Erratum behorende bij het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied 2017-2023
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Als gevolg van het aantreden van een nieuwe regering dient in het beheerplan Natura 2000
IJsselmeergebied en daar bijhorende achtergronddocumenten het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu gelezen te worden als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van
Economische Zaken dient gelezen te worden als Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.

Ontwerp, inspraak, vaststelling en beroep
Als gevolg van de nieuwe Wet Natuurbescherming is de beroepsprocedure gewijzigd.
Wie mag beroep instellen?
Tegen het beheerplan kunnen belanghebbenden in beroep te gaan. Op grond van artikel 6:13 van
de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden beroep instellen die op het
ontwerp-beheerplan zienswijzen hebben ingediend, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze hebben ingebracht.
Waartegen mag u beroep instellen?
Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep
staat volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb, art. 8.1 lid 2) alleen open tegen de beschrijvingen
van activiteiten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en de
daarbij aangegeven voorwaarden en beperkingen. Hierbij gaat het om activiteiten die via het
beheerplan vrijgesteld zijn van de Wnb-vergunningplicht. Geen beroep is mogelijk tegen de
elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.
Waar kunt u beroep instellen?
Beroep kan worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied, waarin de indiener van het
beroepschrift woonachtig of gevestigd is. (http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/).
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, vanaf de dag waarop het
beheerplan ter inzage is gelegd.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten;
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het
beroepschrift zich richt en
d. de opgave van redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.
Digitaal beroep
Digitaal beroep instellen bij de rechtbank is ook mogelijk via
htt://loket.rechtsraak.nl/bestuursrecht. De indiener dient wel te beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Voorlopige voorziening
Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan
de Voorzieningenrechter van de voorgenoemde Rechtbank. Bij het verzoek moet een afschrift van
het beroepschrift worden overlegd. Zo mogelijk moet tevens een kopie van het besluit toegevoegd
waarop het geschil betrekking heeft.
Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Over de hoogte van dit bedrag, alsmede ten aanzien
van de termijn waarbinnen dit bedrag moet worden betaald, kan contact worden opgenomen met
de griffier van de bevoegde rechtbank.
Nadere in formatie
Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de Directie Participatie, telefoon
070-4568999. Voor overige vragen en/of nadere informatie kunt u bellen met het gratis

informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 of kijken op
http://www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/IJsselmeergebied/default.aspx.

