Voortgangsbericht De Bruuk – tweede helft juni 2016

HERINNERING: Uitnodiging inloopavond in De Sleutel
Graag maken we u nogmaals attent op de inloopavond over de ontwikkelingen in De Bruuk op
maandag 4 juli. De inloopavond is vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur en vindt plaats in De Sleutel
aan de Bredeweg 71 te Groesbeek. Omwonenden van De Bruuk, belanghebbenden en andere
belangstellenden zijn van harte welkom op de inloopavond; vooraf aanmelden is niet nodig.
Er is geen plenaire presentatie. De avond is juist bedoeld om vragen te stellen. Mensen van de
provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Zij kunnen u informeren over de besluitvorming rond het beheerplan van De
Bruuk, de voorgenomen maatregelen om het kwelwater vast te houden, maatregelen om
bestaande wateroverlast te beperken, en hoe de overheid omgaat met natschadeclaims.
De firma Eijkelkamp (van de peilbuizen) is aanwezig om u desgewenst verder wegwijs maken op
de website http://grondwater.webscada.nl/bruuk. En boswachter Thijmen van Heerde van
Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van het grootste deel van De Bruuk, vertelt u graag
meer over de natuur in De Bruuk en het beheer ervan dat elk jaar wordt uitgevoerd.

Beheerplan De Bruuk definitief vastgesteld
Inmiddels hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland het beheerplan voor De Bruuk en de Nota van Antwoord definitief
vastgesteld. In het plan staan de maatregelen om de natuur in De Bruuk duurzaam in stand te
houden en te verbeteren. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het
ontwerp beheerplan ontvangen rond 27 juni een brief van de Rijksoverheid met een link naar
het beheerplan en de Nota van Antwoord. De beroepstermijn duurt van 1 juli tot 12 augustus
2016.
Het definitieve plan is vanaf 1 juli te downloaden vanaf de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natura-2000 of
rechtstreeks van de pagina over De Bruuk: http://bit.ly/1UdGr2U.
Vanaf 1 juli kunt u het plan ook bekijken in het informatiecentrum van de provincie Gelderland,
gevestigd in gebouw Marktstate aan het Eusebiusplein 1a te Arnhem. Marktstate is open van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. De digitale plannen zijn ook in te zien via
gemeentehuizen en bibliotheken in Gelderland met openbare internetvoorzieningen op
www.gelderland.nl/natura2000.

Wie kunnen er in beroep gaan tegen het beheerplan?
U kunt in 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 ondervindt 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 redelijkerwijs niet in staat bent geweest een
zienswijze in te dienen. Bovendien kunt u alleen beroep instellen tegen die onderdelen van het
besluit van de vaststelling van het definitieve beheerplan waartegen u zich ook richtte in uw
zienswijze, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u tegen een bepaald onderdeel
van dit besluit geen zienswijze naar voren hebt gebracht. U kunt ook beroep instellen als u het
niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het
ontwerpbeheerplan.
Hoe kunt u in beroep gaan tegen het beheerplan voor De Bruuk?
Tegen het definitieve beheerplan kunt u 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 1 juli tot 12 augustus. Zij die eerder een zienswijze hebben ingediend op
het ontwerpbeheerplan ontvangen tijdig informatie van de Rijksoverheid over de
mogelijkheden tot het instellen van beroep en de beroepsprocedure.
Wilt u meer weten?
Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met het provincieloket:
026 359 99 99 (lokaal tarief). U kunt natuurlijk ook naar de inloopbijeenkomst komen. Die vindt
plaats op 4 juli aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur in De Sleutel (zie het artikel hierboven).
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