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Natuurbeschermingswet 1998

Kitesurfzone Wolderwijd
Beslissing van G E D E P U T E E R D E S T A T E N V A N G E L D E R L A N D op het verzoek van het Ko
ninklijk Nederlands Watersport Verbond, hierna te noemen aanvrager, om een vergunning in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998. Het verzoek is gedateerd
12 oktober 2011 en door ons ontvangen op 14 oktober 2011.
Aanvraag en procesverloop
De aanvraag omvat de kitesurfzone nabij Strand Horst en is gelegen in het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren.
Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:
Brief van 12 oktober 2011.
Monitoringsrapport opgesteld door M. Jansen, april 2011.
Bij de beoordeling van deze aanvraag is tevens betrokken:
Het verslag van 4 november 2011 van de evaluatie van de Kitesurfzone op 5 oktober 2011.
De vergunning voor de kitesurfzone zoals verleend door de provincie Flevoland op
4 september 2007, hierna aangeduid met: de vergunning van 2007.
De vergunning voor de kitesurfzone zoals verleend door ons op 11 oktober 2010, hierna
aangeduid met: de vergunning van 2010.
Passende beoordeling project Waterfront, 12 januari 2010.
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
verklaard.
Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 6 januari tot 17 februari 2012 ter inzage gelegen. Het
ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Ermelo en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld
een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.
Wettelijk kader
Het wettelijk kader waaraan de aanvraag is getoetst wordt gevormd door de Nbw 1998, vooral
de artikelen 10a en 19d Nbw 1998 en volgende.
Bevoegdheid
Gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 5, Nbw 1998 hebben wij Gedeputeerde Staten van de pro
vincies Overijssel en Flevoland per brief van 9 januari 2012 verzocht in te stemmen met het ont
werpbesluit. Bij brief van 2 februari 2012 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
ingestemd.
Van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben we geen negatieve reactie ont
vangen en achten wij daarom de instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevo
land als verleend.
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Instandhoudinqsdoelstellinqen
De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevant(e)
gebied(en) en Beschermd(e) natuurmonument(en) zijn vermeld in bijlage 1

Natura 2000-

Inhoud van de aanvraag
Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd
Vanaf circa 2002 wordt Natura 2000-gebied Veluwerandmeren gebruikt door kitesurfers. In 2006
was er een zeer ernstige verstoring van niet-broedvogels door kitesurfers. Als reactie daarop is
door Rijkswaterstaat een kitesurfzone ingesteld met de bedoeling om de verstoring te concentre
ren op één plek en het overige deel van het gebied te vrijwaren van verstoring door kitesurfers.
Op 12 september 2007 heeft de provincie Flevoland een vergunning verleend voor het gebruik
van de kitesurfzone bij Strand Horst voor de periode tot 1 oktober 2010. Deze vergunning is in
overeenstemming met ons verleend. Op 11 oktober 2010 is door ons een vergunning verleend
die voorziet in verlenging van de termijn tot 1 oktober 2011. In de vergunningen is opgenomen
dat er gedurende 3 jaar gemonitord zal worden wat de effecten zijn van het kitesurfen op de
Natura 2000-instandhoudingsdoelen. De monitoringsopdracht is in 2008 door de beide bevoegde
instanties uitgezet. In april 2011 is het monitoringsrapport opgeleverd. Op 5 oktober 2011 is de
kitesurfzone op basis van de monitoringsrapportage geëvalueerd. Bij de evaluatie waren verte
genwoordigers aanwezig van de beide bevoegde instanties, de aanvrager, de opsteller van het
monitoringsrapport, de gemeenten Harderwijk en Ermelo en de Vogelbeschermingswacht Noord
Veluwe/Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (VBW/KNNV)
De aanvrager verzoekt een permanente vergunning te verlenen voor de kitesurfzone.
De zone heeft de volgende X- en Y-coördinaten:
X = 167.836.00 Y = 482.093.00
X = 167.208.30 Y = 482.424.71
X = 166.866.59 Y = 481.361.62
X = 167.274.85 Y = 481.359.09
De zone is gelegen in het Wolderwijd in de gemeente Ermelo. De zone is als zodanig aangege
ven op de hydrografische kaart. Buiten de winterperiode is de zone aangegeven middels boeien.
In de winterperiode is de zone herkenbaar door de begrenzing van de gemarkeerde vaargeul
aan de westzijde, de jachthaven aan de zuidzijde en het eiland De Zegge aan de noordzijde.
Bestaand gebruik of nieuwe activiteit
Omdat de zone na oktober 2005 is ingesteld betreft het een nieuwe activiteit.
In de aanvraag beschreven natuurwaarden
Uit de vergunning van 2007 blijkt dat in de zone geen geschikt leefgebied aanwezig is voor de
broedvogels Roerdomp en Grote karekiet.
Uit de vergunning van 2007 blijkt dat Kranswiervelden, Rivierdonderpad en Kleine modderkruiper
voorkomen. Ten aanzien van het voorkomen van de Meervleermuis zijn geen gegevens opge
nomen. Er wordt van uitgegaan dat deze soort gebruik maakt van dit gebied.
Uit de monitoringsrapportage blijkt dat de kitesurfzone leefgebied is voor alle soorten nietbroedvogels behalve voor de Lepelaar en de Krooneend.
In de aanvraag beschreven relevante factoren
Uit de vergunning van 2010 blijkt dat in relatie tot de aangevraagde activiteit geluid, mechani
sche verstoring en optische verstoring aan de orde zijn. Voorts blijkt dat de factoren geluid en
mechanische verstoring zo gering zijn dat hiervan op voorhand geen significant negatieve effec
ten te verwachten zijn.
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Ten aanzien van de beoordeling van de effecten van de activiteit is alleen de factor optische
verstoring van belang.
In de aanvraag beschreven effecten van de gevraagde activiteiten
Habitatsoorten
Effecten op de Meervleermuis zijn uitgesloten omdat het kitesurfen overdag bij licht plaatsvindt
en de Meervleermuis dan niet actief is.
Uit de vergunning van 2007 blijkt dat de verstoring van Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad
zeer beperkt is waardoor er zeker geen significant effect is op deze soorten.
Habitattypen
Uit de vergunning van 2007 blijkt dat alleen het habitattype Kranswierwateren voorkomt in de
zone en dat er geen significante effecten zijn op dit habitattype.
Broedvogels.
Effecten op broedvogels zijn niet aan de orde omdat er geen leefgebied aanwezig is van de
aangewezen broedvogelsoorten.
Niet-broedvogels.
De effecten op de niet-broedvogels zijn in de monitoringsrapportage uitgebreid beschreven. De
conclusies uit de monitoringsrapportage zijn gebaseerd op waarnemingen in de maanden okto
ber t/m december van 2008, 2009 en 2010.
Uit de monitoringsrapportage blijkt ten aanzien van de effecten van de kitesurfzone op de nietbroedvogels het volgende.
Het effect van verstoring door kitesurfers op in de zone aanwezige individuen van Kuifeend,
Tafeleend, Meerkoet en Fuut is beperkt. De Kuifeend en de Tafeleend gebruiken de zone
slechts beperkt en de Meerkoet en de Fuut verdwijnen niet uit de zone bij verstoring.
Het effect van verstoring door kitesurfers op in de zone aanwezige individuen van Krakeend,
Pijlstaart, Kleine zwaan, Slobeend en Smient is gemiddeld. Deze soorten verdwijnen uit de
zone indien deze door kitesurfers wordt gebruikt maar foerageren deels ook 's nachts wan
neer verstoring niet aan de orde is zodat de zone (deels) geschikt blijft voor deze soorten.
Het effect van verstoring door kitesurfers op in de zone aanwezige individuen van Aalschol
ver, Brilduiker, Nonnetje en Grote zaagbek is groot omdat deze soorten alleen overdag foe
rageren en uit de zone verdwijnen indien deze gebruikt wordt door kitesurfers. Voor deze
soorten is de zone alleen geschikt indien deze niet gebruikt wordt door kitesurfers.
In tabel 1 is op grond van bovenstaande effectbepaling en de aanwezige aantallen de verstoring
als gevolg van het gebruik van de kitesurfzone op de diverse soorten gekwantificeerd weergege
ven. In aanvulling op de gegevens uit het monitoringsrapport is het effect tevens weergegeven
als percentage van het instandhoudingsdoel.
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Tabel 1 : effect verstoring door kitesurfzone weergegeven in seizoensgemiddelde.
periode
soort

doel

2003-2008

actueel

afwijking
doel

5,3

"A van
doel
1,7
2,4

3,2

0,8

effect op
doel

Aalscholver
420
650
230
220
Brilduiker*
-52
168
Fuut
400
492
92
Grote Zaagbek
50
58
8
Kleine Zwaan
120
230
110
Krakeend
280
562
282
Krooneend
30
76
46
Kuifeend
5700
8326
2626
Meerkoet
11000
15435
4435
Nonnetje*
60
58
-2
Pijlstaart
140
236
96
Slobeend*
50
30
-20
Smient
4542
1042
3500
Tafeleend
6600
7748
1148
* Soort voldoet niet aan het gestelde doel.

7,1

1,7

3,4

20,1

16,8

6

2,1

0

0,0

9,8

0,2

34,2

0,3

0,8

1,3

0,9

0,6

0,3

0,6

0,8

0,0

4,7

0,1

In de monitoringsrapportage wordt geconcludeerd dat door verstoring in de huidige situatie nega
tieve effecten optreden op diverse soorten. Bij de Brilduiker, Nonnetje en Slobeend is significan
tie op voorhand niet uit te sluiten omdat deze soorten onder het doelaantal zitten.
De effecten op deze twee soorten betreft verstoring van respectievelijk 2 , 4 , 1 , 3 en 0 , 6 7 o van het
instandhoudingsdoel. In de monitoringsrapportage is aangegeven dat het effect op de Slobeend
met 0 , 6 7 o verstoring van de aantallen van het instandhoudingsdoel niet significant is omdat de
kitesurfzone slechts zeer beperkt benut wordt door deze soort. Bovendien zijn in het kader van
de monitoring alleen rustende vogels waargenomen en geen foeragerende. Voor de Brilduiker
en het Nonnetje, waarbij de verstoring respectievelijk 2 , 4 7 en 1,3 Zo van het instandhoudingsdoel
bedraagt, is in de monitoringsrapportage aangegeven dat een significant effect niet is uit te slui
ten.
o

a

0

0

Naast de effecten van verstoring als gevolg van het gebruik van de kitesurfzone zijn de volgende
aspecten uit de monitoring nog van belang:
Op circa 5 0 7 o van de dagen met waarneming werd de zone ook daadwerkelijk gebruikt door
kitesurfers.
Het gebied buiten de kitesurfzone wordt incidenteel ook nog gebruikt.
Er wordt soms buiten de zone gestart.
Voorschrift 2 uit de vergunning van 2 0 0 7 en voorschrift 3 uit de vergunning van 2 0 1 0 welke
een beperking vormen voor het gebruik van de zone worden niet nageleefd.
In de monitoringsrapportage is voorts aangegeven dat de aantallen vogels zijn verminderd. De
oorzaak van de verminderende aantallen is gelegen in een verminderd voedselaanbod door de
slechte kwaliteit van de Kranswieren als gevolg van algengroei in de zomer. De oorzaak hiervan
is dus niet gelegen in het gebruik van de kitesurfzone. Het gebruik van de kitesurfzone is tijdens
de 3 jaar monitoring ongeveer gelijk gebleven.
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In de evaluatie zijn onder andere de volgende conclusies getrokken:
De kitesurfzone functioneert goed omdat de kitesurfers zich in de zone concentreren en er
beduidend minder gebruik wordt gemaakt van de wateren buiten de zone dan voor het in
stellen van de kitesurfzone. Het gebruik van de wateren buiten de kitesurfzone is ondanks
actieve handhaving niet geheel verdwenen. Handhaving en voorlichting blijven daarmee een
aandachtspunt.
Het voorschrift dat de zone niet gebruikt mag worden als er groepen vogels op het water
aanwezig zijn wordt niet nageleefd. Omdat er in de winter vrijwel altijd vogels in de zone
aanwezig zijn zou strikte naleving van dit voorschrift er op neer komen dat er slechts zeer
beperkt gebruik kan worden gemaakt van de zone. Dit is strijdig met het doel van de zone.
Door het gebruik van de kitesurfzone treden negatieve effecten op niet-broedvogels op
doordat deze worden verstoord. Om te voorkomen dat dit leidt tot negatieve effecten op de
aantallen vogels c.q. de gewenste draagkracht van het gebied is het van belang dat er vol
doende uitwijkmogelijkheden zijn.
In de vergunning van 2 0 0 7 is aangegeven dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor de
vogels die verstoord worden. Als dat het geval is zijn de negatieve effecten beperkt en hoeft de
verstoring niet te leiden tot significante effecten. Mede gezien de realisering van een rustgebied
ten oosten van de kitesurfzone kan gesteld worden dat deze uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn.
Het is wel van belang dat het rustgebied ook functioneert. Het rustgebied wordt gerealiseerd in
het kader van de ontwikkelingen van Waterfront Harderwijk. Op dit moment is het rustgebied
opgenomen in het bestemmingsplan en geldt er een vaarverbod waarmee het rustgebied feitelijk
geregeld is en de uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn. Mits het rustgebied goed functioneert zijn
er geen extra mitigerende maatregelen nodig om te voorkomen dat er significant negatieve effec
ten op de instandhoudingsdoelen optreden.
Beoordeling effecten van de aanvraag op de instandhoudinqsdoelstellinqen
Uit de monitoringsrapportage blijkt dat door de kitesurfzone diverse niet-broedvogels worden
verstoord. Ten aanzien van de mate van verstoring blijkt uit de rapportage het volgende:
Er is geen negatief effect op de Krooneend.
Het effect van verstoring op Fuut, Kuifeend, Meerkoet, Pijlstaart, Slobeend, Smient en Ta
feleend is dermate laag (minder dan "T/o van het doel) dat dit niet zal leiden tot een signifi
cant effect, mede gezien de omvang van het Natura 2 0 0 0 - g e b i e d en de mogelijkheden voor
uitwijking naar andere delen.
Het effect op Aalscholver, Brilduiker, Grote zaagbek, Krakeend en Nonnetje is beperkt (tus
sen de 1 en 4 7 o van het doel). Omdat de soorten Brilduiker en Nonnetje onder het doel zit
ten is een significant effect op deze soorten niet op voorhand uit te sluiten. Voor de andere
soorten is er zeker geen significant effect.
Het effect van verstoring op de Kleine zwaan betreft 1 7 7 o van het doel en is daarmee sub
stantieel. Gezien de instandhoudingsdoelstelling en de actuele aantallen is dit effect echter
niet significant.
De verstoring van Kleine zwaan is substantieel ten opzichte van het doelaantal maar zeker niet
significant omdat de huidige aantallen ruim boven het instandhoudingsdoel zitten. De verstoring
van de Brilduiker en het Nonnetje is beperkt maar omdat deze soorten onder het doel zitten is
een significant effect niet uit te sluiten. De verstoring van de andere soorten is in relatie tot de
instandhoudingdoelstelling beperkt en zeker niet significant.
0

In de vergunning van 2 0 0 7 is vermeld dat andere niet-broedvogels dan Meerkoet en Kleine
Zwaan slechts sporadisch gebruik maken van het deel waar de kitesurfzone is gelegen en vol
doende kunnen uitwijken naar andere plekken in het Wolderwijd zodat er geen significant effect
is. Uit het verslag van de evaluatie van de kitesurfzone op 5 oktober 2 0 1 1 blijkt dat de uitwijkmo
gelijkheden er zijn, vooral omdat ten oosten van de kitesurfzone recent een rustgebied is aan
gewezen.
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Dit rustgebied is vastgelegd in het Bestemmingsplan Stadsweiden, dat is vastgesteld door de
gemeenteraad op 1 juli 2010, goedgekeurd door ons college op 17 december 2010 en onherroe
pelijk sinds 29 juni 2011. In het rustgebied geldt een vaarverbod van 1 september tot 1 april. In
het kader van het project Waterfront zullen de gebieden worden ingericht, worden afspraken
gemaakt over de handhaving en zullen afspraken gemaakt worden over de monitoring welke
worden opgenomen in de natuurbeschermingswetvergunning. Gemeente Harderwijk heeft aan
gegeven dat op basis van de passende beoordeling geconcludeerd kan worden dat het zuidelijke
rustgebied gerealiseerd moet zijn voordat negatieve effecten als gevolg van vaarbewegingen
vanuit het woongebied 'De Eilanden' zullen optreden. Tevens geeft de gemeente aan dat opleve
ring van de eerste woningen met ligplaatsen in dit gebied is voorzien in het najaar van 2013 en
de planning daarom vooralsnog is om het rustgebied in 2013 in te richten. Het rustgebied is pri
mair gekoppeld aan het project Waterfront. In de passende beoordeling voor het waterfront is ten
aanzien van de rustgebieden vermeld dat:
"De effecten van de aanleg van de rustgebieden zullen omvangrijk zijn. In beide gebieden (zie
figuur 4.6, 4.7 en 4.8) kunnen honderden zwanen en duizenden eenden en meerkoeten rust
vinden (zie figuur 4.9 voor indicatie van ordegrootte). Het belang van de gebieden is het grootst
op momenten van veel verstoring, waarna watervogels weer het open water op kunnen gaan om
te foerageren als de recreatieve druk lager is. Ook soorten als grote zilverreiger en lepelaar die
hier nu niet of nauwelijks voorkomen kunnen profiteren van het instellen van rustgebieden. Door
middel van het instellen van beide rustgebieden wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de
verwachte verstoring als gevolg van de toename aan vaarbewegingen binnen het project Water
front, maar zorgt ook voor het verlagen van een deel van de effecten van verstoring die reeds
optreden door vaarbewegingen in de huidige situatie. De afgesloten gebieden worden in grootte
overgedimensioneerd zodat ze zeker de functie zullen vervullen van uitwijkgebied op drukke
dagen."
"Het realiseren van een rustgebied ten zuidwesten van Harderwijk maakt onderdeel uit van het
project Waterfront. Door dit gebied af te sluiten voor de recreatievaart (ten minste in de winterpe
riode tussen 1 september en 1 april) worden uitwijkmogelijkheden gerealiseerd voor watervogels
die elders in het Wolderwijd als gevolg van vaarbewegingen tijdelijk worden verstoord. Het rust
gebied heeft een grootte van + 20 ha.
Het gebied heeft een relatief grote randlengte grenzend aan een rustige begroeide oever. Op
deze wijze wordt gewaarborgd dat potentiële verstoring van de landzijde tot een minimum be
perkt wordt.
Watervogels die elders in de randmeren tijdelijk worden verstoord als gevolg van vaarbewegin
gen en andere verstoringen kunnen op deze wijze gebruik maken van een gebied waar ze onge
stoord kunnen rusten en foerageren."
Gezien de aantallen Nonnetjes en Brilduikers die worden verstoord door de kitesurfzone bete
kent dit dat met de realisatie van de rustzone er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn om signifi
cante effecten op deze soorten te voorkomen. Bij de evaluatie van de kitesurfzone is geconsta
teerd dat het van belang is dat vastgesteld wordt dat het rustgebied ook daadwerkelijk functio
neert als uitwijkmogelijkheid. Hiertoe kan een voorschrift worden opgenomen in de vergunning.
In de evaluatie is voorts geconstateerd dat de kitesurfzone gezien de afstand tot het rustgebied
geen belemmering vormt voor het goed functioneren van dit rustgebied.
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Ten aanzien van de monitoring van de rustgebieden in het kader van Waterfront heeft de ge
meente Harderwijk het volgende aangegeven:
"De gemeente is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de monitoring en voor de evalu
atie, schriftelijke rapportage en jaarlijkse communicatie hierover naar convenantpartners. De
monitoring strekt zich uit tot de registratie van de staat van de fysieke inrichting, de gerealiseerde
handhavingsinspanningen, de aantallen en aard van de tijdens die handhaving geconstateerde
overtredingen, en de staat van de natuurwaarden.
Wat betreft de natuurwaarden zullen gedurende de eerst vijf jaren op minimaal zes tijdstippen
verdeeld over het winterhalfjaar, op momenten die qua vaarverkeer en/of weer relevant zijn voor
de intenties van de rustgebieden (t.w. het bieden van rust en/of luwte) registraties plaatsvinden
van de aantallen en soorten watervogels conform de door SOVON geaccordeerde methodes
zoals gebezigd elders op de Veluwerandmeren. Bij de monitoring zullen ook de effecten van de
rustgebieden op kwalificerende waterplanten en rietoevers worden betrokken.
Indien uit de resultaten van de monitoring blijkt dat:
de gebieden onvoldoende als rustgebieden functioneren, treden partijen met elkaar in over
leg over de wijze waarop aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen om de gesigna
leerde knelpunten weg te nemen;
de inrichting, beheer en/of handhaving kunnen worden vereenvoudigd, zonder dat de functi
onaliteit van de rustgebieden wordt aangetast, treden partijen met elkaar in overleg over de
manier waarop hier uitvoering aan zal worden gegeven."
Gesteld kan worden dat er geen significante effecten zijn te verwachten en er naast de rustzone
zoals opgenomen in het bestemmingsplan Groene Weiden geen aanvullende mitigerende maat
regelen nodig zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien uit monitoring blijkt dat de situa
tie verandert, het niet is uitgesloten dat alsnog significante effecten optreden en aanvullende
maatregelen nodig zijn. Hiertoe zal een voorschrift worden opgenomen waarbij wij opmerken dat
dit in het uiterste geval kan betekenen dat de vergunning op grond van artikel 43 Nbw 1998
wordt ingetrokken.
Conclusie
Op grond van het vorenstaande hebben wij op grond van de passende beoordeling de zekerheid
verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoel
stellingen van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.
In gevallen waarin is vastgesteld dat er geen significant effect aanwezig is, is vergunningverle
ning na een belangenafweging mogelijk. Hierbij moet rekening worden gehouden met de lokale
en regionale bijzonderheden en vereisten op sociaal, economisch en cultureel gebied. Niet is
gebleken dat op grond van deze belangen alsnog de activiteit moet worden geweigerd.
Er kan een vergunning worden verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermings
wet 1998.
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Besluit
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Gelet op de artikelen 19d-f en 43 van de Nbw 1998;
HEBBEN BESLOTEN
het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond een vergunning te verlenen voor de kitesurfzone
conform de beschrijving in de aanvraag. Aan de kitesurfzone worden de volgende voorschriften
verbonden:
1

Kitesurfen mag alleen in het aangewezen kitesurfgebied (Verkeersbesluit 27 november
2006), in het water vanaf Strand Horst.
De zone heeft de volgende X- en Y-coördinaten.
X = 167.836.00 Y = 482.093.00
X = 167.208.30 Y = 482.424.71
X = 166.866.59 Y = 481.361.62
X = 167.274.85 Y = 481.359.09
De grenzen van de zone zijn gelegen:
- Aan de zuidzijde 100 meter ten noorden van de noordgrens van jachthaven Aquahorst.
- Aan de westzijde 100 meter uit de oostgrens van de vaargeul.
- Aan de noordzijde op de denkbeeldige lijn tussen de noord-oostelijke punt van eiland de
Zegge en de zuidzijde van het grootste strand dan strand Horst zoals gelegen evenwijdig
aan de parkeerplaats strand horst.
In de zomerperiode is de grens van de kitesurfzone aangegeven door boeien.
De exacte locatie van de kitesurfzone is weergegeven op de hydrografische kaart van de
Randmeren, kaart deel Stichtse Brug tot Harderwijk, zie afbeelding 2 hieronder. De noord
oostelijke punt van de kitesurfzone die aansluit op strand horst is op het informatiebord op
strand horst weergegeven, zie afbeelding 3 hierna.
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Dit betreft het volgende gebied:
Afbeelding 1: Kitesurfzone gesitueerd op de topografisch kaart,
noorden
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zuiden
Afbeelding 2: Kitesurfzone zoals aangegeven op de hydrografisch kaart van de Randme
ren, Stichtse Brug tot Harderwijk 1:50.000
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Afbeelding 3: Grens kitesurfzone nabij het strand Horst zoals aangegeven op het informa
tiebord dat in het voorjaar van 2012 wordt geplaatst op het strand Horst Noord.
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2

Mocht uit monitoring blijken dat door gewijzigde inzichten of omstandigheden alsnog signifi
cante effecten optreden dan kunnen nadere voorschriften worden gesteld. Deze gewijzigde
inzichten of omstandigheden kunnen onder andere inhouden dat:
- De rustzone, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Groene Weiden van de gemeen
te Harderwijk, in tegenstelling tot de verwachting niet geschikt blijkt als uitwijkmogelijkheid
voor vogels die verstoord worden bij de vergunde activiteit.
- Wijzigingen in de aantallen aanwezige vogels over een langere periode (gemiddelde over
5 jaar) waardoor verstoring alsnog leidt tot significantie.

3

De begrenzing van de kitesurfzone en het verbod tot het gebruik door kitesurfers van de
overige delen van het Natura 2000-gebied dient gecommuniceerd te worden naar de doel
groep door:
- Vermelding op de site van de Koninklijk Nederlands Watersportverbond en de site van de
Nederlandse Kitesurfvereniging.
- Het plaatsen en in stand houden van borden bij strand Horst.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

rTTBoerdanl
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur
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Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus
20019, 2500 E A 's-Gravenhage).
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de
Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:
Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen.
Bijlage 2: Ligging rustgebied
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BIJLAGE 1
Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevant(e) Natura 2000gebied(en).

Veluwerandmeren

Aanwijzing en aanmelding
Op 24 maart 2000 is de Veluwerandmeren aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de
Veluwerandmeren gedeeltelijk aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie.
Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis
waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen. In 2009 is de Veluwerandmeren aangewezen
als Habitatrichtlijngebied.
Het staatsmonument Drontermeer is van rechtswege komen te vervallen door aanwijzing van het
Drontermeer als Vogelrichtlijngebied op grond van artikelen 10a en 15a van de Natuurbescher
mingswet 1998.
Natura 2000-doelen
Door de minister zijn voor alle aangewezen Natura 2000-gebieden algemene doelen en instand
houdingsdoelen opgesteld. Deze instandhoudingsdoelen zijn opgenomen in de aanwijzingsbe
sluiten.
Algemene doelen
Behoud en indien van toepassing herstel van: (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren)
de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000
zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
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 bij
drage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van in
standhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de struc
tuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen;
de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soor
ten waarvoor het gebied is aangewezen.
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Instandhoudingsdoelen
Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (Bron: Aanwijzingsbesluit

Veluwerandmeren)

(^ behouddoelstelling; > ontwikkelingdoelstelling; =('< ) behoudsdoelstelling maar enige achteruitgang toe
gestaan ten gunste van een specifieke ontwikkeldoelstelling)
;

Habitattypen
H3140 Kranswierwateren
H3150 Meren met krabbenscheer en fon
teinkruiden

Soorten
H1149 Kleine modderkruiper
H1163 Rivierdonderpad
H1318 Meervleermuis
Broedvogels
A021 Roerdomp
A298 Grote karekiet
Niet-broedvogels
A005 Fuut
A017 Aalscholver
A027 Grote zilverreiger
A034 Lepelaar
A037 Kleine Zwaan
A050 Smient
A051 Krakeend
A054 Pijlstaart
A056 Slobeend
A058 Krooneend
A059 Tafeleend
A061 Kuifeend
A067 Brilduiker
A068 Nonnetje
A070 Grote zaagbek
A125 Meerkoet

Doelstelling

oppervlakte

Doelstelling

kwaliteit

—

=

Doelstelling omvang
leefgebied

=

Doelstelling kwali
teit leefgebied

Doelstelling
populatie
=

=

Doelstelling omvang
leefgebied
>
>
Doelstelling omvang
leefgebied

Doelstelling kwali
teit leefgebied
>
>
Doelstelling kwali
teit leefgebied

=

=
=

s

=
=
=

—

=
=
=
=

=

s

-

=
=

= (<)

=
=
=
=

=
=
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Omvang populatie
"x" paren
5
40
Seizoensgemiddelde
van "x" vogels
400
420
40
3
120
3 500
280
140
50
30
6 600
5 700
220
60
50
11 000
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BIJLAGE 2

Ligging rustgebied.
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Kitesurfzone nabij Strand Horst
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning
ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen aan het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond, ten behoeve van de kitesurfzone nabij Strand Horst, gelegen binnen het
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.
Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Mogelijkheid van inzien
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 13 april 2012 tot 25 mei 2012 ter inzage bij de
informatiebalie van het Provincieloket in het Huis der Provincie en bij de gemeente Ermelo
tijdens de daar gebruikelijke openingsuren.
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit vóór 25 mei 2012. Meer informatie
hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Arnhem, 10 april 2012 - zaaknummer 2010-011354
Gedeputeerde Staten van Gelderland

