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Onderwerp

Wet natuurbescherming: wijziging vergunning kitesurflocatie
Houtribsluizen te Lelystad
Geachte
Op 26 augustus 2016 hebben wij middels een besluit op bezwaar, de bezwaren van de Natuur- en
Vogelwacht Flevoland ongegrond verklaard tegen de door ons op 15 maart 2016 afgegeven
Natuurbeschermingswetvergunning (kenmerk 1871251) met betrekking tot het realiseren en
gebruiken van een kitesurflocatie bij de Houtribsluizen in het Markermeer. Op 26 oktober 2017
hebben wij uw verzoek ontvangen om de vergunning (kenmerk 1871251) te wijzigen. De wijziging
heeft betrekking op de opstapplekken voor windsurfen en kitesurfen. Het was de bedoeling twee
gescheiden opstapplekken te realiseren maar dit is nooit gebeurd. U heeft daarom een nieuwe kaart
van de kitesurfzone (het gebied waar gekite mag worden) laten maken. Op de nieuwe kaart is de
kitesurfzone hetzelfde gebleven maar is geen opstapplek aangegeven, uw motivatie hiervoor is dat
het voor de natuurwaarden (zoals de aanwezige visdievenkolonie) gezien het gebruik van de
kitesurfzone niet uitmaakt waar de opstapplek precies is gelegen (zolang deze zich in de
kitesurfzone bevindt). Verder zal in de nabije toekomst een strand worden aangelegd waardoor de
plaatselijke situatie er anders uit komt te zien, men kan dan langs het hele strand te water gaan
met een kite. Mede om hier op te anticiperen is de opstapplek weggelaten. Wij hebben besloten
met uw verzoek tot wijziging van de vergunning in te stemmen. Hierbij ontvangt u ons besluit.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
Mr. Drs. T. van der Wal
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Overwegingen
Op 26 oktober 2017 hebben wij het verzoek van vergunninghouder ontvangen om de vergunning
(kenmerk 1871251) te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de opstapplekken voor windsurfen
en kitesurfen. Vergunninghouder wil een nieuwe kaart aan de vergunning verbinden in plaats van de
eerder aangeleverde kaart in de aanvraag. Op de nieuwe kaart is de kitesurfzone exact hetzelfde
gebleven maar is geen opstapplek aangegeven. De reden hiervoor is dat het voor de beschermde
natuurwaarden in de omgeving (zoals de aanwezige visdievenkolonie) gezien het gebruik van de
kitesurfzone niet uitmaakt waar de opstapplek precies is gelegen (zolang deze zich in de
kitesurfzone bevindt). Er worden af en toe ook enkele broedparen op ca 150 m van de kitesurfzone
waargenomen maar de verstoring van weg- en/of waterverkeer op deze plekken is zodanig dat
eventuele verstoring als gevolg van kitesurfen hierbij naar verwachting in het niet valt. Verder zal
in de nabije toekomst een strand worden aangelegd waardoor de plaatselijke situatie er anders uit
komt te zien, men kan dan langs het hele strand met een kite opstappen. Mede om hier op te
anticiperen is de opstapplek op de nieuwe kaart weggelaten. Er zijn geen redenen om aan te
nemen dat de exacte ligging op de dijk van de opstapplek voor kitesurfers uitmaakt ten aanzien van
de verstoring van de visdievenkolonie.
Conclusie
De voorgestelde wijziging van de vergunning heeft geen extra negatieve effecten tot gevolg op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Markermeer-IJmeer. De voorgestelde
wijziging kan worden vergund.
Besluit
GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND,
Gezien het verzoek van Stichting Hoekipa Dijk van 26 oktober 2017;
BESLUITEN
De vergunning van 15 maart 2016 (kenmerk 1871251) verleend aan Stichting Hoekipa Dijk, voor de
kitesurflocatie bij de Houtribsluizen te Lelystad, als volgt te wijzigen:
1. De kaart verbonden aan de vergunning van 15 maart 2016 (kenmerk 1871251) te vervangen door
de kaart aangeleverd op 26 oktober 2017 (bijlage 1) en
2. De coördinaten van de kitesurfzone (zoals aangeleverd op 26 oktober 2017, bijlage 2) aan de
vergunning te verbinden en
3. De volgende zin uit de vergunning van 15 maart 2016 (kenmerk 1871251) te laten vervallen: “Er
wordt al gewindsurft, de locatie krijgt een aparte opstap voor windsurfers en kitesurfers”.
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
van het bezwaar. Nadere Informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in bijlage 3 bij dit
besluit.
Ondertekening
Lelystad,
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
Mr. Drs. T. van der Wal
L. Verbeek

Bijlage 1
Kaart kitesurfzone

Bijlage 2
Coördinaten kitesurfzone:
Gele spitse spar KITE-LS 1
In positie: 52.31,2870 N 005.25,4188 E
Gele spitse spar KITE-LS 3
In positie: 52.31,2911 N 005.24,7595 E
Gele spitse spar KITE-LS 5
In positie: 52.31,2876 N 005.24,0358 E
Gele spitse spar KITE-LS 7
In positie: 52.31,6009 N 005.24,0356 E
Gele spitse spar KITE-LS 9
In positie: 52.31,8929 N 005.24,0279 E
Gele spitse spar KITE-LS 11
In positie: 52.32,1967 N 005.24,0415 E
Gele spitse spar KITE-LS 13
In positie: 52.32,4984 N 005.24,0360 E
Gele spitse spar KITE-LS 15
In positie: 52.32,4955 N 005.24,6958 E
Gele spitse spar KITE-LS 17
In positie: 52.32,4981 N 005.25,3627 E

Bijlage 3
Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de
voorzieningenrechter. Het adres is Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift
ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te
slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.
Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

