Procedure Natuurbeschermingswet
Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

Ter bescherming van de Europese natuur hebben de lidstaten
van de Europese Unie in 1979 en 1992 respectievelijk de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn aangenomen. Beide
richtlijnen verplichten tot het aanwijzen van speciale
beschermingszones die tezamen het Europees ecologisch
netwerk Natura 2000 moeten gaan vormen. Het wettelijk kader
in Nederland hiervoor is de (gewijzigde) Natuurbeschermingswet 1998. De gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998
(artikelen 19a en 19b) schrijft voor dat er voor alle Natura 2000gebieden een beheerplan moet worden vastgesteld.
De wet stelt aan de beheerplannen procedurele en
inhoudelijke eisen. Deze worden verder uitgewerkt in een
Programma van Eisen. Het Programma van Eisen geeft het
bevoegd gezag voor het vaststellen van een beheerplan een
beknopte handreiking om te kunnen beoordelen of het proces
van totstandkoming en de inhoud van het beheerplan voldoet
aan de wettelijke kaders.
Het beheerplan beschrijft:

welke natuurwaarden in het gebied aanwezig zijn, moeten
worden beschermd en/of ontwikkeld en welke
instandhoudingsdoelstellingen daarbij aan de orde zijn;
welke beleids- en beheermaatregelen nodig zijn om de
instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurwaarden te
bereiken of te handhaven;
welke bestaande activiteiten in en nabij het gebied niet
schadelijk zijn voor het realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen.
Ook kan een beheerplan aangeven of een voorgenomen
activiteit niet schadelijk zal zijn. Of een activiteit niet schadelijk
is of zal zijn, moet op grond van objectieve gegevens op basis
van de best beschikbare wetenschappelijke kennis blijken.
Activiteiten die zijn gereguleerd in een beheerplan zijn niet
vergunningplichtig volgens de Natuurbeschermingswet 1998.
Met het beheerplan krijgen beheerders, gebruikers en
belanghebbenden meer duidelijkheid over de vraag welke
activiteiten in het Natura 2000-gebied in geen geval zijn
toegestaan zonder dat deze eerst getoetst zijn aan artikel 19d
en verder van de Natuurbeschermingswet 1998 (Habitattoets).
Het bevoegd gezag in een Natura 2000-gebied stelt het

beheerplan vast. Bevoegd gezag voor een beheerplan kan de
provincie zijn of het rijk. Dit is afhankelijk van wie
verantwoordelijk is voor het materieel beheer in het gebied.
Omdat er in één Natura 2000-gebied meer bevoegde instanties
kunnen zijn, zal er een bestuurlijke afspraak gemaakt worden
welk bevoegd gezag in een dergelijk geval het voortouw
neemt bij het (laten) opstellen van een beheerplan.
Het beheerplan wordt opgesteld in overleg met eigenaren,
gebruikers, andere belanghebbenden en betrokken andere
overheden.
Het beheerplan moet worden opgesteld binnen drie jaar na
aanwijzing van het gebied als Natura 2000-gebied of binnen
drie jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde
Natuurbeschermingswet 1998 als het gebied al vóór de
inwerkingtreding van de wet was aangewezen als
richtlijngebied. De wet treedt op 1 oktober 2005 in werking.
Beheerplannen hebben een looptijd van maximaal 6 jaar.
Daarna kan het bevoegd gezag het plan opnieuw vaststellen
of aanpassen.
Het vaststellen van een beheerplan verloopt volgens een vaste
procedure, die gebaseerd is op de Algemene wet
bestuursrecht en op de artikelen 19a en b van de
Natuurbeschermingswet 1998.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het
Ministerie van LNV (www.minlnv.nl/natuurwetgeving). Hier
vindt u informatie over alle beschermde soorten, habitattypen
en gebieden, met kaarten en besluiten. Alle publicaties van
LNV zoals brochures, handreikingen en vraag&antwoord
documenten vindt u ook hier. Via de website kunt u zich ook
inschrijven voor de Natura 2000-nieuwsbrief waarmee u op de
hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Wordt ondanks dit alles
uw vraag nog steeds niet beantwoord dan kunt u ook nog
terecht bij het lnv-loket (0800-2233322), welke u verder kan
helpen om het antwoord te vinden.

