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Geacht college, 

Op 24 mei 2012 hebben wij uw voortoets ontvangen betreffende de gewenste realisatie van 
tijdelijke natuur op het toekomstige bedrijventerrein Vaart IV te Almere. U heeft ons gevraagd te 
bevestigen dat geen Natuurbeschermingswet vergunning nodig is om op termijn bij verdere 
ontv/ikkeling van het bedrijventerrein de tijdelijke natuurwaarden weer te verwijderen. 

Onze conclusie op basis van bijgevoegde toelichting is dat u geen aanvullende 
Natuurbeschermingswet vergunning nodig heeft voor het realiseren en op termijn ontmantelen van 
tijdelijke natuur op het bedrijventerrein Vaart IV. 

Een kopie van deze brief is door ons verzonden aan de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van dé /fdeling Ruimte, Wonen en Natuur 
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A. Hellingwerf 
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TOELICHTING 

Op 1 oktober 2010 hebben wij u een Natuurbeschermingswet vergunning verleend voor het 
ontwikkelen van het bedrijventerrein IV/VI. Deze vergunning heeft zijn onherroepelijke 
rechtsgeldigheid verkregen op het moment dat de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland haar 
bezwaar tegen deze vergunning op 10 augustus 2011 heeft ingetrokken. Vanuit de 
Natuurbeschermingswet 1998 staat dan ook niets het verder realiseren van het bedrijventerrein in 
de weg. 

Wij begrijpen uw vraag als een verkenning betreffende uw rechtspositie ten aanzien van de 
Natuurbeschermingwet 1998 mocht er ten gevolge van de ontwikkeling van tijdelijke natuur extra 
draagkracht gerealiseerd worden voor populaties van aangewezen vogelsoorten in de nabijgelegen 
Natura 2000-gebieden, in het bijzonder de Oostvaardersplassen. 

Vanuit het oogpunt van biodiversiteit staan wij positief tegenover uw voorstel om op de huidige 
percelen tijdelijke natuur te ontwikkelen. Dit is inderdaad een geschikt instrument om ruimte te 
bieden aan diverse pioniersoorten, die zich op deze manier een aantal jaren in het gebied kunnen 
vestigen om van daaruit weer nieuwe gebieden te koloniseren. Ook soorten die geen uitgesproken 
pionierkarakter hebben, kunnen profijt hebben van het aanleggen van tijdelijke natuur. Tijdelijke 
natuur kan daarmee (tijdelijk) een bijdrage leveren aan populaties die onder druk staan, waaronder 
populaties van soorten waarvoor instandhoudingsverplichtingen door Nederland zijn vastgelegd in 
het kader van Natura 2000. 

Zoals uit de toetsing van de Natuurbeschermingswet vergunning voor de Vaart IV en VI is gebleken, 
had het te ontwikkelen gebied een relatie met de Oostvaardersplassen als foerageergebied voor 
kiekendieven. Het valt dan ook te verwachten dat bij het ontwikkelen van tijdelijke natuur de 
relatie met de Oostvaardersplassen tijdelijk versterkt zal worden. Gezien het tijdelijke karakter kan 
van tijdelijke natuur niet verwacht worden, evenmin als men dat verwacht van agrarisch 
natuurbeheer, dat het een structurele bijdrage levert aan het verbeteren van de draagkracht van 
soorten. 

Op dit moment is er nog geen door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
vastgesteld beheerplan voor de Oostvaardersplassen. In dit beheerplan waar momenteel aan 
geschreven wordt, worden de maatregelen in ruimte en ti jd benoemd die binnen (en buiten) de 
Oostvaardersplassen genomen moeten worden om de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied 
te realiseren. Daarnaast beschrijft het beheerplan de activiteiten en projecten die het bereiken van 
de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg staan. Reeds vastgestelde vergunningen zoals voor 
de Vaart IV dienen als input bij het opstellen van het beheerplan. U kunt er dan ook van uit gaan, 
dat de gronden van de Vaart IV op basis van de door ons verleende vergunning in de toekomst geen 
deel meer zullen uitmaken van het potentiële kiekendievenfoerageergebied. 

Wij beseffen ons, dat momenteel een groot aantal soorten in de Oostvaardersplassen de 
instandhoudingsdoelstellingen die in de aanwijzing als Natura 2000-gebied zijn vastgelegd niet 
behalen. Dit geldt zowel voor broedvogelsoorten als niet-broedvogelsoorten. In het 
beheerplanproces voor de Oostvaardersplassen doen wij als provincie al het mogelijke om de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied op orde te krijgen. 

Mocht op termijn voorzien worden dat na het ontmantelen van de tijdelijke natuur een situatie 
ontstaat waarbij de aantallen van de aangewezen soorten in de Oostvaardersplassen verder onder 
de instandhoudingsdoelen komen, dan zullen wij in overleg treden met alle betrokkenen bij dit 
natuurgebied voor het nemen van passende maatregelen. Het intrekken van de reeds verleende 
Natuurbeschermingswet vergunning voor de Vaart IV wordt, voor alle duidelijkheid, door ons niet 
gezien als een passende maatregel. 




