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368 Reacties op tweede tranche ontwerpaanwijzingsbesluiten Natura 2000
In juni is een tweede tranche ontwerpaanwijzingsbesluiten ter inzage gelegd. Het
betreft zeven Natura 2000-gebieden in en om de Waddenzee. 368
Organisaties of personen hebben op deze besluiten met een schriftelijke of
mondelinge zienswijze gereageerd.
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in een proefproject voor het inwinnen van gegevens over flora, fauna, habitats
en andere ecologische gegevens. Minister Gerda Verburg en regiobestuurder
Marcel Houtzager van het Stadsgewest zijn dit op 12 juli 2007
overeengekomen in een convenant.
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Alle gebieden op één site
Sinds 9 oktober is op de website van het
Ministerie van LNV een geheel vernieuwde
"Gebiedendatabase" te raadplegen. Allerlei
ecologische en administratieve informatie over beschermde natuurgebieden is
via deze database ontsloten.
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368 Reacties op tweede tranche ontwerp-aanwijzingsbesluiten Natura 2000
In juni is een tweede tranche ontwerp-aanwijzingsbesluiten ter inzage gelegd.
Het betreft zeven Natura 2000-gebieden in en om de Waddenzee. 368
Organisaties of personen hebben op deze besluiten met een schriftelijke of
mondelinge zienswijze gereageerd.
Het gaat om besluiten over de duingebieden van Texel, Vlieland, Ameland,
Terschelling en Schiermonnikoog, drie kleine gebieden in het lage land van
Texel, de Waddenzee als geheel en de Noordzeekustzone vanaf de grens met
Duitsland tot aan Petten.
De manier waarop het ministerie van LNV informatie over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten had aangeboden werd
door de aanwezigen van de informatiebijeenkomsten erg gewaardeerd. Zij lieten echter ook enkele kritische geluiden
horen. Zo leefden er de volgende vragen:
●

In welke mate zijn er straks vergunningen nodig voor het uitvoeren van activiteiten buiten de begrenzing van de
Natura 2000-gebieden bij activiteiten die mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn voor de natuur binnen deze
gebieden?

●

In hoeverre kunnen de huidige activiteiten in en om de gebieden straks worden voortgezet?

●

Hoe zijn eventuele compensaties geregeld voor partijen die schade ondervinden van het beleid?

Daarnaast vonden veel indieners van zienswijzen het beter om eerst beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden
op te stellen en pas daarna de instandhoudingsdoelen vast te stellen.
De 368 inspraakreacties gaan gebundeld naar de minister van LNV, die ondermeer op basis hiervan een Nota van
Antwoord opstelt. Daarin wordt aangegeven hoe de inspraakreacties in de besluitvorming zijn meegewogen.
Voor meer informatie en veelgestelde vragen over de Waddentranche, zie: MLNV - Waddentranche
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Nieuwe gedragscodes in ontwerp goedgekeurd
Het ministerie van LNV heeft vier nieuwe gedragscodes in het kader van de
Flora- en Faunawet in ontwerp goedgekeurd.
Het gaat om de volgende gedragscodes.
●

●

●

●

Een gedragscode van het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het onderhoud
van provinciale wegen.
De gedragscode ‘bestendig beheer van gemeentelijke groenvoorzieningen’
van de Vereniging Stadswerk Nederland en de Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners (VHG). Op deze code wordt in het volgende bericht nader
ingegaan.
Een eigen gedragscode van de gemeente Tiel,waarin behalve op beheer van
het openbaar groen ook op bouwwerkzaamheden wordt ingegaan.
Een nieuwe gedragscode van Bouwend Nederland en NEPROM voor bouwen ontwikkelprojecten, groot en klein.

Over de ontwerp-goedkeuringsbesluiten van de gedragscodes van Stadswerk
en VHG en Bouwend Nederland zijn zienswijzen ingediend, die nu in behandeling zijn. Dit kan eventueel tot
aanpassingen leiden. Vervolgens zullen de vier gedragscodes definitief worden goedgekeurd.
In de nabije toekomst volgen meer gedragscodes. Zo zal naar verwachting dit najaar de gedragscode voor
natuurbeheer ter goedkeuring aan de minister worden aangeboden. Deze gedragscode zal worden ingediend door Het
Bosschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Landschappen en SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk
gebied) en is een vervolg op de gedragscode ‘zorgvuldig bosbeheer’ van Vogelbescherming Nederland en het
Bosschap. Deze nieuwe gedragscode is gericht op beheer van andere natuurterreinen, zoals grasland, heide en
wetlands.
Meer informatie is te vinden op MLNV - gedragscode
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Meer duidelijkheid over groenbeheer gemeenten
De gedragscode ‘bestendig beheer van gemeentelijke groenvoorzieningen’ van
de Vereniging Stadswerk Nederland en de Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners (VHG) geeft meer duidelijkheid over groenbeheer bij de
gemeenten.
Acht typen gemeentelijk groen worden in de gedragscode behandeld, elk met
hun eigen risico’s en richtlijnen voor oplossingen. De gedragscode kan ook
buiten de bebouwde kom van toepassing zijn.
Voor gemeenten die het beheer van gemeentelijk groen uitbesteden is in de
gedragscode een leidraad opgenomen voor de aanbesteding van het
groenbeheer. In een standaarddocument moet de gemeente aangeven om wat
voor typen groen het gaat, welke beschermde dier- en plantensoorten in de
bewuste stukken groen voorkomen en of er Natura 2000-gebieden bij
betrokken zijn. Daarnaast moet de gemeente duidelijk aangeven hoe de
aannemer te werk dient te gaan.
De gemeente Leiden was de eerste gemeente met een gedragscode. Daarom is
zij betrokken geweest bij het totstandkomen van deze nieuwe gedragscode.
“Wij hebben hun ervaringen goed kunnen gebruiken”, zegt projectleider
Marieke Teunissen van Eco-consult, samensteller van de gedragscode. “Want
het is altijd de vraag hoe zoiets in de praktijk uitpakt. We hebben nu een
gedragscode die ecologisch verantwoord én ook werkbaar is.”
Meer informatie is te vinden op MLNV - gedragscode
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Stadsgewest Haaglanden start samenwerking met Gegevensautoriteit Natuur
Het Stadsgewest Haaglanden en de Gegevensautoriteit Natuur (GA-N) van het
ministerie van LNV werken samen in een proefproject voor het inwinnen van
gegevens over flora, fauna, habitats en andere ecologische gegevens. Minister
Gerda Verburg en regiobestuurder Marcel Houtzager van het Stadsgewest zijn
dit op 12 juli 2007 overeengekomen in een convenant.
Het stadsgewest Haaglanden (waarin onder andere de gemeenten Den Haag,
Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Westland liggen) werkt aan een
herziening van haar regionale structuurplan (RSP). Dit plan moet aangeven in
welke richting de woningbouw, economische bedrijvigheid en infrastructuur
zich tot 2020 kunnen ontwikkelen in samenhang met een aantrekkelijk leef- en
recreatieklimaat.
De Gegevensautoriteit Natuur is recent in het leven geroepen om een nationale databank met ecologische gegevens
te ontwikkelen en tegen beperkte kosten beschikbaar te stellen voor projectontwikkelaars, vergunningverleners en
andere initiatiefnemers. Doel van het proefproject is om met lagere onderzoekskosten en kortere procedures sneller
duidelijk te krijgen waar bepaalde planten en dieren voorkomen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor
onder andere ruimtelijke plannen, beleidseffect-rapportages, vergunningverlening en voorlichting.
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Alle gebieden op één site
Sinds 9 oktober is op de website van het Ministerie van LNV een geheel
vernieuwde "Gebiedendatabase" te raadplegen. Allerlei ecologische en
administratieve informatie over beschermde natuurgebieden is via deze
database ontsloten.
Voor het eerst krijgt de bezoeker een overzicht van Natura 2000-gebieden,
beschermde natuurmonumenten, Wetlands, de Ecologische Hoofdstructuur,
Nationale Parken én Nationale Landschappen op één site. Via een kaartmachine
van Google Maps kan men direct zien waar beschermde natuur ligt en
doorklikken naar informatie over het betreffende gebied. Handig voor burgers, projectontwikkelaars en andere
belangstellenden: in één oogopslag is duidelijk welke gebieden waarom beschermd zijn.
Centraal in de database staan de Natura 2000-gebieden. Vanwege de aanwijzingen van deze gebieden zijn veel
partijen op zoek naar informatie: wat is de doelstelling van het gebied? Welke partij gaat het beheerplan opstellen?
Welke soorten en habitattypen komen er voor? Hoe gevoelig is het gebied voor verstoring? Voor informatie over
Natura 2000 kan men direct surfen naar www.minlnv.nl/natura2000.
Vanuit de Gebiedendatabase kan men ook doorklikken naar de soortendatabase en de habitattypendatabase. Naast
informatie over de soorten en habitattypen waarvoor de Natura 2000-gebieden worden aangewezen, is hier relevante
jurisprudentie en een overzicht van alle publicaties rondom gebiedsbescherming te vinden. Binnenkort zullen ook nog
alle onder de Natuurbeschermingswet verleende vergunningen op de site gepubliceerd worden.
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Speciale uitgave Doen&Laten over gebiedscategorieën
Deze maand verschijnt een speciale uitgave van het magazine Doen&Laten.
Het magazine behandelt een groot deel van de gebiedscategorieën die het rijk
heeft ingesteld.
In deze special worden de principes uitgelegd van bijvoorbeeld de Nationale
Landschappen, Nationale Parken, de EHS, Natura 2000,
Natuurbeschermingswet, Natuurschoonwet en extensiveringsgebieden. Ook
wordt beschreven welk beleid en welke regelgeving hieruit voortgekomen is.
Wat is de betekenis van de gebieden? Wat leveren ze op? En wat betekent het
voor de mensen die in of nabij deze gebieden wonen of werken? Een special
die onmisbaar is voor iedereen die zich met het landelijk gebied bezighoudt.
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