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Op 23 februari jl. heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselveiligheid (LNV) een ontwerp-wijzigingsbesluit voor
een groot aantal Natura 2000-gebieden getekend. Dit ontwerpwijzigingsbesluit heeft ook betrekking op het Lingegebied &
Diefdijk-Zuid. Het besluit ligt tot en met 19 april ter inzage.
Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de
publicatie in lokale huis-aan-huisbladen en voor
de procedure rond het wijzigingsbesluit. In deze
nieuwsbrief lichten we het ontwerpbesluit van het
ministerie van LNV toe.

Aanleiding wijziging

In de betreffende Natura 2000-gebieden komen
bepaalde zeldzame soorten habitattypen en/of
habitatsoorten (waarin soorten verblijven) voor, die
ten onrechte nog niet beschermd worden, omdat ze
nog niet zijn aangewezen als Europees beschermde
natuur. Voor het Lingegebied & Diefdijk-Zuid zijn
dat onder meer vochtige hooilanden met glanshaver
en vossenstaart en de bever. Dat moet aangepast
worden. De begrenzing van het gebied blijft
ongewijzigd.

Stikstofgevoelig

De wijzigingen in de aanwijzingsbesluiten worden
meegenomen in de eerstvolgende aanpassing van
het Natura 2000-beheerplan voor het Lingegebied
& Diefdijk-Zuid. Een aantal van de toe te voegen
habitattypen en/of habitatsoorten zijn stikstof
gevoelig en worden dus ook opgenomen in het
Programma Aanpak Stikstof. Dit gebeurt bij
de eerstvolgende reguliere herziening van het
Programma Aanpak Stikstof die naar verwachting
na de zomer doorgevoerd wordt.

Wat betekent dit voor u?

Het wijzigingsbesluit kan in principe gevolgen
hebben voor de aanvraag van een vergunning
voor bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijf
of andere economische activiteiten. De toe te
voegen habitattypen en/of leefgebied-typen
worden bij de volgende herziening meegenomen
in het stikstofrekenprogramma AERIUS.
Als er in het kader van het Programma Aanpak
Stikstof aanvullende maatregelen nodig zijn
voor het behoud van deze habitattypen en/of
leefgebied-typen, worden deze ook in de herziening
meegenomen. Wilt u meer weten, raadpleeg dan
www.rijksoverheid.nl/natura2000.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van
de provincie Gelderland, in samenwerking met
Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en
de gemeenten Lingewaal en Geldermalsen.
De nieuwsbrief verschijnt minimaal 2 keer per jaar,
of zoveel vaker als nodig is.
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet, dan kunt
u zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres
lingediefdijk@gelderland.nl.
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Belanghebbenden kunnen tot en met 19 april een
zienswijze indienen bij het ministerie van LNV.
Meer informatie over de manier waarop u dat moet
doen treft u aan in de officiële bekendmaking van
het ministerie van LNV: http://bit.ly/2tHDbcK.
Na vaststelling van het definitieve wijzigingsbesluit
kan daartegen beroep worden ingesteld door een
belanghebbende die een zienswijze naar voren
heeft gebracht. Het wijzigingsbesluit is een
verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV.

