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Inhoud
Pilots met tijdelijke natuur

●

Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) wil de ontwikkeling van
tijdelijke natuur in Nederland bevorderen. Het
gaat daarbij om terreinen die een andere bestemming hebben dan natuur,

De Gegevensautoriteit
Natuur (GaN) en
Rijkswaterstaat (RWS)
gaan nauw samenwerken
bij het inwinnen, beheren
en benutten van
informatie over flora en
fauna op de terreinen van
RWS.

maar door werkzaamheden tijdelijk geschikt zijn voor natuur, zoals
opgespoten terreinen voor aanleg van woningen, wegen of bedrijventerreinen.
Lees verder

Beleidslijn herintroductie fauna
Sinds eind april heeft het ministerie van LNV
voor de beoordeling van projecten voor
herintroductie van dieren een speciale
beleidslijn. Hierin staat hoe het ministerie aankijkt tegen herintroducties en
welke afwegingen de overheid maakt bij het al dan niet verlenen van een
ontheffing. Lees verder

Planning Natura 2000 aangepast
De Tweede Kamer en de minister hebben dit
voorjaar afgesproken dat provincies de
mogelijkheid krijgen om voor een Natura 2000gebied eerst een beheerplan te maken en dat pas daarna het definitieve
aanwijzingsbesluit wordt vastgesteld. Dit betekent dat de verdere planning
voor de aanwijzingsbesluiten en beheerplannen ook is gewijzigd. Lees verder

Gegevensautoriteit Natuur en
RWS verbeteren gebruik
natuurgegevens

Lees verder
●

Natuurtypen gestroomlijnd

In april is de Index
Natuur, Landschap en
Recreatie verschenen,
opgesteld door de
gezamenlijke
terreinbeheerders. De
terreinbeheerders hopen
dat de provincies hun
vergoedingen in het
nieuwe Programma
Beheer op de
kostprijsberekeningen uit
de index zullen baseren.
Lees verder
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Pilots met tijdelijke natuur
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de
ontwikkeling van tijdelijke natuur in Nederland bevorderen. Het gaat daarbij
om terreinen die een andere bestemming hebben dan natuur, maar door
werkzaamheden tijdelijk geschikt zijn voor natuur, zoals opgespoten
terreinen voor aanleg van woningen, wegen of bedrijventerreinen.
Op deze braakliggende terreinen komen wel vaak interessante en zelfs
zeldzame soorten voor, die ook bij korte aanwezigheid waardevol kunnen
zijn. De beschermde status van deze soorten kan echter wel verregaande
gevolgen hebben voor de eigenaar of de overheid die op het braakterrein iets
anders had gepland.
Bureau Stroming, het Innovatienetwerk en het ministerie van LNV gaan daarom onderzoeken of er juridische
mogelijkheden zijn die in het belang van natuur én projectontwikkelaar zijn. De essentie van tijdelijke natuur is dat in
een gebied eerst ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling van flora en fauna, in de wetenschap dat die
natuurwaarden na verloop van tijd weer worden verwijderd.
De natuurbeschermingswetgeving staat dat laatste niet zomaar toe. Bureau Stroming en het Innovatienetwerk gaan
daarom in twee pilots kijken of het juridisch mogelijk is om de natuur tijdelijk toe te staan en vervolgens weer op te
ruimen. De pilots moeten duidelijk maken of de (vermeende) juridische problemen bestaan en hoe ze goed oplosbaar
zijn. Het idee is om te regelen dat grondeigenaren of overheden bij voorbaat ontheffing kunnen aanvragen voor het te
zijner tijd opruimen van de tijdelijke natuur. Omdat vooraf niet bekend is welke soorten zich zullen vestigen, zouden in
deze ontheffing desnoods alle strikt beschermde soorten moeten worden opgenomen. Waarschijnlijk zullen de twee
pilots nog deze zomer starten. Later zal de rechter de pilots toetsen.
Terug naar inhoudsopgave

Beleidslijn herintroductie fauna
Sinds kort heeft het ministerie van LNV voor de beoordeling van projecten
voor herintroductie van dieren een speciale beleidslijn. Steeds vaker krijgt
het ministerie namelijk te maken met aanvragen voor
herintroductieprojecten.
Het gaat om herstelprojecten waar de abiotische randvoorwaarden inmiddels
zijn verbeterd, maar waar de bijbehorende diersoorten niet uit zichzelf
terugkeren. In principe is het uitzetten van dieren wettelijk verboden en niet
wenselijk. Er bestaat immers kans op schade aan natuurwaarden, schade aan
de omgeving, of aantasting van het dierenwelzijn.
Een ondoordachte herintroductie kan leiden tot faunavervalsing, bijvoorbeeld wanneer dieren van de verkeerde
ondersoort worden uitgezet, of wanneer de herintroductie plaats vindt buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied
van de soort. Toch kan de minister in sommige gevallen besluiten om een ontheffing te verlenen voor herintroductie.
In de beleidslijn 'herintroducties van dieren', gebaseerd op de beleidslijn die de IUCN hiervoor heeft ontwikkeld, staat
hoe het ministerie van LNV aankijkt tegen herintroducties en welke afwegingen de overheid maakt bij het al dan niet
verlenen van een ontheffing.
Zo wil de minister een herintroductie onder andere beoordelen op het belang van de soort in het ecosysteem, op de
kans op spontane terugkeer van de soort, de urgentie van herintroductie en op de eventuele bijkomende ecologische
effecten. De beleidslijn maakt dus inzichtelijk welke afwegingen de minister maakt bij de beoordeling van
ontheffingsaanvragen voor specifieke projecten. Het is de bedoeling dat de nu lopende herintroductieprojecten van het
ministerie van LNV (de otter in Noord-Nederland en de hamster in Limburg) in het licht van deze beleidslijn worden
geëvalueerd.
Terug naar inhoudsopgave

Planning Natura 2000 aangepast
De Tweede Kamer en de minister hebben dit voorjaar afgesproken dat
provincies de mogelijkheid krijgen om voor een Natura 2000-gebied eerst
een beheerplan te maken en dat pas daarna het definitieve
aanwijzingsbesluit wordt vastgesteld. Dit betekent dat de verdere planning
voor de aanwijzingsbesluiten en beheerplannen ook is gewijzigd.
De publicatie van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000gebieden is georganiseerd in drie tranches. De eerste en tweede tranche
(samen 118 gebieden) zijn in 2007 in ontwerp gepubliceerd. De derde
tranche (43 gebieden) is nog niet in procedure gebracht. De minister heeft de
provincies nu toegezegd om voor de gebieden waarvoor de provincies een
beheerplan maken begin september ontwerp-aanwijzingsbesluiten te publiceren. Dit is voor de provincies van belang
omdat zij de ontwerpbesluiten nodig hebben voor het opstellen van een beheerplan.
De definitieve aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden worden pas gepubliceerd nadat er een (concept-)
beheerplan is. Dat betekent dat het definitieve besluit voor deze gebieden pas ná 1 september 2009 gepubliceerd zal
worden. Alle Natura 2000-gebieden moeten uiterlijk 2010 zijn aangewezen.
Het ministerie van LNV heeft besloten om voor de gebieden waarvoor het Rijk zelf de trekker van het beheerplan is,
niet eerst het beheerplan af te wachten. LNV publiceert de definitieve aanwijzingsbesluiten voor deze Natura 2000gebieden vanaf najaar 2008. Na overleg met natuurorganisaties en de mosselsector heeft de minister toegezegd de
definitieve aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden in de Waddenregio in ieder geval dit jaar nog te
publiceren.
Terug naar inhoudsopgave

Gegevensautoriteit Natuur en RWS verbeteren gebruik natuurgegevens
De Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en Rijkswaterstaat (RWS) gaan nauw
samenwerken bij het inwinnen, beheren en benutten van informatie over
flora en fauna op de terreinen van RWS. Doel van de samenwerking is om de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van natuurgegevens verder te
verbeteren.
Door de verspreidingsgegevens over beschermde soorten flora en fauna te
bundelen, te ontsluiten en waar nodig in te winnen, wordt voor RWS snel
duidelijk waar rekening moet worden gehouden met beschermde soorten.
Gestart wordt met een pilot bij drie regionale diensten van RWS in Limburg,
Noord-Brabant en Utrecht op alle terreinen die RWS onderhoudt en beheert.
Dit is in totaal 8.288 hectare bermen, taluds en oevers.
Het is de bedoeling om de ervaringen later te gebruiken voor landelijke toepassing. Het pilotproject is een nieuwe stap
in de ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), die de GaN samen met het Instituut
Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica en de Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna ontwikkelt. Dit is een systeem
dat uitwisseling van natuurgegevens tussen terreinbeheerders, overheidsinstanties en bedrijven mogelijk maakt.
Andere pilotprojecten lopen met Stadsgewest Haaglanden, het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en
Natuurmonumenten.
Terug naar inhoudsopgave

Natuurtypen gestroomlijnd
In april is de Index Natuur, Landschap en Recreatie verschenen, opgesteld
door de gezamenlijke terreinbeheerders. Deze nieuwe Index omvat 18
natuurtypen (bijvoorbeeld type 15: Droge bossen), onderverdeeld in 58
beheertypen (bijvoorbeeld type 15.01: Duinbos), en daarnaast nog 5
recreatietypen.
Van elk beheertype is een uitgebreide beschrijving opgesteld en een
kostprijsberekening voor het beheer. De terreinbeheerders hopen dat de
provincies hun vergoedingen in het nieuwe Programma Beheer op deze
kostprijsberekeningen zullen baseren. De vijf opstellers (Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, De Landschappen, de Unie van Bosgroepen en de
Federatie Particulier Grondbezit) hebben met dit nieuwe stelsel een eind gemaakt aan de spraakverwarring die er tot
nu toe heerste in de natuurbeheerwereld.
Er waren subdoeltypen (Staatsbosbeheer), natuurtypen (Natuurmonumenten), beheerpakketten (Programma Beheer)
en natuurdoeltypen (ministerie van LNV); samen meer dan vierhonderd 'typen' die soms flink overlapten maar net niet
overeen kwamen. De opstellers verwachten dat met de nieuwe index de uitwisseling van gegevens en de monitoring
een stuk soepeler zal verlopen. Er is, zoals ze het zelf stellen, "een flinke stap gezet in het vergroten van de
transparantie van het natuurbeheer in Nederland."
Terug naar inhoudsopgave
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