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Kennisgeving vaststellÍng definitieve beheerplan 2011
2021 Natura 200Ggebied Nieuwkoopse Plassen en De

Haeck

Geachte heer, mevrouw,

Beschermen van bijzondere natuur
In ZuiðHolland valt volop van natuurschoon te geníeten- Sommige natuur is zo bijzonder dat zij is
opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in

het gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. Dit gebied in de gerneøten Nieuwkoop en

Woerden heeft unieke landschappen met onder andere veenmosrietland en galigaanmoeras. ln
het gebied leven tientallen zeldzame dier- en plantensoorten, zoals de purperreiger, de noordse
woelmuis en de groenknolorchis. Natuur die het waard is om te bescfiermen.

Beheerplan
Voor dit natuurgebied hebben de provincie ZuiúHolland en het ministerie van Economische

Zaken het defnitieve beheerplan vastgesteld, in samenwerking metoverheden, maatschappelijke

organisaties, ondernemers en bewoners in en rondom het gebied- De provincie Utrecht heeft met
het Beheerplan ingestemd. ln het Beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de

bijzondere natuur van de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck te beschermen. Ook staat er in
welke activiteíten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele
vergunning nodig is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het Beheerplan heeft een

looptijd van zes jaar (20112021).

Beroep en terinzagelegging
Tegen het definitieve Beheerplan kunt u tot en met 12 augustus 2O15 in beroep gaan bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Beheerplan ligt van 1 juli tot en met 12

augustus 2015ler inzage op de volgende locaties:
- de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;
- het mínisterie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag;
- de provincie Utrecht, Archimedeslaa¡:6 te Utrecht;
- de gemeente Nieuwkoop, Teylersplein 1 te Nieuwveen;
- de gemeente Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden.
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U kunt het defÌnitieve beheerplan met bijlagen ook inzien op www.zuid-holland.nllterinzaoe en de

websites van de andere bovenstaande overheden.

Hoe kunt u in beroep gaan tegen het Beheerplan?
U kunt in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan per

brief of via het Digitaal Loket van de Raad van State.

De beroepstermijn is van 2 juli tot en met 12 augustus 2015.

Een schriftelijk beroepschrífi stuurt u naar'.

Raad van State
Afdel ing bestu u rs rechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

l-let beroepschrift dient ten minste te bevatten;

- ì;w naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- een opgave van de redenen waarom u zich niet rnet het besluit kunt verenigen;

- de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zíenswijze hebt kunnen indienen;

- llw handtekening.

Het instellen van beroep schorst níet de werking van hel besluit. Hangende het beroep kan op

grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een ver¿oek om voorlopige voorziening

worden ingediend bíj de Voozitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is

grifüerecht verschuldigd. Voor de hoogte van het griffierecht en de betalÍngswijze, zie:

www.raadvanstate.nl.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het Beheerplan?
U kunl ín beroep gaan tegen het Beheerplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks

gevolgen ondervíndt van het Beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben

ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u

redelíjkerwijs níet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u afleen

beroep instellen tegen de gronden van het besfuit van de vaststelling van het definitieve

beheerplan waartegen u zich ook richtte ín uw zienswþe, tenzij u redelijkerwijs niet kanworden

verweten dat u tegen een bepaald onderdeel van dit besluit geen zienswijze naat voren hebt

gebracht. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet éens bent met de wijzigingen ín het

definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan. Tot slot: u kunt niet tegen het

gehele definitieve beheerplan in beroep gaan, alleen tegen specifieke onderdelen daarvan,

namelijk de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, en de voorwaarden en beperkingen die

daarvoor van kracht zijn. Dit betekent concreet dat u alleen in beroep kunt gaan tegen de inhoud

van:
- hoofdstuk 3, paragrafen 3.1 en 3.2:

- hoofdstuk4, paragrafen 4.1 ,4.2 en 4.3;
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de bijbehorende bijlagen over de beoordeling van huidþ gebruik in het bijlagenrapport
voorbereidend ondezoek beheerplan, bijlagen O41a en O4-1b.

Nog wagen?
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer C.G.M. van Kruining, telefonisch:

070-441 76 O7, of per e-mail: cgm.van.kruining@pzh.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van ZuiúHolland,

voor dezen,

mr. J.G. ter Kuile

hoofd bureau Groen

Deze brief is digitaal vastgesteld, hietdaor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlagen:

- Beheerplan 2C1F2021 Natura 200Ggebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

- Beheerplan 2O'l*2021 Natura 200Ggebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

(bijlagen voorbereidend onderzoek beheerplan)

- Nota van beantwoording en wijziging

- lngediende zienswijzen PZH-?O15-52O7 01895 dd 25-C6-2O153/3




