
MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT RVO 2017/0205/8669

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Gelet op de Natuurschoonwet 1928;

Beschikkende op het d.d. 10 mei 2017 ingekomen verzoek van Mommers Landgoedadvies,

gevestigd te Waspik, om rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 van het landgoed
"De Duinen", gelegen in de kadastrale gemeente Wervershoof, In eigendom toebehorende aan

de heer A.G.J. Wiering, wonende te Zwaagdijk-Oost;

BESLUITEN:

l. aan te merken als een landgoed als bedoeld in artikel l van de Natuurschoonwet 1928,

het landgoed "De Duinen", bestaande uit het volgende perceel, in eigendom toebehorende aan
de heer A.G.J. Wiering, voornoemd:

kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie P, nr. 262, ter grootte van 5.16.90 ha;

2. het gehele landgoed aan te merken als zijnde opengesteld voor het publiek, onder de
navolgende voorwaarden:

het landgoed is het gehele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang voor het publiek
opengesteld, op de wegen en paden die in kleur zijn aangeduid op de overgelegde
openstetlings-situatiekaart;
de openstelling Is op een voor het publiek duidelijk waarneembare wijze aangegeven door
middel van borden die bij de toegangswegen tot het landgoed zijn geplaatst;

3. dat de onder l bedoelde aanmerking ingaat op 10 mei 2017;

4. belanghebbenden mede te delen, dat op de datum als genoemd onder 3 het landgoed niet
voldoende was bezet met houtopstanden als bedoeld in artikel l, tweede lid, onderdeel b van
de Natuurschoonwet 1928 en artikel 2, eerste lid, onderdeel c van het Rangschikkingsbesluit
Natuurschoonwet 1928 en dat op grond van artikel 3a, eerste lid van de Natuurschoonwet

1928 de aanplant, conform het overgelegde beplantingsplan, na verloop van 3 jaren volledig
moet zijn uitgevoerd;

5. te verklaren dat het landgoed voldoet aan de volgende vereisten:
de oppervlakte van het landgoed is voor ten minste 30 percent van de oppervlakte bezet

met houtopstanden, of
de oppervlakte van het landgoed is voor ten minste 20 percent van de oppervlakte bezet

met houtopstanden en bestaat voorts voor ten minste 50 percent uit natuurterreinen;



6. belanghebbenden mede te delen dat het aangemerkte perceel nader is aangeduid in de bij de

originele beschikking behorende bijlagen;

7. belanghebbenden er op te wijzen, dat indien zij van mening zijn dat deze beschikking ten
onrechte is genomen, zij hiertegen - binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking -

digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift kunnen indienen bij de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal
bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze beschikking mee als Pdf-bestand, of u stuurt een

kopie per post na.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219,
8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van deze beschikking mee met

uw bezwaarschrift.

Afschriften van deze beschikking te zenden aan:
l. De belanghebbenden, per adres: Mommers Landgoedadvies, de heer ing. J.P.W.M. Mommers,

Watersnip 15, 5165 KS Waspik, in tweevoud;

2. Belastingdienst, kantoor Eindhoven, team NSW, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven,
in enkelvoud;

3. Provincie Noord-Holland, per adres: RUD Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn,

in enkelvoud;

Roermond, 6 november 2017

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
mede namens

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,
voor.

De Teammanager Vergunningen en HanVhaving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


