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Natuurbeschermingswet: vergunning voor een kitesurfzone in het 

Markermeer-IJmeer  

Geachte 

Op 16 juli 2015 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning, in het kader van de 

Natuurbeschermingswet, ontvangen voor het ontwikkelen en exploiteren van een kitesurflocatie bij 

Marina Muiderzand in het Markermeer-IJmeer. Bij de aanvraag hoort een passende beoordeling van 

Antea group (nr. 0401661.00, 10 juli 2015). In dit verband is het van belang om vast te stellen of er 

negatieve gevolgen voor de instandhouding-doelstellingen kunnen optreden in Natura 2000-gebied 

Markermeer-IJmeer. De effecten van de aangevraagde activiteit blijven in hoofdzaak beperkt tot 

het grondgebied van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gezien 

artikel 2 van de Natuurbeschermingswet het bevoegd gezag. Bijgevoegd treft u het besluit van 

Gedeputeerde Staten aan. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

Mr. Drs. T. van der Wal L. Verbeek 
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning op grond 

van artikel 19d Natuurbeschermingswet. 
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I. Ondertekening 

Bijlage: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Onderwerp aanvraag 
Aan de noordzijde van de haven Marina Muiderzand wordt een kitesurflocatie gerealiseerd conform 
de in het onderzoeksrapport van Antea (passende beoordeling Kitesurfing Marina Muiderzand, nr. 
0401661.00, 10 juli 2015) aangegeven coördinaten (ca. 300 ha, figuur 2.1). Ten behoeve hiervan 
wordt een strandje aangelegd waarvoor ca. 1.500 m3 zand nodig is. Dit biedt plaats aan een 
gemiddelde bezetting van 40 surfers. De kitesurflocatie zal worden opengesteld van april tot en met 
oktober, gelijk aan het seizoen van het catamaranstrand. Over het algemeen zullen surfers van het 
gebied gebruik maken wanneer de catamaranzeilers aan land zijn en omgekeerd. De aanmeerplaats 
op het strand wordt gestroomlijnd door twee uitwaaierende rijen palen. Dit voorkomt dat 
vertrekkende/terugkerende surfers de oevers betreden en zorgt dat catamarans en surfers zo min 
mogelijk in elkaars vaarwater komen. 

B. Wettelijk kader Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nbwet) is per 1 oktober 2005 het nationale wettelijke 

kader voor toetsing van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen 

voor de belangrijkste natuurwaarden van de speciale beschermingszones aangewezen onder de 

Vogelrichtlijn (VR) en de Habitatrichtlijn (HR). De kitesurflocatie wordt aangelegd in het Natura 

2000-gebied Markermeer & IJmeer. Dit gebied is op 23 december 2009, onder artikel 10a van de 

Nbwet (kenmerk PDN/2009-072), definitief aangewezen als speciale beschermingszone (VR en HR) 

voor het volgende habitattype en de volgende soorten: 
 
Habitattype: 
Kranswierwateren. 
 
Habitatrichtlijnsoorten: 
Rivierdonderpad en meervleermuis. 
 
Broedvogels: 
Aalscholver en visdief. 
 
Niet-broedvogels: 
Fuut, aalscholver, lepelaar, grauwe gans, brandgans, smient, krakeend, slobeend, krooneend, 
tafeleend, kuifeend, topper, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, meerkoet, dwergmeeuw en 
zwarte stern. 
 

Artikel 2a van de Nbwet luidt: Indien een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, 

eerste lid, betrekking heeft op een project dat of andere handeling die hoofdzakelijk gevolgen kan 

hebben voor een deel van een Natura 2000-gebied dat is gelegen binnen de grenzen van één 

provincie, beslissen gedeputeerde staten van de provincie waarin dat deel van het Natura 2000-

gebied is gelegen over de aanvraag. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 2a van 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_16-11-2009#HoofdstukIII_Titel2_2_Artikel19d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_16-11-2009#HoofdstukIII_Titel2_2_Artikel19d
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de Natuurbeschermingswet het bevoegd gezag voor onderhavig project. Op dit moment is er geen 

beheerplan vastgesteld voor het Markermeer-IJmeer. GS maken voor de toetsing gebruik van de 

definitieve aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van aanvullende informatiebronnen over actuele natuurwaarden. Het is op basis van 

Artikel 16 eerste lid verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten in een 
beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die 
schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het 
beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het 
beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gestelde 
voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen. Kustzone 
Muiden is indertijd aangewezen als Beschermd of Staatsnatuurmonument. De aanwijzingsbesluiten 
voor deze Natuurmonumenten gelden nu (conform artikel 60 van de Nbwet) als besluit inzake de 
Natuurbeschermingswet 1998. De natuurwetenschappelijke betekenis en natuurschoon van deze 
gebieden, zoals omschreven in de aanwijzing als Natuurmonument, moeten op basis van artikel 15 
a, derde lid van de Natuurbeschermingswet door Gedeputeerde Staten worden betrokken bij hun 
overwegingen over de vergunbaarheid van de activiteiten. Kitesurfen blijft beperkt tot de 
kitesurfzone en vindt plaats ver buiten het Natuurmonument. Het voorliggende plan heeft geen 
invloed op dit Natuurmonument en tast het natuurschoon van dit Natuurmonument niet aan.  Artikel 
19d, lid 1 Nbwet geeft aan dat het verboden is zonder vergunning projecten of andere handelingen 
te realiseren die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen. In overeenstemming met artikel 19e van de Nbwet houden Gedeputeerde Staten bij 
het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid rekening met: 
 
A. de gevolgen die een project, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, kan hebben voor  
    een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied 
B. een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en  
C. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale  
    bijzonderheden. 

C. Procedure

De vergunningaanvraag is op 16 juli 2015 ontvangen. Op 24 juli zijn er verzoeken om zienswijze 

verzonden naar de gemeente Almere, Zeevang, Amsterdam, Diemen en Muiden, Rijkswaterstaat 

Midden-Nederland, Stichting het Blauwe Hart, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland 

en Stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland. 

D. Inhoudelijke beoordeling  

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen: 

1. identificeren van mogelijke negatieve effecten; 

2. mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die de effecten beperken; 

3. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen; 

4. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale  

    bijzonderheden. 

 

De aanleg en het gebruik van de kitesurflocatie kan effect hebben op de natuurwaarden in het 

IJmeer, denk aan verstoring en aantasting leefgebied van vogels tijdens de aanleg en daarna door 

het gebruik van de locatie.  

 

Ad. Stap 1: Identificeren van mogelijke negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen, in 

het bijzonder de natuurlijke kenmerken van het gebied: 

- Afname van habitat kranswierwater, 

- Afname of verstoring rivierdonderpad, meervleermuis, 

- Afname of verstoring broedvogels: aalscholver, visdief, 
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- Afname of verstoring niet-broedvogels: fuut, aalscholver, lepelaar, grauwe gans, brandgans, 

smient, krakeend, slobeend, krooneend, tafeleend, kuifeend, topper, brilduiker, nonnetje, 
grote zaagbek, meerkoet, dwergmeeuw en zwarte stern, 

- Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen als gevolg van stikstofdepositie, 

- Negatieve cumulatie met anderen projecten. 

 

Ad. Stap 2: Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die effecten beperken: 

- De aanvraag is beperkt tot de periode april tm oktober. Verstoring van niet-broedvogels blijft  

  hierdoor beperkt.  

- Er vindt monitoring plaats naar verstoring van niet-broedvogels gedurende 3 jaar. De provincie  

  ontvangt jaarlijks de tussenresultaten van de monitoring. Na 3 jaar worden monitoring en de  

  vergunning geëvalueerd. Mocht dit uit monitoring noodzakelijk blijken dan kunnen voorschriften  

  worden aangepast. 

- De toekomstige kitesurfer wordt gevraagd zich te houden aan de Gedragscode Watersport  

  Usselmeergebied. De gedragscode, de kitesurfzone en de voorwaarden van deze vergunning zijn in  

  te zien op de website van Marina Muiderzand. 

 

Ad. Stap 3: Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen 

In de bij de vergunningaanvraag geleverde passende beoordeling is beschreven welke ingrepen 

plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zijn op de instandhoudingsdoelstellingen. Samenvattend 

zijn de belangrijkste conclusies: 
 
Habitattypen en habitatrichtlijnsoorten 
De kitesurflocatie ligt in gebied dat is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In de nabijheid van de 
kitesurflocatie komen geen kwalificerende habitattypen en -soorten voor. Er zijn dan ook geen 
negatieve effecten door de aanleg of het gebruik op habitattypen of habitatrichtlijnsoorten. 
 
Broedvogels 

In het gebied zijn aalscholver en visdief aangewezen als broedvogel. Noch aalscholver, noch visdief 

broeden in de omgeving van het plangebied. Effecten op broedvogels zijn uitgesloten. 

 
Niet-broedvogels 
De ligging van de kitesurflocatie, het onbeschutte open water langs de Oostvaardersdijk, de diepte 
en het ontbreken van watervegetatie ter plaatse maken de kitesurflocatie voor diverse vogelsoorten 
met een instandhoudingsdoel minder geschikt als rust-, rui-of foerageergebied. Nonnetje, grote 
zaagbek, zwarte stern, topper, smient, slobeend, krooneend, lepelaar, grauwe gans en brandgans 
komen in het geheel niet in het plangebied voor. Brilduiker en dwergmeeuw komen er sporadisch 
voor. De kitesurflocatie biedt wel geschikt rust- en foerageergebied voor visetende watervogels 
(fuut, aalscholver, visdief), bodemfauna-eters (tafeleend, kuifeend, brilduiker en meerkoet) en een 
enkele planteneter (krakeend). Voor fuut, kuifeend en meerkoet is de kitesurflocatie van enig 
belang. Met name in het najaar komen grote aantallen van de soorten voor. Aalscholver, visdief, 
tafeleend en krakeend komen in geringe aantallen in de kitesurfzone voor. Wanneer het gebied door 
kitesurfers wordt gebruikt zorgt de wind voor een natuurlijke zonering. (Aanlandige, zuidwesten) 
wind die voor het kitesurfen noodzakelijk is, zorgt ervoor dat vogels locaties in de luwte opzoeken 
buiten de kitesurfzone. Voorbeelden zijn Pampushaven, de Hollandse kust en de kustzone van 
Muiden. Wanneer de kitesurfzone geschikt is om te kiten, maakt de windkracht het voor deze vogels 
ongeschikt als rustgebied. Tijdens de gebruiksfase kan de fuut verstoring ondervinden door 
kitesurfers. Hoewel aantallen van de fuut boven het instandhoudingsdoel (ISD) zitten, is de soort de 
afgelopen jaren in aantal achteruit gegaan. Deze achteruitgang wordt veroorzaakt door het 
voedselaanbod. Het projectvoornemen heeft geen negatief effect op het voedselaanbod van de 
fuut. Ook hier geldt dat wanneer de kitesurfzone geschikt is om te kiten, de windkracht het voor 
deze vogels ongeschikt maakt als rustgebied. De fuut is verder vooral aanwezig in de 
wintermaanden, significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Hoewel de trend van de 
kuifeend zich onder het ISD bevindt, is het uitgesloten dat de kitesurflocatie significant negatieve 
effecten op het instandhoudingsdoel van de kuifeend heeft daar de kuifeend vooral aanwezig is in 
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de wintermaanden. Daarnaast zal de kuifeend nauwelijks gebruik maken van het gebied bij 
windrichting en kracht die voor het kitesurfen geschikt zijn. Meerkoet kan door kitesurfers 
verstoring ondervinden. De soort kan echter gemakkelijk uitwijken omdat in de omgeving voldoende 
geschikt foerageer- en rustgebied aanwezig is. Daarnaast is de meerkoet vooral aanwezig in de 
wintermaanden en zal hij nauwelijks gebruik maken van het plangebied bij windrichting en kracht 
die voor het kitesurfen geschikt zijn. Meerkoet komt bovendien in hoge aantallen voor (ruim boven 
het ISD). Significant negatieve effecten zijn uitgesloten. De aalscholver en de visdief komen 
foeragerend in het kitesurfgebied voor. Het kitesurfgebied behoort niet tot één van de belangrijke 
gebieden waar aalscholver of visdief vanuit de bestaande kolonies foerageert. Aalscholvers en 
visdieven die gebruik maken van het surfgebied kunnen gemakkelijk uitwijken naar nabij gelegen 
open water, dat ruim beschikbaar is. Aantallen van de aalscholver in het Markermeer/IJmeer zitten 
ruim boven het ISD. Significant negatieve effecten zijn uitgesloten. In het plangebied wordt de 
dwergmeeuw sporadisch waargenomen. De dwergmeeuw broedt in Nederland in terreinen met 
pioniervegetaties, zoals kwelders, spaarzaam begroeide zandplaten, recent ingepolderde gebieden 
en laagveen moerassen. Deze zijn niet in de omgeving van het plangebied aanwezig. De 
dwergmeeuw kan makkelijk uitwijken naar een ander plek in het Markermeer-IJmeer om voedsel te 
zoeken. Significant negatieve effecten zijn uitgesloten. Brilduikers komen af en toe in het 
plangebied voor maar zijn typische wintergasten van november tot maart. Significante effecten zijn 
dan ook uitgesloten. Gezien de trend van de tafeleend in het Markermeer-IJmeer (ruim boven het 
ISD), het feit dat de soort afwezig is tot en met augustus en de natuurlijke zonering die ontstaat 
door de wind, zijn significant negatieve effecten door de kitesurflocatie op het instandhoudingsdoel 
van de tafeleend uitgesloten. Bovendien foerageren tafeleenden voornamelijk 's nachts en 
verblijven ze overdag bij aanlandige wind op rustigere plekken in het Markermeer. De krakeend 
komt in het plangebied voor. Gezien de homogene verspreiding en positieve trend van de soort in 
het Markermeer-IJmeer (ruim boven het ISD), zijn significant negatieve effecten door de 
kitesurflocatie op het instandhoudingsdoel van de krakeend uitgesloten. 
 
Stikstof 
Op 17 september 2015 heeft Antea Group namens de aanvrager een berekening uitgevoerd in Aerius 
(aanvulling met nr 2DekHPKG6n). Hieruit blijkt dat er geen Natura 2000-gebieden met 
rekenresultaten die hoger dan de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) zijn.   
 
Cumulatie 
Uit de cumulatieve studie in de passende beoordeling blijkt dat ook cumulatief gezien significant 
negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 
 

Conclusie 

Uit de passende beoordeling blijkt dat significante effecten kunnen worden uitgesloten. Voor 

sommige soorten treden wellicht nog licht negatieve effecten op, deze zullen door het nemen van 

mitigerende maatregelen zoveel mogelijk worden beperkt. De mitigerende maatregelen worden in 

de voorschriften opgenomen. Er kan een Natuurbeschermingswetvergunning worden afgegeven. 

 

Ad. Stap 4: Vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale 

bijzonderheden 
Flevoland kent tot nu toe slechts 1 locatie waar het is toegestaan om te kitesurfen, nl in het 
Wolderwijd bij strand Horst. Flevoland is omgeven door water en met de voorliggende ontwikkeling 
wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met recreatie. Het is vanuit economisch, sociaal en 
cultureel optiek van belang medewerking te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen op het 
recreatievlak. 

E. Zienswijzen en reactie op zienswijzen 

Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland 

De zienswijze komt in het kort op de volgende punten neer: 

1. Handhaving op illegaal kitesurfen moet op orde worden gebracht. Illegaal kitesurfen is 

regelmatig waargenomen in en nabij Pampushaven. 
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2. Een aangewezen locatie kan onder strikte voorwaarden helpen de verstoring te beperken. 

3. De vergunning zou niet voor de maand oktober moeten gelden. 

4. Aan de resultaten van de monitoring dient de consequentie verbonden te zijn dat wanneer na 

het eerste jaar of tussentijds al blijkt dat de aantallen vogels teruglopen de vergunning 

ingetrokken wordt. 

5. De Gedragscode Watersport IJsselmeergebied is wel erg vrijblijvend en dient aangescherpt te 

worden. 

 

Reactie GS Flevoland 

1. Wij delen de mening van de Vogel- en Natuurwacht dat handhavend moet worden opgetreden 

tegen illegaal kitesurfen. Handhaving wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland, 

Gooi- en Vechtstreek (OFGV). Wij gaan hier aandacht voor vragen bij de OFGV. Het Natura 

2000-gebied is groot en de handhavers kunnen niet overal tegelijk zijn, meldingen van 

waarnemingen van illegaal kitesurfen worden daarom zeer op prijs gesteld. 

2. Wij denken ook dat de verstoring door kitesurfen in het Markermeer-IJmeer kan worden 

teruggebracht door dit (onder voorwaarden) op een bepaalde locatie toe te staan. Kitesurfen 

zal plaatsvinden van april tot november waardoor verstoring van overwinterende vogels 

aanzienlijk wordt beperkt. Daarnaast zal gedurende 3 jaar monitoring plaatsvinden. 

3. Er wordt door de aanvrager ook gebruik van de kitesurfzone in de maand oktober aangevraagd. 

Dit zou ons inziens niet tot problemen moeten leiden daar de aantallen niet-broedvogels in het 

gebied in oktober nog relatief laag zijn en uit de passende beoordeling blijkt dat vogels en 

kitesurfers op andere momenten gebruik maken van het gebied. In voorschrift 4 is verder 

expliciet het gebruik van de kitesurfzone bij noordoosten wind verboden. 

4. Uitgesloten is dat er significant negatieve effecten op kunnen treden doordat kitesurfen alleen 

plaatsvindt van april tot november, terwijl de overwinterende vogels vooral aanwezig zijn van 

november tot maart. Daarnaast maken kitesurfers en vogels op andere momenten gebruik van 

het gebied. Intrekken of aanpassen van de vergunning na het eerste jaar zal dan ook niet aan 

de orde zijn. Na 3 jaar monitoring zal een evaluatie plaatsvinden. Indien hieruit blijkt dat de 

vergunning aanpassing behoeft dan zal hiertoe een procedure worden opgestart. 

5. De gedragscode is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met vooral de 

watersportorganisaties, deze kan niet eenzijdig door ons worden aangepast. De gedragscode en 

de vergunningvoorwaarden zullen worden vermeld op een informatiebord.  

 

Samenwerkingsverband het Blauwe Hart 

De zienswijze komt in het kort op het volgende neer:   

nde beoordeling lijkt slechts een licht negatief effect naar voren te komen. Zo te 

atervogels en surfers elkaar niet erg in de weg bij Muiderzand. 

ns af wat het effect is als bij een westelijke wind de (kite)surfers zowel de locatie 

rg als bij Muiderzand gebruiken. 

n we ervoor dat het omgaan met de gedragscode een grotere plek gaat innemen 

rfers dan alleen een opname in de statuten. Het gaat er om dat (kite)surfers echt 

n volgens de gedragscode. 

en we aandacht voor het idee om in een interprovinciaal overleg, in samenwerking 

 met de (kite)surfers en natuurorganisaties, surflocaties aan te wijzen, die zo min 

ect hebben op de vogels in het IJsselmeergebied. Dit is nodig omdat er meer 

aties zijn die graag geformaliseerd zouden willen worden. 

land 

ze conclusie. 

assende beoordeling zijn deze gebieden niet tegelijkertijd geschikt om te 

(kite)surfen. Toch zou enige extra verstoring op kunnen treden, deze verstoring zal zich dan 

echter beperken tot de periode van april tot november. Aanvrager heeft verder aangegeven de 

eerste 3 jaar verstoring te willen monitoren. 
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3. De vergunning wordt afgegeven aan Marina Muiderzand en aan Marina Muiderzand kunnen 

beperkingen worden opgelegd dan wel afspraken mee worden gemaakt, niet met andere 

partijen. 

4. Zowel in Noord-Holland als in Friesland zijn al diverse locaties aangewezen als kitesurfgebied 

alleen Flevoland heeft nog geen kitesurflocatie op haar grondgebied. Met de komst van de 

onderhavige kitesurflocatie bij Marina Muiderzand, de aanvraag voor een kitesurflocatie bij de 

Houtribdijk en onderzoek wat plaatsvindt naar een locatie bij Urk wordt hier invulling aan 

gegeven. Verder interprovinciaal overleg lijkt ons op dit moment niet nodig. 

 

Vogelbescherming Nederland 

De zienswijze komt in het kort op het volgende neer:   

1. Met name in de maand september komen sommige vogelsoorten (bijvoorbeeld tafeleend en 

kuifeend) alweer in grote aantallen voor in het gebied. Om significante verstoring te 

voorkomen, verzoeken wij u in de vergunning voor te schrijven dat de zone duidelijk fysiek 

begrensd zal worden. 

2. Heldere voorlichting aan de kitesurfers is onontbeerlijk in de zin dat op de plaats waar de 

surfers starten met bebording wordt aangegeven aan de hand van een kaart waar de begrenzing 

van de kitesurfzone loopt. Tevens dient helder gecommuniceerd te worden over de periode 

waarin de kitesurflocatie gesloten is. Wij verzoeken u om hierover specifieke 

vergunningsvoorwaarden op te nemen. 

3. In de huidige situatie wordt kitesurfen op sommige locaties in het Markermeer en IJmeer 

gedoogd (bijvoorbeeld bij Pampushaven). Een locatie die tevens bekend staat vanwege de hoge 

vogelaantallen die de luwte opzoeken van de haven en daarmee een belangrijke rustplaats is 

voor veel vogelsoorten. Door de aanwijzing en aanleg van deze kitesurflocatie wordt er 

tegemoet gekomen aan een behoefte. Wij verzoeken u om hiermee een eind te maken aan het 

gedoogbeleid voor kitesurfers op andere plekken in het Markermeer en IJmeer waarvan de 

opstapplaatsen gelegen zijn in provincie Flevoland.  

4. Tot slot verzoeken wij u om afspraken te maken met Marina Muiderzand over voorlichting aan 

de kitesurfers (folders, website), hen te melden dat zal worden gehandhaafd en een 

handhavingsplan op te stellen.  

5. De initiatiefnemer stelt voor om de situatie de komende 3 jaar te monitoren. Wij verzoeken u 

een monitoringsvoorschrift op te nemen in de vergunning, vooralsnog vergunning te verlenen 

voor drie jaar en jaarlijks (met de initiatiefnemer) het aantal overtredingen en effecten op 

natuurwaarden te evalueren. Wij willen graag op de hoogte gehouden worden over de 

resultaten van de evaluatie. 

 

Reactie GS Flevoland 

1. De kitesurfzone zal duidelijk op het water zichtbaar worden gemaakt door betonning. 

2. Bij de kitesurfzone zal een informatiebord komen waarop tenminste de periode wordt vermeld 

wanneer de zone gebruikt kan worden om te kiten en een kaart waarop de kitesurfzone staat 

afgebeeld. Dit is ook in de vergunningvoorschriften opgenomen. 

3. Er bestaat geen gedoogbeleid ten aanzien van kitesurfen in de provincie Flevoland maar wij 

zullen uw opmerking in deze doorgeven aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en 

Vechtstreek. Zij gaan over de handhaving. 

4. Afgesproken is met Marina Muiderzand dat de voorwaarden van deze vergunning, een kaart van 

de kitesurfzone alsmede de Gedragscode Watersport IJsselmeergebied zichtbaar zullen zijn op 

hun website en op een informatiebord ter plaatse. 

5. Er is een monitoringsvoorschrift opgenomen. Na 3 jaar monitoring zal een evaluatie 

plaatsvinden. Wij zullen u op de hoogte houden van de uitkomst van de evaluatie. Daar 

significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten zullen wij uw verzoek om de 

vergunning tot 3 jaar te beperken niet inwilligen. Overigens is aanpassing of intrekking van de 

vergunning altijd mogelijk indien hier wettelijk gegronde redenen voor zijn. 
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F. Kennisgeving en afschriften 

Van dit besluit zal conform artikel 42, derde lid van de Natuurbeschermingswet door ons kennis 

worden gegeven door middel van publicatie in de Flevopost en op de website van provincie 

Flevoland. 

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan: 

- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Natuur. 

- Provincie Noord-Holland; 

- Gemeente Almere; 

- Gemeente Muiden; 

- Rijkswaterstaat Midden-Nederland; 

- OFGV, Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

G. Besluit 

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998, een vergunning te verlenen aan: Marina Muiderzand b.v. voor de 

realisatie en exploitatie van een kitesurfzone in het IJmeer. Aan deze vergunning zijn de volgende 

voorwaarden verbonden: 

1. Minimaal twee weken voordat men daadwerkelijk overgaat tot de aanlegwerkzaamheden wordt 
hiervan melding gemaakt via het emailadres handhaving@ofgv.nl.

2. De kitesurfzone wordt alleen gebruikt van april tot november. Er wordt een informatiebord

geplaatst waarop een kaart met de kitesurfzone staat aangegeven, de vergunningvoorwaarden,

alsmede de gedragscode voor watersporters. Tevens wordt deze informatie op de website

geplaatst.

3. De kitesurfzone is zichtbaar gemaakt in het water door rechtmatige betonning. Kitesurfen mag

alleen plaatsvinden binnen de kitesurfzone.

4. Het is verboden om gebruik te maken van de kitesurfzone wanneer er door bepaalde

weersomstandigheden (bijvoorbeeld noordoostenwind) een grote groep of meerdere grote

groepen (bestaande uit meer dan 50) vogels in het gebied aanwezig zijn.

5. Er vindt gedurende 3 jaar monitoring plaats naar verstoring van vogels. Hiertoe dient eerst de

nulsituatie te worden vastgelegd. Binnen 3 maanden na de start van de werkzaamheden wordt

het monitoringsplan ter goedkeuring naar de provincie gestuurd. Jaarlijks wordt voor 1 januari

een verslag van de monitoring naar de provincie gestuurd. Na afloop van de monitoring vindt een

evaluatie plaats.

6. Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden

opgevolgd.

H. Bezwaar 

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 het hierna volgende 

informatieblad. 

I. Ondertekening 

Lelystad, 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

Mr. Drs. T. van der Wal        L. Verbeek 

mailto:handhaving@ofgv.nl
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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 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 

Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u 

griffierecht heeft betaald. De Raad van State 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 

administratieve rechter. 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. 
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