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Deel A: Inleiding

Inleiding en leeswijzer
In deze nota van antwoord beantwoorden de staatssecretaris van Economische
Zaken en Gedeputeerde Staten van provincie Limburg, het bevoegd gezag voor het
Natura 2000-gebied Kunderberg, de zienswijzen (inspraakreacties) op het
ontwerpbeheerplan Kunderberg. Het ontwerpbeheerplan beschrijft om welke
bijzondere natuurdoelen het in dit Natura 2000-gebied gaat en met welke
maatregelen deze doelen behouden kunnen worden.
De staatssecretaris en Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbeheerplan ter
inspraak aangeboden om kennis te kunnen nemen van reacties en ideeën naar
aanleiding van de voorstellen die in het beheerplan staan. De reacties zijn in deze
nota van antwoord verwerkt. In dit document is de argumentatie terug te lezen
waarom zienswijzen wel of niet tot aanpassing van het beheerplan hebben geleid.

Proces
De inspraakprocedure is aangekondigd met een kennisgeving in de Nederlandse
Staatcourant op 8 juni 2016. Van 8 juni 2016 t/m 20 juli 2016 was het mogelijk om
een zienswijze in te dienen op het ontwerpbeheerplan. Tijdens deze periode konden
belanghebbenden schriftelijk, via internet of mondeling reageren op de plannen. Op
23 juni is er een informatieavond georganiseerd in Voerendaal. Tijdens deze avond
was er een informatiemarkt waar deskundigen rondliepen voor de beantwoording
van vragen en waar informatiemateriaal ter beschikking werd gesteld.

Inspraak
De staatssecretaris ontving op de aangeboden stukken in totaal reactie van één
inspreker. Deze ziet op bestaand gebruik.

Zienswijzen PAS-gebiedsanalyse
Per 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De bij
het beheerplan Kunderberg behorende PAS-gebiedsanalyse heeft separaat van het
Natura 2000-beheerplan ter inzage gelegen. Zienswijzen op deze gebiedsanalyse
zijn in het kader van dat traject beantwoord en hebben mogelijk geleid tot
aanpassingen aan de gebiedsanalyse. De meest recente documenten behorende bij
het Programma Aanpak Stikstof zijn te vinden op de website
http:\\pas.natura2000.nl. Dit is de reden dat zienswijzen die gaan over de
gebiedsanalyse die opgenomen is in het beheerplan of over de PAS in het algemeen,
in deze nota van antwoord beantwoord worden met een verwijzing naar het
Programma Aanpak Stikstof.

Op 15 februari 2017 is de gebiedsanalyse AERIUS Monitor 2016 (M16) gepubliceerd.
In de toekomst zullen er nog vaker updates plaatsvinden van de gebiedsanalyse.
Voor de laatste versie van de gebiedsanalyse en meer informatie in het kader van
het Programma Aanpak Stikstof, kunt u terecht op: http://pas.natura2000.nl.

Vervolgprocedure
Na verwerking van de resultaten van de inspraak en bestuurlijk overleg over het
ontwerpbeheerplan stellen de staatssecretaris van Economische Zaken en
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg het beheerplan Kunderberg vast.
Tegen het besluit om het beheerplan vast te stellen, is beroep mogelijk bij de
rechtbank van het arrondissement waar de gemeente waar u woonachtig bent onder
valt. Zie voor de onderverdeling van gemeenten over de verschillende rechtbanken
(arrondissementen): www.rechtspraak.nl/organisatie-encontact/organisatie/rechtbanken.
Het beheerplan wordt vastgesteld voor een periode van zes jaar. In die periode
worden de ontwikkelingen in het gebied en de resultaten van de maatregelen
gevolgd. Aan het einde van de looptijd van het beheerplan volgt een evaluatie die
informatie levert voor het volgende beheerplan. Het beheerplan kan met maximaal
zes jaar worden verlengd.

Leeswijzer
Voor het beantwoorden van de zienswijzen zijn in deze nota van antwoord alle
vragen, opmerkingen, suggesties, adviezen en aanbevelingen geordend naar thema.
Elk thema is vervolgens behandeld in een apart hoofdstuk en verder onderverdeeld
in paragrafen per onderwerp. Per onderwerp zijn de betreffende inspraakreacties in
zwarte tekst weergegeven, met daaronder in een cursief blauw lettertype de
antwoorden van het bevoegd gezag. Bij inspraakreacties die hebben geleid tot een
aanpassing van de tekst in het uiteindelijke beheerplan, is dit in het antwoord met
een vet lettertype aangegeven.
In deze nota van antwoord zijn zienswijzen geanonimiseerd verwoord.

Deel B: Inspraakreacties

De inspraakreacties zijn gegroepeerd naar een aantal thema’s. De ingebrachte
zienswijze(n) wordt eerst omschreven. Daaronder staat in een cursief blauw
lettertype het antwoord vermeld. Bij inspraakreacties die hebben geleid tot een
aanpassing van de tekst in het uiteindelijke beheerplan, is dit in het antwoord met
een vet lettertype aangegeven.

1

Bestaand gebruik, onderbouwing en sociaal economische
aspecten
Dit hoofdstuk geeft de antwoorden op de zienswijzen die ingaan op het
bestaand gebruik, de instandhoudingsdoelen, de onderbouwing en de
sociaal economische onderbouwing.

1.1

Bestaand gebruik
Inspreker verzoekt om onderhoud aan leidingen en infrastructuur van WML ten
behoeve van de drinkwatervoorziening in geval van calamiteiten vrij te stellen van
vergunningplicht en dit in het beheerplan op te nemen. Inspreker merkt hierover
werkzaamheden in geval van calamiteiten worden verricht conform de gedragscode
Flora- en Faunawet Drinkwaterbedrijven.
In het beheerplan is het bestaand gebruik in en rond de Kunderberg getoetst.
Ongewone voorvallen (waaronder calamiteiten begrepen worden) zijn naar hun aard
en omvang niet te voorzien en kunnen daarom in het beheerplan niet worden
getoetst. Het is dan ook niet mogelijk om het onderhoud aan leidingen en
infrastructuur in geval van calamiteiten te toetsen of als vergunningvrij op te
nemen. Om in het beheerplan toch duidelijkheid te geven aan inspreker is in
paragraaf 4.3 een tekst toegevoegd over calamiteiten bij WML.

2

Ambtshalve wijzigingen
De tekst in paragraaf 7.4 (handhaving) is op verzoek van provincie Limburg meer
toegespitst op het Natura 2000-gebied Kunderberg.

