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Bestaand gebruik niet meer

●

EHS blijft haalbaar in 2018

Minister Verburg blijft
erbij dat de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) in
2018 klaar moet kunnen
zijn. Als alle betrokkenen
hun verantwoordelijkheid
nemen en als zij ook
allemaal zorgen voor
maatschappelijk
draagvlak, dan moet het
kunnen lukken.

vergunningplichtig
De Tweede Kamer is akkoord met een wijziging
van de Natuurbeschermingswet 1998. De
wijziging betreft de vergunningverlening voor het zogenaamde "bestaand
gebruik".
Lees verder

Uitzetten exoten niet ongevaarlijk
Een overenthousiaste bewoner van de
Amersfoortse wijk Vathorst die zijn buurt een
beetje wilde verlevendigen, liet dit voorjaar
tien Japanse witbuikeekhoorns los in de wijk. Lees verder

Lees verder

Nederland neemt verantwoordelijkheid
voor biodiversiteit
De nieuwe taskforce "Biodiversiteit en
Natuurlijke Hulpbronnen" gaat de regering
adviseren over maatregelen die de biodiversiteit op langere termijn moeten
beschermen. Lees verder

Deze e-mail nieuwsbrief is een uitgave van
het ministerie van Landbouw, Natuur en

Contact:

Toezending beëindigen? Als u de e-

Ministerie van LNV

Voedselkwaliteit, Directie Natuur.

Directie Natuur
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
doenlaten@minlnv.nl

mail nieuwsbrief Natuurbeleid in de
praktijk niet meer wilt ontvangen, klik

Voor een abonnement op deze emailnieuwsbrief kunt u terecht op de pagina
abonneren van de website van het

dan hier.

www.minlnv.nl/natuurwetgeving

ministerie van LNV. Voor een abonnement
op het magazine Doen&Laten kunt u een email sturen naar doenlaten@minlnv.nl,
vermeld daarbij a.u.b. uw adresgegevens.

Bestaand gebruik niet meer vergunningplichtig
De Tweede Kamer is akkoord met een wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998. De wijziging betreft de vergunningverlening
voor het zogenaamde "bestaand gebruik".
Onder bestaand gebruik verstaan we alle activiteiten of handelingen die op 1
oktober 2005 (toen de Natuurbeschermingswet 1998 in werking trad) in en
om een Natura 2000-gebied plaatsvonden of werden verricht. Een verdere
voorwaarde is dat de activiteiten sindsdien niet (wezenlijk) veranderd zijn.
Dit bestaand gebruik krijgt in principe ook een plek in het Natura 2000beheerplan.
Tot het moment dat het beheerplan wordt vastgesteld is bestaand gebruik nu vergunningplichtig. Wanneer de
wetswijziging van kracht wordt (de Eerste Kamer moet ook nog instemmen), is er geen vergunning meer nodig voor
bestaand gebruik tot het moment dat het beheerplan is vastgesteld. Op deze versoepeling is een uitzondering
gemaakt voor bestaand gebruik dat een schadelijk effect heeft op het Natura 2000-gebied. Wanneer beheerplannen
voor de Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld kan het voor ondernemers alsnog nodig zijn een vergunning voor een
bedrijfsmatige activiteit aan te vragen. Dit is het geval als die (bestaande) activiteit niet in het beheerplan is
opgenomen.
Terug naar inhoudsopgave

Uitzetten exoten niet ongevaarlijk
Een overenthousiaste bewoner van de Amersfoortse wijk Vathorst die zijn
buurt een beetje wilde verlevendigen, liet dit voorjaar tien Japanse
witbuikeekhoorns los in de wijk.
Het introduceren van exoten is echter onwenselijk en verboden. De
witbuikeekhoorn zou hier de inheemse rode eekhoorn kunnen verdringen,
zoals in Engeland gebeurde door de grijze eekhoorn nadat die daar werd
geïntroduceerd. Toen het loslaten van de witbuikeekhoorns bekend werd,
kreeg de bewuste Amersfoortse bewoner dan ook onmiddellijk van het
ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te horen dat hij op eigen
kosten een gespecialiseerd bedrijf moest inhuren om de diertjes weer te
vangen.
Het ministerie wil de introductie van exoten graag voorkomen of, als ze al aanwezig zijn, de problemen die ze kunnen
opleveren binnen de perken houden. Nieuwe exoten kunnen namelijk een bedreiging vormen voor de
volksgezondheid, de veiligheid en de biodiversiteit. De volksgezondheid kan in het geding zijn als exoten giftig zijn of
ziekten overbrengen. Een gevaar voor de veiligheid vormen bijvoorbeeld muskusratten die dijken ondermijnen. De
biodiversiteit wordt bedreigd als exoten inheemse dier- en plantensoorten eten, ziek maken of verdringen, zoals
mogelijk bij de eekhoorns had kunnen gebeuren. Meer informatie over het exotenbeleid is te vinden in het dossier
biodiversiteit
Terug naar inhoudsopgave

Nederland neemt verantwoordelijkheid voor biodiversiteit
De nieuwe taskforce ‘Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen’ gaat de
regering adviseren over maatregelen die de biodiversiteit op langere termijn
moeten beschermen. De komst van deze taskforce vloeit voort uit het
beleidsprogramma 'Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor
altijd', dat kort voor het zomerreces is aangenomen door de Tweede Kamer.
In het beleidsprogramma staat aangegeven hoe de regering de komende vier
jaar de aantasting van biodiversiteit wil verminderen en duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen wil bevorderen. De taskforce buigt zich vooral
over de mogelijkheden na 2011. De samenstelling van de taskforce zal
komend najaar bekend zijn. Biodiversiteit - de verscheidenheid aan
levensvormen op aarde - is van groot belang, maar wordt nog steeds ernstig bedreigd.
Dat komt door de wereldwijde klimaatverandering, de toename van consumptie, vervuiling, introducties van vreemde
soorten en overexploitatie van de natuur. Ook het Nederlandse productie- en consumptiegedrag draagt hiertoe bij, wat
ons medeverantwoordelijk maakt. Het beleidsprogramma richt zich vooral op het duurzamer maken van de handel in
hout, soja, palmolie, biomassa en veen. Tevens wordt verkend in hoeverre het mogelijk is om de rol van ecosystemen
uit te drukken in geld, zodat de biodiversiteit een volwaardige plaats krijgt in economische afwegingskaders.
Ook het bevorderen van het zinvol aanwenden van biodiversiteit in productieprocessen onder andere in de landbouw,
het behoud en duurzaam gebruik van ecologische netwerken en het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit
van zeeën en oceanen behoren tot de prioriteiten. Ter ondersteuning hiervan zal het kabinet de samenwerking met
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden vergroten. Daarnaast worden kennis, onderzoek,
communicatie en educatie over biodiversiteit bevorderd.
Terug naar inhoudsopgave

EHS blijft haalbaar in 2018
Minister Verburg blijft erbij dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2018
klaar moet kunnen zijn. Als alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid
nemen en als zij ook allemaal zorgen voor maatschappelijk draagvlak, dan
moet het kunnen lukken.
Dit zei de minister tijdens een Algemeen Overleg over het omzetten van
landbouwgrond in natuur met de Tweede Kamer op 26 juni 2008. Maar het
zal niet eenvoudig zijn, geeft Verburg toe, omdat er veel claims liggen op de
beschikbare grond. Uitgangspunt moet zijn dat het belang van natuur niet
onderdoet voor de belangen van wonen, werken en infrastructuur.
Een aantal kamerfracties stelde ter discussie of de realisatie van de EHS nog wel doorgezet moet worden. CDA en VVD
stelden dat er goede landbouwgrond wordt omgezet en dat zou volgens deze fracties in tijden van een wereldwijde
voedselcrisis eigenlijk niet moeten gebeuren. Verder maken de meeste fracties zich zorgen over het beschikbare
budget voor de EHS. Zij vrezen dat het te klein is om in 2018 de EHS gerealiseerd te kunnen hebben. De minister ging
kort in op de discussie over onteigenen, die is aangezwengeld door een advies van de Raad voor het Landelijk Gebied.
Het ministerie komt later met een uitgebreide reactie daarop.
Tot die tijd houdt Verburg vast aan het uitgangspunt om onteigening te beperken tot maximaal tien procent van de te
verwerven grond. Bovendien blijft het doel de EHS voor een groot deel te laten beheren door agrariërs. Verder zegde
de minister toe dat provincies flexibel mogen omgaan met de invulling van de EHS. Als kleine wijzigingen in de EHS
grote positieve effecten hebben op het draagvlak, is dat beter dan star vasthouden aan de oorspronkelijke plannen,
vindt Verburg.
Terug naar inhoudsopgave
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