
Procedurewijzer definitieve Natura 2000-beheerplannen 
Deelen, De Wilck en Donkse Laagten

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op  
13 oktober 2015 het definitieve Natura 2000-beheerplan 
Deelen vastgesteld en op 17 november 2015 de definitieve 
Natura 2000-beheerplannen De Wilck en Donkse 
Laagten. De bekendmaking van deze vaststellingen is op 
17 december 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.  
In de bekendmaking wordt tevens de terinzagelegging 
voor de beroepstermijn aangekondigd. Deze termijn 
start op 18 december 2015 en duurt tot 30 januari 2016. 

Ter inzage
U kunt het definitieve beheerplan Natura 2000-Deelen tijdens 
bovengenoemde periode inzien op:
- www.rijksoverheid.nl/natura2000 
- Provinciehuis Friesland, Tweebaksmarkt 52,  

8911 KZ Leeuwarden
- Ministerie van Economische Zaken,  

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

U kunt de definitieve beheerplannen Natura 2000-De Wilck en 
Donkse Laagten tijdens bovengenoemde periode inzien op:
- www.rijksoverheid.nl/natura2000 
- Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1,  

2596 AW Den Haag
- Ministerie van Economische Zaken,  

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Houdt daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Beroepsprocedure 
Ingevolge artikel 39, tweede lid, van de Natuurbeschermings-
wet 1998 kan alleen beroep worden ingesteld tegen die 
onderdelen van het beheerplan waarin is beschreven welke 
handelingen de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar 
brengen, en de daarbij in voorkomend geval aangegeven 
voorwaarden en beperkingen. Deze handelingen zijn vrijgesteld 
van vergunningsplicht op grond van artikel 19d, tweede lid,  
van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Beroep staat gedurende de termijn van terinzagelegging van  
6 weken open voor belanghebbenden die tijdens de 
inspraakperiode over het ontwerpbeheerplan een zienswijze 
hebben ingediend als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Wanneer u geen zienswijze hebt ingediend, 
moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent 
geweest een zienswijze in te dienen. 

De beroepstermijn begint op 18 december 2015 en duurt tot  
30 januari 2016. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een 
beroepschrift naar:

Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Uw beroepschrift dient ten minste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep  

is gericht;
- een opgave van redenen waarom u zich niet met het 

besluit kan verenigen; 
- de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen 

zienswijze heeft kunnen indienen;
- uw handtekening.

De behandeling van het beroep verloopt verder via de Raad van 
State. De meest recente informatie over de beroepsprocedure 
is te vinden op de website van de Raad van State op 
 www.raadvanstate.nl > Onze werkwijze > Werkwijze 
bestuursrechtspraak > Algemene kamer (beroep). Op deze plek 
vindt u ook de informatie over de hoogte van het griffierecht. 
Dit is de financiële bijdrage die de Raad van State vraagt voor de 
behandeling van een beroepschrift.

Nadere informatie 
Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde 
onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/
natura2000 en www.natura2000.nl.  
Voor vragen over Natura 2000 kunt u op werkdagen van  
8.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen met het 
klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42 
(lokaal tarief).


