Vereniging van Grond- en Watereigenaren in en rondom het
Nieuwkoopse Plassengebied.

Inspraakpunt Natura 2000
t.a.v. gebied 103
postbus 30316
2500 GH DEN HAAG

Nieuwkoop, 20 oktober 2008.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen op het Ontwerp aanwijzingsbesluit en Nota van
toelichting Natura-2000 gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (gebied 103).
Onze organisatie stelt zich statutair onder meer ten doel het behartigen van de belangen van eigenaren
van percelen grond en water (inclusief mogelijke opstallen) in en rond het Plassengebied binnen de
Gemeente Nieuwkoop, dit in de ruimste zin des woords; het betrokken zijn bij al dan niet (semi)
overheidsbeslissingen, waaronder ruimtelijke plannen en milieuwet- en regelgeving als Beheerplannen
en Vogel- en Habitatrichtlijnen, die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de eigendomsrechten,
waaronder het bezit, het gebruik, het beheer en het onderhoud, van de grond- en watereigenaren
inclusief opstallen in en rond het Plassengebied binnen de Gemeente Nieuwkoop.
Binnen het Natura-2000 gebied 103 is ca. 600 ha in eigendom bij onze leden.
Wij zenden u deze zienswijze namens elk van de bij ons aangesloten leden. Een ledenlijst is
bijgevoegd.
Bij onze leden is grote onrust ontstaan wegens de onzekerheid over de gevolgen van de aanwijzing
voor het gebruik van de eigendommen van de leden. Deze is tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 2
oktober te Gouda niet weggenomen.
Met klem verzoeken wij u om de begrenzing van het Natura 2000 gebied niet over bestaande erven,
woningen, woonboten, woonboothavens, steigers, gebouwen, enz. te laten lopen en een meer
praktische begrenzing te kiezen. Daarmee kan veel ongenoegen worden weggenomen.
Wij verwachten dat u met onze zienswijze rekening zult houden en dat in het beheerplan met de
belangen van de eigenaren rekening zal worden gehouden.
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