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De nieuwe Natuurbeschermingswet
Natura 2000-gebieden Swalmdal

Sinds 1 oktober 2005 is de ‘Natuurbeschermingswet 1998’ van kracht.
Zeven jaar is er over gediscussieerd. Want natuur beschermen is een
ingewikkelde zaak, zeker als je het juridisch goed wilt regelen. En nu moet
iedereen zich aan deze wet houden. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat
de wet inhoudt. En vooral ook duidelijk zijn voor wie, waar en wanneer
deze wet geldt. In dit artikel zetten we de belangrijkste zaken en procedures
van de wet op een rij en komen enkele betrokkenen aan het woord.
— Geert van Duinhoven

M

isschien wel het belangrijkste kenmerk van de
nieuwe Natuurbeschermingswet is dat deze de
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn vervangt.
Vervangen in die zin dat de nieuwe Natuurbeschermingswet
een Nederlandse ‘vertaling’ is van de twee Europese richtlijnen. In procedures en regelgeving zal dus niet meer gerefereerd hoeven worden aan de Europese richtlijnen, maar
is de Nederlandse wet voortaan het wettelijk kader voor de

bescherming van de belangrijkste Nederlandse natuurgebieden. Nederland heeft nu een wet waarin ze aangeeft op welke
manier ze die gebieden beschermt.
Nederland heeft enkele jaren geleden al aangegeven
welke gebieden onder de Habitat- en Vogelrichtlijn vallen. Voor die 162 gebieden geldt dan nu ook meteen de
Natuurbeschermingswet. Samen heten deze de Natura-2000
gebieden. Daarnaast geldt de wet ook voor de bestaande
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Natuurbeschermingswet: de cijfers
141 Natura 2000-gebieden aangewezen op grond van
de Habitatrichtlijn: 751.000 ha
79 Natura 2000-gebieden aangewezen op grond van
de Vogelrichtlijn: 1.014.000 ha
Totaal 162 aangewezen Natura 2000-gebieden:
1.117.000 ha. En dat is tien procent van het
Nederlandse landoppervlak.

Soortbescherming en gebiedbescherming
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van natuurgebieden in Nederland. De wet regelt vervolgens ook wat
er wel en wat er niet mag in deze beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn 162 gebieden aangewezen die onder
deze wet vallen.
Naar dit gebiedenbeleid, geregeld in de
Natuurbeschermingswet 1998, is er het soortenbeleid. Dat
soortenbeleid is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet
beschermt planten- en diersoorten in de beschermde natuurgebieden en daarbuiten. Er vallen ongeveer 500 soorten
onder de bescherming van deze wet. In de praktijk komt het

er op neer dat planten en dieren zoveel mogelijk met rust
gelaten moeten worden. Om desondanks werkzaamheden
te verrichten (bosarbeid, natuurbeheer, plantsoenbeheer,
stadsuitbreidingen, recreatie etc etc) worden momenteel
gedragscodes ontwikkeld.
Naast deze twee belangrijks wetten is er nog de
Natuurschoonwet 1928 die voorkomt dat het eigendom van
landgoederen versnipperd raakt en dat het natuurschoon
niet wordt aangetast. De Boswet regelt dat bossen in stand
worden gehouden. Nationale landschappen tenslotte worden
beschermd via de Nota Ruimte.
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Dat is in het heel kort. Nu wat uitgebreider. In een beheerplan
worden de instandhoudingsdoelen verder uitgewerkt. Het
bevoegd gezag moet een dergelijk beheerplan opstellen en
vaststellen. In veel gevallen zullen de provincies het bevoegd
gezag zijn. In andere gevallen is dit een aantal provincies gezamenlijk en in weer andere gevallen zal dat een of meerdere
ministeries zijn. Wie het beheerplan moet vaststellen, hangt
af van de grootte van het gebied, de eigendomsverhoudingen
of gewoon afspraken tussen verschillende bevoegde gezagen.
In feite maakt het namelijk niet zo veel uit wie een beheerplan
opstelt: provincie A, provincie B of ministerie C. Als het maar
gebeurt.
De wet bepaalt trouwens wel dat het opstellen van de beheerplannen in overleg moet gaan met eigenaren, gebruikers en
andere belanghebbenden. Overigens is dit natuurlijk wel een
grote verandering met het verleden: niet de natuurbeheerders
zelf maar de provincie of het ministerie stelt een beheerplan
op. In hoeverre de provincies bij het opstellen daarvan gebruik maken van expertise van de beheerders, zal in de toekomst blijken.

beschermde natuurmonumenten die nog onder de oude
Natuurbeschermingswet vielen. Voor een deel vallen die
bestaande beschermde natuurmonumenten al samen met
de aangewezen Natura-2000 gebieden. De status van ‘beschermd natuurmonument’ vervalt: alle beschermde gebieden heten voortaan Natura-2000-gebied. Op de kaart is aangegeven welke gebieden onder de Natuurbeschermingswet
vallen.
Beheerplan met instandhoudingsdoelen
Wat gaat er nu veranderen met de nieuwe wet? In het kort
komt het er op neer dat er:
1. Voortaan een vastgesteld beheerplan moet zijn voor elk
afzonderlijk aangewezen gebied.
2. In dat beheerplan staat wat de instandhoudingsdoelen zijn.
Instandhoudingdoelen beschrijven welke natuurwaarden
beschermd of hersteld moeten worden in een gebied.
3. Verstoring van de natuur mag alleen op grond van een
vergunning die het bevoegd gezag heeft afgegeven en
daarvoor eerst een goede beoordeling heeft gemaakt van de
effecten.
Natura 2000-gebieden Duinen Terschelling en Waddenzee
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Habitattoets
In artikel 19a van de Natuurbeschermingswet staat wat er in
een beheerplan moet komen staan:
• Een uitwerking van de instandhoudingsdoelen in ruimte en
tijd in de vorm van een beschrijving van de noodzakelijke
instandhoudingsgmaatregelen.
• Beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel
van natuurlijke habitats en populaties van wilde planten en
diersoorten in samenhang met bestaand gebruikt.
Met een dergelijk beheerplan worden als het goed is de natuurwaarden van het gebied hersteld of beschermd. Het is

dan ook niet toegestaan om handelingen te verrichten die
deze bescherming in de weg staan. Behalve, en dat is een heel
belangrijk punt in de Natuurbeschermingswet, behalve als er
een vergunning is verleend op basis van diezelfde wet.
Het ziet er naar uit dat juist deze paragraaf uit de wet in de
praktijk uiteindelijk het meeste discussie zal gaan opleveren.
Volgens een uitgebreid stroomschema (zie ﬁguur) zal het
bevoegd gezag moeten gaan bepalen of een bepaalde activiteit schade oplevert aan het natuurgebied. Dit geheel van
afwegingen heet de habitattoets.
Deze habitattoets begint met een vooroverleg of oriëntatiefase. Hierin gaan betrokkenen, in
ieder geval een initiatiefnemer van
een project of activiteit samen met
bevoegd gezag, met elkaar na of er
kans is op een negatief effect. Als er
zeker geen negatief effect is, dan is
er geen vergunning nodig op grond
van de Natuurbeschermingswet.
In het schema is te zien wat er moet
gebeuren als er wel een kans is op
een negatief effect. Als die kans
bestaat zal er uiteindelijk een zogenaamde passende beoordeling moeten komen. Die houdt in dat er heel
nauwkeurig onderzocht zal moeten
worden wat de effecten kunnen zijn,
of er alternatieven zijn, of er dwingende reden zijn en of compensatie
mogelijk is. Uiteindelijk zal het
bevoegd gezag op basis van die passende beoordeling al dan niet een
vergunning verlenen.
Externe werking
Overigens geldt de vergunningsplicht niet alleen voor activiteiten
in de aangewezen gebieden zelf.
De wet kent namelijk ook een zogenaamde externe werking. Als een
activiteit die buiten een beschermd
gebied zal plaatsvinden negatieve
gevolgen kan hebben voor dat gebied, dan moet ook voor deze activiteit een passende beoordeling
plaatsvinden.
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Natura 2000-gebied de Broekse Waarden
Het Ministerie van LNV heeft een voorbeeld uitgewerkt om te laten
zien hoe de Natuurbeschermingswet in de praktijk zal uitpakken.
Het is een ﬁctief voorbeeld van het gebied de Broekse Waarden.
Situatie De Broekse Waarden:
• Uiterwaarden, natte en droge graslanden, ooibos en uitgestrekte rietlanden
• Gecombineerd besluit op grond van de Vogelrichtlijn (aanvullen aanwezig besluit) en Habitatrichtlijn (nieuw besluit)
• Status Beschermd Natuurmonument vervalt
• Planning: Ontwerpbesluit wordt medio 2006 gepubliceerd

Procedure beheerplan voor de Broekse Waarden
De provincie Oversticht:
• moet beheerplan vaststellen
• is verantwoordelijk voor opstellen beheerplan
• overlegt met diverse partijen: Staatsbosbeheer, boeren,
Stichting het Overstichtse Landschap
• zorgt dat plan binnen 3 jaar na aanwijzing is vastgesteld
• stelt plan vast voor een periode van maximaal 6 jaar

Hoofdlijnen aanwijzingsbesluit
Art. 1 Ontwerpbesluit:
• 8 verschillende habitattypen, waarvan 2 prioritair (kalkminnend grasland en alluviale bossen)
• 5 soorten, waaronder grote modderkruiper, bever, aalscholver en kamsalamander
Hoofdstuk 2 nota van toelichting: In provincie Oversticht,
grondgebied gemeente Broekland. Aan rivier ‘De Broekse’
Hoofdstuk 4 nota van toelichting: Instandhoudingdoelstellingen

Inhoud beheerplan voor de Broekse Waarden
Concretisering instandhoudingdoelstellingen
Instandhouding van het habitattype voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland in met name de deelgebieden Binnenoever en Wilgewelle.
Gebruik in het gebied en externe werking:
• Vliegtuigbeweging boven gebied toegestaan
• Maaien van gras tijdens broedseizoen niet toegestaan
• Invloed van landbouwbedrijven buiten het gebied beoordelen

Instandhoudingdoelstellingen De Broekse Waarden
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en
van de montane en alpiene zones
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit habitattypen ruigten
en zomen, moerasspirea (subtype A) en harig wilgenroosje
(subtype B).
Toelichting: Het habitattypen ruigten en zomen komt lokaal
voor in de moerassige laagten, natuurontwikkelingsgebieden
en bij de Stichtmonding; het gebied heeft vooral betekenis
voor subtype B, dat in de riviermonding onder meer voorkomt in de vorm van rivierkruiskruid-begroeiingen.
A391 Aalscholver
Doel: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud
huidige sleutelpopulatie van ten minste 150 paren.
Toelichting: Als broedvogel in de jaren tachtig langs de Sticht
verschenen; maximaal werden 222 paren geteld in 1995.
Recentelijk lijkt de populatie op een iets lager niveau te stabiliseren. De individuele kolonies blijven over het algemeen
beneden de 100 paren en de totale populatie is relatief bescheiden (2002 157 paren).

•
•
•
•

Instandhoudingmaatregelen:
Maaien, hooien, begrazen en plaggen van vegetatie
Plegen van onderhoud aan de bosranden
Openhouden van de vegetatie
Afsluiten van een weg voor doorgaand verkeer

Vergunning voor woningbouw nabij de Broekse Waarden
Besluit: Vergunning is verleend voor bouw van twintig woningen in de Stichtse Polder, aangrenzend aan de Broekse
Waarden. Uit passende beoordeling blijkt dat de bouw van
twintig woningen geen signiﬁcant negatief effect heeft op
Natura 2000-waarden
Voorwaarden:
• Bebouwing wordt middels een groenzone van tenminste
honderd meter gescheiden van de Broekse Waarden
• Er wordt geen ontsluitingsweg van de nieuwe bebouwing
naar de Broekse Waarden aangelegd
• Bouwactiviteiten vinden plaats buiten het broedseizoen
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Ellen Ninaber, Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Nederland is volgens Ellen Ninaber blij
dat de Europese vereisten voor de Habitat- en Vogelrichtlijn
eindelijk zijn verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Dat is
vooral veel praktischer voor iedereen. Niemand hoeft meer
te verwijzen naar europees recht, nee, voortaan is gewoon
het Nederlandse recht van toepassing bij het beschermen van
natuurgebieden.
Volgens Ninaber is er voor de natuurbescherming een erg
belangrijke uitspraak geweest van het Europese Hof. Deze
heeft in de zaak van de kokkelvissers in de Waddenzee duidelijke richtlijnen gegeven voor het inschatten van risico’s.
In de Natuurbeschermingswet staat namelijk dat er een passende beoordeling moet komen als door het voorgenomen
project signiﬁcante effecten op de natuur niet uit te sluiten
zijn. De afgelopen tijd is Ninaber veel bezig geweest met het
controleren van vergunningen: is er terecht geen passende
beoordeling gemaakt, is er terecht een vergunning verleend,
hebben ze de risico’s correct ingeschat op basis van deugdelijk onderzoek?
Ellen Ninaber over het belang van die uitspraak: “In feite
geeft het Europese Hof duidelijkheid over de vraag hoe zeker
je moet zijn dat er schadelijke gevolgen op natuur kunnen
optreden. En die duidelijkheid gaat verder dan veel vergunningverleners nu lief is. Met de uitspraak van het Hof is heel
nauwkeuriger omschreven wanneer er wel en wanneer er

geen passende beoordeling nodig is. Als belangrijke negatieve effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten, dan is een
passende beoordeling vereist. Als de best beschikbare wetenschappelijke informatie ook dan nog geen zekerheid kan bieden dat negatieve effecten zullen uitblijven, dan mag er geen
vergunning verleend worden. Daar kom je als bevoegd gezag
dus niet meer zomaar onderuit. Toch merken wij dat niet
alle vergunningverleners geneigd zijn tot het uitvoeren van
een passende beoordeling. Deels komt dat omdat men nog
onvoldoende op de hoogte is van de Natuurbeschermingswet,
deels denk ik toch ook dat het onwil is. Een passende beoordeling kan immers uiteindelijk leiden tot het aanpassen van
plannen of het zelf helemaal weigeren van een vergunning.”
Maar als het bevoegd gezag dan toch besluit tot een passende
beoordeling, dan nog kan het volgens Ninaber fout gaan.
“Wij merken dat de onderzoeksbureaus die de ecologische
beoordelingen uitvoeren, vaak onvoldoende op de hoogte
zijn van de relevante factoren. En het bestuur neemt de
adviezen vaak klakkeloos over omdat ze zelf niet goed kan
beoordelen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Ik denk dat er
bij die bureaus dus ook nog veel te winnen is aan kwaliteit.
Dat zul je moeten bereiken door meer voorlichting over de
Natuurbeschermingswet te geven. En uiteindelijk zal jurisprudentie ook de nodige duidelijkheid moeten scheppen.”

Natura 2000-gebieden Biesbosch
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Jan de Jong, Zuid-Hollands Landschap
Jan de Jong werkt bij het Zuid-Hollands Landschap. Zijn organisatie beheert ongeveer honderd gebieden waarvan er een
aantal is aangewezen als Natura 2000-gebied. “De 162 Natura
2000-gebieden zijn de kroonjuwelen van de Nederlandse natuur en dus is het logisch dat je die laat vergezellen van een
beheerplan. Natuurlijk hebben de meeste natuurgebieden al
een beheerplan van de beheerders, maar de meerwaarde van
deze nieuwe beheerplannen is dat ze voor het hele gebied
gelden, onafhankelijk wie nu welk gedeelte precies beheert.
Bovendien kan een dergelijk beheerplan een extra stimulans
zijn voor de provincie om bijvoorbeeld afrondingsaankopen
te doen of eventueel die laatste kleine enclaves aan te kopen.
Nieuw is verder dat deze beheerplannen een wettelijke planﬁguur zijn, waardoor inspraak en overleg met betrokkenen in
het gebied formeel wordt geregeld.”
Voor de 22 Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland zal volgens De Jong de provincie voor twaalf daarvan een beheerplan
moeten gaan vaststellen. Het Ministerie van LNV zal er vijf
moeten maken en Verkeer en Waterstaat ook nog eens vijf.
“Die twaalf van de provincie liggen overigens ook voor een
deel in Utrecht of Noord-Holland dus ik ben benieuwd wie
daar dan precies het voortouw in zal gaan nemen. Als beheerder krijg je dus met meerdere bevoegde gezagen te maken,
elk met een eigen cultuur en werkwijze. Wat dat betreft hoop

ik wel dat het Ministerie van LNV een en ander goed zal gaan
coördineren.”
De Jong verwacht niet dat er voor het Zuid-Hollands
Landschap verder veel gaat veranderen: “Wij hebben overal
uiteraard onze eigen actuele beheerplannen en daar waar wij
een Natura 2000-gebied hebben, zullen wij onze beheerplannen gaan aanpassen. Maar ik denk niet dat dat heel rigoureus
zal zijn. Sterker nog, ik verwacht dat het bevoegd gezag de
terreinbeherende organisaties zal vragen om inhoudelijke
informatie aan te dragen voor het beheerplan dat zij gaan
schrijven.”
De meeste zorgen heeft De Jong nog waar het gaat om de
monitoring. LNV schrijft dat er voor de beheerplannen een
deugdelijke monitoring moet komen en dat daarbij zoveel
mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de bestaande
monitoringsprogramma’s. De Jong: “Het mag dus vooral
niets kosten. Maar dat zal toch wel problematisch worden,
vrees ik. Het Milieu- en Natuurplanbureau constateerde in
de Natuurbalans al dat momenteel slechts de helft van de
Natura 2000-soorten als meetsoort geldt in het kader van
Programma Beheer. Dat betekent dat er dus ook heel veel niet
gemeten wordt. En ook zeker niet in alle gebieden. Ik hoop
dat men zich wel gaat realiseren dat het monitoren alleen zin
heeft als het goed gebeurt. En als het goed gebeurt, kost het
nu eenmaal geld.”

Ben Eenkhoorn, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ook waterschappen zullen met de nieuwe Natuurbeschermingswet te maken krijgen. Ben Eenkhoorn werkt als senior
beleidsmedewerker bij het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Volgens hem is het van groot belang dat
er een goede afstemming komt tussen de doelstellingen
uit de Natuurbeschermingswet en de Kaderrichtlijn Water.
Deze richtlijn moet er voor zorgen dat de kwaliteit van het
oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.
Eenkhoorn: “Als waterbeheerder moeten wij in het kader van
die richtlijn de kwaliteitsdoelstellingen gaan vaststellen voor
zogenaamde waterlichamen. Tegelijkertijd zijn de natuurbeheerders bezig om de instandhoudingsdoelen te formuleren
voor deels dezelfde gebieden. Dat is natuurlijk heel mooi,
maar wij zouden daar graag meer over willen afstemmen.
Want nu stellen de natuurbeheerders hun instandhoudingsdoelen vast en de waterbeheerders zullen daar dan het beheer
op moeten aanpassen. In een aantal gevallen zal dat geen
probleem zijn. Zeker bij de geïsoleerde wateren zoals duinmeertjes. Maar als je het over de boezemwateren gaat hebben
of over het veenweidegebied, dan wordt het een heel ander
verhaal. Wij zullen omwille van onze primaire taken veiligheid en droge voeten, toch een bepaald peilbeheer moeten

voeren in dat soort gebieden. Daar kun je als natuurbeheerder
dus niet opeens gaan eisen dat er een heel ander peilbeheer
gevoerd moet worden of dat er zelfs wat brakke milieus gecreëerd moeten worden. Maar wij voorzien dat soort situaties
wel nu de natuurbeheerders de instandhoudingsdoelen zelf
aan het opstellen zijn. Of neem het geval van de duinen. In
de beheervisies komt waarschijnlijk te staan dat men op veel
plekken de duinen weer wil laten stuiven. Maar hoe verhoudt
zich dat tot de veiligheidsdoelstelling die wij moeten nakomen?”
Uiteraard is overleg tussen alle partijen het sleutelwoord,
vindt ook Eenkhoorn. Maar dan moet dat overleg ook wel
daadwerkelijk plaatsvinden. En dat lukt helaas nog onvoldoende. “Juristen zeggen dat de instandhoudingsdoelen
alleen geformuleerd mogen worden in termen van de doelen
waarvoor het gebied is aangemeld, dat kunnen bijvoorbeeld
soorten zijn of habitattypes. Dus je moet goed omschrijven
wat er precies moet gebeuren in dat gebied om bijvoorbeeld
de populatie roerdompen duurzaam in stand te houden. Je
mag, schijnt het, je doelen strikt genomen niet formuleren als
waterkwaliteitsdoelen of als een vorm van peilbeheer, hoewel
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deze zaken harde randvoorwaarden kunnen vormen.” Het
is volgens Eenkhoorn echter wel essentiëel om deze zaken
expliciet mee te nemen, bijvoorbeeld in een bijlage bij de instandhoudingsdoelstellingen.
“In een pilot bij Callantsoog hebben wij het initiatief genomen om eens te kijken welke waterkwaliteitsdoelstellingen worden geformuleerd als we de methodiek van de
Kaderrichtlijn Water volgen. We hebben geprobeerd vast te
stellen hoe dit zich verhoudt tot de waterkwaliteiteisen van
de gebieden van de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere natuurgebieden in het projectgebied. Met als achterliggende
gedachte: als dit duidelijk afwijkt van de KRW doelen, dan
moeten we mogelijk aparte waterlichamen deﬁnieren voor
deze natuurgebieden.”
Tot Eenkhoorn zijn verbazing is het ondanks vele pogingen
niet mogelijk om vanuit de natuurdoelen aan te geven welke
eisen er aan het waterbeheer worden gesteld. Dat is nergens
in bestaande beheerplannen of in andere overheidsdocumenten goed uitgewerkt. Dit is misschien wel het belangrijkste
leerpunt uit de pilot. De betrokken natuurbeheerders zijn
inmiddels ook doordrongen van dit punt. Als zij niet tijdig
zorgen dat hun eisen goed onderbouwd zijn uitgewerkt, dan
staan ze bij het KRW proces buiten spel. Dit proces zal onder

tijdsdruk gewoon doorlopen, zonder met hun wensen rekening wordt gehouden.
Maar de vraag die daarop volgt is hoever wil of kan het hoogheemraadschap gaan om het waterbeheer aan te passen zodat
de gewenste natuurkwaliteit behaald kan worden? “Wij willen
een heel eind gaan, en voelen ons als overheid wel degelijk
medeverantwoordelijk voor het instandhouden van de natuur
in ons beheersgebied. Wij stellen alleen wel enkele randvoorwaarden. Zo moet de veiligheid niet in het geding komen en
willen we geen doelen die tegen natuurlijke ontwikkelingen
ingaan, zoals de kunstmatige verbrakking van een veenweidegebied dat verzoet als gevolg van het verdwijnen van zoute
kwel uit de Zuiderzee.
Ook kunnen volgens Eenkhoorn extra kosten voor de waterbeheerders een punt gaan vormen. “Als LNV in het doelendocument van Natura 2000 expliciet aangeeft dat men uitgaat
van bestaande budgetten voor beheer, dan mag men natuurlijk niet verwachten dat de waterbeheerders voor deze doelen
wèl ﬂink gaan investeren. Het hoogheemraadschap zal steeds
meer op het standpunt gaan staan dat alles in principe wel
mogelijk is maar dat het logischerwijs niet van ons verlangd
kan worden dat wij dat dan ook betalen.”

Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold
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Hans Hollander, provincie Noord-Brabant
Voor de provincies betekent de nieuwe Natuurbeschermingswet uiteraard veel nieuw werk: vergunningverlening, handhaving, planbeoordeling en het opstellen van beheerplannen.
Maar geheel nieuw werk is het volgens Hans Hollander van
de provincie Noord-Brabant niet. “Sinds 1996 voeren de
provincies de Natuurbeschermingswet al uit, waarbij het met
name ging om beschermde natuurmonumenten. De grootste verandering is dat de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
er nu bij komen en dat beheerplannen wettelijk verplicht worden. Onze ervaring met de toepassing van de
Natuurbeschermingswet is wisselend en afhankelijk van de
aandacht die gemeenten, waterschappen en particulieren
hebben voor de wet. In een gebied als de Peel heeft de wet een
zekere impact gekregen, waardoor gemeenten en agrariërs er
nu daadwerkelijk rekening meehouden. In andere gebieden is
de wet vrij passief uitgevoerd. Deels door een gebrek aan voldoende capaciteit en deels omdat noch LNV (bevoegd gezag)
noch de provincie (uitvoerder) zich echt verantwoordelijk
voelden. Daardoor was er veel onbekendheid met de wet,
werd deze niet altijd goed gehandhaafd en zijn er niet altijd
de benodigde vergunningen aangevraagd voor activiteiten die
een beschermd gebied mogelijk konden aantasten.”
Hollander verwacht dat de nieuwe Natuurbeschermingswet
veel meer zal gaan leven bij verschillende partijen zodat ook
de werking van die wet veel beter zal worden. “Ten eerste
weten veel mensen nu van het bestaan van de Vogel- en
Habitatrichtlijn door alle publiciteit en zaken die er over zijn
geweest de afgelopen jaren. Daarnaast voeren het Ministerie
van LNV en ook wij als provincie sinds september 2005 een
voorlichtingscampagne en zullen dat in de komende tijd blijven doen. En misschien nog wel belangrijker is dat we straks
voor het opstellen van die beheerplannen de regio in gaan
om in overleg met betrokkenen die plannen op te stellen. Als
die plannen er vervolgens liggen, heb je een duidelijk kader
voor ontwikkelingen in en rond de beschermde gebieden. Je
kunt initiatiefnemers bij wijze van spreken een beheerplan
opsturen en zeggen: ‘kijk, dit is de bedoeling met het gebied, daar heeft u rekening mee te houden’. De beheerplannen gaan een veel sturender rol spelen dan onder de oude
Natuurbeschermingswet het geval was, plannen kwamen
toen alleen op basis van vrijwilligheid tot stand.”
Een belangrijke taak voor de provincies is de komende
drie jaar de opstelling van een groot aantal beheerplannen.
Hiertoe is een zogenaamde voortouwverdeling afgesproken.
Met name de ministeries van LNV en V&W hebben het voortouw voor gebieden in eigendom of beheer van respectievelijk
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, de provincies voor de
overige gebieden. “Het is nog niet helemaal duidelijk hoe
het proces zal gaan verlopen. Waarschijnlijk komt er onder
de vlag van het Ministerie van LNV een centrale faciliterende
eenheid die provincies en ministeries ondersteunt bij het opstellen van de beheerplannen. Niet iedereen hoeft zo het wiel

uit te vinden. Kennis en ervaring kunnen optimaal worden
uitgewisseld.”
“Voor een deel vallen de Natura 2000-gebieden één op één
samen met de oudere beschermde natuurmonumenten,
zoals bij de Groote Peel en de Deurnse Peel het geval is. De
instandhoudingsdoelstellingen in het kader van de Vogel- en
Habitatrichtlijn komen goeddeels overeen met de wezenlijke
kenmerken van de beschermde natuurmonumenten. Hier ligt
een goede basis voor de op te stellen beheerplannen. In WestBrabant ligt echter het natuurmonument Kortenhoeff van 100
ha binnen het Habitatrichtlijngebied Ossendracht van 1700
ha, dat weer in het Vogelrichtlijngebied Brabantse Wal ligt
(4900 ha). Van Kortenhoeff is er geen beheerplan op grond
van de oude Natuurbeschermingswet. Hier is dus geen goede
basis voor het op te stellen Natura 2000-beheerplan.
Een groot verschil tussen de oude en de nieuwe
Natuurbeschermingswet is volgens Hollander verder, dat de
instandhoudingsdoelstellingen in de toekomst daadwerkelijk
behaald moeten worden, waarbij soms uitbreiding van oppervlakte van kwaliﬁcerende habitats of populaties van kwaliﬁcerende vogelsoorten vereist is. “Europa zal ons daar op
gaan afrekenen. De wezenlijke kenmerken van beschermde
natuurmonumenten waren op behoud gericht. Dit terwijl in
sommige beschermde natuurmonumenten weinig meer over
is van waarvoor ze zijn aangewezen. Zonder dat daar ooit een
punt van is gemaakt. Anderzijds zouden sommige beschermde natuurmonumenten op basis van de huidige criteria nooit
zijn aangewezen. In elk geval voorzie ik de komende jaren
een ﬂinke krachtinspanning van LNV, V&W, provincies, terreinbeheerders en overige betrokkenen. Daarbij dienen we
ook de afstemming met de Kaderrichtlijn Water te bewaken.
Voorwaar geen sinecure.”◆
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