied vormt van 
een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. Het is een watergebied dat het 
leefgebied vormt van so orten van 8ijlage I van de Vogelrichtlijn (art. 4.1) en tevens fungeert 
als rui-, overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone van andere trekvogelsoorten (art. 
4.2). De begrenzing van de 8eschermingszone is zo gekozen dat een in landschappelijk en 
vogelkundig opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat in samenhang met sbz IJmeer, 
voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan en/of voortplanten 
van bedoelde vogelsoorten. 
Het onderhavige gebied is tevens aangewezen als watergebied van internationale betekenis 
onder de Wetlands-Conventie vanwege het voorkomen van belangrijke aantallen watervogels 
(criterium 5, 6). 

4. Vogelkundige en wetlandwaarden 

4.1 Kwalificerende voge/soorten 
Het Markermeer kwalificeert als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege 
het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van de Aalscholver, Smient, Krakeend, 
Tafeleend, Kuifeend, Toppereend, Nonnetje62

, Meerkoet en Visdief die het gebied benutten als 
overwinteringsgebied, ruigebied en/of rustplaats. Het gebied kan hierdoor tevens worden 
aangemerkt als watergebied van internationale betekenis zoals bedoeld in de Wetlands
Conventie (criterium 6). Het gebied kwalificeert tevens omdat het behoort tot een van de vijf 
belangrijkste p/eisterplaatsen voor Nonnetje en Zwarte Stern in Nederland. Markermeer wordt 
verder aangemeld als watergebied van internationale betekenis onder de Wetlands-Conventie 
vanwege het gerege/d voorkomen van minstens 20.000 watervogels (criterium 5). 

Soorten van Bijlage I waarvoor het gebied tot "een van de vijf bela.ngrijkste" in Nederland behoort 
Soort IArt4 Brl/' Totale populatieb % in Sec % in sbz d Tel-peri-ode 
Nonnetje Mergus albellus 1 nee 25000 09% 44% 1993-97 
Zwarte Stern Chlidonias niaer 1 nee 200000 02% 06% 1993-97 

Soorten van Bijlaqe I en trekkende watervoaelsoorten waarvoor het oebied aan de l%-dremoel voldoet 
Soort IArt. 4 Brl/' Bioqeoqr. oopulatie" 1% Biopop' % in sbz9 Telperiode 
Aalscholver Phalacrocorax carbo 2 nee Noord-/ Midden-Eurooa 2000 26% 
Smient Anas penelope 2 nee W-Siberiej NW-Eurooa 12500 23% 
Krakeend Anas strepera 2 nee NW-Eurooa 300 13% 
Tafeleend Aythya ferina 2 nee NW/ NO-Eurooa 3500 17% 
Kuifeend Aythya fuliaula 2 nee NW-Eurooa 10000 31% 
Toooereend A yth ya marila 2 nee Noord-/ West-Eurooa 3100 26% 
Nonnetje Meraus albellus 1 nee NW-/ Midden-Eurooa 250 44% 
Meerkoet Fulica atra 2 nee NW-Eurooa (win) 15000 14% 
Visdief Sterna hirundo 1 ja Zuid-j West-Eurooa 600bo 12% 

.. 
(a) De kwa/if/catle betreft In het geb/ed broedende voge/s (md/en Ingevuld met ''.Ja'') of nlet-broedende vogels ("nee") 
(b) Omvang van de betreffende blogeograflsche populatle 
(c) Aantal in het op vier na belangrijkste gebied (5e gebied) uitgedrukt als percentage van de biogeografische populatie 
(d) Aantal in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de biogeografische populatie 
(e) Biogeografische populatie waartoe de in Nederland pleisterende exemplaren van deze soort worden gerekend 

62 onderstreepte soorten zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn (artikeI4.1) 
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(f) Drempelwaarde zijnde 1 % van de betreffende biografische popuia tie (biografische populatie en drempelwaarde ontleend aan Rose & 
Scott 1997, Waterfowl Population Estimates - 2nd edition. Wetlands International, Wageningen; broedvogels (paren) zie notitie 
"Selectie en begrenzing Vogelrichtlijngebieden", bijlage 28) 

(g) Aantal in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de biogeografische populatie 

4.2 Andere re/evante voge/soorten 
Andere soorten van 8ijlage I waarvoor het gebied van betekenis is, zijn Kleine Zilverreiger, 
Lepelaar, Kleine Zwaan, Visarend en Visdief 63 (nlet-broedvogels). Andere trekkende 
vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als overwinteringsgebied, ruigebied en/of 
rustplaats: Fuu~. Siobeend; Kmoneend, Br!!duiker, Grote Zaagbek en Dwergmeeuv"V. De 
biotopen van deze vogels hebben mede de begrenzing van dit gebied bepaald. 

4.3 Plaatselijke omstandigheden 
Het open water van het Markermeer fungeert als voedselgebied voor Aalscholvers vanuit de 
broedkolonies en rustplaatsen In Naardermeer, Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen; ook 
bUiten het broedseizoen is het gebied in gebruik als voedselgebied. Nabij de Houtribslulzen 
bevindt zich een broedkolonie van de Visdief die zowel in het gebied als in sbz IJsselmeer 
~/oedse! zoeken; ook in de nazomer is de soort aanwezig «(ne[ name fangs de Houtnbdijk en bij 
Marken). Ook de Dwergmeeuw komt verspreid over het meer v~~r. Fuut, Tafeleend, Kuifeend en 
Zwarte Stern64 komen in de nazomer naar het gebJ'ed om te ru/en. Voor de drie eerstgenoemde 
soorten is vooral de omgeving van de Houtribdijk als ruigebied van belang; ook de oeverzone 
langs de Oostvaardersdijk fungeert als ruigebied voor Tafel- en Kuifeend. Vooral de Gouwzee is 
door de aanwezigheid van een uitgebrelde onderwatervegetatie van befang voor plantenetende 
vogels zoafs Krooneend, Tafeleend en Meerkoet. In het winterseizoen foerageren Tafeleend, 
Kuifeend en Toppereend '5 nachts op driehoekmossels, die verspreid in het gebfed voorkomen; 
overdag worden beschutte rustp/aatsen opgezocf1t zoal op de Gouwzee, langs de Houtribdijk, bij 
Lelystad en in Pampushaven (sbz IJmeer). De Bri/duiker komt beha/ve langs de Ho.utribdijk en de 
Noord-Hollandse kust, ook vee/vu/dig verder van de kust voor op het meer v~~r. Deze soorten 
v/iegen veelvuldig heen en weer tussen sbz IJsselmeer en sbz Markermeer. Krakeend en 
Meerkoet zijn in hun verspreiding gebonden aan de oevers van het meer. Het voedselgebied van 
overwinterende Nonnetjes bevindt zich voornamelijk langs de Houtribdijk en tegenwoordig in 
mindere mate langs de Oostvaardersdijk. De Grote Zaagbek heeft een iets ruimere verspreiding. 
De Smient rust overdag in concentraties langs de Noord-Hollandse kust. 

Toelichting op de selectie- en begrenzingscriteria die bij de aanwijzing van 
het Vogelrichtlijngebied IJmeer gebruikt zijn. 
Onderstaande paragrafen zijn opgenomen in de Nota van toelichting van het 
Vogelrichtlijnbesluit. 

3. Gebiedsbeschrijving, aanduiding leefgebied en begrenzing. 

3.2 Aanduiding leefgebied 
Het IJmeer is aangewezen als speciale beschermingszone onder de Voge/richtlijn vanwege de 
aanwezigheid van een uitgestrekt zoetwatermeer dat als geheel het leefgebied vormt van een 
aantal in artikel 4 van de Richt/ijn bedoelde voge/soorten. Het is een watergebied dat het 
/eefgebied vormt van soorten van 8ij/age I van de Vogelrichtlijn (art. 4.1) en tevens fungeert 
als overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone van andere trekvogelsoorten (art. 4.2). 
De begrenzing van de 8eschermingszone is zo gekozen dat een in landschappelijk en 
vogelkundlg opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat in samenhang met sbz Markermeer, 
voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekklng tot het voortbestaan en/ of voortplanten 
van bedoelde vogelsoorten. 

63 Het voorkomen van de Visdief is ontleend aan Watervogels in IJsselmeer en Markermeer: seizoensverslag 1994/95, 
1995/96, 1996/97, 1997/98 (RIZA Werkdocumenten 96.194X, 96.195X, 97.195X, 98.177X, Rijkswaterstaat, Lelystad) 
64 Aantallen van de verspreid foeragerende so orten Dwergmeeuw en Zwarte Stern zijn sterk onderschat 
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Het onderhavige gebied is tevens aangewezen als watergebied van internationale betekenis 
onder de Wetlands-Conventie vanwege het voorkomen van belangrijke aantallen watervogels 
(criterium 5/ 6). 

4. Vogelkundige en wetlandwaarden 

4.1. Kwalificerende vogelsoorten 
Het IJmeer kwalificeert als Speciale Beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege het 
voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen van Tafeleend en Kuifeend, die het gebied 
benutten als overwinteringsgebied, ruigebied en/of rustplaats. Het gebied kan hierdoor tevens 
worden aangemerkt als watergebied van internationale betekenis zoals bedoeld in de Wetlands
Conventie (criterium 6). Het gebied kwalificeert tevens omdat het behoort tot een van de vijf 
belangrijkste pleisterplaatsen voor Nonnetje65 in Nederland. IJmeer wordt verder aangemeld als 
watergebied van internationale betekenis onder de Wetlands-Conventie vanwege het geregeld 
voorkomen van minstens 20.000 watervogels (criterium 5). 

TJ kk d t re en e waervoge soor en waarvoor h eb' d et QI Ie aan d 1% d e 0- rempe vo Id oet 
500rt IArt. 4 BN' Bioaeogr. populatiee 1% Biopopf 
Tafeleend Aythya ferina 2 nee NW-/ NO-Europa 3500 
Kuifeend Athya fuligula 2 nee NW-Europa 10000 .. .. " (aJ De kwallflcatle betreft In het gebled nlet-broedende vogels (lndlen Ingevuld met nee) 
(b) Omvang van de betreffende biogeografische populatie (niet-broedvogels) 

% in sbzY Telperiode 
11% 1993-97 
20% 1993-97 

(c) Aantal in het op vier na belangrijkste gebied (5e gebied) uitgedrukt als percentage van de biogeografische populatie 
(d) Aantal in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de biogeografische populatie 
(e) Biogeografische populatie waartoe de in Nederland pleisterende exemplaren van deze soort worden gerekend 
(f) Drempelwaarde zijnde 1 % van de betreffende biografische populatie (biografische populatle en drempelwaarde ontleend aan Rose & 

Scott 1997, Waterfowl Population Estimates - 2nd edition. Wetlands International, Wageningen) 
(g) Aantal in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de biogeografische populatie 

4.2 Andere relevante vogelsoorten 
Andere soorten van Bijlage I waarvoor het gebied van betekenis is, zijn Lepelaar, Brandgans, 
Zwarte Stern (niet-broedvogels). Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van 
betekenis is als overwinteringsgebied en/ of rustplaats: Fuut, Aalscholver, Grauwe Gans, 
Smient, Krakeend, Toppereend, Brilduiker, Meerkoet. De biotopen van deze vogels hebben 
mede de begrenzing van dit gebied bepaa/d. 

4.3 Plaatselijke omstandigheden 
Aalscholvers die hun broedkolonies in het Naardermeer en Lepelaarplassen hebben, komen naar 
het IJmeer om voedsel te zoeken; ook bUiten het broedseizoen is het gebied in gebruik als 
voedse/gebied. Ook de Zwarte Stern zoekt verspreid over het open water zijn voedsel 
(nazomer). In het winterseizoen foerageren Tafeleend, Kuifeend en Toppereend '5 nachts op 
driehoeksmossels, die verspreid in het gebied voorkomen; overdag worden beschutte 
rustplaatsen opgezocht zoals Pampushaven, tussen Marken en Durgerdam, in de zuidoosthoek of 
in sbz Markermeer. Ook de Brilduiker foerageert op de mosselbanken in het gebied. De Fuut 
verblijft vooral in het zuidhelft van het gebied, terwijl de Meerkoet zich vooral concentreert in het 
zuidoostelijk deel van het gebied. Het Nonnetje foerageert op het open water in de westelijk en 
noordelijk deel van het gebied. Smient en Grauwe Gans rusten vooral langs de Noord-Hollandse 
kust tussen Marken en Durgerdam. Ook de Krakeend is gebonden aan de dijkoevers. 

65 onderstreepte 500rt is opgenomen in bijlage I van de Richtlijn (art. 4.1) 
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MIN ISTERI E VAN LAN DBOUW, 

NATUURBEHEER EN VISSERIJ 

Dir.-Gen. Landelijke Gebieden 
en Kwaliteitszorg 

Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer 

19 april 1990 

NMF-89-10986 

DE MIN I STER VAN LAN DBOUW, NATUU RBEH EER EN VI SSERIJ 

Overwegende, dat het gebied "Kustzone Muiden", bestaat uit terreinen en 
wateren, welke van algemeen belang zijn uit een oogpunt van 
natuurschoon en om hun natuurwetenschappelijke betekenis en mitsdien 
vallen onder de begripsomschrijving van natuurmonumenten in de zin van 
artikel 1, onder b, van de Natuurbeschermingswet (Stb. 1967,572); 

Gehoord de Natuurbeschermingsraad, Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Muiden en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Rolland; 

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, en de Staatssecretaris van Financien; 

Gelet op artikel 21, eerste en tweede lid, van voornoemde Wet; 

B E S LUI T : 

f. Ret op de bij deze beschikking behorende kaart SN 104 met een 
streepraster aangegeven gedeelte van de Kustzone Muiden", dat 
eigendom is van de Staat, wordt aangewezen als 
Staatsnatuurmonument. 

II. Bij deze beschikking gaat een toelichting die in samenhang met deze 
beschikking moet worden gelezen. 

Van deze beschikking zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. 

NATUURBEHEER 
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TOELICRTING, behorende bij beschikking nr. NMF-89-10986 

1. Inleiding 

Ret Staatsnatuurmonument "Kustzone Muiden" is gelegen in de 
gemeente Muiden en beslaat een oppervlakte van circa 110 ha. 

Het natuurmonument wordt gevormd door ondiepe wateren en oevers die 
in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht van grote 
betekenis zijn. De Stuurgroep Integraal Beleidsplan Randmeren 
IJsselmeerpolders (STIBRIJ) heeft in het door haar opgestelde 
Inrichtings- en Beheersplan Gooi- en IJmeer aanbevolen de 
natuurwaarden van de kustzone tussen Muiden en Muiderberg te 
beschermen middels de Natuurbeschermingswet. In 1986 is dit plan 
vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

De "Kustzone Muiden" vormt een integraal onderdeel van het IJmeer. 
Ret gebied heeft een visueel-Iandschappelijk grootschalig en open 
karakter. De voorkomende plantegroei heeft niet aIleen een 
(zeldzaamheids)waarde op zich, maar is ook van groot belang als 
voedselbron voor vogels en als biotoop voor in het water levende 
dieren en bodemorganismen. Verder fungeert dit gebied als 
paaiplaats voor vissen. De rust is, met name in het winterhalfjaar, 
een belangrijke factor in de betekenis van dit gebied voor 
watervogels. 

In deze toelichting komen achtereenvolgens aan de orde de 
natuurwetenschappelijke betekenis, het natuurschoon, de begrenzing, 
andere van kracht zijnde instrumenten en het gebruik en beheer van 
het natuurmonument "Kustzone Muiden" en de rechtsgevolgen van de 
aanwijzing. 

De onderhavige beschikking is onderdeel van een reeks aanwijzingen 
van natuurmonumenten in de randmeren van de IJsselmeerpolders. Door 
middel van deze aanwijzingen wordt beoogd het behoud en herstel van 
de natuurwetenschappelijke betekenis en het natuurschoon van delen 
van deze randmeren te bevorderen. 

2. Natuurwetenschappelijke betekenis 

Geologie, geomorfologie en waterhuishouding 

Voor 1932 maakte het IJmeer deel uit van de Zuiderzee. De kustlijn 
van het oude land is hier voor een belangrijk deel ontstaan door de 
afslag van de stuwwal van Muiderberg (tijdens de ijstijden 
ontstaan) als gevolg van de getijdebeweging. Het tijdens de afslag 
vrijkomende zandige materiaal sedimenteerde voor de kust, waardoor 
een min of meer terrasvormige afzetting even onder de 
wateroppervlakte ontstond. Door de afslag ontstond aan de kustlijn 
een zandige en lemige klif. 
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Westelijk van Muiderberg werden tijdens het ontstaan van de 
Zuiderzee grote delen van het daar aanwezige Hollandveen aangetast 
en overdekt met zandlagen en kleilagen. Nabij de haven van Muiden 
bestaat de onderwaterafzetting grotendeels uit klei. In de 14e eeuw 
werd de noordgrens van Muiden vastgelegd door de aanleg van de 
IJmeerdijk. 
Na de totstandkoming van de Afsluitdijk in 1932 verdween de 
getijdewerking en kwam aan de afslag en terrasvorming onder water 
vrijwel een einde. Door toevoer van slib van met het IJmeer in 
verbinding staande rivieren en door opwoeling op de ene plaats en 
afzetting op de andere wordt op verschillende plaatsen in het 
IJmeer nog steeds kleiIg materiaal afgezet. 

Het water van het IJmeer staat in open verbinding met het Gooimeer, 
Eemmeer, Nijkerkernauw en Markermeer. De meren ontlenen hun bestaan 
aan hun geohydrologische functie. Bet hand haven van een groot 
wateroppervlak tussen het oude land en het nieuwe land van de 
IJsselmeerpolders had tot doel het grondwaterregime op het oude 
land zo weinig mogelijk door de inpolderingswerken te beinvloeden. 
De meren fungeren verder als boezem voor de opvang van water uit 
aangrenzende gebieden. 's Zomers wordt water uit het IJmeer 
ingelaten in de Vecht. Mede in het belang van de scheepvaart worden 
de streefpeilen ('s zomers 0.20 m -N.A.P. en's winters 0.40 m 
-N.A.P.) zo nauwkeurig mogelijk gehandhaafd. Tengevolge van het 
zoute uitslagwater van de gemalen van Flevoland is het IJmeer 
enigzins brak. 
Het water in het IJmeer is eutroof; het hoge gehalte aan 
voedingsstoffen moet worden toegeschreven aan zowel de fosfaatrijke 
kleiachtige bodem als aan de toevoer van voedselrijk water vanuit 
de Vecht. De kwaliteit van het water van het IJmeer wordt mede 
bepaald door de uitwisseling met het Markermeer. De waterkwaliteit 
is van dien aard dat de aanwezige fonteinkruidvegetaties in stand 
kunnen blijven. 

Flora 

In het IJmeer komt voor de kust van Muiden een submerse 
onderwatervegetatie voor tot circa 1.50 m diepte. Deze vegetatie is 
van belang voor fouragerende watervogels en vissen. Ze bestaat 
voornamelijk uit Schedefonteinkruid met plaatselijk Doorgroeid 
fonteinkruid. 
Op de over gang van water naar land komen over een grote lengte 
plaatselijk kleine riet- en ruigtvegetaties v~~r. Ten gevolge van 
verzoeting zijn veel planten uit zilte en brakke biotopen langs de 
IJsseImeerkust verdwenen. Nog incidenteel voorkomende soorten langs 
de kust van Muiden en kenmerkend voor brakke omstandigheden zijn 
onder meer Zeebies, Moerasmelkdistel, Ruwe bies, Strandkweek en 
Wilde Kruisdistel. 
Nabij het Muiderbergerstrand Iigt het Groot Krabbenhoofd, een 
buitendijks gelegen, opgespoten zandig terrein. 
Bet is begroeid met een vegetatie van Harig wilgenroosje, Grote 
Brandnetel, Haagwinde, KIeefkruid, Watermunt, Riet en Akkerdistel. , 
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Fauna 

Het natuurmonument heeft in faunistisch opzicht een belangrijke 
betekenis als fourageer-, rust- en ruigebied voor grote aantallen 
watervogels. De volgende soorten watervogels komen hier voor: 
Kleine Zwaan, Tafeleend, Krakeend, Wintertaling, Smient, 
Brilduiker, Dodaars en Bergeend, waarvan sommige in grote 
aantallen. 
De fonteinkruidvegetaties zijn van belang als voedselbron voor 
Kleine Zwaan. De riet- en ruigtvegetaties hebben een broedfunctie 
voor ondermeer Fuut, Kleine karekiet, Rietzanger, Rietgors en 
Bosrietzanger. De submerse vegetatie is van belang als paaiplaats 
voor vissen als Spiering, Brasem, Snoekbaars en Pos. 
In het water voor de kust van Muiden komen hoge concentr~ties van 
wormen en muggelarven (elk meer dan 250 exemplaren per m ) voor. De 
fytoplanktonsamenstelling is kenmerkend voor eutroof water en 
bestaat voornamelijk uit groenalgen en blauwalgen. 

3. Natuurschoon 

Het natuurmonument is uit een oogpunt van natuurschoon van 
betekenis vanwege het grootschalige karakter van het open water, de 
landschappelijke fraaie IJmeerdijk als scheiding tussen het open 
water en het achterliggende open veenweidegebied en het buitendijks 
gelegen terrein Groot Krabbenhoofd. 

4. Begrenzing 

Het natuurmonument "Kustzone Muiden" omvat het ondiepe 
watergedeelte van het IJmeer voor zover gelegen tussen de haven van 
Muiden en het Groot Krabbenhoofd. De grens is zo gekozen dat een in 
landschappelijk, geomorfologisch en ecologisch opzicht onderling 
samenhangend geheel onder de werking van de Natuurbeschermingswet 
wordt gebracht. De noordgrens is bepaald aan de hand van 
coordinaten en voIgt ruwweg de 1.20 m -N.A.P.-waterlijn. Buiten 
deze lijn neemt de fonteinkruidbegroeiing sterk af en begint tevens 
het vaargebied. De oostgrens voIgt een denkbeeldige lijn, bepaald 
aan de hand van coordinaten, tussen het vaargebi~d en de oostelijke 
zijde van het Groot KrabbenhooJd. De zuidgrens wordt gevormd door 
de buitenteen van de IJmeerdijk. De westgrens loopt langs de 
oostelijke havenpier van Muiden. 

5. Ander van kracht zijnde instrumenten 

Voor het natuurmonument vigeren de volgende plannen en 
verordeningen: 

In het streekplan "bet Gooi- en de Vechtsreek" (1985) is de ondiepe 
kustzone aangeduid als "water". Bij de aandoiding "water" dienen 
volgens het streekplan in de bestemmingsplannen regelen te worden 
gesteld ten behoeve van natuur- en landschapsbehoud. 
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Nabij Groot Krabbenhoofd is een deel van het natuurmonument 
aangeduid als "leidingstrook" voor toekomstige ondergrondse 
transportleidingen. 

Ret natuurmonument is geheel gelegen op het grondgebied van 
gemeente Muiden. Voor het natuurmonument vigeert het 
bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1986", zoals goedgekeurd dd. 27 
oktober 1970. Rier is de volgende bestemming van toepassing: 
"water". 

Bovendien is de verordening Opschriften en Opslag Noord-Rolland van 
toepassing welke met name gericht is op bescherming van het 
landschapsschoon. Krachtens de Woonschepenverordening Noord-Holland 
1981 is het in het natuurmonument verboden ligplaatsen in te nemen 
met woonschepen. 

6. Rechtsgevolgen van de aanwijzing 

Volgens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet is het verboden een 
natuurmonument te verontreinigen, daarin planten, bloemen of takken 
uit te steken, te plukken of af te snijden of te vervoeren, dieren 
te verontrusten, te vangen of te dod en of zulks te pogen of in het 
algemeen daarin schade aan de natuur toe te brengen. Dit artikel is 
met name gericht op bezoekers van het natuurmonument. 
Ret verbod van artikel 16 geldt niet voor personen, voor zover zij 
handelingen verrichten waarvoor de Minister ontheffing heeft 
verleend. Ontheffingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij 
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie 
Natuur-, Milieu- en Faunabeheer te 's-Gravenhage. 

Volgens artikel 17 van de Natuurbeschermingswet is het verboden, 
zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich te bevinden in of op een 
water, dat deel uitmaakt van een Staatsnatuurmonument, indien op 
duidelijk zichtbare wijze is kenbaar gemaakt dat de toegang tot dit 
water verboden is. 

7. Gebruik en beheer 

Ruidig gebruik 

Ret huidige recreatief medegebruik in het Staatnatuurmonument kan 
worden onderscheiden in water- en oeverrecreatie. Ret recreatief 
medegebruik beperkt zich momenteel (nog) grotendeels tot de directe 
omgeving van de haven van Muiden en het strand van Muiderberg. 
De waterrecreatie vindt onder andere plaats vanuit de aan het 
natuurmonument grenzende vaargeul. Door een toename van de 
watersport wordt de recreatiedruk op de kust groter. Oeverrecreatie 
bestaat uit strandbezoek en plankzeilen. Een groot deel van de 
kustlijn in het natuurmonument is voor publiek moeilijk 
toegankelijk. Incidenteel wordt vanaf de Dijkweg de kustlijn 
bezocht. 
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Met name vanuit recreatieve steunpunten als de baven van Muiden en 
bet strand van Muiderberg vindt in toenamende mate bet plankzeilen 
plaats. Deze toename bedreigt de rust in bet gebied. 
Ret rietland in bet natuurmonument wordt niet geexplciteerd. Da 
jacbt in bet natuurmonument is verbuurd, voor bet deel gelegen 
tussen de 0,40 m -N.A.P. en 1,20 n -N.A.P.-waterlijn. 

Gewenst bebeer 

Ret is gewenst bet bebeer van bet natuurmonument te ricbten op 
beboud en waar mogelijk berstel van de natuurwaarden en bet 
natuurscboon. Voor bet natm.lTID.O!11.!!!lent betekent dit hat handhaven 
van de voor de avifauna noodzakelijke rust en bet in stand houden 
en ontwikkelen van de waardevolle vegetaties. 
Ten aanzien van het gebied dat aangewezen wordt als 
Staatsnatuurmonument kan worden opgemerkt dat uitvoering dient te 
worden gegeven aan de in het "Inrichtings- en Bebeersplan Gooi- en 
IJmeer" gedane voorstellen voor dit deel van het IJmeer. Ret ligt 
in de bedoeling om met toepassing van artikel 17 van de 
Natuurbescbermingswet de recreatie in bet Staatsnatuurmonument te 
reguleren. Uitgangspunten hierbij zijn de voor de fauna 
noodzakelijke rust en de aanwezigheid van kwetsbare vegetaties. Dit 
betekent dat het gebruik van bet Staatsnatuurmonument ten beboeve 
van de watersport en amfibiscbe recreatie niet meer mogelijk zal 
zijn. 
Aan bovenstaande kan invulling gegeven worden door bet treffen van 
tecbnische maatregelen om het natuurmonument af te schermen tegen 
watersport-activiteiten en oeverrecreatie. Dit geldt ook voor de 
plaatselijk aanwezige strandjes tUBsen Muiden en Muiderberg. WeI 
kan de recreatie zicb verder ontwikkelen oostelijk van het 
Staatsnatuurmonument nabij de Rollandse Brug. 

Met het oog op de handhaving van de voor de avifauna noodzakelijke 
rust is bet gewenst de uitoefening van de jacbt in het 
Staatsnatuurmonument te beperken tot het voorkomen van wildschade. 
Er wordt gestreefd naar be~indiging van de verhuur van de jacht. 

8. Inlicbtingen 

Voor nadere inlicbtingen kunt u zich wenden tot het Consulentschap 
Natuur-, Milieu- en Faunabeheer in Noord-Rolland, Linnaeuslaan 2, 
Postbus 3005, 2001 DA Raarlem telefoon 023-186160. 
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BIJLAGE 3 





Ontwerpbesluit Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Gelet op artikel3, eerste lid, en artikel4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna (PbEG L 206); 

Gelet op de Beschikking van de Commissie 2008/23/EG van 12 november 2007 op grond 
van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een eerste bijgewerkte lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 12); 

1 

Gelet op artikel4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103); 

Gelet op de artikelen lOa en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; 

BESLUIT: 

Artikell 
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) wordt aangewezen: het op de bij dit 
besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam: Ilperveld, 
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. 

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; 
prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid: 
H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Cham spp. 

vegetaties 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane 

en alpiene zones 
H7140 Overgangs- en trilvenen 
H91DO *Veenbossen 

3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire 
soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid: 
Hl134 Bittervoorn 
H1149 Kleine modderkruiper 
Hl163 Rivierdonderpad 
H1318 Meervleermuis 
H1340 *Noordse woelmuis 

Artikel2 
Het besluit tot aanwijzing van het gebied Ilperveld, Varkensland en Twiske als speciale 
beschermingszone in de zin van artikel4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG 
van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) van 24 
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maart 2000 (N/2000/334; Stcrt. 2000, nr. 65) en gewijzigd bij besluit van 11 januari 2005 
(N/2004/3251; Stcrt. 2005, nr. 13) wordt als volgt gewijzigd: 
a. het aangewezen gebied wordt op de in paragraaf 3.3 van de Nota van toelichting, 

zoals bedoeld in artikel3, eerste lid, van dit besluit beschreven wijze gewijzigd; 
b. de Nota van toelichting met uitzondering van de paragrafen 3.2, 4.1, 4.2 en 4.3 

wordt ingetrokken en vervangen door de Nota van toelichting, zoals bedoeld in 
artikel3, eerste lid, van dit besluit; 

r rio 1n ria ~":\nhaf horl"ol~o r ...... or;...,ln hn,..rh" ... """"";....--,.."'· .. "'7"'V"II""I ,.,,..,,1,...1+ ..... 1,. .f. __ .::_ -.. .... ___ ••• ___ _ 
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voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel4, 
eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG: 
A021 Roerdomp 
A081 Bruine kiekendief 
A151 Kemphaan 
A193 Visdief 

d. de in de aanhef bedoelde speciale beschermingszone getdt ats te zijn aanyewezen 
voor de volgende trekkende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van 
artikel4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG: 
A043 Grauwe gans 
A050 Smient 
A051 Krakeend 
A056 Slobeend 
A125 Meerkoet 
A153 Watersnip 
A156 Grutto 
A292 Snor 
A295 Rietzanger 

e. de kaart voor zover van toepassing op het in de aanhef genoemde besluit wordt 
ingetrokken. 

Artikel3 
1. Dit besluit gaat vergezeld van een Nota van toelichting inclusief bijlagen en een 

kaart. 
2. De in de artikelen 1 en 2 genoemde speciale beschermingszones vormen samen het 

Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, waarvan de 
instandhoudingsdoelstelling in de zin van artikel10a, tweede lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in de Nota van toelichting. 

Artikel4 
1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant. 
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. 

Dit ontwerpbesluit, 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 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
- 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. 
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De terinzagelegging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen van de betreffende 
gemeente(n), i n de kantoren van de waterschappen waaronder het gebied valt en in de 
provincieh uizen van de betreffende provincie(s). Het ontwerpbesluit kan ook worden 
ingezien op inte rnet op het adres: http://www.rninlnv.nl/natura20oo en het zal 
bovendien worden bekendgemaakt in dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen. 

Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de terinzagelegging van'dit ontwerpbesluit schriheli jk of mondeling naar voren 
brengen. Schriftetijke zienswijzen kunl u indienen bij het Inspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een mondelinge 
zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht een kaart biJ Ie 
voegen indien de zienswfjze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen hel definitieve besluit kan aileen worden 
ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
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Nota van toelichting van het Natura 2ooo-gebied Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske waarin opgenomen: 
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Nota van toelichting bij de aanwijzing van Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske als speciale beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn, alsmede Nota van 
toelichting bij de wijziging van de besluiten N/2000/334 en N/2oo4/3251 inhoudende 
de aanwijzing van Ilperveld, Varkensland en Twiske als speciale beschermingszone 
in het kader van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand en hierna te noemen de Vogelrichtlijn 

1. INLEIDING 
Met dit besluit wordt het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt met 
dit besluit het besluit tot de aanwijzing van Ilperveld, Varkensland en Twiske als 
speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, inclusief de daarbij behorende Nota 
van toelichting, gewijzigd. Het betreft verder de vorming van het Natura 2000-gebied 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, hetgeen gebeurt door aan dit besluit 
instandhoudingsdoelsteltingen toe te voegen. 

In artikell van het besluit staat de naam van het gebied en worden de habitattypen en 
soorten opgesomd, waarvoor het gebied is aangewezen. 

Artikel2 van het besluit vermeldt de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 
eerder genomen besluit tot aanwijzing van het gebied onder de Vogelrichtlijn. Zo wordt 
de Nota van toelichting, behorende bij het bestaande Vogelrichtlijnbesluit, geheel of 
nagenoeg geheel ingetrokken en zover noodzakelijk vervangen door deze Nota van 
toelichting. Alteen de toelichting op de criteria die voor de aanwijzing van het gebied 
zijn gebruikt, wordt niet ingetrokken en zal in een appendix aan deze Nota worden 
gehecht. Daarnaast worden de vogelsoorten opgesomd waarvoor het gebied van 
belang is en waarvoor het wordt geacht te zijn aangewezen. 

In artikel3 van het besluit wordt de term Natura 2000-gebied geYntroduceerd en wordt 
bepaald dat er voor het gebied een bepaalde instandhoudingsdoelstelling verwezenlijkt 
dient te worden. Deze doelstelling heeft zowel betrekking op de in artikell opgesomde 
habitattypen en habitatsoorten als op de in artikel2 opgesomde vogelsoorten. De 
vogels waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld, zijn geselecteerd aan 
de hand van de criteria die destijds zijn gebruikt bij de aanwijzing van de 
Vogelrichtlijngebieden in 2000. Beide aanwijzingen tezamen vormen het Natura 2000-
gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, waarvan de 
instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit zijn opgenomen. De 
instandhoudingsdoelstellingen staan in de Nota van toelichting. 

Artikel4 regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van dit besluit. 

In hoofdstuk 2 van deze Nota van toelichting worden de aanwijzingen op grond van de 
Habitat- en Vogelrichtlijn kort toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een 
gebiedsbeschrijving gegeven en wordt ingegaan op eventuele grenswijzigingen die zijn 
doorgevoerd nadat het gebied bij de Europese Commissie is aangemeld of die zijn 
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doorgevoerd nadat het gebied als Vogelrichtlijngebied is aangewezen. Tevens wordt in 
hoofdstuk 3 de bij dit besluit behorende kaart toegelieht. 
In hoofdstuk 4 wordt een opsomming gegeven van habitattypen en (vogel)soorten 
waaraan het gebied zijn betekenis ontleent en worden de eventueel doorgevoerde 
wijzigingen van een toeliehting voorzien. 

Een belangrijk onderdeel van de Nota van toelichting is de opsomming van de 
;nct~nrlhl"\"rI;n"<,rll"'\,",I .. +,...II~ .... ,.",,, ... ~ .... h~~~~~.j. .. I, r- 1\11 ______ '- .•. _ .. -1 _ .... .J ...... 1 ... _ .. -
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doelstellingen geformuleerd en vervolgens staan de instandhoudingsdoelstellingen van 
de in het gebied aanwezige habitattypen en soorten vermeld. Er wordt aangegeven in 
welke riehting de instandhoudingsdoelstelling zieh zal moeten ontwikkelen. Daarvoor 
worden de termen 'behoud', 'uitbreiding' of 'verbetering' gebruikt. Voor een 
habitattype wordt de verdeling gemaakt in oppervlakte en kwaliteit, zodat de 
aanduiding van de instandhoudingsdoelstelling van een habitattype altijd in de vorm 
van 'behoud' of 'uitbreiding' van oppervlakte en van 'behoud' of 'verbetering; van 
kwaliteit wordt gegeven. Voor soorten is het leefgebied bepalend en geldt een 
verdeling in omvang en kwaliteit leefgebied. De aanduiding van de 
instandhoudingsdoelstelling van een soort is altijd in de vorm van 'behoud' of 
'uitbreiding' van omvang leefgebied en van 'behoud' of 'verbetering van kwaliteit van 
leefgebied. 

Daarnaast zijn aan de Nota van toeliehting twee b'jtagen toegevoegd. Ook de bijlagen 
maken integraal onderdeel uit van het besluit. Bijlage A (voor zover van toepassing) laat 
zien welke terreindelen zijn vervallen of zijn toegevoegd als onderdeel van de speciale 
beschermingszone in de zin van de Vogelriehtlijn . Bijlage B omvat een nadere 
onderbouwing van de wijzigingen in Natura 2000-waarden waarvoor het gebied is 
aangewezen, van de kwalifieatie als speciale beschermingszone in de zin van de 
Habitatriehtlijn en van de toedeling van de instandhoudingsdoelstellingen. 

2. AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLlJN 
Door middel van dit besluit wordt het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatriehtlijn (verder 
aangeduid als "Habitatrichtlijngebied"). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens 
de procedure zoals opgenomen in artikel4 van deze riehtlijn, waarna het gebied in 
december 2004 door de Europese Commissie onder de naam 
"llperveld/Oostzanerveld/Varkensland" en onder nummer NL2003023 is geplaatst op de 
lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio. 
Het gebied is onder meer aangewezen voor een prioritair habitattype en een prioritaire 
habitatsoort in de zin van artikel1 van de Habitatriehtlijn. 
Het gebied is op 24 maart 2000 (N/2000/334) en 11 januari 2005 (N/2004/3251) onder de 
naam "llperveld, Varkensland en Twiske" ook aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Vogelriehtlijn (verder aangeduid als 
"Vogelrichtlijngebied"). Bij de Europese Commissie is dit gebied bekend onder nummer 
NL1000007. De bestaande Vogelrichtlijnbesluiten N/2000/334 en N/2004/3251 zijn door 
middel van dit besluit gewijzigd. Uit de Vogelrichtlijnbesluiten overgenomen tekstdelen 
zijn in deze Nota van toelichting cursief gezee. 

1 De afkorting sbz ("speciale beschermingszone") en de aanduiding "beschermingszone" zijn hierin 
vervangen door de term "Vogelrichtlijngebied" 
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Met betrekking tot het Vogelrichtlijngebied kan er in dit besluit naast mogelijke 
grenswijzigingen ook een wijziging plaatsvinden bij de vogelsoorten, waarvoor dit 
gebied destijds is aangewezen. Deze eventuele wijzigingen worden toegelicht in 
hoofdstuk 4 en bijlage B. In dit besluit worden alle vogelsoorten opgesomd waarvoor 
het gebied wordt geacht te zijn aangewezen. 
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Het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (landelijk 
gebiedsnummer 92) omvat derhalve het Vogelrichtlijngebied Ilperveld, Varkensland en 
Twiske en het Habitatrichtlijngebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. 
Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de 
gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn en onder de Vogelrichtlijn. Dit netwerk 
moet de betrokken natuurlijke habitattypen, habitats van soorten en de leefgebieden 
van vogels in een gunstige staat van instandhouding behouden of, in voorkomend 
geval, herstellen. De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 5) en eventuele 
wijziging van de begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 
doelendocument (2006). Dit document geeft het beleidskader van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde systematiek. 
Beschrijvingen van habitattypen en (vogel)soorten waarvoor doelen zijn vastgesteld, 
zijn opgenomen in het Natura 2000 profielendocument (2008). Hierin wordt ook 
ingegaan op de interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van afzonderlijke 
gebieden aan het Natura 2000-netwerk. 

Het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ligt in de 
provincie Noord-Holland en behoort tot het grondgebied van de gemeenten Landsmeer, 
Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad. 

2.1 Beschermde natuurmonumenten 
Ingevolge artikel15a, tweede en derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt 
van rechtswege de status van het hieronder aangegeven natuurmonumenf, voor zover 
gelegen in het Natura 2000-gebied. Het gedeelte buiten het Natura 2000-gebied 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, behoudt de status als beschermd 
natuurmonument. 
Het staatsnatuurmonument "Waterland" onderdeel " Varkensland" is aangewezen op 
29 maart 1984 (NLB/GS/GA-2444; Stcrt. 1984, nr. 68). 
Op grond van de wet heeft de instandhoudingsdoelstelling voor de gedeelten van het 
Natura 2000-gebied waarop de aanwijzing als natuurmonument van toepassing was, 
mede betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de 
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het 
gebied zoals deze waren vastgelegd in het vervallen besluit (zie verder hoofdstuk 5). 
De gebieden, die in het verleden als natuurmonument zijn aangewezen, zijn op de 
bijgevoegde kaarten ook als zodanig te herkennen. 

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING 

3.1 Gebiedsbeschrijving 
Het Ilperveld, Oostzanerveld, Varkensland en Twiske vormen tezamen het grootste 
brakwaterlaagveencomplex ten noorden van Amsterdam. Het Ilperveld, Oostzanerveld 
en Varkensland kenmerken zich door hun openheid. Het Twiske heeft ook opgaande 

2 Oe oude wet kende lOwel staatsnatuurmonumenten als beschermde natuurmonumenten. Oit verschil is 
in de huidige wet komen te vervallen. 
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beplantingen. Het gebied was van oorsprong hoogveen en is in de middeleeuwen in 
ontginning genomen. Door inklinking van het veen en de toegenomen invloed van de 
Zuiderzee kwam het onder invloed van brak water te staan en traden overstromingen 
op, waarbij klei op het veen werd afgezet. De vervening heeft nooit op grote schaal 
plaatsgevonden door de slechte kwaliteit van het veen. Het bevat veel zout. Na de 
afsluiting van de Zuiderzee stopte de aanvoer van brak water en werd zoet water 
aangevoerd. 
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Het landschap van het Ilperveld, Oostzanerveld en Varkensland bestaat uit vele kleine 
percelen grasland met rietkragen en ruigten met brakke flora, rietlandjes, 
veenmosrietlanden, en veenheide in een dicht netwerk van brede en smalle sloten 
(zogenaamd "vaa rland "). In het Ilperveld is plaatselijk ook veenbos aanwezig.Het 
waterpeilligt maar iets onder het maaiveld. In het open water komen 
kranswiervegetaties v~~r. De centrale plas in het Twiske is in zijn huidige vorm ontstaan 
door 'vvinnen van zand onder het veer. en de ktei voor het Coentunneltrace. Daar 
omheen ligt het laagveenlandschap, maar dit is door het vele bos veel beslotener dan in 
de andere deelgebieden en er zijn ook parkachtige gedeelten aangebracht. 

3.2 landschappelijke context en kenmerken begrenzing 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske behoort tot het Natura 2ooo-landschap 
'Meren en Moerassen'. 

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske is bepaald aan de hand van de ligging van de natuurlijke habitats en de 
leefgebieden van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen (zie paragraaf 4.4). 
Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die integraal onderdeel 
uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende habitattypen en leefgebieden 
van soorten behoren alsmede nieuwe natuur indien dit noodzakelijk wordt geacht om 
bedreigde en schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen. Bij de 
keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met andere 
vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna 3

• 

De grenzen van Vogelrkhtlijngebieden worden bepaald door het gebruik dat de 
aanwezige bijlage /-soorten, en/of trekkende watervogels, en/of overige trekkende 
vogels ervan maken, waarbij wordt uitgegaan van landschapsecologische eenheden en 
de biotoopeisen van de betrokken vogelsoorten. 
Ilperveld, Varkensland en Twiske is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de 
aanwezigheid van natte graslanden, moeraszones en zoete wateren die als geheel het 
leefgebied vormen van een aantal in artikel4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. 
Het is een watergebied dat het leefgebied vormt van soorten van 8ijlage / (art. 4.1) en 
tevens fungeert als broedgebied, overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone van 
andere trekvogelsoorten (art. 4.2). De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is zo 
gekozen dat een in landschappelijk en vogelkundig opzicht samenhangend geheel is 
ontstaan dat voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan 
en/of voortplanten van bedoelde vogelsoorten. 

3.3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura 2ooo-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske is aangegeven op de bij de aanwijzing behorende kaart. Het Natura 2ooo-gebied 

3 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/g8, punten 15 en 25. 
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bestaat uit het Vogelrichtlijngebied Ilperveld, Varkensland en Twiske, het 
Habitatrichtlijngebied Ilperveld, Oostzanerveld en Varkensland en een gedeelte van het 
beschermd natuurmonument "Waterland", onderdeel "Varkensland". Het gedeelte van 
het natuurmonument ten westen van Varkensland, op de kaart aangeduid met de code 
"BN" en bestaande uit Nieuwe Vaart en De Leek maken geen onderdeel uit van het 
Natura 2000-gebied. 

De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied en/of het Habitatrichtlijngebied (zoals 
aangemeld) zijn op de kaart op technische punten aangepast: 
• Bebouwing en bedrijfsterreinen, die reeds tekstueel waren geexclaveerd, zijn zoveel 

mogelijk ook op de kaart uitgesloten (zie ook paragraaf 4.4). Dit betreft percelen 
waar volgens de topografische kaart of op grond van luchtfoto's bebouwing 
aanwezig is en die verder bestaan uit tuinen of erven die behoren bij het 
betreffende bebouwde perceel. 

• Voor verharde wegen geldt dit uitsluitend voor wegen die langs de grens van het 
gebied lopeno 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 
wegen, wateren, perceelscheidingen en bosranden. 

• Kleine verschillen « 25 hal tussen Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied zijn 
gelijkgetrokken waarbij in principe de ruimste begrenzing is aangehouden. 

• De begrenzing is gelijkgetrokken met het beschermd natuurmonument voor zover 
gelegen ten westen van de Nieuwe Vaart (zie boven). 

Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van 2.546 ha. Daarvan wordt 2.235 ha 
aangewezen onder de Vogelrichtlijn, en wordt 1.902 ha aangewezen onder de 
Habitatrichtlijnrichtlijn. Het beschermde natuurmonument Varkensland, voor zover 
gelegen binnen het Natura 2000-gebied, heeft een oppervlakte van 295 ha. Deze cijfers 
betreffen bruto-oppervlakten, omdat bij de berekening geen rekening is gehouden met 
niet op de kaart, tekstueel uitgesloten delen (zie paragraaf 3.4). 

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen de 
begrenzingen van Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) 
natuurmonumenten. Daar waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om 
kaart-technische redenen, niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf 
doorslaggevend. In voorkomende gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende Natura 
2000-gebieden aangegeven. Dit geldt ook voor grensoverschrijdende gebieden in 
Duitsland en Belgie. Aan de indicatief aangeduide begrenzing van deze gebieden 
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de begrenzing van deze gebieden wordt 
verwezen naar de kaarten van de betreffende aangewezen of aangemelde gebieden. In 
geval van buitenlandse gebieden betreft dit documentatie die door de betreffende 
deelstaten van Duitsland (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) en gewesten van Belgie 
(Vlaanderen en Wallonie) zijn gepubliceerd. 

Voor de begrenzing van Natura 2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, tuinen, erven, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 is afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende definities 
(voor zover van toepassing in het onderhavige gebied): 
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• Bebouwing betreft een of meer gebouwen, of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Bouwwerk: elke constructie van 
enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond. 

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
beho(ende en daarmede in gebruik zijnde terreinen. 

• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw gelegen 
intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of in gebruik 
als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen zijn meestal 
besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of haag, of (deels) 
omgeven door een sloot. 

• Verhardingen (van kunstmatige aard) kunnen bijvoorbeeld zijn: weqen, pleinen. 
parkeervoorzieningen en steenglooiingen. Wegen betreffen alle voor het 
gemotoriseerd verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip 
van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden 
en bermen of zijkanten. 

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr.722). 

Conform artikel15 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende 
zaken (Stb. 2004, 31) zal het definitieve aanwijzingsbesluit voor wat betreft de 
kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk binnen het aangewezen gebied zijn 
gelegen, in de kadastrale registratie als beperking worden ingeschreven. Kadastrale 
percelen die over een breedte van minder dan 5 meter overlappen met het aangewezen 
gebied worden geacht daarvan geen deel uit te maken. Dit betekent dat bij de 
definitieve aanwijzing aldaar de kadastrale lijn zal worden aangehouden. Hierbij wordt 
er vanuitgegaan dat de kadastrale lijn een betrouwbare grens vormt tussen 
verschillende terreintypen voortkomend uit verschillen in grondgebruik (bv. een 
wegberm langs een graslandperceel). 

Met betrekking tot het grensverloop langs hoofdspoorwegen, watergangen, 
waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van toepassing in 
het onderhavige gebied: 
• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel20 van de Spoorwegwet. 
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op de 

kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens gelegd 
op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is gelegen indien 
dergelijke wateren een ecoLogisch en/of waterhuishoudkundige eenheid vormen 
met de aanwezige waterafhankelijke habitattypen en/of leefgebieden van soorten. 

• Waar de buitengrens van een (deeLgebied van een) HabitatrichtLijngebied samenvaLt 
met een waterkerende dijk ligt de grens op de buitenkruinlijn (aan de gebiedszijde) 
tenzij het betreffende dijktalud geen actuele of potentiele betekenis heeft voor de 
instandhouding van het gebied. 

• In de overige gevaUen waar de buitengrens samenvaLt met een waterkerende dijk 
Ligt de grens op de teen van de dijk (a an de gebiedszijde). 

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt Langs de duinvoet van het buitenduin. 
Bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag Landinwaarts met 
de duinvoet mee. 
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4. NATURA 2ooo-WAARDEN 

4.1 InLeiding 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een opsomming gegeven van de waarden waaraan het 
gebied zijn betekenis ontleend als Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied. Wat 
betreft de aanwijzing als Habitatrichtlijngebied wordt in paragrafen 4.2.1 en 4.2.2 een 
lijst gegeven van de habitattypen (met vermelding van de aanwezige subtypen) en 
Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied is aangewezen. Paragraaf 4.2.3 vermeldt de 
vogelsoorten waarvoor het gebied onder de Vogelrichtlijn is aangewezen. Op alle 
vermelde habitattypen en soorten is een instandhoudingsdoelstelling van toepassing 
(zie hoofdstuk 5). 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 vermeld welke selectiecriteria op het 
Habitatrichtlijngebied van toepassing zijn. Tenslotte beschrijft paragraaf 4.4 de 
verspreiding van habitattypen en soorten binnen het gebied, ter onderbouwing van de 
gevolgde gebiedsbegrenzing. 

4.2 Natura 2ooo-waarden waarvoor het gebied is aangewezen 

4.2.1 HabitatrichtLijn: habitattypen (bijLage 14) 
Het gebied is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitats opgenomen in bijlage 
I van de Habitatrichtlijn, waarvoor het gebied een bijdrage Levert aan de 
instandhouding op landelijk niveau. Ten behoeve van de nationale uitwerking van de 
Habitatrichtlijn is een deel van de habitattypen verdeeld in subtypen, vanwege de zeer 
ruime variatie in fysieke omstandigheden en soortensamenstelling. De namen van de 
habitattypen en daarvan afgeleide sUbtypen zullen verder met hun verkorte namen 
worden aangeduid. In bijlage B.4 zijn alle gebieden vermeld waarvoor de betreffende 
habitattypen zijn aangemeld. Wijzigingen ten opzichte van de aanmelding als 
Habitatrichtlijngebied (2003) zijn verklaard in bijlage B.l van deze Nota van toelichting. 

H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
Verkorte naam Kranswierwateren 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetraLix 
Verkorte naam Vochtige heiden 

betreft het sUbtype: 
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 

H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones 
Verkorte naam Ruigten en zomen 

betreft het su btype: 
H6430B Ruigten en zomen (harig wi/genroosje) 

H7140 Overgangs- en trilvenen 
Verkorte naam Overgangs- en trilvenen 

betreft het sUbtype: 
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 

4 Bijlagen I en II laatstelijk aangepast op 20 november 2006, Richtlijn 2006/10s/EG, Pb EG L 363, 
20.12.2006, p. 368-405 (zie ook rectificatie PB EG L 80,21.3.2007, p. 15). 
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H91DO *Veenbossen 
Verkorte naam Hoogveenbossen 

4.2.2 HabitatrichtLijn: soorten (bijLage 114) 
Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijLage II van de 
Habitatrichtlijn, waarvoor het gebied een wezenLijke functie in de levenscyclus vervult. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding op landelijk niveau. In 
bijlage SA zijn alle gebiedEn vEimEld itvaarvoor de betreffende soorien zijn aangemeid . 
Wijzigingen ten opzichte van de aanmelding als Habitatrichtlijngebied (2003) zijn 
verklaard in bijlage B.l van deze Nota van toelichting. 

Hl134 
Hl149 
Hl163 
H131S 
H1340 

Bittervoorn (Rhodeus amarus) 
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 
Rivierdonderpad (Cottus gobio) 
Meervtee(nwis (tviyotis dasycnemej 
*Noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) 

4.2.3 VogelrichtLijn: vogeLsoorten (bijLage 1 en artikeL 4.2) 
Het gebied is aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage I van de 
Vogelrichtlijn5: 

A021 Roerdomp (Botaurus stellaris) 
A084 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) 
A151 Kemphaan (Philomachus pugnax) 
A193 Visdief (Sterna hirundo) 

Andere geregeld voorkomende trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als 
broed-, rui- en/of overwinteringsgebied en rustplaatsen in hun trekzones (artikel4.2): 

A043 Grauwe gans (Anser anser) 
A050 Smient (Anas penelope) 
A051 Krakeend (Anas strepero) 
A056 Slobeend (Anas clypeata) 
A125 Meerkoet (Fuliea atro) 
A153 Watersnip (Gallinago gallinago) 
A1S6 Grutto (Umosa limosa) 
A292 Snor (LoeusteLla luscinioides) 
A295 Rietzanger (Acrocephalus sehoenobaenus) 

In bijlage B.4 zijn alle gebieden vermeld waarin de betreffende vogelsoorten zijn 
opgenomen. Wijzigingen ten opzichte van de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied (2000) 
zijn verklaard in bijlage B.2 van deze Nota van toelichting. 

4.3 HabitatrichtLijn: selectiecriteria 

4.3.1 Habitattypen (bijlage I) 
Voor niet-prioritaire habitattypen zijn in de eerste stap van het selectieproces in 
beginsel de "vijf belangrijkste gebieden" geselecteerd. Voor habitattypen welke 
verdeeld zijn in subtypen, geldt een aantal van "drie belangrijkste gebieden" per 

5 laatstelijk aangepast op 20 november 2006, Richtlijn 2006/105/EG, Pb EG L 363, 20.12.2006, p. 368-405 
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sUbtype. Voor prioritaire habitattypen6 geldt een aantal van "tien belangrijkste 
gebieden" en voor sUbtypen van prioritaire habitattypen een aantal van "vijf 
belangrijkste gebieden" per subtype. Verdeling in sUbtypen ten behoeve van de selectie 
is alleen toegepast indien de sUbtypen een verschillende verspreiding hebben en de 
beschikbare gegevens verdeling in subtypen toelaten. Voor enkele verspreid over het 
land voorkomende habitattypen, die in voldoende mate in gebieden zijn 
vertegenwoordigd die voor andere waarden zijn opgenomen, zijn geen gebieden 
geselecteerd7

• De betekenis van het gebied is afgemeten aan de aanwezige oppervlakte 
en zo nodig ook de representativiteit van het habitattype. In een tweede stap zijn 
eventueel nog extra gebieden toegevoegd met het oog op landelijke dekking, 
geografische spreiding en grensoverschrijding8 (zie ook bijlage B.3). 

4.3.2 Soorten (bijLage II) 
Voor niet-prioritaire soorten opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn zijn in de 
eerste stap van het selectieproces in beginsel de vijf belangrijkste gebieden 
geselecteerd. Voor prioritaire soorten5 geldt een aantal van "tien belangrijkste 
gebieden". Voor enkele verspreid over het land voorkomende soorten, die in voldoende 
mate in gebieden zijn vertegenwoordigd die voor andere waarden zijn opgenomen, zijn 
geen gebieden geselecteerd9

• De betekenis van het gebied is afgemeten aan de omvang 
van de aanwezige populatie. In een tweede stap zijn eventueel nog extra gebieden 
toegevoegd met het oog op landelijke dekking, geografische spreiding en 
grensoverschrijding (zie ook bijlage B.3). 

4.4 Verspreiding habitattypen en soorten in het HabitatrichtLijngebied 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied is bepaald aan de hand van de ligging van 
habitattypen en leefgebieden van soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De 
verspreiding van de betreffende habitattypen en soorten binnen het gebied wordt in 
deze paragraaf globaal beschreven ter onderbouwing van de gevolgde begrenzing. Het 
is niet bedoeld als een uitputtende beschrijving. 
Het habitattype kranswierwateren (H3140) komt lokaal voor in het Oostzanerveld en in 
het Ilperveld. Het habitattype vochtige heiden, /aagveengebied (H4010B) komt met 
name voor in het centrale deel van het Ilperveld en lokaal in het Oostzanerveld. Ruigte 
en zomen (H6430) en overgangs- en trilvenen (H7140) zijn verspreid over het gehele 
Habitatrichtlijngebied aanwezig maar met name in het Ilperveld en het oostelijk deel 
van het Oostzanerveld. *Hoogveenbossen (H91Do) komen slecht lokaal voor in de 
westelijke helft van het Ilperveld. Bittervoorn (Hl134) komt verspreid over het gehele 
gebied v~~r. In de veenpolders kan de kleine modderkruiper (H1149) lokaal worden 
aangetroffen in kleine heldere polderslootjes met ondergedoken waterplanten. Buiten 
de heldere, waterplantenrijke sloten heeft de soort een zekere binding met een goed 
ontwikkelde oevervegetatie, welke verspreid voorkomen in het gebied. De 
rivierdonderpad (Hl163) komt veel voor in het zuidelijk deel van het Oostzanerveld en 
lokaallangs plassen in het Ilperveld. De meervleermuis (H1318) gebruikt wateren 
verspreid over het gebied om te foerageren. De *noordse woelmuis (H1340) is 
aangetroffen in het noordelijk deel van Varkensland, verspreid over het Ilperveld en in 
het midden van het Oostzanerveld. 

6 In bijlagen I en II van de Habitatrichtlijn en in dit besluit aangeduid met een sterretje. 
7 Habitattypen waarvoor geen gebieden zijn geselecteerd zijn: slijkgrasvelden (H1320) en ruigten en 
zomen, moerasspirea (H6430A) en ruigten en zomen, droge bosranden (H6430C). 
8 De selectiecriteria zijn verder uitgewerkt in het Verantwoordingsdocument (2003). 

9 Soorten waarvoor geen gebieden zijn geselecteerd zijn: zeeprik (Hl09S), elft (Hll02), zalm (1106), 
bittervoorn (Hl134), kleine modderkruiper (H1149) en platte schijfhoren (H4056). 
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51NSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 

5.1 InLeiding 
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het beg rip 
"instandhouding" wordt een geheel aan maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en popuLaiies van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied "tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat [ ... ] 
of van een soort [ ... ] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging". 

Deze bepaling is in artikel10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader 
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
dan weL doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor eLk Natura 2000-gebied instandhoudingsdoelsteLLingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van Landelijke doelen en de 
bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding op Landelijk niveau. Tevens is daarbij aangegeven welke 
habitattypen en/of soorten ten koste mogen gaan van andere habitattypen en soorten. 
Voor een beperkt aantal soorten en habitattypen zijn op basis van artikel10a, derde lid 
van de Natuurbeschermingswet 1998 'complementaire doelen' geformuleerd. Het 
betreft soorten en habitattypen die onder druk staan en waarvoor Nederland in 
Europees verband een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Dit betekent dat aan een 
beperkt aantaL VogeLrichtLijngebieden HabitatrichtLijndoelen zijn toegekend (en 
andersom) en dat aan een beperkt aantal Habitatrichtlijngebieden 'ontwikkeldoelen' 
zijn toegekend. Met behulp van deze complementaire doelen is de reaLisering van de 
landeLijke doeLen voldoende gewaarborgd. Deze doelen maken volwaardig onderdeel 
uit van de aanwijzingsbesluiten, maar de habitattypen en soorten worden niet 
aangemeld bij de Europese Commissie. 
Voor de Natura 2000-gebieden zulLen in beheerplannen instandhoudingsmaatregelen 
worden uitgewerkt die beantwoorden aan de gebiedsspecifieke ecologische vereisten 
van de betrokken natuurlijke habitats en soorten. 

ALs verdere invulling van het stellen van prioriteiten zijn voor de acht onderscheiden 
Natura 20oo-landschappen10, op grond van de daar voorkomende habitattypen en 
soorten, hun landelijke betekenis van deze waarden binnen het betreffende landschap, 
de belangrijkste verbeteropgaven en de bel"nvloedingsmogelijkheden, kernopgaven 
geformuleerd. Per landschap omvatten ze de belangrijkste behoud- en herstelopgaven. 
De kernopgaven stelLen prioriteiten ('richting geven') en geven overeenkomsten en 
verschillen tussen en binnen de gebieden aan. Zij hebben in het bijzonder betrekking 
op habitattypen en soorten die sterk onder druk staan en/of waarvoor Nederland van 
groot of zeer groot beLang is. De kernopgaven worden per Natura 2000-landschap 
behandeld en opgesomd in hoofdstuk 5 van het Natura 2000 doeLendocument. 

10 Het Natura 2oaa-landschap van het gebied waarop dit besluit betrekking heeft, staat vermeld in 
paragraaf 3.2 van deze Nota van toelichting 
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5.2 Algemene doelen 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 

2000 zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie; 
2. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de 

gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 
Europese Unie, die zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. 
Dit behelst de benodigde bijdrage van het gebied aan het streven naar een op 
landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor de habitattypen en de 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen; 

3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van 
de ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen; 
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4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

5.3 Habitatrichtlijn: habitattypen 

H3140 Kranswierwateren 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype kranswierwateren heeft geleden onder veranderingen in de 

waterkwaliteit die door de verbondenheid van de verschillende wateren in 
veel deelgebieden effect hebben gehad. In het gebied is een zeldzame 
brakke variant aanwezig, waarin gebogen kransblad en ook snavelruppia, of 
groot nimfkruid voorkomen. Daardoor levert het gebied een zeer grote 
bijdrage aan het landelijke doel voor het habitattype. Het habitattype is het 
best ontwikkeld in het noordelijk deel van het Oostzanerveld. 

H4010 
Doel 

Vochtige heiden 
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, 
laagveengebied (subtype B). 

Toelichting In de laagveenverlandingsserie is het habitattype vochtige heiden, 
laagveengebied (subtype B), ook wel moerasheide, het laatste bekende 
stadium van de successie. In de vegetatie zijn soorten aanwezig die 
aangeven dat een verdere ontwikkeling naar hoogveen te verwachten is. 
Het type kan ontstaan uit overgangs- en trilvenentrilvenen of uit rietlanden. 
Natuurlijke veroudering en de opbouw van een waterlichaam van 
regenwater zijn drijvende krachten. 

H6430 
Doel 

Ruigten en zomen 
Behoud oppervlakte en kwaliteit ruigten en zomen, harig wilgenroosje 
(subtype B). 

Toelichting De brakke variant van het habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje 
(subtype B) ruigten met heemst en echt lepelblad is in dit gebied het meest 
belangrijk. Als gevolg van de algemene verzoeting van het oppervlaktewater 
gedurende de laatste eeuw is deze variant ook hier bedreigd. Vanwege de 
structuur is dit habitattype oak zeer belangrijk voor de soort noordse 
woelmuis (H3140). 
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H7140 
Doel 

Overgangs- en triLvenen 
Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit overgangs- en trilvenen, 
veenmosrietlanden (subtype B). 
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Toelichting In het gebied komt de brakke variant van overgangs- en trilvenen, 
veenmosrietlanden (subtype B) voor, ontstaan door verlanding met ruwe 
bies. Herstelmaatregelen leiden tot een nieuwe ontwikkeling van 
helofytenrijke jonge verlandingstadia . Deze jonge stadia worden vervolgens 
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behoud van overgangs- en trilvenen in het gebied. Vanwege de structuur is 
het habitattype overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B) zeer 
belangrijk voor de soort noordse woelmuis (H3140). 

H91DO *Hoogveenbossen 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit 
Toelkhting Het opPervlakte Veenmosrijk broekbos (habitatiype hoogveenbossen) is 

beperkt. Uitbreiding is lastig door de slechte waterkwaliteit van het 
grondwater. 

5.4 Habitatrichtlijn: soorten 

Hl134 
Doel 

Bittervoorn 
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie. 

Toelichting Het gebied ligt binnen het hoofdverspreidingsgebied van de bittervoorn en 
is daarom van relatief groot belang voor deze soort. Plaatselijk komt de 
soort hier in hoge dichtheden voor. 

Hl149 
Doel 

Kleine modderkruiper 
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie. 

Toelichting De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van 
instandhouding. Kleine modderkruiper komt voor in stilstaand tot langzaam 
stromend water. Het optimale biotoop voor de soort, ondiepe wateren met 
een rijke begroeiing van hogere waterplanten in combinatie van met een 
bodem van zand en modder vormen een optimaal biotoop zijn ruimschoots 
aanwezig in het gebied. 

Hl163 
Doel 

Rivierdonderpad 
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie. 

Toelichting De rivierdonderpad komt in kleine aantallen langs oevers van brede sloten 
en plassen v~~r. De soort komt plaatselijk voor op kunstmatig substraat 
(stenen, kleine brokken puin langs de oever, dammetjes, etc.). 

H1318 Meervleermuis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied voor de meervleermuis. In de 

nabijheid van het gebied zijn kolonies aanwezig. 
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H1340 
Doel 

*Noordse woelmuis 
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie. 
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Toelichting Het gebied is van bijzonder belang voor de noordse woelmuis die landelijk 
in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert, omdat de soort 
hier in een groot deel van het gebied voorkomt. De rietlanden, ruigten, 
trilvenen en eilandjes garanderen een uitstekend leefgebied. 

5.5 Vogelrichtlijn: broedvogels 

A021 
Doel 

Roerdomp 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van ten minste 15 paren. 

Toelichting De roerdomp is van oudsher een broedvogel van rietmoerassen in de 
Zaanstreek. De Zaanse populatie kende een dieptepunt in de jaren tachtig, 
in het gebied kwamen in die periode 1-4 paren tot broeden . Vanaf eind 
jaren tachtig nam het aantal paren weer langzaam toe. Maximaal werden 19 
paren geteld (2003). Daarmee levert Zaanstreek weer een grote bijdrage als 
broedgebied voor deze, landelijk in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkerende, broedvogelsoort. Ondanks de landelijk zeer 
ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie niet 
ten doel gesteld door de zeer recente sterke toename. Het gebied kan (nog) 
onvoldoende draagkracht leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt 
wel bij aan de draagkracht in de regio Zaanstreek ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie. 

AOSl 
Doel 

Bruine kiekendief 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van ten minste 15 paren. 

Toelichting De bruine kiekendief is van oudsher een schaarse broedvogel van 
rietmoerassen in de Zaanstreek. Eind jaren zestig was de soort praktisch 
uitgestorven. Daarna trad een voorspoedig herstel op. In het gebied 
vestigde de soort zich weer in de jaren tachtig en al in 1992 werd het 
maximum van 18 paren bereikt. Sedertdien schommelt de stand tussen de 
12 en 18 paren. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is 
behoud voldoende. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor 
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Zaanstreek ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

A151 
Doel 

Kemphaan 
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van ten minste 5 paren. 

Toelichting De kemphaan is van oudsher een zeer karakteristieke broedvogel van de 
Nederlandse laagveengraslanden. De soort gaat al vanaf de jaren vijftig 
sterk achteruit. Deze achteruitgang lijkt nog niet te zijn gestopt. In dit 
deelgebied broedden in begin jaren zeventig nog geregeld meer dan 100 
paren (1975 164), in de jaren tachtig en begin jaren negentig nog tientallen 
paren en in 1993-1999 gemiddeld 7 paren. In deze eeuw zijn geen 
broedgevallen meer vastgesteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is als doel uitbreiding omvang en/of verbetering 
kwaliteit leefgebied geformuleerd. Het gebied kan onvoldoende draagkracht 
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A153 
Doel 
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leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in 
de regio Zaanstreek ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

Watersnip 
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van ten minste 60 paren. 

Toelichting De watersnip is van oudsher een karakteristieke broedvogel van het 

A193 
Doel 
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sterk achteruit. Deze achteruitgang lijkt nog niet te zijn gestopt. In dit 
deelgebied broedden in begin jaren zeventig nog ten minste 100 paren en 
eind jaren negentig nog circa 47. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding is als doel uitbreiding omvang en/of verbetering 
kwaliteit leefgebied geformuleerd. Het gebied kan onvoldoende draagkracht 
leveren voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in 
de iegio Zaanstieek ten behoeve van een regionale sleuteipopuiatie. 

Visdief 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voar een 
populatie van ten minste 180 paren. 

Toelichting De visdief is van oudsher broedvogel in de Zaanstreek. Veel paren broeden 
op tijdelijk geschikte locaties als opspuitterreinen ten behoeve van 
stadsuitbreiding, maar in het graslandgebied ook veelvuldig in kleine 
kolonies, op stukjes kale oever. Het aantal paren in het gebied heeft 
maximaal565 paren bedragen (1992), maar beweegt zich doorgaans tussen 
de 150 en 400 met een duidelijke neergaande teneur (2003 nog 136 paren). 
Het gebied Levert voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

A292 
Doel 

Snor 
Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van ten minste 50 paren. 

Toelichting De snor is van oudsher broedvogel in de rietmoerassen van de Zaanstreek. 

A295 
Doel 

Eind jaren zestig ging het in dit deelgebied nog zeker om ten minste 60 
paren. In de jaren daarna nam de populatie af tot een niveau van circa 30 
begin jaren negentig. Voor de periode 1999-2003 wordt het gemiddeld 
aantal paren geschat op 36. Het gebied Levert de grootste bijdrage als 
broedgebied in Noord-Holland, waardoor uitbreiding en/of verbetering 
gewenst is. Het gebied kan onvoldoende draagkracht leveren voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Zaanstreek ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

Rietzanger 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van ten minste 800 paren. 

Toelichting De Zaanstreek is een van de kerngebieden voor de rietzanger in Nederland. 
Het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske is 
daarvan een belangrijk onderdeel. Voor de periode 1999-2003 wordt het 
gemiddeld aantal paren geschat op 800. Het gebied Levert voldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie. 
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5.6 VogelrichtLijn: niet-broedvogels 

A043 
Doel 

Grauwe gans 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld go vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans onder andere een functie als 

A050 
Doel 

foerageergebied en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft 
betrekking op de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is mogelijk 
belangrijker, maar er zijn niet voldoende telgegevens voor een 
kwantificering in het doel. Sinds begin jaren negentig zijn aantallen sterk 
toegenomen. 

Smient 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 6.400 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Aantallen smienten zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft 

19 

onder andere een functie als slaapplaats en als foerageergebied. In de jaren 
tachtig zijn aantallen toegenomen, sinds midden jaren negentig weer iets 
afgenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

A051 
Doel 

Krakeend 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 200 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Het gebied heeft voor de krakeend onder andere een functie als 

A056 
Doel 

foerageergebied. Sinds begin jaren negentig zijn aantallen sterk 
toegenomen. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want de 
landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

Slobeend 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend onder andere een functie als 

A125 
Doel 

foerageergebied. Het aantalsverloop laat een fluctuerend patroon zien, met 
recent een sterke afname. Handhaving van de huidige situatie is desondanks 
voldoende, want de landelijke staat van instandhouding is gunstig. 

Meerkoet 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van gemiddeld 710 vogels (seizoensgemiddelde). 

Toelichting Het gebied heeft voor de meerkoet onder andere een functie als 
foerageergebied. Het aantalsverloop vertoont een negatieve trend. Er is 
geen landelijke herstelopgave van toepassing dus handhaving van de 
huidige situatie is voldoende. 

A156 Grutto 
Doel Behoud omvang en kwaliteit. 
Toelichting Het gebied heeft voor de grutto onder andere een functie als slaapplaats. 

Trendgegevens zijn niet beschikbaar, zodat geen indicatie voor de 
draagkracht geformuleerd kon worden. Handhaving van de huidige situatie 
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is voldoende omdat de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding 
vooral betrekking heeft op gebieden buiten het Natura 2000-netwerk. 

5.7 Beschermde natuurmonumenten 
Het Natura 2000-gebied omvat een of meer beschermde natuurmonumenten (zie 
paragrafen 2.1 en 3.3). Ingevolge artikel15a, derde lid, Natuurbeschermingswet 1998 
heeft de Natura 2000-opgave voor dat deel van het gebied, dat zijn status als beschermd 
natuurmonument heeft verloren, mede betrekking op de doelstellingen ten aanzien van 
het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de 
natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals bepaald in het van rechtswege 
vervaLlen besluit. Voor zover deze doelstellingen Natura 2000-waarden betreffen, maken 
deze deel uit van de in voorgaande paragrafen opgenomen 
instandhoudingsdoelstellingen. Indien de doelstellingen geen Natura 2000-waarden 
betreffen, houden deze doelstellingen, zoals de bescherming van het natuurschoon, 
hun zelfstandige betekenis. In een aantal gevallen is het niet mogelijk om zowel de 
doelen die voortkomen uit de aanwijzing als beschermd natuurmonument als de Natura 
2000-doelstellingen te bereiken (bijvoorbeeld omdat dat om tegenstrijdig beheer 
vraagt). In deze gevallen hebben de Natura 2000-doelen, voorrang om de 
Europeesrechtelijke verplichtingen na te komen. 
In een handreiking zal voor elk gebied expliciet worden toegelicht hoe de doelen (cq. 
natuurwetenschappelijke betekenis en landschappelijke waarden) van beschermde 
natuurmonumenten en de Natura-2000 doelen zich tot elkaar verhouden. In het 
beheerplan zullen deze doelen, net als die van Natura 2000 in ruimte en tijd worden 
uitgewerkt. Dan wordt ook uitgewerkt waar achteruitgang van het natuurschoon en de 
natuurwetenschappelijke betekenis is toegestaan ten gunste van Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen. De van rechtswege vervallen besluiten zijn ter 
informatie in een Appendix bij dit besluit gevoegd. 
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ToeLichting op wijzigingen Natura 2ooo-waarden, op seLectie aLs HabitatrichtLijngebied en 
op toewijzing van instandhoudingsdoeLsteLLingen 

B1. Wijzigingen in habitattypen en soorten ten opzichte van aanmeLding als 
Habitatrichtlijngebied (paragraaf 4.2.1 en 4.2.2) 

B2. Wijzigingen in vogeLsoorten ten opzichte van eerdere aanwijzing als 
VogeLrichtlijngebied (paragraaf 4.2.3) 

B3. Toepassing seLectiecriteria Habitatrichtlijngebieden (paragraaf 4.3) 
B4. Toewijzing instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk S) 

Bl. Wijzigingen in habitattypen en soorten ten opzichte van aanmeLding aLs 
HabitatrichtLijngebied 
• In afwijking van de aanmeLding als Habitatrichtlijngebied is het gebied niet meer 

aangewezen voor de grote modderkruiper (Hl14S). Het is niet met zekerheid vast te stellen 
of de soort in het gebied voorkomt. 

B2. Wijzigingen in vogeLsoorten ten opzichte van eerdere aanwijzing aLs 
VogeLrichtLijngebied 
De vogelsoorten waarvoor het gebied in 2000 is aangewezen, zijn ontleend aan SOVON 
(2000)11. De criteria die daarin zijn opgenomen zijn ontleend aan de Nota van Antwoord 
Vogelrichtlijn 200012. V~~r eventuele aanpassing van de betreffende vogelsoorten is gebruik 
gemaakt van SOVON & CBS (200SY3 waarin de ontwikkeling van vogeLaantallen in de laatste 
decennia is beschreven. Dit rapport heeft ten grondsLag gelegen aan de formulering van de 
instandhoudingsdoelsteLlingen voor de Vogelrichtlijnsoorten. In bijlage 1 van dit rapport zijn de 
verschillen aangegeven tussen de soortenlijsten per gebied die in beide rapporten zijn 
opgenomen. 
• In vergelijking met de oorspronkelijke aanwijzing van maart 2000 is een vogelsoort van 

bijlage I niet meer opgenomen: kleine zwaan (A037). Het gebied is van marginaLe betekenis 
voor de landelijke staat van instandhouding van deze soort als niet-broedvogel door afname 
van de relatieve bijdrage, en er is geen landelijke verbeteropgave. 

• Hetzelfde geldt voor een andere trekvogelsoort zoals bedoeld in artikel4.2: wulp (A160). Het 
gebied is van marginale betekenis voor de landelijke staat van instandhouding van deze 
soort als niet-broedvogel door afname van de relatieve bijdrage, en er is geen landelijke 
verbeteropgave. 

B3. Toepassing seLectiecriteria Habitatrichtlijngebieden 

H1340 *Noordse woeLmuis 
Voor de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden zijn de volgende gebieden voor deze soort 
geselecteerd: Duinen en Lage Land Texel14 (002), Biesbosch (112), Haringvliet (109), Grevelingen 
(11S), Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103), Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 
1092), Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (ogo), Polder Westzaan (091), Eilandspolder1

5 (089), 
Krammer-Volkerak (114), Usselmeer16 (072), Groote Wielen (oog) en Oudegaasterbrekken, 

11 Belangrijke vogelgebieden in Nederland 1993-97. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. 
12 Nota van Antwoord Vogelrichtlijn (2000), bijlage 1, Selectiecriteria en methode van begrenzing 
13 Trends van vogelaantalLen in het Nederlandse Natura 2000-netwerk. Centraal Bureau voor de Statistiek 
& SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. 
14 Destijds bekend als Duinen Texel, Waal en Burg, Dijmanshuizen en de Bol. 
15 Destijds bekend als Eilandspolder-oost. 
16 Voorheen Friese Ijsselmeerkust. 
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Fluessen en omgeving17 (010). Deze gebieden voldoen aan het selectiecriterium van "tien 
belangrijkste gebieden" en het selectiecriterium van geografische spreiding (Eilandspolder (089) 
en Krammer-Volkerak (114)). Met het oog op ste rk onder druk staan van de metapopulatie in 
Friesland zijn in aanvulling op Oudegaasterbrekken, Fluessen (010) en omgeving, waar de soort 
relatief veel voorkomt, de Groote wielen en de Friese IJsselmeerkust geselecteerd. 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebjed) 
Voor de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden (2003) zHn v~~r dit subtype v~n clit 
habitattype in de eerste stap drie gebieden geselecteerd: Wieden (035), Ilperveld, Varkensland. 
Oostzanerveld & Twiske (92), Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (090). Met het oog op 
geografische spreiding is hieraan het gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103) (Natura 
2000-landschap Meren en Moerassen, West) toegevoegd. 
De in de Noordhollandse gebieden aanwezige oppervlakte is hierbij overschat. Op basis van 
recente informatie zijn de drie gebieden met elk meer dan 10 ha van dit subtype vochtige heide, 
laagveengebied (H4010B) zijn: Weerribben (034), Wi eden (035) en Nieuwkoopse Plassen & De 
H;::cck (103). De aamvezige Oppe(VLdkle in Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (090) en 
Ilperveld. Varkensland. Oostzanerveld & Twiske (092), bedraagt in elk van deze gebieden niet 
meer dan 1 hectare. Uit een oogpunt van geografische spreiding en ecologische variatie18 kan 
Ilperveld. Varkensland. Oostzanerveld & Twiske (092)(Natura 2000-landschap Meren en 
Moerassen, boven 1J19) worden toegevoegd aan de selectie. De aanwezige oppervlakte is hier 
groter dan in het Wormer- en Jisperveld & KalverpolderJ090) waar het subtype vochtige heiden, 
laagveengebied ook in goede kwalit eit aanwezig is. 

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 
Voor de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden (2003) zijn voor het subtype 
veenmosrietlanden (H7140B) drie gebieden geselecteerd: Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 
(090), Ilperveld. Varkensland. Oostzanerveld & Twiske (091) en Langstraat (130) . 
Deze selectie is sterk gericht op kwalitatieve aspecten en houdt geen rekening met de relatieve 
bijdrage van elk gebied cq. aanwezige omvang afgezet tegen de landelijke oppervlakte (1500-
2000 hal. Gelet op de aanwezige oppervlakte zijn de drie huidige belangrijkste gebieden: 
Weerribben (034, bijna 600 ha), Wieden (035, ca. 250 hal en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 
(103, ruim 200 hal. Vanwege voldoende geografische spreiding kan hieraan nog een gebied 
worden toegevoegd: Ilperveld, Oostzanerveld. Varkensland & Twiske (091) (Meren en 
Moerassen, Boven het W9

) (ca. 50 ha, grootste oppervlakte in deze omgeving). 

B4. Toewijzing instandhoudingsdoelstellingen 
De hier vermelde gebiedsdoelen van de Natura 2000-gebieden die buiten dit aanwijzingsbesluit 
vallen en waarvan de definitieve besluiten op het moment van vaststeUing van onderhavig 
besluit nog niet zijn vastgesteld, moeten worden beschouwd als 'indicatieve' opgaven en 
kunnen nog aan verandering onderhevig zijn. 

In dit onderdeel wordt voor ieder habttattype, habitatsoort, broedvogelsoort en niet
broedvogelsoort waarvoor onderhavig gebied is aangewezen, inzichtelijk gemaakt hoe de 
landelijke doelsteUing is uitgewerkt in de Natura 2ooo-gebieden. De niet-broedvogelsoorten 
waarvoor zowellandelijk als in alle gebieden een behoudsopgave is gesteld zijn samengevat in 
een tabel. Waar in de vogeltabellen wordt geschreven A ... b betreft het een broedvogel en waar 
wordt geschreven A ... n betreft het een niet-broedvogel. Regels in cursief betreffen 
complementaire doelen (toelichting in Natura 2000 doelendocument, paragraaf 3.3). 

17 Destijds bekend als Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen. 
18 Gebieden boven het IJ stellen andere eisen aan de gebiedsspedfieke ecologische vereisten (brakke 
invloed). 
19 Voor de seLectie is het Natura 2ooo-landschap Meren en Moerassen ingedeeld in drie regio's: Noord 
(Groningen, Friesland, Overijssel en noord GeLderLand), West (west GeLderland, Utrecht en Zuid Holland 
en Noord Holland tot aan het IJ), Boven het IJ (Noord Holland noordeLijk van het IJ). 
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Onder iedere tabel wordt de landelijke staat van instandhouding (Svl) van betreffende 
habitattype of (vogel)soort genoemd. Indien de landelijke doelstelling van betreffende waarde 
afwijkt van wat kan worden verwacht uit de staat van instandhouding, is dit hier gemotiveerd. 
Indien de instandhoudingsdoelstelling van onderhavig gebied afwijkt van de landelijke 
doelstelling dan is dit nader gemotiveerd. 

4.1 HabitatrichtLijn: habitattypen 

lfIabitattype H3d40 - ~r.answieliWateren 
L!andeUjke do..etsteUing; behaL1d opp,el'iVtakte , en"Velibeferin~r!kwatiteit 

Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel 
Besluit 

nr oppervlakte kwaliteit 
034 Weerribben uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
035 Wieden uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud ontwerpbesluit 
073 Markermeer & IJmeer behoud behoud ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren behoud behoud ontwerpbesluit 
083 Botshol behoud behoud ontwerpbesluit 
092 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
094 Naardermeer behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
130 Langstraat behoud behoud ontwerpbesluit 

132 
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
Broek 

146 Sarsven en De Banen behoud behoud ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding van het habitattype kranswierwateren is op de aspecten 
oppervlakte en kwaliteit beoordeeld als 'matig ongunstig'. De doelstelling van het gebied 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske wijkt af van de landelijke doelstelling, omdat de 
kwaliteit reeds goed is, maar uitbreiding wel mogelijk is. 

Habitattype IfI~O!lOB~~~oc:htig'e heide~:.tlaagV'eengeb-'ied)~~:J .... 

l:.and~lijke d(:)elsteUirl~f'ITlf6iiidin1iA~~~t\ltak:teli enlbellouCllRwaliteit,·> :,: 

Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit 
nr oppervlakte kwaliteit 

013 AIde Feanen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer uitbreiding verbeteri ng concept-ontwerp 
034 Weerribben uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
091 Polder Westzaan uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
092 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
094 Naardermeer behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck uitbreiding behoud ontwerpbesluil 

.. 
(a) De ultbreldmg oppervlakte vmdt plaats met het oog op duurzaam behoud van vormen met een goede kwaliteit 

(verbetering structuur & functie). 

De staat van instandhouding van het habitattype vochtige heiden, laagveengebied (subtype B) 
is op de aspecten oppervlakte en kwaliteit beoordeeld als 'matig ongunstig'. De doelstelling van 
het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de landelijke 
doelstelling. 
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Habitattype 1"f6430B RUigten en zamen (narig wilgenro'Osje) 
Landelijke doelstelling~ uitbreiding opp:E!rviakte en behoud/verbetering lkwalitei~ 

Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit nr oppervlakte kwaliteit 

010 Oudegaasterbrekken , Fluessen en behoud behoud ontwerpbesluit omgeving 
038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud ontwerpbesluit 
082 Uiterwaarden Lek uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud ontwerpbesluit 
090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolde r behoud behoud ontwerpbesluit 
091 Polder Westzaan uitbreiding behoud on twerpbesluit 
092 ILperveLd, VarkensLand, OostzanerveLd & Twiske behoud behoud ontwerpbesluit 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek behoud behoud besluit 
1.08 Oude Maas uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
109 Haringvliet uitbreidinq verbetering ontwerpbesluit 
111 Hollands Diep behoud behoud ontwerpbesluit 
1.12 Biesbosch uitbreiding behoud concept-antwerp 
114 Krammer-Volkerak behoud b behoud concept-antwerp 
1.15 Grevelingen behoud behoud ontwerpbesluit 
1.24 Groote Gat behoud behoud ontwerpbesluit 

(a) Verbetenng kwahtelt geldt va or de brakke vananten. 
(b) Waarschijnlijk kan dit subtype bij voortschrijdende verzoeting niet behouden blijven, maar zullen hiervoor 

(minder bedreigde) zoete vormen Ruigten en zomen, Moerasspirea (subtype A) in de plaats komen. 

De staat van instandhouding van het habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype 
B) is op aLle aspecten beoordeeld als 'matig ongunstig'. De doelstelling van het gebied Ilperveld, 
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske wijkt af van de landelijke doelstelling. Zolang de 
verzoeting slechts langzaam plaatsvindt blijft op lange termijn behoud van dit type mogelijk, 
het perspectief voor uitbreiding van dit type is in dit gebied gering. 

HabitatitypelH7140B - OveI'i9angs-~en trilvenen (veenmasrietlanden) " 

l-andelUke)dQelst~Uing:~uftbreid1ng oppe.vlakite entVel'beter;ing kwaliteit , 
Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit 

nr oppervlakte kwaliteit 
004 Duinen Terschelling uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
006 Duinen Schiermonnikoog uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
013 AIde Feanen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud concept-antwerp 
025 Drentsche Aa -gebied uitbreiding verbetering concept-antwerp 
034 Weerribben behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud ontwe rpbesluit 
037 Old e Maten & Veerslootsla nden uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
083 Botshol uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud ontwerpbesluit 
090 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder behoud behoud ontwerpbesluit 
091 Polder Westzaan behoud behoud ontwerpbesluit 
092 ILperveLp, VarkensLand" Oostza.neryeld & Twiske uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
1.03 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
11.8 Oosterschelde uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
1.30 Langstraat uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding voor overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B) is 
beoordeeld als 'matig ongunstig'. De doelstelling van het gebied Ilperve ld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske wijkt op het aspect kwaliteit af van de landelijke doelstelling. Snelle 
verzuring en boomopslag vergen reeds grote inspanningen om de kwaliteit te behouden. 
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Habitat~pe M91DO - Hoogveenbossen 
Landelijj{e CloelsteUing: uitbreidiRg ,a ?"p"er.vlakte en,Yerbetering, kwaLit~it -' 

Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit 
nr oppervlakte kwaliteit 

013 Aide Feanen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud concept-ontwerp 
024 Witterveld behoud behoud ontwerpbesluit 
025 Drentsche Aa-gebied uitbreiding verbetering concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud verbetering ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud verbetering ontwerpbesluit 
040 Engbertsdijksvenen behoud behoud ontwerpbesluit 
053 Buurserzand & Haaksbergerveen uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
054 Witte Veen behoud behoud ontwerpbesluit 
055 Aamsveen uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
061 Korenburgerveen behouda behoud concept-ontwerp 
064 Wooldse Veen behoud behoud ontwerpbesluit 
092 ILperveLd, VarkensLand, OostzanerveLd & Twiske behoud behoud ontwerpbesluit 
094 Naardermeer uitbreiding behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck behoud behoud ontwerpbesluit 
136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux behoud verbetering ontwerpbesluit 
138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven uitbreiding verbeteri ng ontwerpbesluit 
145 Maasduinen behoud verbetering ontwerpbesluit 
149 Meinweg behoud verbetering ontwerpbesluit 
150 Roerdal behoud verbetering ontwerpbesluit 
155 Brunssummerheide behoud verbeteri n 9 ontwerpbesluit 

(a) Emge achterUltgang 1n oppervlakte ten gunste van habltattype H6410 blauwgraslanden lS toegestaan . 

De staat van instandhouding van het habitattype hoogveenbossen is op de aspecten 
oppervlakte en kwaliteit beoordeeld als 'matig ongunstig'. De doelstelling van het gebied 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske wijkt af de landelijke doelstelling, omdat er 
weinig potenties zijn voor herstel. 

4.2. Habitatrichtlijn: soorten 

'H113~ - B;tte"" .... rn ' 'w'. 
landelijke doels elling: beho4d omvang en behoud kwaliteit le~~ebied ten behoev11fD 

Jbehoudp~p.ulafie .' .,:,' .'i,· 
Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Doel Besluit nr omvang kwaliteit populatie 

009 Groote Wielen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

010 Oudegaasterbrekken, Fluessen en 
behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

omgeving 
013 Aide Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud behoud concept-ontwerp 
025 Drentsche Aa-gebied behoud a behoud behoud concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

036 
Uiterwaarden Zwarte Water en 

behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Vecht 

037 Olde Maten & Veerslootslanden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
056 Arkemheen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
070 Zuider Lingedijk & Diefdijk-Zuid behoud behoud behoud concept-ontwerp 

071 
Loevestein, Pompveld & Kornsche behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Boezem 

083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
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089 Eilandspolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Ka lverpolder 

091 Polder Westzaan behoud b behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
IIperveld, Varkensland, behoud behoud behoud ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

094 Naardermeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

104 
Broekvelden, Vettenbroek & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Polder Stein 

105 Zouweboezem behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
109 Haringvliet behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 

136 Leenderbos, Groote Heide & De behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Plateaux 

150 Roerdal behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
_ • • _ _ .&. ~ . _ . 6 ... _ , , .. --. (a) Emge achten.ntga!'1g::1 opp~rv!~Kte [",efgebied ten ';JUII:>l'" Vdlllldu lLdllype M3LOU oeKen en waterplanten, 

waterranonkels (subtype A) is toegestaan. 
(b) Enige achteruitgang in omvang leefgebied ten gunste van habitattypen H1330 schorren en zilte graslanden of 

H6430 ruigten en zomen is toegestaan. 

De staat van instandhouding van de bittervoorn is op het aspect leefgebied beoordeeld als 
'gunstig'. De staat van instandhouding op het aspect populatie is onbekend20

• De doelstelling 
van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de landelijke 
doelstelling. 

::.~ > " .,' I;I Jl.1'49 0- Kleine Tniodde"k~uip'er :"c 

Landelijke doets.felling· behoud omyang'el1 behoud kwaliteit leefgebied t en behoeve :van 
., l5ehoud p'op~lane 

Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Doel Besluit 
nr omvang kwaliteit populatie 

013 AIde Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
015 Van Oordt's Mersken behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
016 Wijnjeterper Schar behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud behoud concept-ontwerp 
025 Drentsche Aa-gebied behoud behoud behoud concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

036 
Uiterwaarden Zwarte Water en behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Vecht 

037 Olde Maten & Veerslootslanden behoud behoud behoud o ntwerpbesluit 
038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

045 
Springendal & Dal van de behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Mosbeek 

065 Bin nenveld behoud behoud behoud concept-ontwerp 
067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
070 Zuider Linged ijk & Diefdijk-Zuid behoud behoud behoud concept-ontwerp 

071 
Loevestein, Pompveld & Kornsche behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Boezem 

074 Zwarte Meer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

20 De beschreven 'staat van instandhouding' wijkt af van de 'staat van instandhouding' zoals gegeven in 
het Natura 2000 doelendocument (2006). Zie het Natura 2000 profielendocument (2008) voor een nadere 
uitleg. 
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090 
Wormer- en Jisperveld & 

behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Kalverpolder 

091 Polder Westzaan behoud a behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
Ilperveld, Varkensland, behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Oostzanerveld & Twiske 

094 Naardermeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

104 
Broekvelden, Vettenbroek & behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Polder Stein 

105 Zouweboezem behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 
130 Langstraat behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

132 
Vlijmens Ven, Moerputten & 

behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Bossche Broek 

133 Kampina & Oisterwijkse Vennen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
135 Kem penland-West behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

138 
Weerter- en Budelerbergen & 

behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
Ringselven 

141 Oeffelter Meent behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
(a) Emge achterultgang lh omvang leefgebled ten gunste van hablta ttypen H1330 schorren en Zllte graslanden of 

H6430 ruigten en zomen is toegestaan. 

De staat van instandhouding voor de kleine modderkruiper is beoordeeld als 'gunstig'. De staat 
van instandhouding op het aspect populatie is onbekend20

• De doelstelling van het gebied 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de landelijke doelstelling. 

MU 63 - R;ivierdonderpa(iJ ,'.-.: ~'if~:1t~ 
Landelijk.e doelstelling: benoud/ui1breiding omvang en behoudlW'erbetering kWalitei~j t: 

leefgebied " ,., ./ ~~;, 
Gebied Natura 200o-gebied Doel Doel Doel Besluit nr omvang kwaliteit populatie 

013 AIde Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
025 Drentsche Aa-gebied uitbreiding verbetering behoud concept-antwerp 
035 Wieden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
038 Uiterwaarden IJssel behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
049 Dinkelland behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
057 Veluwe uitbreiding behoud uitbreiding ontwerpbesluit 
067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

071 
Loevestein, Pompveld & 

behoud behoud behoud ontwerpbesluit Kornsche Boezem 
072 JJsselm eer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
073 Markermeer & IJmeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren behoud b behoud behoud ontwerpbesluit 
083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & 

behoud behoud behoud ontwerpbesluit Kalverpolder 

092 
Ilperveld, Varkensland, behoud behoud behoud c:mtwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
109 Haringvliet behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 
148 Swalmdal behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
150 Roerdal behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
152 Grensmaas behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
157 Geuldal uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
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(a) Behoud omvang en kwaliteit leefgebied in de grote wateren en uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit 
leefgebied in de beken. 

(b) Enige achteruitgang in oppervlakte leefgebied ten gunste van broedvogelsoorten A021 Roerdomp of A298 Grote 
karekiet is toegestaan. 

De staat van instandhouding van de rivierdonderpad is het op aspect populatie onbekend. Op 
het aspect leefgebied is de staat van instandhouding beoordeeld als 'matig ongunstig', dit 
betreft met name de beken (circa 10% van het leefgebied van de soort)20. De doelstelling van 
het gebied Ilperveld, Varkensland. Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij dp landelijke 
doelstelling. 

M~318 - Meervleermuis (zomer) 
Landeljjke daelstelli g; behoud omv.ang en beboud kw.aliteit leefgebied ten beho~ve van 

behoud P,Aqpulatje 
Gebied Natura 2000-gebied DoeL DoeL DoeL BesLuit nr omvang kwaLiteit popuLatie 

009 Groote Wielen behoud behoud behoud nntwprnhp~" lit ._- _.,.. ----_ .. -

010 Oudegaasterbrekken, Fluessen behoud behoud behoud ontwerpbesluit en omgeving 
012 Sneekermeergebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
013 AIde Feanen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
018 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud behoud concept-ontwerp 
034 Weerribben behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
039 Vecht- en Beneden-Reggegebied behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
067 Gelderse Poort behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
073 Markermeer & IJmeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
083 Botshol behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud behoud ontwerpbesluit Kalverpolder 

091 Polder Westzaan behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

092 Ilperveld, Varkensland, 
·Oostzanerveld & Twiske behoud behoud behoud ontwerpqesluit 

093 Polder Zeevang behoud behoud behoud on twerpbesluit 
094 Naardermeer behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

103 
Nieuwkoopse Plassen & De behoud behoud behoud ontwerpbesluit Haeck 

112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 

De staat van instandhouding van de meervleermuis is op de aspecten populatie en leefgebied 
beoordeeld als 'gunstig'20. De doelstelling van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld 
& Twiske sluit aan bij de landelijke doelstelling. 
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072 IJsselmeer uitbreiding behoud uitbreiding ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud behoud ontwerpbesluit Kalverpolder 

091 Polder Westzaan behoud behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
IIperveld, Varkensland, behoud behoud behoud ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

095 Oostelijke Vechtplassen uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
100 Voornes Duin uitbreiding verbetering uitbreiding besluit 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek behoud verbetering uitbreiding besluit 

103 Nieuwkoopse Plassen & De behoud behoud behoud ontwerpbesluit Haeck 
106 Boezems Kinderdijk behoud behoud behoud on twerpbesluit 
108 Oude Maas uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
109 Haringvliet behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
111 Hollands Diep uitbreiding verbetering uitbreiding ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud behoud concept-ontwerp 
114 Krammer-Volkerak behoud behoud behoud concept-ontwerp 
115 Grevelingen behoud behoud behoud ontwerpbesluit 
116 Kop van Schouwen behoud verbetering behoud ontwerpbesluit 
118 Oosterschelde uitbreiding behoud uitbreiding ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding van de noordse woelmuis is op het aspect leefgebied beoordeeld 
als 'zeer ongunstig'. De staat van instandhouding van het aspect populatie is onbekend20

• De 
doelstelling van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske wijkt af de landelijke 
doelstelling. De soort komt in dit gebied reeds over een groot deel van het gebied v~~r. 

4.3 Vogelrichtlijn: broedvogels 
V~~r de doelen op gebiedsniveau die aangeven dat het leefgebied nog niet op orde is, is 
gekozen voor een lien/of" formulering. Daarmee wordt op het niveau van de Natura 2000-
beheerplannen "ruimte gelaten" om te bepalen of ingezet wordt op uitbreiding omvang en 
verbetering kwaLiteit Leefgebied of dat wordt ingezet op alleen verbetering kwaLiteit of aLLeen 
uitbreiding omvang leefgebied. 

~02,aD ... Roerdomp 
landetrke doelsteUing{~liitbreiding, omvan,g en,verbeter'ing k""aliteit leefg~bied 
Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Bestuit nr omvang kwaliteit 

002 Duinen en Lage Land Texel behoud behoud ontwerpbesluit 
005 Duinen Ameland behoud behoud ontwerpbesluit 
006 Duinen Schiermonnikoog behoud behoud ontwerpbesluit 
008 Lauwersmeer behoud behoud concept-ontwerp 
013 AIde Feanen behoud behoud ontwerpbesluit 
014 Deelen behoud behoud ontwerpbesluit 
013 Rottige Meenthe & Brandemeer behoud behoud con cept-on twerp 
020 Zuid laa rdermeergebied behoud behoud ontwerpbesluit 
034 Weerribben uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud ontwerpbesluit 

036 
Uiterwaarden Zwarte Water en uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Vecht 

067 Gelderse Poort uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
075 Ketelmeer & Vossemeer uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
076 Veluwerandmeren uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
078 Oostvaardersplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
085 Zwanenwater & Pettemerduinen behoud behoud ontwerpbesluit 

090 Wormer- en Jisperveld & behoud behoud ontwerpbesluit Kalverpolder 
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091 Polder Westzaan behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
Ilperveld, Varkensland, behoud behoud ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

095 Oostelijke Vechtplassen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 

103 
Nieuwkoopse Plassen & De uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Haeck 

105 Zouweboezem uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud concept-ontwerp 
137 Strabrechtse Heide & Beuven behoud behoud ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding van de roerdomp (broedvogel) is beoordeeld als 'zeer ongunstig' . 
De doelstelling van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske wijkt af de 
landelijke doelstelling, vanwege de recente toename van de soort in dit gebied. 

Ao8~b - iB'ru'ne kil!kendief 
landelijke doelstelling: ,behoud omvang en jbehol"ld ikwalifeit leefgebied 

Gebied Natura 2uuu-geb\ed Doel Doel 
~esiuit nr omvang kwaliteit 

001 Waddenzee behoud behoud ontwerpbesluit 
002 Duinen en Lage Land Texel behoud behoud ontwerpbesluit 
003 Duinen Vlieland behoud behoud ontwerpbesluit 
004 Duinen Terschelling behoud behoud ontwerpbesluit 
005 Duinen Ameland behoud behoud ontwerpbesluit 
006 Duinen Schiermonnikoog behoud behoud ontwerpbesluit 
008 Lauwersmeer behoud behoud concept-ontwerp 
013 AIde Feanen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
014 Deelen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
035 Wi eden behoud behoud ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud ontwerpbesluit 
078 Oostvaardersplassen behoud behoud ontwerpbesluit 

og2 Ilperveld, Varkensland, behoud behoud ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 
109 Haringvliet behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud concept-ontwerp 
114 Krammer-Volkerak behoud behoud concept-ontwerp 
115 Grevelingen behoud behoud ontwerpbesluit 
122 Westerschelde & Saeftinghe behoud behoud ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding van de bruine kiekendief (broedvogel) is beoordeeld als 'gunstig'. 
De doelstelling van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de 
landelijke doelstelling. 

I ·:'~:'~ l ~ , '?f ~~~~:iD~r.153!fj,;;" Kempfiaa)j·~·(5i,. ::.'. ,' .~' .~ . 
Landeb kedoelstelhn : ultbrelcri'&~~hlVar{ij' en verbetenng kVlialitelt leef,aeble.d 
Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit nr omvanJt kwaliteit 

008 La uwersmeer uitbreiding verbetering concegt-ontwe~ 

009 Groote Wielen uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
012 Sneekermeergebied uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
013 Aide Feanen behoud behoud ontwerpbesluit 
015 Van Oordt's Mersken uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 

ogo Wormer- en Jisperveld & uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Kalverpolder 

092 
Ilperveld, Varkensland, uitbreiding ver-betering ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske ' 
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De staat van instandhouding van de kemphaan als broedvogel is beoordeeld als 'zeer 
ongunstig'. De doelstelling van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit 
aan bij de landelijke doelstelling. 

A153b - 'WateJsnip 
L~ndelfke daeJsfeUin,g: uitbreiding amvjJng en ver.qetering kwaliteit leefg.ebied . 
Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit nr omvang kwaliteit 

025 Drentsche Aa-gebied behoud behoud concept-on twerp 
033 Bargerveen behoud behoud ontwerpbesluit 
034 Weerribben behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud ontwerpbesluit 

092 
Ilperveld, Varkensland, uitbreiding verbetering ontwerpbesluit 
Oostzanerveld & Twiske 

De staat van instandhouding van de watersnip (broedvogel) is op de aspecten populatie en 
leefgebied beoordeeld als respectievelijk 'zeer ongunstig' en 'matig ongunstig'. De doelstelling 
van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de landelijke 
doelstelling. 

''': A193b .- \;(.isdief 
L.andelijke doelstelling: 'beho~d_,amvan.g en,behoud iM-aliteit 

Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit nr omvang kwaliteit 
001 Waddenzee behoud behoud ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud ontwerpbesluit 
073 Markermeer & IJmeer behoud behoud ontwerpbesluit 

077 
Eemmeer & Gooimeer behoud behoud ontwerpbesluit Zuidoever 

092 
Ilperveld, Varkensland, behoud behoud ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

109 Haringvliet behoud behoud ontwerpbesluit 
114 Kra mmer-Volkerak behoud behoud concept-ontwerp 
115 Grevelingen behoud behoud ontwerpbesluit 
118 Oosterschelde behoud behoud ontwerpbesluit 
120 Zoommeer behoud behoud concept-ontwerp 
122 Westerschelde & Saeftinghe behoud behoud ontwerpbesluit 

De staat van instandhouding van de visdief (broedvogel) is beoordeeld als 'matig ongunstig'. De 
doelstelling van het gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de 
landelijke doelstelling. 

'. Ai 92b - Snor .j 

L.andelf lte aoelstelhng: iJitbreiding 6~\'angen ,verbetering 'kwaliteit leefgebied 
Gebied Natura 2000-gebied Doel Doel Besluit nr omvang kwaliteit 

008 Lauwersmeer behoud behoud concept-ontwerp 
013 Atde Feanen behoud behoud ontwerpbestuit 
014 Deeten behoud behoud ontwerpbestuit 
034 Weerribben uitbreiding verbetering ontwerpbestuit 
035 Wieden uitbreiding verbetering ontwerpbestuit 
072 IJssetmeer behoud behoud ontwerpbestuit 
074 Zwarte Meer uitbreiding verbetering ontwerpbestuit 
075 Ketelmeer & Vossemeer behoud behoud ontwerpbesluit 
078 Oostvaardersplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
033 Botshol behoud behoud ontwerpbesluit 
091 Polder Westzaan behoud behoud ontwerpbesluit 
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092 
Ilperveld, Varkensland, uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 

094 Naardermeer behoud behoud ontwerpbesluit 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud ontwerpbesluit 

103 
Nieuwkoopse Plassen & De uitbreiding verbetering ontwerpbesluit Haeck 

105 Zouweboezem behoud behoud ontwerpbesluit 
106 Boezems Kinderdijk behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud concept-on~ 

De staat van instandhouding van de snor (broedvogel) is op de aspecten populatie en 
leefgebied beoordeeld als respectievelijk 'gunstig' en 'zeer ongunstig'. De doelstelling van het 
gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de landelijke doelsteUing. 

A295b - ~Rjelzanger 
"Lan Cfelijke doelstemng~ behoud"omvan'g,en behoud kwaliteitJl~efgebied 

Gebied 
Natura 2000-gebied Deel Dccl Besluit nr omvang kwaliteit 

004 Duinen Terschelling behoud behoud ontwerpbesluit 
005 Duinen Ameland behoud behoud ontwerpbesluit 
008 La uwersmeer behoud behoud concept-ontwerp 
009 Groote Wielen behoud behoud ontwerpbesluit 
012 Sneekermeergebied behoud behoud ontwerpbesluit 
013 AIde Feanen behoud behoud ontwerpbesluit 
014 Deelen behoud behoud ontwerpbesluit 
019 Leekstermeergebied behoud behoud ontwerpbesluit 
020 Zuidlaardermeergebied behoud behoud ontwerpbesluit 
034 Weerribben behoud behoud ontwerpbesluit 
035 Wieden behoud behoud ontwerpbesluit 
072 IJsselmeer behoud behoud ontwerpbesluit 
074 Zwarte Meer behoud behoud ontwerpbesluit 
078 Oostvaardersplassen behoud behoud ontwerpbesluit 
089 Eilandspolder behoud behoud ontwerpbesluit 

090 
Wormer- en Jisperveld & behoud behoud ontwerpbesluit Kalverpolder 

092 IIperveld. Varkensland, behoud behoud ontwerpbesluit Oostzanerveld & Twiske 
095 Oostelijke Vechtplassen behoud behoud ontwerpbesluit 

103 Nieuwkoopse Plassen & De behoud behoud ontwerpbesluit Haeck 
109 Ha ringvliet behoud behoud ontwerpbesluit 
112 Biesbosch behoud behoud concept-ontwerp 

De staat van instandhouding van de rietzanger (broedvogel) is op de aspecten populatie en 
leefgebied beoordeeld als 'gunstig'. De doelstelling van het gebied Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske sluit aan bij de landelijke doelstelling. 

4.4. Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 

.. ~. . NietilbroeCfitogelsoor:te,2!J1I . ~:;» •. . lt~, .~N:" 
Landelijke Cloelstellmg: benoua tomvang en behoud kwahtelt-.le.efgei>led 

Vogelsoort Aantal Omvang Kwaliteit 
gebieden leefgebied leefgebied 

A043 Grauwe gam 31 behoud behoud 
A050 Smient 44 behoud behoud 
A051 Krakeend 35 behoud behoud 
A056 Slobeend 38 behoud behoud 
A125 Meerkoet a 23 behoud behoud 
A156 Grutto 0 23 behoud behoud 
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(a) Ondanks de landelljk matig ongunstige staat van instandhoudin.g is landelijk een behoudsdoelstelling voor de 
meerkoet geformuleerd, omdat de matig ongunstige staat Van instandhouding aileen gebaseerd is op de 
populatie (en niet het leefgebied) (Natura 2000 doelendocument (2006), P207). 

(b) De grutto heeft landelijk een opgave voor uitbreiding omvang en verbeteropgave kwaliteit leefgebied. 
Aangezien deze opgave niet te realiseren is binnen het Natura 2000-netwerk is in aile gebieden een 
behoudsopgave voor de grutto geformuteerd (Natura 2000 doele·ndocument (2006), p209). 

De staat van instandhouding van bovenstaande niet-broedvogeLsoorten is beoordeeLd aLs 
'gunstig', tenzij anders aangegeven. Alle gebiedsdoelen van bovenstaande soorten sluiten aan 
bij de landelijke doeLstelling. 
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Appendix 
ToeLichting op de seLectie- en begrenzingscriteria die bij de aanwijzing van het 
VogeLrichtLijngebied IlperveLd, VarkensLand en Twiske gebruikt zijn. 
Onderstaande paragrafen zijn opgenomen in de Nota van toelichting van het 
Vogelrichtlijnbesluit. 

3. Gebiedsbeschrijving, aanduiding leejgebied en begrenzing 

3.2 Aanduiding leejgebied 
De [Lperveld, VarkensLand en Twiske is aangewezen aLs SpeciaLe Beschermingszone onder de 
VogeLrichtlijn vanwege de aanwezigheid van natte grasLanden, moeraszones en zoete wateren 
die aLs geheeL het Leejgebied vormen van een aantaL in artikeL 4 van de Richtlijn bedoeLde 
vogeLsoorten. Het is een watergebied dat het Leejgebied vormt van soorten van Bijlage [ (art. 
4.1) en tevens jungeert aLs broedgebied, overwinteringsgebied en rustpLaats in de trekzone van 
andere trekvogelsoorten (art. 4.2). De begrenzing van de Beschermingszone is zo gekozen dot 
een in Landschappelijk en vogeLkundig opzicht samenhangend geheeL is ontstaan dat voorziet in 
de beschermingsbehoejte met betrekking tot het voortbestaan en/oj voortplanten van bedoelde 
vogelsoorten. 

4. Vogelkundige waarden 

4.1 Kwalificerende soorten 
Ilperveld, Varkensland en Twiske kwalificeert als SpeciaLe Beschermingszone onder de 
VogeLrichtLijn vanwege het voorkomen van drempeLoverschrijdende aantaLlen van Krakeend, 
Smient, Kemphaan en Grutto die het gebied benutten aLs overwinteringsgebied en/of rustpLaats. 
Bovendien behoort het gebied tot een van de vijj belangrijkste broedgebieden voor Roerdomp21 

in Nederland. 22 

Soorten van Bijlage [ waarvoor het gebied tot "een van de vijf belangrijkste" in NederLand 
behoort 
Soort Art. Br~ Aantal NL b % in sec % in sbzd Telperiod 

4 e 
Roerdomp Botaurus stellaris 1 ja 175 6% 5% 1993-97 

Trekkende watervogelsoorten waarvoor het gebied aan de 1 %-drempel voLdoet 
Soort Art. Br~ Biogeogr. populatiee 1% % in sbz9 Telperiod 

4 Biopop! e 
Krakeend Anas strepera 2 nee NW-Europa 300 1,4% 1994-97 
Smient Anas penelope 2 nee W-Siberie/NW-Europa 12500 1,5% 1993-97 
Grutto Limosa limosa 2 nee W-E uropa/W-Afrika 3500 1,2% 1993-97 .. 
(a) De kwalijicatle betrejt m het gebled broedende vogeLs (mgevuld met ''ja'') oj met-broedende 

vogeLs ("nee") 
(b) Omvang van de NederLandse broedpopulatie (in paren) 
(c) AantaL in het op 4 na beLangrijkste gebied (se gebied) uitgedrukt aLs percentage van de 

landelijke broedpopuLatie 
(d) AantaL in het onderhavige gebied uitgedrukt aLs percentage van de LandeLijke 

broedpopulatie 
(e) Biogeografische populatie waartoe de in NederLand pleisterende exemplaren van deze soort 

worden gerekend 

21 De onderstreepte soort is opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn (art. 4.1) 
22 De kwalificatie van het gebied als speciale beschermingszone geldt ook op grond van vogelgegevens 
uit de periode 1998-2002 
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(f) Drempelwaarde zijnde 1% van de betreffende biografische populatie (biografische 
populaties en drempelwaarden van niet-broedende vogels ontleend aan Rose & Scott 1997, 
Waterfowl Population Estimates - 2 nd edition. Wetlands International, Wageningen) 

(g) Aantal in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de biogeografische 
populatie 

4.2 Andere relevante vogelsoorten 
Andere trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als overwinteringsgebied 
enlof rustplaats: Crauwe Cans, Slobeend, Meerkoet, Wulp. De graslanden, rietlanden en 
rietkragen zijn verder broedgebied voor Watersnip, Snor en Rietzanger (trekvogels opgenomen 
in de nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende so orten). De 
biotopen van deze vogels hebben mede de begrenzing van dit gebied bepaald. Andere soorten 
van Bijlage 11 waarvoor het gebied van betekenis is: Bruine Kiekendief, Kemphaan en Visdief 
(broedvogels); Kleine Zwaan (niet-broedvogel). 

4.3 PlaatseUjke omstandigheden 
Op de Stootersplas in Het Twiske bevindt zich een rustplaats van Smienten; voedselgebieden van 
deze soort zijn vooral gelegen in het noordelijk deel van het Oostzanerveld, in het Ilperveld en 
Varkensland. Kleine Zwaan, Crauwe Cans en Wulp foerageren verspreid op de graslanden in het 
gebied; de Slobeend verblijft vooral op ondergelopen grasland en in ondiep water verspreid 
over het gebied. Krakeend en Meerkoet worden vooral aangetroffen op de grotere wateren 
zoals de Stootersplas; de Meerkoet foerageert daarnaast ook veelvuldig op grasland. 
Slaapplaatsen van Crutto's bevinden zich in Varkensland en Oostzanerveld. Roerdomp, Bruine 
Kiekendief en Porseleinhoen nestelen verspreid in rietveldjes van enige omvang (met name in 
het IlperveLd); ook Rietzanger en Snor broeden verspreid over het gebied waar rietveLdjes en 
rietkragen aanwezig zijn (met name Ilperveld en Het Twiske). Kemphaan en Watersnip zijn in 
het broedseizoen gebonden aan schrale gras/anden die verspreid over het gebied voorkomen. 
De Visdief nestelt plaatselijk in het gebied in kolonies op grasLand; de vaarten en plassen in de 
wijde omgeving van de nestplaatsen fungeren als voedselgebied. 

N2K092_WB HVN Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske.doc 





MINISTERIE VAN 

lANDBOUW EN V I SSER lj 

29 maart 1984 
No . NLB!GS!GA- 2444 

Dir .-Gen . Landelijke Gebieden 
en Kwaliteits20rg 
Directie Natuur- en 
Landschapsbescherming 

l V 000·0018·82 

D E MI N 1ST E R V A N L AN D B 0 U W E N V I SS E R Ij 

Gehoord de Natuurbeschermingsraad , de Colleges van Burgemeester en 
Wethouders van Broek in Waterland, van Ilpendam , van Landsmeer en 
van Monnickendam en Gedeputeerde Staten van Noord- Holland ; 

Gelet op artikel 21 , eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 
(Stb . 196-' , 572) ; 

B E 5 L U r T , 

Het op bijbehorende kaart SN 82 aangegeven gebied , bekend onder de 
naron "Waterland", onderdeel "Varkensland" , dat e i gendom is van de 
Staat, wordt aangewezen als staatsnatuurmonument . 

Van deze beschikking zal mededeling worden gedaan ~n de Nederlandse 
StaatsCQurant . 

' s-Gravenhage , 29 maart 1984 

DE MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, 
Voor deze. 

DE SECRETARIS- GENERAAL , 

'1----., --



I .. 

TOELICHTING 

1. Inleiding 
Het gebied "lvater1and" is gelegen tussen het IJ, het IJss elme er, de 
Seemster en de Zaan en vormt van oudsher een drassig veenweidegebied, 
doorsneden door talloze waterlopen. . 
Het natuurmonument "Varkensland" maakt onderdeel u~~ van een reeks _ 
gebieden in Waterland, die uit natuurwetenschappellJ~ .oogpunt va~ grote 
betekenis zijn. De als staatsnatuurmonument aan te wlJzen gronden en 
wateren beslaan een oppervlakte van ca 315 ha en worden door het Staats-
bosbeheer als staatsnatuurreservaat beheerd. . 
Het ligt in het voornemen ook andere natuurreservaten In Wat~rl~nd onder 
de werking van de Natuurbeschermingswet te brengen, o.a. de Aeen en 

Uleen". 

2. Begrenzing 

Het natuurmonument "Varkensland" is globaal gelegen tussen het Noord
hollands Kanaal, de Purmer, de gemeentegrens tussen 11pendam en Mon
nikendam en de gemeentegrens tussen Landsmeer en Broek in Water land en 
de Broeksevaart. Tevens heeft deze beschikking betrekking op het oost
W8arts van bovengcnocmd gebied gelegen mear De Leek en enk ele ver
bindingssloten. 
Deze aanwijzing betreft gronden en wateren welke eigendom zUn van de 
Staat. De grens van het natuurmonument valt derhalv e Bomcn Inet de ko
dastrale grenzen tussen particuliere en de Staatseigendommen. 
Op de bij de beschikking behorende kaart SN82 is het dan te wijz en gebied 
aangegeven met een lijnenraster. De brede verbindingssloot tussen De 
Leek en het weidevogelreservaat van Varkensland alsmede enige zijs loten 
zijn om tekentechnische reden met Ben dikke streep aangegev811. 

3. Natuurwetenschappeli jke betekenis en natuurschoon 

Het natuurmonument "Varkensland" bestaat uit een vochtig veen\!Jeidege
bied, doorsneden door vele brede waterlopen en afgewisseld met enige 
rietlanden en rietkragen. 
Rond de 12e eeuw vonden diverse doorbraken vanuit de Zuiderzee plaats 
en werden vele grote en kleine meren (hier ae~n en die~n genoemd) ge
vormd. Ook daarna vonden regelmatig overstromingen van zout Zuiderzee
water plaats; het laatst gebeurde dit in de jaren 1825 en 1916. Het oor
spronkelijk brakke open water van Water land verzoette na de afs1uiting 
van de Zuiderzee in 1932 in versneld tempo. Thans is het open water nog 
zwak brak (oligohalien). 
Zout wordt nu voarnamelijk aangevoerd via het Noordhollands Kanaal. 
Vanwege het brakke milieu wijkt de botanische samenstelling van di t 
veengebied aanzienlUk af van de veengebieden elders in Nederland. 
Met name de rietlanden en verhmdingsvegetaties zijn van bijzonder belang, 
onder meer door het voor komen van een aantal zeldzame pl antesoorten zo
als Koningsvaren, Malaxis, Ronde zonnedauw en Welriekende nachtorchis. 
Deze vegetaties zijn tevens rijk aan moss en , levermossen en veenmossen. 

In svi faunistisch opzicht ontleent het natuurmonument zijn grote waarde 
aan het voorkomen van een rijke broedpopulaUe van weidevogels. 
Meer algemene soorten als Crutto, Kievit, Scholekster en Tureluur komen 
in hoge dichtheden voar, ~qar oak zeldzamere soorten als Kemphaan en 
v.Ja tersnip broeden nag "'Xii r e la tief grote aantallen. 
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Belmermeer 3 
Broek in Waterland 

opmerkingen: 

Stolp, circa 1900. 
Oorspronkelijke wanden. Oorspronkelijke ramen, naast extra toegevoegde ramen en 
gevelopeningen. 
Imposante kap met oude Hollandse pannen. Wel veel dakramen erin gezet. Latere 
dakopbouw met zadeldak; wel passend bij geheel. 
Staart aan stolp. 
Kap met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Voorop rechts een klein later dakkapel. 
Hoge, imposante kap. 
Zeer beeldbepalend in landelijke omgeving Belmermeer. 

waardering: 

Van groot belang. Stolp zeer beeldbepalend. 
Stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. 
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Cons truc ceur 

Oudste datum 
Kernda tering 
Res taura ti e 

Fotonummers 
Datum foto's 

Gevels/materialen 

Vensters/deuren 

Daken/daJcbedekkillg 

Bijz. constructies 

0006496 
Noord-Hollaod 
19910115 

Hogedijk 

1 

1145 PM 

BuitengebiAd 

N 

NH - KATWD-004 

Irenehoeve 

o 
1 

Boerderij 
Boerderij 

onbekend 

XIXc 

001-1,2 
19910115 

Inventarisatiegebied: Wa te rland 
Gemeente Katwoude 

Toevoeging 

Code complex 

Gepleisterde plint, groen-witte rabatdelen. 

6-ruitsschuifvensters, stalramen, deur gewijzigd. Houten 
staldeuren aan straatzijde. 

Schilddak met rode en zwarte Hol landse pan. 

Bijgebouw~/hekwerk: Kleine ochurcn Dan achterzijde. 

Incerieur 

Groenaanleg 

Ontwerper groen 



Jaa.r van aani eg 

ilfotivatie 

Bijzonderheden 

Admin. gegevens 

Planologische asp. 

Vindplaats bwk. 

Li tera tuur 

Omschrijving 

Honumen t G/R/P 

Redelijk gave Btolpboerderij op markant gelegen plek. Van 
lokaal-historische betekenis. 

Stolpboerderij met voorlichtingafunctie over he t 
boerenbedrij f en het ka8amaken. Oak voorzien van enige 
dakraman. Gebouw is enigszina aangetast. 



ADRES: Katwoude, Hogedijk 1, Buitengebied OBJECTNDMMER: NH-KATIVD-004 

DATUM FOTO'S: 1991011 ~3 

NEGATIEFNtJMMERS: 001-1 / 2 

ACCESSIENUMMER: 0006496 



MIP NOORD-HOLLAND¥ Inventarisatiekaart 

Accessienummer 0006498 Invencarieatiegebied: Wa ter1and 
Provincie Noord-Ho l land Gemeente Katwoude 
InventarisatiedaCum: 19910115 

Straat: 

Nummers even 
NUlltmers on even 

Situering 

Postcode 
Plaats 
Buurt/wijk 

Bijzonder gebied 

Object code 

Naam object 

object of Complex 
Aaatal objecten 

Oorspronk. fUDctie 
Huidige functie 

Bow"s tij 1 

Arcllitect 
Constructeur 

OUdste datum 
Kernda tering 
Restauratie 

Fotonummers 
Datum foto's 

Gevels/materialen 

Vensters/deuren 

Daken/dakbedekking 

Bijz. constructies 

Bijgebouwen/hekwerk: 

Interieur 

GroenOla:nleg 

Ontwerper groen 

Hogedi j k 

11 

1145 PM 

Buitengebied 

N 

NH-KATWD-006 

o 
1 

Boerderij 
Boerderij 

onbekend 

XIXc 

001-5 , 6 
1991.0115 

Toevoeging 

Code complex 

Rode baksteen op gecementeerde p1int , zijkanten hout 
gepotdekseld. 

9-ruitsschuifvensters; sobere deul.'. 

Afgeknot schilddak met rode Hollandse pan. 



Jaar van aanleg 

Motivatie 

Bijzonderheden 

Admin . gegevens 

PlenologiS'clle a~p. 

vindplaa t 6 bwk. 

Litenltuur 

Omschrijving 

Nonumen t: G/R/P 

Afwijkend type boerderij, van belang voar de plaatselij ke 
historie . 

Stolpboerderij met afgeknat schilddak en rechthoekige 
plattegrond. Geheel is zeer sober van detaillering. 



ADRES: Katwoude, Hogedijk 11, Buitengebied OBJECTNUMMER: NH-KATWD-006 

DATUM FOTO'S: 19910115 

NEGATIEFNUMMERS: 001-5,6 

ACCESSIENUMMER: 0006498 



Zedde 2 
Buitengebied 

Is een stolp. 



MIP NOORO -HOLLAND, Inventari s atiekaart 

AccessienUOllller 

Provincie 
Inventarisatiedatum: 

Straat 

Nummers even 
NUnlmers oneven 

Si tuering 

Postcode 
plaats 
BUllrt/Wij k 

Bijzonder gebied 

Object code 

NaaIll object 

Object of Complex 
Aantal objecten 

Oorspronk. functie 
Huidige functie 

Bouw:Jtijl 

Arclli tect 
Constructeur 

Oudste datum 
Kernda tering 
Restaurati e 

Fotonummers 
Datum foto' B 

Gevels/materialen 

Vensters/deuren 

Daken/dakbedekki ng 

Bijz. constructies : 

0006501} 
Noord-Holland 
19910115 

Zedde 

7 

1145 PV 
Buitengebied 
Zedde 

N 

NH - KATWD-012 

o , 
Boerderi j 
Boerderij 

onbekend 

XIXc 

001-25,16 
1 9920125 

Inventarisatiegebied : 
Gemeente 

Toevoeging 

Code complex 

Wa terland 
Katwoude 

Rode baksteen (twee soorten) op gecementeerde pl int . 

Draai- en uitzetramen, situatie gewi jzigd. 

Schilddak met rode opnieuw verbeterde Hollandse pan. 
Kroonlijst aan voorzijde. 

Bijgebouwen/hekwerk: Gepotdekaelde kapBchuur (gaaf) . 

Interieur 

Groenaanleg 

Ontwerper groen 



Jaar van aanleg 

Mocivatie 

Blj zonder heden 

Admin. gegevens 

Planol ogiscJu;l asp. 

ViJldplaa ts bwk. 

Literatuur 

Omschrij ving 

MOllwnent: a/ RI P 

Van belang voor de plaatselijke historie. 

Stol pboerderij, niet geheel gaaf meer, van fl inke omvang en 
met fraaie kapberg en achuren. 

I 

.1 



ADRES; Katwoude, Zedde 7, Buitengebied OBJECTNUMMER; NH-KATWD-012 ACCESSIENUMMER: 0006504 
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DATUM FOTO'S: 19910115 

NEGATIEFNUMMERS: 001-15 , 16 



Purmerdijk 4 
Ilpendam 

opmerkingen: 
Begin 20"c eeuw. 
Gevels vernieuwd, wel met goede detaillering. 
Oude Hollandse pannen op kap, wei met rueuw dakkapel. 
Groene voet. 

waardering: 
Van belang. Beeldbepalend. Groene voet. 
Stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. 



Achterdichting 5 
Katwoude 

opmerkingen: 

Stolp, circa 1900. 
Kap met oude Hollandse pannen. Kap met latere dakkapel voorop. 
Voorgevel origineel met gele sierbanden en gele aanzet- en sluitstenen in bogen boven 
ramen. Rozet muurankers in voorgevel. Linker zijgevels verrueuwd. Gewijzigde ramen 
(kunststof. ... , wel met origineel glas-in-Iood in bovenlichten). 
Bruggetje naar stolp met origineel hekwerk. 

waardering: 

Van groot belang. Beeldbepalend aan Achterdichting en in landschap. Voorgevel met 
siermetselwerk. 
Architectuurhistorische, Landschappelijke en stedenbouwkundige waarde. 





Achterdichting 6 
Katwoude 

opmerkingen: 

Stolp, 1934 Gaartalsteen in Vlaamse gevel). 
Kap met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 
Origine1e geve1s met originele raamindeling. 
Gewijzigde ramen (kunststof.. 00, wel met origineel glas-in-Iood in bovenlichten). 
Origine1e erker aan rechter zijde met originele ramen. 
Bruggetje naar stolp met later hekwerk op oude betonnen duiker. 
Groene voet. 

waardering: 

Van belang. Beeldbepalend aan Achterdichting en in landschap. Kenmerken van 
Amsterdamse School stij1. 
Architectuurhistorische, Landschappelijke en stedenbouwkundige waarde. 





Hoogedijk 5 
Katwoudc 

opmcrkingcn: 

Stolp, circa 1900. 
Kap mel aude Ho lla ndsc pannell, helaas mct vee! g ro le dakramcn. Nicuwe dakkapeUen 
op zjjgcvcldakvlakkcn. 
O riginele wanden met sic rmctsclwerk (gcbruik gclc hakslcen). Originclc raamindeling, 
wei nieuwe kozijnen cn millen mct dubbcl gins cn plakroeden. 
Later sicrhek. 
Groene veel. 

waardering: 

Van (groat) bclang. Bccldbcpalcnd aan cmree Hoogedijk cn in landschap. 
Architccruurhislorischc, landschappeLijkc en stedcnbouwkundigc waardc. 



Hoogedijk 16 
Katwoude 

opmerkingen: 

Stolp, circa 1930. 
Gave kap (slechts weinig dakramen) met oude Hollandse pannen. 
Originele wanden met originele Vlaamse gevel. Originele raamindeling, met historische 
ramen, met bijzondere driehoekige glas-in-Iood bovenlichten boven deuren. 
Linker zijgevel met steunberen. 
Groene voet. 

waardering: 

Van groot belang. Bijzondere rustorische details. Beeldbepalend aan Hoogedljk en in 
landschap. 
Architectuurrustorische, landschappelijke en stedenbouwkundlge waarde. 



Hoogedijk 17 

Katwoude 

Is een stolp. 



Hoogedijk 44 
Katwoude 

opmerkingen: 

Stolp, vermoedelijk begin 20stc eeuw. 
Kap met oude Hollandse pannen. Lage kap met latere dakkapellen. 
Gewijzigde ramen. 
Groene voet. 

waardering: 

Van redelijk belang. Beeldbepalend aan Hoogedijk en in landschap. 
Landschappclijkc en steciel1bouwkuuwge waarde. 



Hoogedijk 46 
Katwoude 

Is een stolp. 



H oogedi jk 47 
Katwoudc 

opmcrkingcn: 

Stolp. circa 1900. 
Kap mel oude t-Iollandse pannen. Kap mCllalcre dakkapcllcn. 
Originele wanden. Voor mel gcel/rood siennetsclwcrk. Gewijzigde ramen. 
Bruggetje naa r stolp. Bijzondcrc agra dsche bijgcbouwen. 
Groene vocr. 

waardcring: 

I '"" 1~1>1 ... ",.. n ..... I ... II,M,~ ' ~-d -an " .-..-. - ~ ,,', '" -", ',-",u"c'n-,p .... ~~''' ''05' '~"'''''''V''' I ",..... .. " '...,vgo,; lI IJ" I:: . • .. • • 

Architcct'llurhistorische, L'mdschappclijke en stcdenbouwkundige waarde. 



Hoogedijk 50 
Katwoude 

Is een stolp. 



Hoogedijk 57 
Katwoude 

Van belang voor de plaatselijke historie en beeldbepalende ligging aan de 
Hoogedijk. 



Broekermeerdijk 28 
Watergang 

opmerkingen: 

Dijkhuis, circa 1900. 
Woning met zadeldak met gesmoorde oude Hollandse pannen. 
Originele muren met originele raamindelingen. Ramen wel vernieuwd (dubbel glas) 

waardering: 

Van groot belang. Dijkwoninkjes worden steeds zeldzamer! 
Architectuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige waarde. 
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Brandweer Zaanstreek-Water land 

BRANDWEER 
Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 

SAMENVATTING EN ADVIES 

De vigerende 8 (bestemmings)plannen voar he! buitenqebied van de gemeente Waterland zijn gRrlr:l

teerd en dienen geactualiseerd te worden. Met het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Water

land 2013 vindt de actualisatieslag plaats. Het voorontwerpbestemmingsplan is in hoofdzaak 

consoliderend van karakter. Dit betekent dat er geen omvangrijke nieuwe ontwikkelingen mogelijk 

worden gemaakt. 

Binnen het plangebied zijn de volgende risicobronnen gelegen: 

• twee transportroutes voor gevaarlijke stoffen over de weg (N235 en N247); 

• twee hogedruk aardgasleldingen (W-570-12 en W-570-25) 

Verder is direct naast het plangebied een transportroute voor gevaarlijke stoffen over het water gele

gen (het Noordhollandsch Kanaal) en een Bevi-inrichting (LPG-tankstation Texaco) . Hierdoor is exter

ne veiligheid een van de aspecten die moet worden meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing van 

het voorontwerpbestemmingsplan. Ten behoeve van de onderbouwing heeft gemeente Waterland, 

Brandweer Zaanstreek-Waterland(1) gevraagd te adviseren op het voorontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied Waterland 2013. 

Gelet op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235/N247, de hogedruk aardgasleidingen (W-

570-12 en W-570-25) en het LPG tankstation zijn in dit advies de scenario's piasbrand, BLEVe2
) en 

fakkelbrand beschouwd. Aan de hand van dit advies kan het bevoegd gezag een integrale afweging 

maken tussen de verschillende belangen en beoordelen of de risico's aanvaardbaar zijn of niel. 

VrZW adviseert het bevoegd gezag om: 

1. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan rekening te houden met de gevoigen van de onge

valscenario's plasbrand en BLEVE op de N235/N247, het ongevalscenario fakkelbrand bij de ho

gedruk aardgasleidingen en het ongevalscenario BLEVE bij het LPG-tankstation. 

2. De mogelijke risicoreducerende, effectbeperkende maatregelen en maatregelen ten behoeve van 

de zelfredzaamheid in overweging te nemen. Deze maatregelen zijn samengevat in paragraaf 4.4. 

3. Het risieo dat overblijft na het nemen van de maatregelen te betrekken bij het vaststellen van het 

bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013. 

(1) 

(2) 
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Brandweer Zaanstreek-Waterland 

BRANDWEER 
Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingspian Buitengebied Waterland 2013 

1 INLEIDING 

Brandweer Zaanstreek-Waterland is, namens het Veiligheidsbestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek
Waterland, wettelijk adviseur van het bevoegd gezag op het gebied van externe veiligheid. In de wet
en regelgeving voor externe vei/igheid wordt uitgegaan van dodelijke slachtoffers. Ook in risicobere
keningen wordt er aileen gesproken over het aantal doden. Maar er zijn bij externe veiligheid scena
rio's ook andere effecten mogelijk, zoals gewonde slachtoffers en materiele schade. De adviesrol is 
daarom geen toets op het voldoen aan de wettelijke kaders, maar het biedt een deskundigheidsinzicht 
in de voorstelbare externe veiligheid scenario's. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden en 
beperkingen voor hulpverlening en zelfredzaamheid zijn voor het plangebied. 

2 SITUATIE 

Het plangebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Waterland. Voor de ligging van het 
plangebied zie figuur 1 . 

Figuur 1: Llgging van plangebied Buitengebied Waterland 2013 (1) (bron : www.rulmtelijkeplannen.nl) 

In het plangebied zijn nabij de risicobronnen enkele verspreid liggende (of kleinschalig geclusterde) 
woningen, (agrarische) bedrijven en een horecalocatie aanwezig [1]. Het voorontwerpbestemmings
plan is voornamelijk een conserverend plan. Het is erop gericht om de aanwezige functies en kwalitei
ten te behouden. Dit betekent dat er geen omvangrijke nieuwe ontwikkelingen magelijk worden 
gemaakt. 

2.1 Risicobronnen 

Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van transportroutes van gevaarlijke stoffen OVer 
het spoor. 

Binnen het plangebied zijn de volgende risicobronnen gelegen: 
• twee transportroutes voor gevaarlijke stoffen over de weg gelegen (N235 en N247); 
• twee hoge druk aardgasbuisleidingen (W-570-12 en W-570-25). 
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Brandweer Zaanstreek-Waterland 

BRANDWEER 
Advies externe veiligheld Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 

Verder is direct naast het plangebied een transportroute voor gevaarlijke stoffen over het water gele

gen (l1et Noordhollancfsch Kanaal) en een Bevi-inrichting (LPG-tankstation Texaco). Deze risicbbron

nen zijn verder beschouwd in de onderstaande paragrafen. 

2.1.1 Vervoer gevaM!ijk~ stoffer! over de 'Neg (N235 en N247) 

Binnen het plangebied zijn twee provincia Ie wegen (de N235 en de N247) aanwezig die zijn vrijgesteld 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit tellingen [2] blijkt dat er brand bare vloeistoffen (IF) en 

brand bare gassen (GF) over de N235 en N247worden vervoerd. Op basis van deze telgegevens is de 

jaarintensiteit bepaald van deze transparten [3] (zie tabel 1). 

Tabel 1: Overzicht telgegevens transporten gevaarlijke stoffen op de N235 en N247 

Maatgevend voor de risico's is het transport van GF3 (LPG en propaan) in tankwagens. Op basis van 

de telling uit 2005 word! een jaarintensiteit van respectievelijk 49 en 147 GF3- transporten berekend 

voar de N235 en de N247. Vanwege de lage GF3 intensiteit en de beperkte telduur levert het bere

kend GF3-transporten geen betrouwbare waarde op. Hierdoor is voor de jaarintensiteit verder uitge

gaan van een worst case aantal GF3-transporten van 250 per jaar voor de N235 en 500 GF3 voor de 

N247 (analoog aan de benadering van basisnetwegen). Bij deze hoeveelheden is er, bij toepassing 

van de vuistregels van het HART [4], bij de N235 en de N247 geen plaatsgebonden risicocontour 

(PR=10-6
) aanwezig. Verder is voor deze wegen geen plasbrandaandachtsgebied vastgesteld [3]. 

2.1.2 Vervoer gevaarlijke stoffen over water (Noordhollandsch kanaal) 

Aan de westzijde van het plangebied is, deels binnen het plangebied, het Noordhollandsch Kanaal 

gelegen. Over het Noordhollandsch kanaal vindt vervoer van brandbare vloeistoffen plaats. Voorheen 

maakten ook schepen met aardgascondensaat gebruik van deze route, maar deze varen nu hoofdza

kelijk via het IJsselmeer. 

Het Noordhollandsch Kanaal is in het Basisnet water [5] opgenomen als binnenvaartcorridor zonder 

toetsingsafstand en is aangeduid als een "groene vaarweg". Bij groene vaarwegen is er geen plaats

gebonden risicocontour buiten de vaarweg, deze ligt op het water [5]. Verder is voor groene vaarwe

gen geen plasbrandaandachtsgebied vastgesteld [5]. Binnen het plangebied zijn enkele verspreid 

liggende woningen gelegen op ca. 35 meter afstand van de vaarroute van het kanaal. Gezien de 

beperkte effecten van een plasbrand van brandbare vloeistoffen op deze verspreid liggende woningen 

wordt de scenario's en risico's van deze risicobron in het kader van dit advies niet verder beschouwd. 

2.1.3 Buisleidingen (hogedruk aardgasleidingen) 

Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich twee hogedruk aardgasleidingen van de Gasunie: 

• Buisleiding W-570-12 (diameter 4 inch en maximale werkdruk 40 bar) met een invloedsgebied 

(1 % letaliteit) van 45 meter. 

• Buisleiding W-570-25 (diameter 6 inch en maximale werkdruk 40 bar) met een invloedsgebied 

(1 % leta lite it) van 70 meter. 

Bij deze twee buisleidingen is volgens de gegevens op de risicokaart geen plaatsgebonden risicocon

tour (PR=10-6
) aanwezig. 

Pagina 6 van 22 Kenmerk: 2012/23/RO/5668, d.d. 13 juni 2012 



Brandweer Zaanstreek-Waterland 

BRANDWEER 
Advies externe vei ligheid Voorontwerpbestemmingsplan Buiteng~~~~ W~te rland 2~ ___ _ ... ____ _ 

2.1.4 Bevi-inrichtingen 

Net bu iten het plangebied bevindt zich een bedrijf dat valt onder het Bes luit externe veil igheid inrich
tingen (Bevi). Het betreft een LPG-tankstation van Texaco dat gelegen is aan de west- en oostzijde 
van de N247 ter hoogte van Monnickendam . De veil igheidsafstanden v~~ r het plaatsgebonden risico 
(PR=10-6 ) liggen niet in het plangebied. Het invloedsgebied van het LPG-tankstation (conform het Revi 
150 meter rond het LPG-vulpunt en het LPG-reservoir) is voor een kl ein gedeelte wei geJegen binnen 
het plangebied. 

2.2 Risiconormering 

2.2.1 Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 

In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs) worden normen genoemd voor 

het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt een grenswaarde en v~~r 

het GR een orientatiewaarde (OW). 

Plaatsgebonden risico 

Bij de N235 en de N247 is er geen plaatsgebonden risicocontour (PR=1 0-6
) aanwezig. 

Groepsrisico 
Conform de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs) moet het groepsrisico 
worden verantwoord als er sprake is van: 
1. een toename van het groepsrisico, of; 

2. een overschrijding van de orientatiewaarde van het groepsrisico_ 

Ad. 1 

Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan waardoor het aantal personen binnen het in
vloedsgebied van de N235 en de N247 niet zal toenemen. Hierdoor zal er geen toename plaatsvinden 

van het groepsrisico. 

Ad.2 

Binnen het invloedsgebied van de N235 en de N247 zijn binnen het plangebied aileen enkele vrij

staande woningen en (agrarische) bedrijven aanwezig. Deze bebouwing is derrnate beperkt dat deze 
niet significant bijdraagt aan de hoogte van het groepsrisico. Aileen aan de oostzijde van de N247 is in 

het noordelijke gedeelte van het plangebied een grootschalige horecabestemming aanwezig die con
serverend wordt bestemd. In de toelichting in het vDorontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar 

de door Tauw uitgevoerde groepsrisicoberekeningen uit 2006 en 2009 . Het groepsrisico langs de 
N235 wordt voornamelijk bepaald door de bebouwing van lIpendam. Hiervoor is door Tauw in 2006 
(met een worst case aantal van 585 GF3 transporten) een groepsrisico berekend dat lager is dan 0,1 

maal de orientatiewaarde. Het groepsrisico langs de N247 wordt voornamelijk bepaald door de be

bouwing van Broek in Waterland en Monnickendam. Hiervoor is door Tauw in 2009 (met een worst 
case aantal van 878 GF3 transporten) een groepsrisico berekend dat lager is dan 0,1 maal de orienla

tiewaarde. Aangezien in het plangebied zelf vrijwel geen bebouwing aanwezig is zal op de traces van 

de N235 en N247 in het plangebied het groepsrisico nog veellager of zelfs nihil zijn. 

Het groepsrisico blijft ruim onder de orientatiewaarde en het voorontwerpbestemmingsplan leidt niet 
tot een toename van het groepsrisico langs de N235 en de N247. Hierdoor is een verantwoording van 

het groepsrisico op grond van de cRnvgs niet noodzakelijk. Een advies ten aanzien van de voorberei

ding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan is daarom op grond van de cRnvgs 

form eel gezien niet vereist. Aangezien er v~~r dit plangebied niet eerder door ons een advies ten 

aanzien van externe veiligheid is opgesteld zijn deze aspecten alsnog beschouwd . 
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2.2.2 Buisleidingen (hogedruk aardgasleidingen) 

2.2.3 

De buisleidingen vallen onder de werking van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In 
het Bevb worden norm en genoemd voor het PR en het GR. Verder beslaat, op grond van artikel 14 

van hAt Rp.vh, de verp!icht!ng om op de verbeefding v~n hct bcstemmingsplan de :igging vall de buis-
leidingen en de belemmeringenstroken aan Ie geven. 

Belemmeringenstroken en /igging buis/eidingen 

In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan worden de twee buisleidingen beschouwd en is 

aangegeven dat op de verbeelding de belemmeringenstroken als dubbelbestemmingen zijn aangege
yen. In de regels zijn verder in artikel 31 (Leiding -Gas) conform het Bevb de belemmerende bepalin
gen opgenomen. Op de verbeelding zelf ontbreekt echter de ligging van de twee bUisleidingen en rip. 

bijbehorende belemmeringenstroken van 4 meter aan weerszijden van deze leidingen. 

Plaatsgebonden risico 

Bij de twee bUisleidingen is volgens de gegevens op de risicokaart geen plaatsgebonden risicocontour 
(PR=10-6

) aanwezig. 

Groepsrisico 
Het groepsrisico bij buisleidingen wordt vrijwel volledig bepaald door de aanwezige bebouwing binnen 

de 100% letaliteitscontour (de bebouwing tussen de 1 % en 100% letaliteitscontour draagt niet signifi
cant bij aan de hoogte van het groepsrisico). De 100% letaliteitscontour is gelegen op 30 meter af
stand van buisleiding W-570-12 en 50 meter van buisleiding W-570-25. Binnen deze contouren zijn op 

enkele plaatsen verspreid liggende woningen aanwezig en op een locatie een klein gedeelte van een 
begraafplaats. Gezien de beperkte bebouwingsdichtheid binnen de 100% letaliteitscontouren zal er 
geen sprake zijn van een significant groepsrisico. Een nader onderzoek (berekening met he! softwa

reprogramma CAROLA is niet zinvo! en daarom niet vereist). Een advies ten aanzien van de voorhp.
reiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan is op grond van het Bevb/Revb 

wei vereist omdat bebouwing binnen het plangebied is gelegen binnen de 100% letaliteitscontouren. 

LPG-tankstation Texaco 

LPG-tankstations vall en onder de werking van he! Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor 

deze categoriale inrichting zijn de veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico en de omvang 

van he! invloedsgebied vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). In het Bevi 
worden norm en genoemd voar het PR en het GR. 

Plaatsgebonden risico 

De veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico (PR=1 0-6
) liggen niet in he! plangebied . 

Groepsrisico 

Binnen het wettelijke bepaalde invloedsgebied van 150 meter rond het LPG-vulpunt en he! LPG

reservoir is binnen he! plangebied aileen een gedeelte van een volks!uinencomplex aanwezig. De 
bijdrage van het plangebied aan de totale personendich!heid binnen het invloedsgebied is daarmee 

zeer beperk!, dominerend hierbij is namelijk de buiten het plangebied gelegen bebouwing van 

Monnickendam. Uit de teks! van het voorontwerpbestemmingsplan val! op te maken da! er geen 
groepsrisicoberekening is uitgevoerd. De hoagte van he! groepsrisico is daarmee onbekend. Er kan in 

ieder geval weI worden geconciudeerd dat de bijdrage van het plangebied aan dit groepsrisico zeer 

beperkt zal zijn en dat deze door dit plan vanwege het conserverende karakter nie! verder zal toene

men. Op grond van artikel 13 van het Bevi is een advies vereist ten aanzien van de voorbereiding op 

grootschalige rampen/inciden!en en de bestrijding daarvan. 
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3 SCENARIO'S 

Hoewel ongevalien met gevaarlijke stoffen schaars zijn, kunnen de effecten zeer omvangrijk zijn. 
Gelet op de transporten van gevaarlijke stoffen over de N235 en de N247, het transport van aardgas 

door buisleidingen en de aanwezigheid van een LPG-tankstation wordt ingegaan op de volgende 
relevante scenario's: 

• Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg: een plasbrand en een BLEVE; 

• Buisleiding: een fakkelbrand; 
• LPG-tankstation: een BLEVE. 

3.1 Scenario weg: Plasbrand 

Een plasbrand kan ontstaan als bij een ongeval op de weg een tankwagen met brand bare vloeistof 
(bijvoorbeeld: benzine) betrokken is . Door het ongeval ontstaat er een scheur in de tankwand. De 
uitstromende benzine vormt een vloeistofplas, die vervolgens ontsteekt. De brand die ontstaat, is kort 
en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. 

Effecten 

De grooUe en vorm van de vloeistofplas is afhankelijk van de ondergrond. Een dee I van de benzine 
zal wegzakken in de berm naast de weg of terechtkomen in een eventuele hemelwaterafvoer. 

Hittestraling is, in combinatie met de blootsteliingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen 
voor mensen en objecten. De effecten zijn doden (t), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtge
wand T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). De effectafstanden in tabel 4 

zijn berekend vanaf het midden van de pi as [6] [7]. 

1· ring 5:60 meter ~35 kW/m2 100% 0% 0% 

2" ring $70 meter <:23 kW/m2 20% 24% 56% 

3" ring 5:85 meter ~12,5 kW/m 2 2% 6% 14% 

4" ring $105 meter 25 kW/m2 0% 0,6% 1,4% 

De hittestralingscontouren en schade aan objecten per 

ring zijn hiernaast schematisch weergegeven. 

Tabel 4: effecten van het scenario weg plasbrand [6] [7] 
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B estrijdbaarheid 

De mogelijkheden am een plasbrand te voorkomen zijn afhankelijk van de bereikbaarheid van het 

incident en de beschikbare voorzieningen. Bij een dreigende ontsteking van een brandbare vloeistof

plas, richt de hulpverlening zich op het voorkomen van de uitbreiding van de plas en het voorkomc,!n 

van ontsteking door de pi as af te dekken met schuim. Indien de pi as ontstoken is , zal de bestrijding 

vooral gericht zijn op het blussen van secundaire branden. 

Hulpveriening 

In geval van een directe ontsteking van de brandbare plas, zal op het moment dat de hulpverlening 

arriveert de plas al opgebrand zijn. De brandweer zal een verkenning uitvoeren. De inzet richt zich 

vervolgens op het blussen van secundaire brand en en het redden van slachtoffers. Voldoende blus

watervoorzieningen en een goede bereikbaarheid kunnen de schadelijke gevolgen van een plasbrand 

reduceren. Aangezien er slechts op enkele locaties bebouwing binnen de bovengenoemde effectaf

standen aanwezig is blijft het aantal slachtoffers en secundaire branden binnen het plangebied be

perkt. 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezige personen in het effectgebied in staat zijn om 

7ich or Ai!JAn krrlcht in vei!igheid te brengen. Het effect van een p!asbrand is zichlbaar voor de aan

wezigen . Er kan verondersteld worden dat zij het risico juist inschatten en dat zij van de risicobron af 

vluchten. Door de afschermende werking van gebouwen is men enige tijd beschermd door binnens

huis te schuilen, zodat de totale blootstelling afneemt. 

3.2 Scenario weg: BLEVE 

Door een ongeval op de N235 of N247 ontstoat brand onder een tankwagen die gevuld is met een tot 

vloeistof verd icht brandbaar gas (bijvoorbeeld LPG). Vanwege oplopende temperaturen neemt de druk 

in de tank toe . De tankwand raakt door de hittebelasting verzwakt en bezwijkt omdat het niet langer 

bestand is tegen de interne druk . Een tank zander of met een beschadigde hittewerende bekleding 

bezwijkt naar schatting binnen 20 minuten. Bij tankwagens met een intacte hittewerende bekleding, 

kan dit moment uitgesteld worden tot circa 75 minuten. De tank barst open waardoor de druk wegvalt. 

Het vloeibare LPG gaat daardoor zeer snel over in gasvormig LPG. De hierbij horende expansie ver

oorzaakt een drukgolf. Door de aanwezige bralld wordt de vrijkomende gaswolk ontstoken en explo

deert. Er ontstaat een vuurbal die een vernietigende kracht heeft op mens en omgeving: een warme 

BLEVE. 

Een koude BLEVE ontstaat wanneer een tankwagen met LPG door de mechanische impact van bij

voorbeeld een botsing direct openscheurL Er ontstaat een explosie doordat het LPG onmiddellijk gaat 

koken daardoor explosief expandeert en een brand bare wolk veroorzaakt. Het gasvormige LPG kan 

worden ontstoken wat leidt tot een grate vuurbal. 

Een BLEVE is kort en hevig. De hittestraling is wat letaliteit betreft dominant over de overdrukeffecten. 

Objecten kunnen door brand(overslag) (onherstelbaar) beschadigd raken . Het is een gevaarlijk scena

rio met een potentieel karte ontwikkeltijd en grate gevolgen. 
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Effecten 

De effecten die Ijij een warme 8LEVE op kunnen treden zijn groot. Gedurende de BLEVE worden 
personen die aanwezig zijn in de omgeving van de LPG-tankwagen blootgesteld aan hittestraling ten 
gevolge van de vuurbal. Tevens worden zij blootgesteld aan overdrukeffecten. Bij het BLEVE scenario 
worden de schadeafstanden veroorzaakt door de optredende hitte effecten. Deze zijn wat letaliteit 
betreft, dominant over de drukeffecten. 

In tabel 5 wordt voor het scenario warme BLEVE een beeld gegeven van de effecten en afstanden 
van hittestraling en overdruk. De hittestraling is, in combinatie met de blootsteliingsduur (uitgangspunt 
is 12 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten . Afhankelijk van de afstand tot 
het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (t) of raken 
gewond (van T1 zeer zwaargewond tot T3 lichtgewond). De schade aan objecten varieert van onher
stelbare schade tot lichte schade. De afstanden gelden vanaf de tankwagen [6] [7]. 

2" ring s 140 meter ;?; 34 kW/m2 20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 

3" ring s 230 meter ;?; 19 kW/m2 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1.4% 5% 

4' ring s 400 meter ~ 7,5 kW/m2 0% 0,6% 1.4% 15% 0% 

De effecten van hittestrafing zijn dominant, de effecten van over
druk kennen kfeinere effectafstanden. 

s 70 meter 

s 180 meter 

;:: 0,1 bar 

20,03 bar 

0nbe,\ro).JIt'}I)are Gq"n!iWJc-
6es 

Lichte schade: Gfasbreuk 

De hittestrafingcontouren en schade aan objecten per ring zijn 
hiernaast schematisch weergegeven. 

Tabef 5: Effecten van het scenario weg: BLEVE [6) [7] 
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Tot en met een straal van 230 meter vanaf de tankwagen (38 ring) kunnen nog personen, die op dat 
moment buiten zijn, komen te overlijden. In gebouwen zijn mensen enigszins beschermd. Desondanks 
kunnen binnen een straal van 140 meter vanaf de tankwagen (2e ring) in gebouwen ook nog dodelijke 
slachtoffers valien. Binnen deze afstanden zijn binnen het plangebied op enkele locaties verspreid 
liggende woningen en (agrarische) bedrijven gelegen. Aan de oostzijde van de N247 is, in het noorde
lijke gedeelte van het plangebied, op ca. 80 meter afstand van de N247 een groot horecabedrijf aan
wezig. [8] en is hiermee de enige locatie binnen het plangebied waar bij een calamiteit vee I 
slachtoffers kunnen valien. De T1- en T2-slachtoffers hebben binnen een uur medische hulp nodig en 

moeten naar een ziekenhuis worden gebracht. De T3 slachtoffers zijn lichtgewond. Verder zal er 
schade aan gebouwen kunnen ontstaan door brandoverslag. 
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Bestrijdbaarheid 

Het scenario koude BLEVE treedt direct op en is niet te voorkomen door de brandweer. Een warme 

BLEVE kan onder bepaalde omslandigheden worden voorkomen door de LPG-tankwagen te koelen 

en de brand in de omgeving van de tankwagen te blussen. Een tankwagen zander een hittewerende 

bekleding dan wei een beschadigde hittewerende bekleding bezwijkt naar schatting binnen 15 a 30 

minuten. Bij een tankwagen met een intacte hittewerende bekleding, kan het moment dat de tankwa

gen bezwijkt, verlengd worden tot circa 75 minuten. 

Oak met hittewerende bekleding blijft het een gevaarlijk scenario met zeer grote gevalgen. In de prak

tijk wordt de beslissing am op te treden vaak bemoeilijkl door gebrek aan informatie en voorzieningen, 

terwijl er aan de bestrijding grate risico's verbonden zijn voor het brandweerpersoneel. Indien veilig 

optreden nlet mogelijk is, zal de brandweer zich terug trekken tot buiten het Ie verwachten effectge

bied . 

Hulpverlening 

De hulpverlening richt zich na een ramp met een LPG-tankwagen voornamelijk op het helpen van 

gewonde slachtoffers en het bestrijden van evenluele secundaire branden. De gevolgen van een 

warme BLEVE vereisen een multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Dit betekent dat naast de 

brandweer ook de GHOR. Politip. en Gemeente een taak hebben bij de incidentbestrijding en nazorg. 

Het aantal slachtoffers dat hulp nodig he eft is afhankelijk van het aantal aanwezigen binnen het ef

fectgebied van de BLEVE. De gehele bovengenoemde horecalocatie valt binnen deze afstand. 

Zelfredzaamheid 

Een beginnende brand kan near verwachting door aanwezigen in het effectgebied worden waargeno

men. Desondanks zullen zij een aanstaande ontploffing met effectafstanden tot 400 meter (de 4e ring, 

tabel 5) niet voorzien, tenzij ze adequaat gealarmeerd worden en gaan vluchten. De gehele bovenge

noeillde horecalocatie ligt binnen deze afstand . Daarom is een snelle aiarmering en het bieden van 

een handelingsperspectief van groat belang. 

Bij dit scenario is alarmeren via het sirenenet niet wenselijk . Volgens de landelijke campagne wardt 

Illensen geadviseerd naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Bij een (dreigende) BLEVE 

is juist het omgekeerde van belang . Tot en met de 2° ring zijn ontruiming en evacuatie de beste opties. 

Buiten deze afstand kunnen gebouwen bescherming bieden indien deze zodanig zijn geconstrueerd 

dat ze bestand zijn tegen de hittestralingeffecten van een BLEVE. 

Risicocommunicatie kan de zelfredzaamheid nog meer vergroten. Hiermee worden de aanwezige 

personen in het invloeds-/effectgebied ge'informeerd over de mogelijke ongevalscenario's met gevaar

lijke stoffen op de N235/N247. Deze personen nemen kennis van de waarschuwingsprocedure en de 

acties, die zij moeten ondernemen om zichzelf in veiligheid of naar een veilig gebied te brengen. Oak 

onbelemmerde vluchtroutes en mogelijkheden om te schuilen vergraten de zelfredzaamheid . 

3.3 Scenario LPG-tankstation: BLEVE 

Door een ongeval bij Texaco ontstaat brand onder een tankwagen gevuld met 48 m3 LPG(3). Door de 

verhitting wit de vloeistof overgaan naar de gasfase, waardoor de druk in de tankwagen toeneemt. De 

tankwand raakt door de hittebelasting verzwakt en bezwijkt omdat het niet langer bestand is tegen de 

interne druk, Een tank zonder of met een beschadigde hittewerende bekleding bezwijkt naar schatting 

binnen 20 minuten . Bij tankwagens met een intacte hittewerende bekleding, kan dit moment uitgesteld 

worden tot circa 75 minuten. De tank barst open waardoor de druk wegvalt. Het vloeibare LPG gaat 

(3) De systeemgrootte van een LPG tankwagen is 60 m'. Uilgangspunt bij dit scenario is dat he! voor 80% gevuld is: 48 m3
, 
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daardoor zeer snel over in gasvormig LPG. De hierbij horende expansie veroorzaakt een drukgolf. 

Door de aanwezige brand wordt de vrijkomende gaswolk ontstoken en explodeert. Er ontstaat een 

vuurbal die een vernietigende kracht heeft op mens en omgeving: een warme BLEVE. 

Een koude BLEVE ontstaat wanneer een tankwagen met LPG door de mechanische impact van bij
voorbeeld een botsing direct openscheurt. Er ontstaat een explosie doordat het LPG onmiddellijk gaa! 

koken daardoor explosief expandeert en een brandbare wolk veroorzaakt. Het gasvormige LPG kan 
worden ontstoken wat leidt tot een grate vuurbal. 

Een BLEVE is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. De hittestraling 

is wat letaliteit betreft dominant over de overdrukeffecten. Objecten kunnen door brand(overslag) 
(onherstelbaar) beschadigd raken. Het is een gevaarlijk scenario met een potentieel korte ontwikkeltijd 

en grate gevolgen. 

Kans van optreden 

De kans op een warme BLEVE als gevolg van een ongeval met een LPG tankwagen is klein. Bij een 
tankstation is de kans 5,8 x 10-10 per (verladings)uur. Factoren die de kans op dit incident be'invloeden 

zijn: 

• het aantal verladingen; 

Effecten 

het voorschrijven en hand haven van voorschriften in de milieuvergunning, zoals: 

aanrijdbeveiliging; 

het verbieden van gelijktijdig verladen van LPG en brandbare vloeistoffen; 
venstertijden; 
vastleggen dat aileen gelosl mag worden met een LPG-tankwagen voorzien van een 

hittewerende bekleding. 

De effecten die bij een BLEVE kunnen optreden zijn groat. Gedurende de BLEVE worden personen in 

de omgeving van de LPG-tankwagen blootgesteld aan hittestraling ten gevolge van de vuurbal. Te
vens worden zij blootgesteld aan overdrukeffecten. De hittestraling is, in combinatie met de blootstel

lingsduur (12 seconden), bepalend voor het slachtoffer- en het schadebeeld. Deze zijn wat letaliteit 
betreft, dominant over de overdrukeffecten. Afhankelijk van de afstand tot het incident en de bescher

ming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (t) of raken gewond (van T1 zeer 
zwaargewond tot T3 lichtgewond). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot 

lichte schade. In tabel 6 worden de schadeafstanden van beide effecten van een BLEVE weergege
ven. De afstanden gelden vanaf de tankwagen [6][7]. 
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1" ring > 46 l<.W!rr.2 '" ."', ,;; qn m~ter 1QO%; Q~~ 1"101 1"101 

U IV V IV 

2· ring ~ 140 meter ~ 34 kW/m2 20% 24% 56% 0% 

3° ring ~ 230 meter ~ 19 kW/m2 2% 6% 14% 30% 

4" ring ~ 400 meter ~ 7,5 kW/m2 0% 0,6% 1,4% 15% 

De effecten van hittestraling zijn dominant, de effecten van overdruk 
Kennen Klemere eftectalstanden. 

~ 180 meter ~ 0,03 bar Lichte schade: Glasbreuk 

De hiltestralingcontouren en schade aan obJecten per ring zijn hier
naast schematisch weergegeven. 

Tabel 6: Effecten van het scenario: BLEVE bij een LPG-tankstation 
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Tot en met een straal van 230 meter vanaf de tankwagen (3e ring) kunnen nog personen, die op dat 
moment buiten zijn, komen te overlijden.ln gebouwen zijn mensen enigszins beschermd. Desondanks 
kunnen binnen een straal van 140 meter vanaf de tankwagen (2e ring) nog dodelijke slachtoffers val
len. De T1- en T2-slachtoffers hebben binnen een uur medische hulp nodig en moeten naar een zie
kenhuis worden gebracht. De T3 slachtoffers zijn lichtgewond. Verder zal er onherstelbare- tot lichte 
schade aan gebouwen ontstaan door brandoverslag en overdruk. 

Het percentage dode en gewonde slachtoffers zoals genoemd in tabel 6 betreft een slachtofferpercen
tage als direct gevolg van de BLEVE. Bij een overdruk van circa 0,1 bar zullen de muren van een 
gebouw zwaar gescheurd en onbetrouwbaar zijn. De draagconstructies kunnen bezwijken en instor
ten. Het is daarom aannemelijk dat -als indirecte effecten van de BLEVE- binnen een straal van 70 
meter vanaf het incident, in gebouwen nog meer slachtoffers kunnen vallen dan het percentage ge
noemd in tabel 4. Binnen de 1 e, 26

, 3e en 4e ring zijn binnen het plangebied aileen een volkstuinen

complex en 2 woningen aanwezig. 

Bestrijdbaarheid 
Het scenario koude BLEVE treedt direct op en is niet te voorkomen door de brandweer. Een warme 
BLEVE kan onder bepaalde omstandigheden worden voorkomen door de LPG-tankwagen te koelen 
en de brand in de omgeving van de tankwagen te blussen. Een tankwagen zonder een hittewerende 
bekleding dan wei een beschadigde hittewerende bekleding bezwijkt naar schatting binnen 20 minu
ten. Bij een tankwagen met een intacte hittewerende bekleding, kan het moment dat de tankwagen 
bezwijkt verlengd worden tot circa 75 minuten. 

Ook met hittewerende bekleding blijft het een gevaarlijk scenario met zeer grote gevolgen. In de prak
tijk wordt de beslissing om op te treden vaak bemoeilijkt door gebrek aan informatie en voorzieningen, 

terwijl er aan de bestrijding grote risico's verbonden zijn voor het brandweerpersoneel. Indien veilig 
optreden niet mogelijk is, zal de brandweer zich terug trekken tot buiten het te verwachten effectge

bied. 
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Hulpverlening 

Na een ramp met een LPG-tankwagen richt de hulpverlening zich op het helpen van gewonde slacht
offers en het bestrijden van secundaire branden die door de BLEVE zijn ontstaan. De gevolgen van 

een BLEVE vereisen een multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Oil betekent dal niet aileen 
de brandweer een taak heeft, maar ook de GHOR, Politie en Gemeente. Het aantal slachtoffers bin
nen het plangebied dat hulp nodig heeft is zeer beperkt . 

Zelfredzaamheid 

Een beginnende brand kan naar verwachting door aanwezigen in het effectgebied worden waargeno
men. Desondanks zullen zij een aanstaande ontploffing met effectafslanden tot 400 meter (de 4e ring, 

tabel 6) niet voorzien . Een dee I van het plangebied Jigt binnen deze afstand, hierin zijn een volkstui
nencomplex aanwezig en 2 woningen. Op het volkstuinencomplex zijn personen buiten aanwezig en 

niet beschermd door bebouwing. Daarom is een snelle waarschuwing en alarmering van groot belang. 

Bij dit scenario is alarmeren via het sirenenet niet wenselijk. Volgens de landelijke campagne wordt 

mensen geadviseerd naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Bij een (dreigende) warme 
BLEVE is juist het omgekeerde van belang . Tot en met de 29 ring zijn ontruiming en evacuatie de 

beste opties. Buiten deze afstand kunnen gebouwen bescherming bieden indien deze zodanig zijn 

geconstrueerd dat ze bestand zijn tegen de hittestralingeffecten van een BLEVE. 

Risicocommunicatie kan de zelfredzaamheid nog meer vergroten. Hiermee worden aanwezigen in het 
plangebied ge'lnformeerd over het mogelijke ongevalscenario bij het tankstation Texaco, de waar
schuwingsprocedure en de acties, die zij moeten ondernemen om zichzelf in veiligheid of naar een 
veilig gebled te brengen . Ook onbelemmerde vluchtroutes en mogelijkheden om te schuilen vergroten 
de zelfredzaamheid. Gebouwen kunnen bescherming bieden indien zij zodanig zijn geconstrueerd dal 
zij bestand zijn tegen de effecten van een BLEVE. 

3.4 Scenario buisleiding: fakkelbrand 

Tijdens (graaf)werkzaamheden door derden ontstaat een breuk in een hogedruk aardgastransportlei
ding. Het aardgas stroomt onder hoge druk continu uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een 
fakkelbrand optreedt die duurt totdat na het inblokken van de leiding de druk afneemt. Deze fakkel kan 

tot een hoogle van circa honderd meter reiken . De fakke!brand is hevig en kan door de hittestraling 
secundaire branden in de omgeving veroorzaken. 

Effecten 

Het aantal slachtoffers is afhankelijk van verscheidene factoren zoals de aanwezigheid van mensen 

buiten en binnen gebouwen, het tijdstip van de dag (vanwege een wisselende bezettingsgraad van 

gebouwen), de weersgesteldheid (bij uitstroming zonder ontsteking), zelfredzaamheld en de mogelUk
heden voor de hulpverieningsdiensten. 

In de tabellen hieronder wordt voor het scenario fakkeibrand een beeld gegeven van de effecten 
(Tabel 7) en afstanden (Tabe! 8). De hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur, bepalend 

voor de gevolgen voor mensen. Afhankelijk van de afstand en de bescherming van gebouwen komen 
mensen te overlijden (t) of raken gewond (van T1 zeer zwaargewond tot T3 lichtgewond). 

1" ring 

2" ring 
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Effecten 

van het 

~ 35 kW/m2 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 

~ 12,5 kW/m2 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 
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scenario 

fakkelbrand 

hogedruk 

3" ring aardgas- ~ 1 kW/m 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% Geen of lichte schade 

transport-

leiding [7] 

Tabel 7: Effecten van het scenario fakkelbrand hogedruk aardgastransportleiding [7] 

.' .'. -", Diameter _. . Afsland biJ 40 bar " ~ , :-: 

:.;rrace . (inches)" : 1U rtng · .. ·:· 2°rin-g j" 3~rlng":: 

6 

Tabel 8: Afstand hiltes!raling van he! scenario fakkelbrand hogedruk aardgastransportleiding [7] 

In figuur 2 zijn deze gebieden visueel weergegeven voor buisleiding W-570-25 (meest bepalende 
buisleiding) . 

Figuur 2: visualisatie afstanden hittestraling van he! scenario fakkelbrand hogedruk aardgastransportleiding 
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Tot de 2e ring kunnen nag personen, die op dat moment builen zijn, komen te overlijden. Deze schade 

afstand gaat over een dee I van het plangebied, waaronder enkele woningen en een klein deel van de 

begraafplaats . In gebouwen zijn mens en enigszins beschermd. Desondanks kunnen binnen de 1 e ring 

vanaf de hogedruk aardgastransportieiding ook binnen nog dodelijke slachtoffers vallen. 

Bestrijdbaarheid 

Een buisleidingincident wordt beschouwd als een ongeval met gevaarlijke stoffen. De brandweer 

beschikt over specifieke inzetprocedures voor ongevallen met gevaarlijke stoffen. Voldoende bluswa

tervoorzieningen en een goede bereikbaarheid kunnen de schadelijke gevolgen van een buisleidingin

ciden! reduceren. 

Bij een fakkelbrand zal de brandweer zich richten op de bestrijding en voorkoming van secundaire 

branden. In het laatste geval zal zij met waterschermen proberen Ie verhinderen da! omliggende ob

jecten in brand raken. De uitstroom van het gas vindt continu plaats. Deze stopt pas wanneer de druk 

in de leiding gelijk is aan de atmosferische druk buiten de leiding. Dit kan lang duren, afhankelijk van 

de snelheid waarmee de leiding door de operator van de leidingbeheerder afgesloten (ingeblokt) 

wordt. Dit is anders dan bij een incident met een tankwagen die binnen een afzienbare tijd gewoon 

leeg zal zijn. 

Hulpverlening 

De gevolgen van een fakkelbrand vereisen een multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Afge

zien van de brandweer kunnen de diensten Politie, GHOR en gemeente binnen de 3e schadering niet 

optreden. De benodigde omvang van de inzet binnen het plangebied zal gezien de incidenteel aanwe

zige bebouwing beperkt zijn. 

Zelfredzaamheid 

Binnen het invloedsgebied van de aardgastransportleidingen (tot en met de 2e ring, tabel 7 en 8) be

vinden zich enkele woningen en een klein deel van de begraafplaats. De gebruikers respectievelijk 

bezoekers van deze objecten zijn zelfredzaam. 

Binnen het invloedsgebied is vluch!en de beste optie. Het effect van het beschouwde scenario fakkel

brand is zichtbaar en hoorbaar. Er kan verondersteld worden dat de aanwezigen het risico juist in

schatten en dat zij van de risicobron af vluchten. Om snel en veilig te kunnen vluchten zijn er 

(nood)uitgangen nodig die van de risicobron, de hogedruk aardgastransportleiding, af zijn gericht. 

Het bevoegd gezag kan de zelfredzaamheid bevorderen door risicoeommunicatie. Door te communi

eeren over de risico's weten de bewoners en aanwezigen wat de mogelijke calamiteiten zijn bij buis

leidingen en welke aelies zij moeten ondernemen om ziehzelf in veiligheid of naar een veilig gebied te 

brengen. 

4 MAATREGELEN 

Bij externe veiligheidseenario's zijn de primaire gevolgen van het ongeval vaak niet of nauwelijks te 

bestrijden. Op het moment dat de hulpverlening arriveert, zal die zich met name richlen op het bestrij

den/voorkomen van secundaire effecten, het redden en helpen van slachtoffers en het stabiliseren van 

de situatie. 

Er zijn eehter maatregelen mogelijk die de kans op een ongeval verkleinen of de omvang van effecten 

beperken. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de mogelijke, te realiseren maatregelen, die 

de veiligheid vergroten. De maatregelen kunnen onderverdeeld worden in bronmaatregelen, effectbe

perkende maatregelen en maatregelen ten behoeve van de zelfredzaamheid. 
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4.1 Bronmaatregelen 

Bronmaatregelen zijn de meest effectieve maatregelen die kunnen worden genom en om het risico te 

beperken. Met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over weg zijn dat altijd maatregelen 

die Q8an over de route. de hoeveelheden, aard V;::lrl rip. ~tnffen en de omstandigheden van het trans

port. Gezien het belang van de routes zijn voor het voorontwerpbestemmingsplan geen realistische 

bronmaatregelen te treffen. Met betrekking tot het LPG-tankstation en de buisleidingen zijn dat maat

regelen die gaan over he! verminderen van de hoeveelheden en het verbeteren van de omstandighe

den. 

• het wegnemen van de risicobron; 

• het verminderen van het aantal verladingen; 

~ het voorschrijven en handhaven van 'v'ooischiifien in uE: IYliiieuveryurHling (zoais: aanrijdbeveiii

ging; het verbieden van geJijktijdig verladen van LPG en brandbare vloeistoffen; venstertijden; 

vastleggen dat aileen gelost mag worden met een LPG-tankwagen voorzien van een hittewerende 

bekleding); 

• het verlagen van de druk in de hogedruk aardgasleiding; 

• het verdiepen van de ligging van de hogedruk aardgasleiding. 

Met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan zijn er in het kader van deze procedure geen 

realistische bronmaatregelen te treffen waarover besluiten kunnen worden genomen. Eventueel kan 

het bevoegd gezag deze maatregelen via een separaat besluitlvergunning realiseren. 

4.2 Effectbeperkende maatregelen 

He! is ook mogelijk om maatregelen te nemen waardoor de effecten van een ongevalscenario op de 

omgeving beperkt kunnen worden . Het gaat dan vooral om de mogelijke bouwkundige en installatie

technische maatregeien. Een aanta! van deze m3atrogelen I<an niet in deze procedure van eell be

stemmingsplan worden meegenomen. Er word! voor deze maatregelen verzochl, dil te stimuieren via 

vrijwillige medewerking. 

Te overwegen maatregelen bij de bouw van nieuwe objecten en/of renovatie van bestaande gebou

wen: 

1. De constructie van de gebouwen zodanig uit te voeren of aan te passen dat he! (enige) bescher

m ing kan bieden tegen de effecten van het scenario BLEVE. Het betreft de afstanden van de 1 e 

en 2e ring genoemd in tabel 5 en 6 (paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3). Het rapport Bouwkundige 

maatregefen [9] kan hierbij als handreiking gehanteerd worden. 

2. De gebouwen te voorzien van (nood)uitgangen die van de N235, N247, de hoge druk aardgaslei

dingen en het LPG-!ankstation af zijn gericht en deze bij voorkeur zoveel mogelijk lalen aansluiten 

op de (bestaande) infrastructuur in he! gebied. 

4.3 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het effectgebied in staat zijn om zichzelf 

op eigen kracht in veiligheid te brengen. De personen op de locaties in het plangebied die gelegen zijn 

binnen het invloedsgebied van de risicobronnen worden als zelfredzaam gezien. Ook hier geldt dat 

een aantal rnaatregelen niet in deze procedure kunnen worden meegenomen. De maatregelen zullen 

op basis van vrijwillige medewerking genom en moeten worden. 
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Te overwegen maatregelen die de zelfredzaamheid bevorderen: 

3. Burgers informeren over de diverse potentiele calamiteiten met gevaarlijke stoffen in hun omge
ving. Hierin moet dan duidelijk zijn vermeld welke acties zij moet ondernemsn om zichzelf in vei
ligheid c.q. naar een veilig gebied te brengen. Een aandachtspunt hierbij is dat zij gebruik maken 
van de vluchtwegen, die leiden naar een veilig gebied en niet richting de calamiteit. 

4. De mensen die in het effectgebied verblijven, moeten snel en juist worden gewaarschuwd bij een 
(dreigend) incident met gevaarlijke stoffen. 

5. Vooraf moet duidelijk zijn naar welke veilige plek/ruimte de aanwezigen in het effectgebied mos
ten vluchten am zich ts onttrekken aan de effecten van een ramp of zwaar ongeval. 

4.4 Totaal overzicht maatregelen 

Tabel 8: Te overwegen maatregelen en een inschatting van de bijdrage [10} 

+ ++ 

+++ zeer gunstig effect op de rislco's 
++ gunstlg effect op de risico's 
+ licht gunstig effect op de risico's 
o geen effect op de rlsico's 
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5 QPMERKING 

Zoals in paragraaf 2.2.2 is opgemerkt, ontbreken de twee hogedruk aardgasleidingen op de verbeel
ding. Oak de belemmflringp.nstroo~ is niet ingetekend. 

VrZW adviseert om deze alsnog aan te brengen op de verbeelding. In de onderstaande afbeelding 

(figuur 3) is de ligging van de twee buisleidingen weergegeven. 

+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 

++ 

Figuur 3: Ligging buisleldlngen (rode IIjn). geprojecteerd op verbeelding plangebied Buitengebied Waterland 
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Verder loopt op een locatie een buisleiding door een bouwvlak v~~r een woning (zie figuur 4). VrZW 
adviseert het bouwvlak zodanrg aan te passen dat deze buiten de belemmeringenstrook van de buis
leiding blijft. 

FIguur 4: locatle bulsleiding door bouwvlak wonen 

Pegina 21 van 22 I<enmerk; 2012/23/R0/5668, d.d. 13 juni 2012 



Brandweer Zaanstreek-Waterland 

BRANDWEER 
Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 

REFERENTIES 

[1] Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Wafer/and 2013. Gemeente Waterland; 

[2] Eindrapportage Registratie VeNoer Gevaarlijke Stoffen Regia Zaanstreek-Water/and, DUFEC, december 2005 

[3) Rapportage consequenties Basisnet Weg en Circu/aire RVGS 2010, Prevent Adviesgroep B.V., d.d. 24 januari 2012, 
kenmerk: 116 V.02 

[4] Handleiding Rislcoana/yse Transport (concept), Rijkswaterstaat, Mlnisterle van Infrastructuur en Milieu, d.d.1 november 
2011 

[5) Oefinitief antwerp basisnet water, Werkgroep Basisne! Water, versie 15 ianuari 2008. 

[6] Verantwaarde brandweeradviserlng externe veiligheid. NVBR, VNG, IPO. Maart 2010; 

[7) Scenarioboek Ex/erne Veiligheid. Interregionale samenwerking: Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek, 
Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Versie 1.0, april 2011; 

[8) Plankaart bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013; 

[9) BOllwkllndlge maatrege/en externe veiligheid. Een eerste aanze/ voor een cataloglls. IPO 10, januari 2010; 

[10] Leidraad advisering exteme veiligheid. Brandweer Zaanstreek-Waterland. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Juli 
2010. 

Pagina 22 van 22 Kenmerk: 2012/23JRO/5668, d.d, 13juni 2012 



r 

burn VlJn 
advlselUS v~~r ruimleliJke ordening en Slcdebouw 

Stania Siale 
Poslbus 81 • 9062 ZJ Oenkerk 
I (058)25625 25 
f (058)256 40 40 
e Info@burovijn.nl 
I www.bllroviJn.nl 




