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Geachte 

1. Inleiding

Op 5 november 2013 hebben wij u een Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor een drietal 

verdiepingen in het Wolderwijd, project WS.2 (kenmerk 1509239).Hiertegen is door 

Vogelbescherming Nederland mede namens de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe, op 13 december 

2013 bezwaar aangetekend. Op 25 februari 2014 heeft de Commissie bezwaar en beroep provincie 

Flevoland naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften een hoorzitting gehouden. Tijdens 

deze hoorzitting hebben mw. Mr. A.I. Doesburg en dhr. ir. J.J. Schröder de bezwaren toegelicht. De 

Commissie heeft op 18 maart 2014 advies uitgebracht. Bij besluit van 9 april 2014, kenmerk 1600578  

hebben wij de ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Tegen dit besluit hebben 

Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de Koninklijke 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe beroep aangetekend bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 11 maart 2015 heeft de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State  onze beslissing op bezwaar vernietigd en het besluit van 

5 november 2013 geschorst. 

2. Gevolg vernietiging beslissing op bezwaar

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dienen 

wij met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen op de op 13 december 2013 

ingediende bezwaren. 

3. Nieuw onderzoek naar de draagkracht van de Veluwerandmeren

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben 

wij de heer R. Noordhuis van onderzoeksinstituut Deltares opdracht gegeven (rapport Trends en 

ontwikkelingen in ecologie en draagkracht voor Tafeleend en Brilduiker in de Veluwerandmeren, R. 

Noordhuis, 2015) om aan de hand van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen na te gaan of de 

voorgenomen ingreep de instandhoudingsdoelen van de Veluwerandmeren voor brilduiker en 

tafeleend in gevaar kan brengen. Op 9 juli 2015 hebben we daarnaast van de gemeente Zeewolde 

een aanvulling en actualisatie van de Passende Beoordeling ontvangen van Bureau Waardenburg 

(rapportnr 15-046). Deze is op 3 december aangevuld met een beschouwing over stikstofemissie en 

cumulatie (zie bijlage 2). 
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4. Verzoek om zienswijze 

Per brief van 11 september 2015 hebben wij u en andere partijen beide onder punt 3 genoemde 

rapportages doen toekomen en u verzocht om een zienswijze. Op 13 oktober 2015 hebben wij een 

zienswijze van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe, ontvangen. Hierin geven zij aan zich in 

grote lijnen te kunnen vinden in de conclusies van het rapport van Deltares. Op de door 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 

Afdeling Noordwest Veluwe in de zienswijze aan ons voorgelegde vragen geven wij antwoord in 

bijlage 1. Op 14 oktober 2015  hebben wij de zienswijze van Vogelbescherming Nederland 

ontvangen. De zienswijze komt er op neer dat Vogelbescherming Nederland, gebaseerd op de in de 

rapporten opgenomen nieuwe informatie, geen bezwaren meer heeft tegen de vergunning voor 

project WS.2. Op 27 oktober 2015 hebben wij uw zienswijze ontvangen. U deelt de conclusies van 

de rapportages.  

 

5. Overwegingen 

Het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State luidde dat wij ons er met 

betrekking tot de gevolgen van de projecten "inrichtingsmaatregelen WS.2 en WS.1" voor de 

draagkracht van het Natura 2000-gebied "Veluwerandmeren" onvoldoende van verzekerd hadden dat 

de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast, voor wat betreft de 

tafeleend en de brilduiker. In de geactualiseerde passende beoordeling wordt onderbouwd dat de 

draagkracht van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren voor de brilduiker en de tafeleend op 

orde is. Vanwege de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben 

wij de heer R. Noordhuis van onderzoeksinstituut Deltares opdracht gegeven om aan de hand van de 

laatste wetenschappelijke ontwikkelingen na te gaan of de voorgenomen ingrepen de 

instandhoudingsdoelen van de Veluwerandmeren voor brilduiker en tafeleend in gevaar kunnen 

brengen. In dit rapport worden de volgende conclusies getrokken: 

- De kwaliteit van de mosselen in de Veluwerandmeren is al sinds 1990 slecht en het belang van  

  mosselen als voedselbron is waarschijnlijk overschat.  

- Tegenover afnames van tafeleenden en brilduikers in de Veluwerandmeren staan binnen het  

   IJsselmeergebied toenames in respectievelijk de Gouwzee en de Steile bank bij Lemmer.  

- In de Veluwerandmeren zijn er geen aanwijzingen die duiden op een afname van het  

  voedselaanbod. 

- Effecten van verdieping zijn vooral te verwachten in de vorm van toename van de duikkosten. De  

  einddiepte ligt echter ruim binnen de mogelijkheden van tafeleenden en brilduikers. 

 

Op grond van de conclusies van het rapport van Deltares en de geactualiseerde passende 

beoordeling hebben wij vastgesteld dat de voorgenomen verdiepingen de instandhoudingsdoelen van 

brilduiker en tafeleend in de Veluwerandmeren niet in gevaar brengen. Uit de zienswijzen komt 

naar voren dat Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe deze conclusies 

in hoofdlijn onderschrijven. 
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6. Conclusie 

Onze conclusie is dat de voorgestelde verdiepingen niet tot significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen zullen leiden. Naar aanleiding van het door de commissie uitgebrachte 

advies en de hierboven genoemde (aanvullende) rapportages hebben wij daarom besloten de 

bezwaren van  Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe ontvankelijk doch 

ongegrond te verklaren. Hierbij ontvangt u ons besluit. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal  J. Lodders
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BESLUIT 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND, 

 

Gelezen het op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht door Vogelbescherming 

Nederland, mede namens de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe op 13 december 2013 ingediende en op 16 

en 28 januari 2014 aangevulde bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 

van 5 november 2013, kenmerk 1509239, om aan burgemeester en wethouders van de gemeente 

Zeewolde een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen voor het verdiepen van een drietal 

vlakken in het Wolderwijd (bekend als IIVR-project WS.2), Gezien het terzake uitgebrachte advies 

van de Commissie bezwaar en beroep Provincie Flevoland van 18 maart 2014 (kenmerk 1584641) en 

de daarin vermelde aanbeveling, het dictum van een tweetal vergunningvoorwaarden te wijzigen, De 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2015, nummer 

ECLI:NL-RVS 2015.735 in aanmerking nemend, Gezien de aanvullende rapportages van Deltares 

(rapport Trends en ontwikkelingen in ecologie en draagkracht voor Tafeleend en Brilduiker in de 

Veluwerandmeren, R. Noordhuis, 2015) en Bureau Waardenburg (rapportnr 15-046); 

 

BESLUITEN: 

 

I. De overwegingen die deel uitmaken van het advies van de Commissie bezwaar en beroep 

   Provincie Flevoland over te nemen; 

 

II. Het mede namens de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de Koninklijke Nederlandse 

    Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Noordwest Veluwe door Vogelbescherming Nederland  

    ingediende bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; 

 

III. Daarbij de motivering van het besluit van 5 november 2013 met betrekking tot de draagkracht  

     van het gebied voor de tafeleend en de brilduiker als volgt aan te vullen: 

 

     Uit de aanvullende rapportages van Deltares en Waardenburg blijkt dat de kwaliteit van  

     mosselen in de Veluwerandmeren al vanaf 1990 slecht is geweest, dat vogels minder afhankelijk 

     zijn van mosselen als voedselbron dan eerder is aangenomen en dat er geen aanwijzingen zijn  

     voor een afname van het voedselaanbod in de Veluwerandmeren. Negatieve effecten van de  

     verdiepingen zitten vooral in extra energetische duikkosten voor de brilduiker en tafeleend. De  

     einddiepte zit echter ruim binnen de mogelijkheden van tafeleenden en brilduikers. De  

     draagkracht van de Veluwerandmeren voor tafeleend en brilduiker is sinds de aanwijzing in 2009  

     als Natura 2000-gebied sterk toegenomen. De draagkracht van het gebied is dus op orde.  

 

IV. Het besluit van Gedeputeerde Staten van 5 november 2013 als volgt te wijzigen: 

A. voorwaarde 3, komt te luiden: “Voor vervolgacties na een onderbreking die langer dan een  

    maand in beslag neemt, dient opnieuw een melding gedaan te worden.” 

B. en voorwaarde 4, komt te luiden: “De werkzaamheden worden uitgevoerd van op zijn vroegst een  

    half uur vóór zonsopkomst tot uiterlijk een half uur na zonsondergang.” en het besluit voor het  

    overige in stand te laten. 
 

BEROEP: 

Wij wijzen u er op, dat tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan beroep 

kan worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: 

A. De naam en het adres van de indiener;  

B. De dagtekening;  

C. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;  

D. De gronden voor het instellen van het beroep. 
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Ondertekening 

 

Lelystad, 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal J. Lodders 
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Bijlage 1: Beantwoording vragen Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en Koninklijke 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Noordwest Veluwe 

Vragen 
De volgende vragen zijn aan ons gesteld: 
1. Wat maakt dat in het geval van brilduiker en tafeleend wel een genuanceerde blik op grotere  
    schaal gerechtvaardigd is, maar in het geval van de kleine zwaan niet? Heeft u zich er van  
    vergewist of de beoogde verdiepingen het niet-behalen van de landelijke doelstelling van de  
    kleine zwaan niet nog verder onderdruk zet? 
2. In welke mate zijn de effecten als gevolg van een nieuw peilbesluit op de beschikbaarheid van  
    voedsel voor kleine zwanen en duikeenden meegenomen in de Passende Beoordeling? 
 
Reactie GS Flevoland 
1. In de passende beoordeling wordt voor de tafeleend gewezen op discrepantie tussen enerzijds 
een toegenomen draagkracht en anderzijds een afnemend aantal. Deze discrepantie laat zien dat 
de oorzaak van het afnemend aantal tafeleenden niet gelegen is in de draagkracht van het gebied 
Veluwerandmeren zelf, maar veroorzaakt wordt door andere factoren. Dat is de reden waarom de 
effecten voor de tafeleend in de Passende Beoordeling op een grotere schaal dan de 
Veluwerandmeren beschouwd zijn. Voor de brilduiker is geen sprake van een dergelijke 
discrepantie. Anders dan wordt gesuggereerd is er voor de brilduiker daarom geen reden om de 
effecten op een ruimere schaal dan de Veluwerandmeren te beschouwen.  
 
Voor de kleine zwaan zijn de effecten van WS1 en WS2 beoordeeld op basis van het 
aanwijzingsbesluit van de Veluwerandmeren. Bij de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is 
indertijd vanuit de Natura 2000 doelen op landelijk niveau en een beoordeling van de situatie in de 
concrete gebieden, door middel van het doelendocument bepaald of de bijdrage van het Natura 
2000-gebied aan de realisering van de landelijke doelstelling voldoende is (behouddoel) of dat het 
gebied op termijn een grotere bijdrage (verbeterdoel) aan de realisering van het doel op landelijk 
niveau moet gaan leveren. In het aanwijzingsbesluit voor de Veluwerandmeren wordt de afname 
van de internationale populatie benoemd, maar wordt vervolgens geconcludeerd dat in het gebied 
behoud van de huidige situatie (seizoensgemiddelde van gemiddeld 120 vogels) voldoende is. Er is 
voor de Veluwerandmeren dus geen verbeteropgave geformuleerd. 
  
Wanneer gekeken wordt naar het seizoensgemiddelde van de kleine zwaan in de Veluwerandmeren 
op basis van de Sovon-gegevens over de periode  2008/2009 tot en met 2012/2013, dan blijkt geen 
sprake te zijn van een significante aantalsverandering. Het 5-jarig gemiddelde bedraagt 335, 
hetgeen ruimschoots hoger is dan het instandhoudingsdoel van 120 vogels. Al met al kan daarom 
gesteld worden dat de Veluwerandmeren op dit moment een substantiële bijdrage leveren aan het 
behoud van de internationale populatie van de kleine zwaan en dit ook kunnen blijven doen 
wanneer WS.1 en WS.2  in de Veluwerandmeren ontwikkeld worden. 
 

2. In de Passende Beoordeling voor de IIVR-maatregelen zijn eventuele effecten van een 

voorgenomen peilbesluit niet opgenomen omdat het besluit nog niet genomen is. Rijkswaterstaat 

bereidt op dit moment een nieuw peilbesluit voor. Volgens de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

wordt het huidige peil in de Veluwerandmeren overigens gehandhaafd. Voor het peilbesluit wordt 

door RWS een zelfstandige MER en Passende Beoordeling opgesteld. De effecten van de IIVR-

maatregelen kunnen daarbij mogelijk relevant zijn als onderdeel van de achtergrondsituatie of in de 

cumulatiestudie. 
 


























































