Provincies
meer tijd in
Natura 2000proces
— Marjel Neefjes

Provincies mogen er voor kiezen om
de definitieve aanwijzing van Natura
2000-gebieden naar achter te schuiven
en te koppelen aan het opstellen van
het beheerplan. Tijdens een Algemeen
Overleg in de Tweede Kamer op 13 februari heeft minister Verburg van LNV
deze toezegging gedaan. De provincies
hebben inmiddels een brief ontvangen
van de minister waarin zij de toezegging bevestigt en de voorwaarden
aangeeft, en verzoekt of Gedeputeerde
Staten voor 15 maart willen laten weten
of zij van deze mogelijkheid gebruik
willen maken.

De bron voor de wijziging ligt onder andere
bij de provincies, die dan ook blij zijn met
deze toezegging. Namens het Interprovinciaal
Overleg (IPO) had Fries gedeputeerde Anita
Andriesen gepleit voor een andere volgorde in
het aanwijzingsproces van Natura 2000-gebieden, vooral om het draagvlak onder de betrokkenen te vergroten. Tot nu toe was het zo dat
een gebied eerst definitief wordt aangewezen
(na een proces van ontwerp-aanwijzingsbesluiten en inspraak), waarbij de instandhoudingsdoelstellingen en de begrenzing worden vastgesteld. Vervolgens moet binnen drie jaar een
beheerplan zijn vastgesteld. Maar de provincies

verwachten dat er tijdens het opstellen van het
beheerplan nog veel informatie en discussie
loskomt, en dat betrokkenen het daarbij als
beperkend ervaren als alles voor hun gevoel al
is vastgelegd in het aanwijzingsbesluit. Het IPO
stelt dat bijvoorbeeld in het beheerplanproces
nieuwe informatie beschikbaar komt over ecologie (haalbaarheid) en economie (betaalbaarheid).
Twee sporen
De verandering in de aanwijzingsprocedure
van de Natura 2000-gebieden geldt overigens
niet voor alle gebieden. Het betreft alleen de
honderd gebieden waarvoor de provincies het
voortouw hebben om het beheerplan te schrijven. Van de 162 Natura 2000-gebieden zijn er
namelijk ook 62 gebieden waarbij het initiatief
voor de beheerplannen bij het rijk ligt: 42 bij
LNV (veelal gebieden waarbij Staatsbosbeheer
de grootste beheerder is), 19 bij Verkeer en
Waterstaat (vooral de grote wateren) en 1 bij
Defensie. Bij deze ‘rijks’gebieden blijft de
procedure als vanouds: eerst een definitief
aanwijzingsbesluit (naar verwachting dit jaar
nog), dan binnen drie jaar een beheerplan vastgesteld.
Bij de overige 100 gebieden zijn dus de provincies aan zet. Overigens geldt dat provincies het
ook op de ‘oude’ manier kunnen blijven doen.
Maar als ze wel voor uitstel kiezen, krijgen de
provincies tot september 2009 de tijd om hun
concept-beheerplan af te hebben. Als dat niet
lukt, gaat de minister alsnog over tot definitieve
aanwijzing. De tijd begint namelijk een beetje
te dringen. Vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn
is Nederland verplicht om uiterlijk in december
2010 alle gebieden definitief te hebben aangewezen. Dus als het beheerplan in september
2009 klaar is, is er nog een jaar om die aanwijzing af te ronden.
Doorpakken
De provincies moeten overigens niet alleen zelf
tempo maken, zij vragen ook het rijk om op te
schieten. Van de 162 gebieden zijn er namelijk
43 waarvoor nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit klaar is, en dus nog geen conceptinstandhoudingsdoelstellingen en -begrenzing
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bekend zijn. Al met al is het, voor zowel rijk als
de provincies, flink doorpakken om in december 2010 alle Natura 2000-gebieden definitief
aangewezen te hebben.
Begin maart (nadat dit Vakblad wordt opgemaakt)
is er nog een plenair debat over Natura 2000
in de Tweede Kamer, waarbij politieke partijen
nog moties kunnen indienen over het proces.
De toezegging voor uitstel van de minister
wordt van links tot rechts breed geaccepteerd,
dus daar zal weinig meer aan veranderen. Maar
wat er verder tijdens dat debat gaat gebeuren, is
nog ongewis. Het Vakblad houdt de vinger aan
de pols en u op de hoogte.u

Eerste drie Natura 2000-gebieden definitief aangewezen
Minister Verburg heeft op 19 februari
2008 de eerste drie Natura 2000-aanwijzingsbesluiten genomen. Het gaat
om de aanwijzing van het rijksgebied
Voordelta en de twee aanverwante duingebieden Voornes Duin en Duinen Goeree
& Kwade Hoek. De ontwerpbesluiten
voor Voordelta, Voornes Duin en Duinen
Goeree & Kwade Hoek hebben begin
2007 tegelijk met de ontwerpbesluiten
voor nog 108 Natura 2000-gebieden ter
inzage gelegen. Tijdens deze procedure
heeft iedereen de mogelijkheid gehad
om een zienswijze in te dienen. De minister heeft in een Nota van Antwoord
haar reactie gegeven op de inspraakreacties. De aanwijzingsbesluiten voor de
overige Natura 2000-gebieden worden
op een later moment vastgesteld. De
aanwijzing van de gebieden Voordelta,
Voornes Duin en Duinen van Goeree &
Kwade Hoek is noodzakelijk voor de start
van de aanleg van Tweede Maasvlakte.
Daarom is hier met voorrang toe besloten.
Belanghebbenden kunnen tot en met 10
april 2008 tegen de besluiten in beroep
gaan bij de Raad van State.

