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Geachte heer Van der We[,

In uw brief van 20 september 2005 verzoekt u onze ministekader 
"'an 

de Natuu.bescherming*ui uoo,. aanreg van een;:ffil"",ïi"i:iirïjïïsta'ltsnaturJl'rnonun-rent de oostvaardersprassen. u* brief is op zz september 2005ontvangen en op 30 november 2oo5 is de termijn u"n ,", *ut en verrengd. Hetnatuurbelevingscentrum maakt onderdeer uit van de ontwikkeling van hetovergangsgebied Armere-oostvaardersplassen, waar de gemeente Armere enStaatsbosbeheer in samenwerking met ondermeer de prJvincie Flevoland werken aan eenbuffergebied tussen stad en robuuste naruur.

De Oostvaardersplassen zijn bij besluit van 27 oktober 19g6, beschikking NMF/N 86_9o3z,aangewezen als beschermd natuurmonument (staatsnatuuimonument). Het bestuit gaatvergezetd van een toelichting' ln rg87 zijn 
fe,o"r,u.url"rro,"rrun tevens aangewezen atsSpeciale Beschermingszone áp groná uan au Vogetrichttijn.op grond van deze status is een beoordeling u.À pt.nnun en projecten nodig voorzoverhet werkzaamheden betreft die niet diÁct verband houden met of nodig zijn voor hetbeheer van het gebied, m"a,. 

"froJ".ftilt or in combinatie met andere pi.nn"n oiprojecten significante gevolgen kunnen.hebb"n voor,zo;n guoi"a. aij aàze Á"ooiá"tin9dient rekening gehouden te worden met de instandhoudingdoetste[[ingen voor en dekenmerkende waarden van het betreffende gebied. Het bevlg d gezagmag een activiteitslechts toestaan ats vaststaat dat deze geen. Àadetig" g"uotgun heeft voor de vogetswaarvoor het gebied ars speciate Beschlrmingtro;" rí;.ni"*u."n.
Zienswijzen
Overeenkomstig het bepaatde in artikel 13, eerste lid van de Natuurbeschermingswethebben cedeputeerde staten van Frevotand de stichting Voget- en Natuurwacht ,zuid-Ftevoland" Vogelbescherming trJedertanJ en staatsbosuenee-r om een zienswijze gevraagd.Zowelde stichting Voget- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland, ats staatsbosbeheer heboenvan deze mogetijkheid gebruik gemaakt.
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Staatsbosbeheer ondersteunt de aanvraag van de gemeente en verwijst hierbij naar het
feit dat de gemeente Atmere het plan voor een Natuurbelevingscentrum in nauw overteg
met haar heeft ontwikketd. Staatsbosbeheer is van mening dat het
Natuurbetevingscentrum past in de totale recreatieve zonering en ontwikketing van de
Oostvaardersplassen en haar omgeving zoats verwoord in de notitie 'Kader recreatieve
ontwikkelin g Oostvaa rdersplassen'.

De Stichting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland' is niet tegen het centrum ats zodanig,
maar is van mening dat vergunning van het project in het kader van de

Natuurbeschermingswet slechts mogetijk is bij doorvoer van enkele wijzigingen in het
plan. Naar de mening van de Stichting Voge[- en Natuurwacht 'Zuid-Flevotand' wordt de
stelling dat de vogels, waarvoor de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als speciale
beschermingszone, slechts in geringe mate zu[[en worden verstoord, niet hetder
onderbouwd. De Stichting Vogel- en Natuurwacht'Zuid-Ftevotand'is nametijk van mening
dat met name in de natte strook langs de zogenaamde natuurboulevard wel degetijk
sprake zalzijn van verstoring. De stelling dat de natte strook die tussen de
natuurboulevard en de Oostvaardersplassen als een soort buffer wordt gecreêerd, aan een

aantalvogels nieuw leefgebied zaI bieden is naar haar mening terecht, maar er wordt
echter oeen r.okenine cehouden met het feit dat deze strock vee[ sma[[er is dan dey--.'.Él\vtitll:J

verstoringsafstand van een aantat kritische soorten, zoa[s lepelaar en grote zitverreiger. De

uitgevoerde vogelefÍectstudie stelt in de ogen van de Stichting Vogel- en Natuurwacht
'Zuid-Flevoland'terecht dat reigers en zwemeenden de meest dichtbij gelegen delen
a[[een kunnen exptoiteren gedurende de rustige periodevan de dag, maargaat nietin op
de mogetijke effecten van deze verstoring op de vogels ze[f. Veelvutdige verstoring
gedurende de dag kost de betrokken vogets onnodig veelenergie en benadee[t daarmee
mogetíjk het broedsucces of het opvetten voor de trek. Doordat de effectstudie bij de

behandeling van de verschillende soorten niet ingaat op deze verstoring, maar zich

beperkt tot algemene opmerkingen over bijvoorbeetd de afstand tot de broedkolonie, is
de studie volgens de Stichting Voge[- en Natuurwacht'Zuid-Ftevoland' onvoldoende"

De Stichting Voget- en Natuurwacht'Zuid-Flevoland'ziet in een verbreding van de strook
tussen de natuurboulevard en droge gedeette van de Oostvaardersplassen ('Het Stort') tot
een breedte die tegemoet komt aan de verstoringsafstand en een meer grillige vorm
hiervan, een oplossing voor de geconstateerde knelpunten. Ook pteit de Stichting Voget-
en Natuurwacht'Zuid-Ftevoland' er voor het geplande bruggetje naast het
bezoekerscentrum niet aan te leggen. Dit is in haar ogen onnodig en draagt het risico in
zich dat mensen het gebied in gaan.

Uw gemeente is door de provincie Ftevoland, bij brief van 30 november 2oo5

(ROV/05.o20573/8), in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken op de

binnengekomen zienswijzen te reageren. Uw reactie is op 16 januari 2006 ontvangen.

Wettetijk kader
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is bevoegd gezag met betrekking tot
de uitvoering van de Natuurbeschermingswettg6T, maar heeft- een groot deetvan - de

uitvoerin gswerkzaa m heden opgedra g en aa n de provincies.

Vervo[gblad
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De oostvaa rdersplassen zijn aa n gewezen a [s besch ermd natu urmon ument(staatsnatuurmonument) op grond van de natuurwetenschappetijke betekenis en het

j:::.i:::ïl:_,ï ".i een srote opp"rur.ktu ondiep voedserrijf;-ï;;;;""* #,'
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::rj:,::r":::b.ossen. 
De oostvaardersptassen zijn als urouas"ËiËi;;;;;;ï;""L"n

voor onder meer;
Dodaars, Aalschotver, Roerdomp, woudaapje, Kwak, Kteine en grote Zitverreiger, Lepelaar,crauwe gans, Krakeend, Pijlstaart, slobeend, Bruine en blauwe Kiekendief, Vetduit,waterra[, porceleinhoen, Ktuut, Tureluur, Visdiefje, Dwergmeeuw, Koekoek, Blauwborst,Bos- en Sprinkhaanrietzanger, Rietzanger, snor, Grote en Kleine karekiet enBaardmannetje' Het gebied is van grote betekenis ats ruigebied voor met name crauwegans' wintertaling en Slobeend en als overwinteringsgebied voor vele soorten eenden,zaagbekken en ganzen.

op grond van de aanwijzing ats staatsnatuurmonument is onder meer ontheff.ing ofvergunning noodzaketijk voor aanbrengen of inrichten van voorzieningen, wi-iz.iging van[andschapskenmerken of gebiedskarakteristieken en het verrichten van verstorendehandelingen. Dit is bij het onderhavige project niet het geva[.

onder punt 5 van de toetichting op de aanwijzingsbeschikking staat ten aanzien van hetgebruik en beheer onder meer het volgende vermeld: "Essentieel daarbij is ondermeer datde omvang van het gebied en de in hei gebied heersende rust worden gehandhaafd,,.

staatsnatuurmonument de oostvaardersplassen is aangewezen ats speciale
beschermingszone in de zin van artike[ {, eerste [id, van de richttijn van de Raad vanEuropese Gemeenschappen van z april tg7g, inzake het behoud van de vogelstand,
79/4o9/ËEC (Pb. EC L ro:).
De kwalificerende soorten zijn:
o Aalscholver (broedend)
o Roerdomp (broedend)
o Crote Zilverreiger (broedend)
o Lepelaar (broedend)
o Bruine Kiekendief (broedend)
o Btauwe Kiekendief (broedend)
o Porseleinhoen (broedend)
o Blauwborst(broedend)
o Aalscholver
o Crote zilverreiger
o Lepelaa r
o Wilde zwaan
o Grauwe gans
o Brandgans
o Krakeend
o Wintertating
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o Tafeleend
o Kuif eend
o Nonnetje
o Kluut
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Overige relevante soorten:
o Kleine zilverreiger
o Kotgans
o Bergeend
o Smient
o Zeearend
o Kemphaan
o Grutto

Door de inwerkingtreding van de Habitatrichttijn (92/43/EEC) werd het afwegingskader
van artike[ 4, vierde [id, eerste zin, uit de Vogelrichtlijn vervangen door dat van artikel 6,

leden 2,3 en 4 van de Habitatrichttijn. Artiket 7 ttan de Habitatrichttijn bepaalt namelijk dat
de verptichtingen die voortvloeien ujt artikel 6 leden 2, 3 en 4 van de Habitatrichttijn in de
ptaats komen van de rechtsgevolgen voortvtoeiende uit artikel 4, vierde [id, eerste zin, van
de Vogelrichttíjn.

Dit betekent kort gezegd dat een bestuursorgaan zodra het toestemming voor een project
verleent ook de habitattoets uitvoert en zo nodig passende maatregelen neemt.
Artikel.6, tweede [id, bepaalt dat er passende maatregeten genomen moeten worden om
ervoor te zorgen dat de kwatiteit van de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten
niet verstechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de
gebieden zijn aangewezen. Artikel 6, derde en vierde [id, bevatten de zogenaamde
habitattoets. Deze toets houdt in dat er een passende beoordeting gemaakt moet worden
ats een activiteit afzonderlijk of in combinatie met andere activiteiten significante
gevo[gen kan hebben voor een vogel- of habitatrichttijngebied. Het bevoegde

bestuursorgaan verleent alteen toestemming voor de activiteit ats het uit de passende

beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van
het gebied niet aantast. Atleen bij ontstentenis van alternatieven kan een bestuursorgaan
om dwingende redenen van groot openbaar belang toch toestemming vertenen ook aI

bestaat die zekerheid niet. Dan moeten weI compenserende maatregeten genomen
worden.

Voor Staatsnatuurmonumenten geldt tot de inwerkingtreding van de

Natuurbeschermingswet 1998 een richtlijnconforme toepassing. De Nb-wet 1998 wordt
nametijk het instrument waarmee deze beoordelingsverplichting wordt geïmplementeerd.

Een uitwerking van en toelichting op de habjtattoetsis opgenomen in het beleidskader
NB-wet {'Werken aan Natura 2ooo, handreiking voor de bescherming van de vogel- en

habitatrjchttijngebieden'), dat op 15 april 2oo4 aan de Tweede Kamer der Staten-CeneraaI

is oezonden
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Beleid
Het betreffende ge-bied is kerngebied van de Ecotogische Hoofdstructuur (EHS). Hetruimtelíjk rijksbeteid voor de rÉs is beschreven in trit structuurschema croene Ruimte(scR)' waarvan de werking door tussenkomst van een noodwet is verrengd. In het scR isaangegeven dat voor kerngebieden een basisbescherming getdt. op grond hiervanmoeten onder meer de bestaande ontstuiting en rust worden gehandhaafd. Bovendienzijn ingrepen en ontwikkelingen in en.in de Jnmiddetir;te naui;treid van kerngebieden niettoegestaa n indien. deze de wázen tijke ken merk"n ot *."ra";;; ;;ï"*ï"i,"0aantasten' Atleen bij een zwaarwegend.maatschappetlt< uetang kan hiervan wordenafgeweken' De aanwezigheid van Jen dergetijt uËr""í*"rdt op basis van voorafgaandonderzoek vastgesteld' Hierbij moet tevens worden n.g"g..n of aan dit betang nietredelijkerwijs etders of op een andere wijze tegemo"t riun-*orden gekomen. 

l

Overwegingen
Bij brief van 12 januari zoo6 heeft de gemeente Atmere een reactie gegeven op debinnengekomen zienswijzen. De gemlente stelt dat de vogeleffectstudie ingaat op deeffecten van aanleg en gebruik van het "3r*;;Ë;l"nr.l",r* en de nieuwe inrichtingvan de "koppelstrook" ten opzichte van de huidige sitiatie waarbij ook specifiek isingegaan op de verwachte verstoring van de ni",]we waterpartij. Het onderzoeksbureauheeft hierbij geconstateerd dat de nieuwe waterpartij uitbreiding van defoerageermogerijkheden biedt voor steltlopurr, .uigu* un 

"und"n. 
Verstoring is teverwachten als er mensen [angs de waterpartij wandeten. De mate van verstoring(verwachting) is gebaseerd op de ervaringen met betrekking tot de retatief nieuwewaterpartijen tussen de Jan van de Bosch-bult de oostvaarJersai.;k en andere randen vande oostvaardersplass.en' De inschatting van het adviesbureau is dat het nieuwe gebiednetto een meer positief effect heeft op vogels dan de huidige situatie. Naar de niening vande gemeente Almere gaat het te ver om in te gaan op 

"ir".i"n van deze nieuwewaterpartijen op h."l broedsucces en bijvoorbÀetd het opvetten voor de trek vanvogelsoorten die zich nu ook niet ophouden in deze strook.

De hoofddoetstelting van de bufferende waterpartij tussen de wandetverbinding"Koppelstrook" en Het stort is het creaÀn van een (natuurtijke) buffer tussen de naruur
;:H:::lïi:l::1?:i::"*:zioe 0131e srazersen de recreanten in de kopperstrook.
vosersoorten"nu".;:::ï;"ïi:ï:ï:ïil:ïï,Ëïffi 

"ïil"íïffi ",""ïïr;i:ïtVerbreding van de waterpartij ter hoogte van Het stort zal hegrote grazers en het foerageergeoi"Juoo,. ganzen iets vertteil,teefgebied 
van de populatie

De gemeente ziet de waterpartij als afronding van een bufferzone waar recreatie ennatuur naast en door elkaar heen zijn gevlocÀten. Hut.r"ar"n van een mitieu dat(broed)ruimte biedt aan kritischu soort"en als de lepelaar en aalscholver past daar volgensde gemeente niet' In een strook van 150-200 meter aan weerzijden van hetnatuurbetevingcentrum is wel voorzien in een extra brede waterpartij. Deze waterpartijwordt met een natuurtijk (grittig) karakter afgewerkt.
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Het geptande bruggetje dat wordt voorzien van een afgesloten toegangshek, is naar de

mening van de gemeente Atmere noodzakelijk vanuit oogpunt van beheer gn vgi[jnhai.l
In de strook van circa + à S km tussen Oostvaardersdijk en spoortijn is dit de enige
mogetijkheid om de Oostvaardersplassen binnen te komen. De tigg'ing nabij het
natuurbelevingcentrum is zinvoI vanujt oogpunt van toezicht.

Op basis va n de uitgevoerde vogelefÍectstud ie (Vogeleffectstudie overgangsgebied,
Almere-Oostvaardersptassen, Van der Coes en Croot 2oo3) wordt het votqende
geconctudeerd:
o de verstorende effecten zu[[en a[[een plaatsvinden in een sma[[e zone aan de

zuidwestkant van de Oostvaardersptassen. Op dit moment behoort dit gebied tot het -
droge gedeelte van de Oostvaardersplassen, dat Het Stort wordt genoemd en

waarlangs een schouwpad loopt;
o de nieuw aan te leggen natte zone langs de natuurboutevard, zaI aan een aantal

soorten vogels (en andere dieren) nieuw [eefgebied bieden;
o hoewel het oppervlak grastand en het foerageergebied voor ganzen iets wordt

verkteind, heeft uitbreiding van de natte zone een netto positief effect, omdat de

diversiteit toeneemt en vooraI kritische soorten zutlen profiteren;
c aanu.,ezigheid van recreanten zaI een gering aanta[.rogets verstoren in de zone direct

grenzend aan de natuurboulevard;
o door de relatief grote omvang van de Oostvaardersplassen zu[[en de effecten van de

aanteg van de natuurboulevard en het natuurbelevingscentrum de kwalificerende
soorten vogels stechts in geringe mate benadelen;

o de omvang van de populaties van kwalificerende soorten vogels zalniet of nauwetijks
veranderen als gevolg van de aanleg;

Verdere overwegingen voor wat betreft de realisatie van het natuurbelevingscentrum:
o De omvang van de voorgenomen werkzaamheden is naar verhouding beperkt;
o De werkzaamheden zu[[en zoveeI mogelijk inde wintermaanden ptaatsvinden, dus

buiten het broedseizoen, en met speciate aandacht voor in het terrein aanwezige

beschermde diersoorten worden uitgevoerd. Daardoor worden broedvogels, niet
broedvogels en overige beschermde soorten niet geschaad;

o Het natuurbelevingscentrum wordt zo dicht mogetijk bij de rand van het bos

gerealiseerd, hierdoor is de verstorende invtoed minder groot dan wanneer het meer
vooruitgeschoven in het gebied wordt gebouwd;

o Het gebouw wordt optimaa[ [andschappetijk ingepast: qua hoogte zal het gebouw niet
boven de bomen op de achtergrond uitkomen, de buitenkant krijgt een onopva[lende
kleur en de ramen worden afgeschermd zodat geen spiegelend vlakwordt gevormd.

Lichtbronnen in het gebouw worden afgeschermd, hierdoor is geen uitstraling naar

buiten;
o Eventuele uitstrating van geluid wordt beperkt door de tigging van het

natuurbelevingscentrum 'hangend' over een, tevens geluidwerend, dijklichaam. Het

betreffende dijklichaam is voorzien [angs de gehele koppelstrook en neemt tevens de

getuidbetasting van de Buitenrjng gedeettelijk weg. Het natuurbelevingscentrum zelf is
geisoteerd;

o Het natuurbelevingscentrum heeft geen autonome horecafunctie en bevat geen

horecaterras;
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o Hoofduitgangspunt is dat de openste[ling van het centrum, met name in dezomerperiode, gekoppetd is aan de zonsopkomst en -ondergang. Incidenteel kantijdens de avonduren gebruik gemaakt worden van de faciliteiten voor bv.vergaderingen of lezingen;
o De huidige beheersweg za[, binnen de grenzen van het staatsnatuurmonument, uitgebruik worden genomen. Hierdoor zaf verstoring van deze kant worden verminderd;o Getet op de instandhoudingdoelstellingen is de zJkerheid verkregen dat geen afbreukwordt gedaan aan de duurzame instandhouding van kwetsbare habitats of sooruen.celet op de timing van de werkzaamheden zijn-ook overigens geen effecten teverwachten op de wezentijke kenmerken zoals openheid, rust Jn a" ongur;pa" 

"nnatu u rtijke uitstra lin g;
o op grond van het bovenstaande zutten geen significante negatieve effecten op devogelstand op kunnen treden;
o celet op bovenstaande en getet op het stappenptan ,werken 

aan Natura 2ooo, isverdere toetsing van artike[6 van de Habitatrichttijn niet aan de orde.

Er is vastgestetd dat realisatie niet zaI teiden tot bedujdende verandering van de aantalenvogets die gebruik maken van de natte graslanden. Enige mate van randverstoring wordtgemitigeerd door de aanleg van een brede waterpartij írrr"n de natuurboutevard en deoostvaardersptassen' Deze waterpartij heeft een tufferende werking en vormt daarnaasteen geschikt [eefgebied voor verschittende vogelsoorten zoals stettlJpers, ,";f u* 
"neenden' Hierdoor is de zekerheid verkregen dat de instandhoudingsdoelen van depoputaties van de sp.eciale beschermingszone oostvaardersptassen geen significantenegatieve gevolgen kunnen ondervinden en kan op basis van de beáordetiig -rfitu u.neen vergunning worden toegestaan. voorwaarde hierbij is wel dat wezenlijt-" kámert<"nen waarden van de EHS niet worden aangetast.

Besluit
Gezien het voorgaande en gelet op de Vogelrichttijn'en de Natuurbeschermingswer,
verteen ik u vergunning votgens artikel rz:o voor de realisatie van een natuurbelevingscentrum.

Voorwaarden
Ter bescherming van de in het staatsnatuurmonument aanwezige waarden verbind ik aandeze vergunning de votgende voorwaarden:
o De werkzaamheden in hetterrein mogen a[[een plaatsvinden in de periode r5au9ustus tot 1 november;
o Bij incidenteelgebruik van het natuurbetevingscentrum tijdens de avonduren, dienende raampartijen aan de zijde van de oostvaardersplassenie worden geblindeerd omuitstraling van licht tegen te gaan;
o De houdervan deze vergunning dient zich te onthouden van atle handelingen welkezouden kunnen leiden tot:
o verstorjng van vogels, vogelnesten en andere díeren in het bijzonder, voor zover ditniet direct voortvtoeit uit het uitvoeren van de werkzaamheden:

;" ï:"#i3tÍ:iti;it5:1;ï de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 aprit 1e7e inzakehet behoud van
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o De houder van deze vergunning dient aanwijzingen door of vanwege ambtenaren dje
belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de Natuurbeschermingswet op te
volgen.

Cebruik van het natuurbetevingscentrum als stand- of startplaats voor excursies in de
Oostvaardersptassen is vooratsnog niet toegestaan. Hierover zu[[en, in het kader van het
op te stellen beheerplan voor de Oostvaardersplassen, in samenspraak met de

terreinbeheerder en overige gebruikers van het gebied, nadere afspraken moeten worden
gemaakt.

Het niet nakomen van deze voorwaarden kan leiden tot intrekking van deze u"rgunning. 
-

Binnen 6 weken ingaande op de dag na toezending van bovengenoemd bestuit kunt u bij
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwatiteit, Djenst Regelingen, AFDELINC

Recht en Rechtsbescherming, postbus 2o4ot, z5oo EK DEN HAAC een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
r naam en adres;
. de dagtekening;
r een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
. de gronden van het bezwaar.

De mogelijkheid bestaat een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2oo19, 25oo EA's-
Cravenhage. Voorwaarde voor het vragen van een voortopige voorziening is dat u tevens
een bezwaarschrift bij de minister heeft ingediend. Voor het in behandeling nemen van
een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR

EN VOEDsELKWALITEIT

voor deze:
HET MT-LID RECIONALE ZAKEN WE5T

Afschriften:
* Cedeputeerde Staten van Flevoland
* Staatsbosbeheer
* Stichtíng Voge[- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland'
* Voge[bescherming Nederland


