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Het natuurgevoel van... Staf Depla

“Natuur is een bron
van ontspanning”

Nederland niet strikter dan andere
lidstaten bij implementatie VHR
Nederland is niet strikter bij de implementatie van de Vogel- en
Habitatrichtlijn dan andere lidstaten. Dat blijkt uit onderzoeken door het Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS
van de Universiteit Utrecht en Alterra, onderzoeksinstituut van
Wageningen UR, in opdracht van het ministerie van LNV.
Aanleiding tot de onderzoeken was
het gegeven dat sinds het Kokkelvisserij-arrest vaker overheidsbeslissingen bij de bestuursrechter zijn
gesneuveld op de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn. Begrippen uit artikel
6 van de Habitatrichtlijn zoals ‘signiﬁcante gevolgen’, ‘cumulatieve effecten’
en ‘dwingende redenen van groot
openbaar belang’ blijken niet eenvoudig toe te passen. Elke lidstaat blijkt

een eigen wettelijk toetsingskader te
hebben ontwikkeld om activiteiten te
beoordelen op mogelijke negatieve
effecten op Natura 2000-gebieden.
In Nederland is dat de gewijzigde
Natuurbeschermingswet 1998.
Andere landen blijken het vergunningstelsel ook toe te passen
op bestaande activiteiten waarvoor periodiek opnieuw vergun-

Gedragscode voor landschapsbeheer

Foto: Landschap - Barend Hazeleger

De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg kan aan de slag met haar eigen gedragscode. Onlangs keurde
de minister van LNV de gedragscode van deze stichting goed. Het is
daarmee naast die voor de bossector en de Krimpenerwaard de derde
goedgekeurde gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet.

“I

k ben weliswaar een echt stadsmens, ik zou nergens anders willen wonen”, zo vertelt Staf Depla, Tweede-Kamerlid voor het PvdA,
“maar zodra ik de kans krijg, in de vakantie of in het weekend, ga
ik de natuur in, om me te ontspannen door me even ﬂink in te spannen.”
Nu krijgt hij als druk Kamerlid helaas minder vaak de kans dan hij zou willen, maar als het even kan, ﬁetst hij graag in een kwartiertje naar Amelisweerd, een landgoed bij Utrecht dat als druk bezocht stadspark fungeert.
Als hij iets meer tijd heeft, gaat hij naar
Zuid-Limburg om te wandelen. “Dat
vind ik echt de mooiste natuur van
Nederland. Die afwisseling van bos en
open land, dat coulissenlandschap met
die heuvels en beekjes, daar geniet ik
van. Ik vind het ook heerlijk om daar
echte rust te ervaren, geen verkeersgeluiden, en dat in een toch best dichtbevolkt deel van Nederland. Voor een
hele vakantie krijg ik de kinderen ove-

rigens niet meer warm voor wandelen
in Limburg, maar de bestemming blijft
wel altijd de natuur. Vorig jaar zijn we
wezen wildwatervaren en wandelen
in Spanje, en ook canyoning, door een
rivier heen een kloof beklimmen, vinden we heel leuk. Natuur beschermen
is heel belangrijk. We moeten zorgen
dat soorten behouden kunnen blijven.
Het is toch wat onfatsoenlijk als wij
mensen als enige soort over zouden
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blijven. Maar natuur is vooral ook voor
veel mensen een bron van ontspanning dichtbij huis, of verder weg, en
fungeert als ontmoetingsruimte. In
Amelisweerd bijvoorbeeld komt wel
een miljoen bezoekers per jaar. En toch
kun je ook daar ’s ochtends vroeg, in
een aﬂopend hoekje bij een overgang van weiland naar bos, zomaar
een ree tegenkomen. Dat is toch een
gelukzalig idee, als je dat mag zien!”

De wet in het veld
Natura 2000: geslaagde pilot
Soortendatabase favoriet
Nieuw op de website

De stichting IKL is een provinciaal
werkende organisatie die zich bezig
houdt met landschapsbeheer. Voor
veel van deze werkzaamheden is de
Flora- en faunawet van toepassing en
de gedragscode is bedoeld om onbedoelde verstoring van beschermde
soorten te voorkomen. Ook is het de
basis voor vrijstellingen voor verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet.
In zijn goedkeuringsbrief benadrukt
minister Veerman nog eens dat de
vrijstelling van de verbodsbepalingen
in Flora- en faunawet alleen gelden als
de medewerkers van IKL aantoonbaar
handelen volgens de gedragscode. De
toepassing van de gedragscode moet
daarom goed worden gedocumenteerd. In de gedragscode zit hiervoor
een formulier voor een uitgebreide
inventarisatie, een checklist voor
de opzichtercontrole en een registratieformulier voor incidenten.
De gedragscode is overigens niet speciﬁek gekoppeld aan de IKL. Ook mensen
elders in Nederland die soortgelijk
werk uitvoeren in het landschapsbeheer mogen van de gedragscode van
IKL gebruik maken. Ook zij moeten
dan uiteraard wel kunnen aantonen
dat ze volgens de code werken.

In deze uitgave van Doen&Laten
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ning moet worden verleend.
Wel blijkt de jurisprudentie te verschillen per lidstaat. In Duitsland en
Oostenrijk zijn relatief veel rechterlijke
uitspraken gedaan. Voor Engeland
en Frankrijk geldt dit in mindere
mate en in Vlaanderen is nauwelijks
jurisprudentie. Een verklaring kan
schuilen in de verschillende bestuursculturen. Engeland en Zweden kennen
namelijk zelfstandige bestuursorganen (zbo) voor wettelijke taken op
het gebied van natuurbescherming,
inclusief advisering over vergunningverlening voor activiteiten met
gevolgen voor Natura 2000-gebieden.
In Frankrijk wordt met relatiemanagers gewerkt, die een enigszins
vergelijkbare functie vervullen.

Landschapselementen in Midden-Limburg
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Voormalig
Akzo-terrein:

verder verspreidt. De verwachting is
dat de vervuiling er nooit helemaal
uit zal gaan en het in principe een
eeuwigdurende beheersing zal zijn.

maal op de ander. Dat is wel eens lastig. Maar ik denk dat we er hier goed
zijn uitgekomen, simpelweg omdat
deze sanering de enige optie was.”

Twee provincies en
twee gemeenten

Onthefﬁngsaanvraag
voor heideblauwtje

milieu- en natuurbescherming
op gespannen voet

De betrokken partijen waren het vrij
snel eens over de sanering. Toch zit
er inmiddels bijna vijftien jaar tussen
de eerste plannen en de daadwerkelijke uitvoering die dit najaar van start
gaat. Dit heeft alles te maken met het
naastgelegen natuurgebied. Want daar
moeten de pompen komen. En dus
moet er in het natuurgebied ook een
pijpleiding komen om het water af te
voeren. Maar het gebied Weerter- en
Budelerbergen is beschermd als Natura
2000-gebied en er komen enkele door
de Flora- en faunawet beschermde
planten- en diersoorten voor. De
aanleg van de leidingen en de bijbehorende onderhoudspaden zouden
strijdig zijn met de natuurwaarden.

Voor de uiteindelijke vergunning er
was, is er een onderzoek uitgevoerd
dat moest laten zien of er natuurwaarden in het geding zouden zijn.
Deze toets leverde op dat er effecten
te verwachten zijn op enkele door
de Flora- en faunawet beschermde
soorten. Maar die effecten kunnen
door extra maatregelen goeddeels
weg worden genomen, compense-

Weerter- en Budelerbergen

S

oms kan de natuurbescherming op gespannen voet staan
met andere maatschappelijke doelen. Dat ondervonden partijen bij de sanering van een ernstig vervuild industrieterrein
bij Weert. Na vijftien jaar overleggen en overtuigen, kan de sanering eindelijk van start gaan. Met behoud van natuurwaarden.
Veertig jaar lang werden er op het
terrein in Weert de zogenaamde cfk’s
geproduceerd. In het begin was iedereen enthousiast over deze stoffen maar
in de loop der jaren werd duidelijk
dat cfk’s een ernstig milieuprobleem
opleverden. En dan ging het niet alleen
om de effecten op de ozonlaag maar
ook op de effecten in de bodem. De
productie van cfk’s heeft in ieder geval
in Weert tot ernstige bodemverontreiniging geleid. Fluoride, gechloreerde
koolwaterstoffen en cfk’s zijn inmiddels heel diep de bodem ingedrongen.
De verontreiniging is dermate ernstig
dat het voor iedereen zonneklaar is
dat dit niet mag blijven zitten en dat
er een sanering moet plaatsvinden.

Grondwater rondpompen
Dus maakte een ingenieursbureau
begin jaren negentig al een sanerings-
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plan voor het terrein. Toch kwam het
niet tot een daadwerkelijk uitvoering

onder het naastgelegen natuurgebied Weerter- en Budelerbergen.

Sanering zou strijdig zijn met
de natuurbeschermingsregels
van de sanering omdat deze strijdig
zou zijn met de natuurbeschermingsregels. Om te begrijpen hoe dat dan
kan, eerst even het saneringsplan in
vogelvlucht. In de loop van de jaren
is de vervuiling tot op twintig of
dertig meter diepte doorgedrongen.
Niet alleen recht naar beneden maar
de stoffen zijn met het grondwater
ook zijwaarts meegevoerd. Inmiddels
ligt er een grote ondergrondse ‘vlek’
verontreiniging die zich tot enkele
tientallen meters buiten het voormalig Akzo Nobel-terrein bevindt. In
feite ligt de verontreiniging nu ook

Afgraven van de grond was niet mogelijk onder een fabriek die nog volop in
productie is, en in het natuurgebied is
afgraven te duur. Dus is bedacht om
het grondwater onder het industrieterrein en het natuurgebied te isoleren.
Dat kan door op het uiterste puntje
van de vlek enkele verticale putten
te slaan. Daar wordt het vervuilde
grondwater opgepompt en na zuivering weer aan de andere kant van
de ‘vlek’ in de bodem gepompt. Het
wordt dus min of meer een geïsoleerd rondpompend systeem. Het
voorkomt dat de verontreiniging zich

rende maatregelen bleken niet nodig.
Toch vond het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
het noodzakelijk dat er een onthefﬁngsaanvraag zou komen voor enkele
soorten waaronder het heideblauwtje.
Uit aanvullend inventariserend veldonderzoek bleek dat deze soort toch
geen hinder zou ondervinden van de
sanering. Van Vliet: “Ik ben blij dat we
nu dus toch aan de slag kunnen. In
feite kunnen we nu gewoon het oude
plan dat er al jaren lag, gaan uitvoeren. We moeten alleen de planning
enigszins aanpassen omdat we niet in
het broedseizoen kunnen werken.”

“In zo’n project loop je er als
ondernemer dan tegenaan
dat er geen overheidspartij
is die de regie heeft”

Gelukkig zijn de betrokken partijen
er inmiddels wel samen uit, maar
ook vindt iedereen dat het te lang
heeft geduurd. Want ondertussen is de vlek met gevaarlijke stoffen wel steeds groter geworden.
En dat is voor een ondernemer erg
lastig, zegt ook Jan Kees van Vliet
van projectontwikkelaar Mourik.
Mourik kocht anderhalf jaar geleden het terrein van Akzo Nobel. Het
saneringsplan dat het ingenieursbureau enkele jaren daarvoor dus al had
opgesteld, ‘kregen ze er bij’. Van Vliet:
“Wij hebben ons uiteraard goed gerealiseerd dat het terrein vervuild was en
dat we het moesten saneren. Ook wisten we dat dit moeilijk lag vanwege de
natuurwaarden. Het was vooral ingewikkeld omdat we met al die verschillende overheden te maken hebben. Het
toeval is namelijk dat de provinciegrens
en daarmee ook de gemeentegrens
precies over het terrein loopt. En in
zo’n project loop je er als ondernemer
dan tegenaan dat er geen overheidspartij is die de regie heeft. Er is geen
partij die zegt: dit is het probleem, dit
moet gesaneerd worden. En dit is het
plan, zo gaan we het doen. Alle overheden hebben zo hun eigen belangen
en invalshoeken en men wacht alle-

Jan Kees van Vliet
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Ondernemen op de grens van Nationaal Park De Oosterschelde
“Hier mag je nog bovenop de dijk staan”

Foto: Bart Siebelink

O

p veel plekken langs de Oosterschelde mag het niet meer
omdat het verstorend is voor vogels: bovenop de dijk staan
en uitkijken over het water. Laat staan dat je de drooggevallen platen kunt betreden. Maar bij Camping De Muie is het
nog toegestaan, dit stuk dijk is eigendom van de camping.

“Oude rechten”, verklaart Joost Bakker, die samen met
zijn vrouw Coby en dochter Nicole eigenaar is van Camping De Muie bij het dorp Sint Maartensdijk op Tholen.
“Tegenwoordig zou je hier nooit meer een bedrijf kunnen
starten. Maar toen wij hier in 1967 begonnen, kon dat
allemaal nog. We kochten een zogenoemd karreveld, een
strook grond onderaan de dijk vol kuilen en plassen op de
plekken waar vroeger de grond is afgegraven om de dijk
mee te maken. Dat hebben we moeten egaliseren om de
camping te beginnen. Tegenwoordig zou dat ondenkbaar
zijn, want die karrevelden zijn nu streng beschermd.”
Wat betekent het voor uw bedrijf om pal
naast een Nationaal Park te zitten?
“Om eerlijk te zijn is het niet in alle opzichten zaligmakend.
Zo zijn snelvaren en waterskiën al sinds jaren verboden.
Dat kost je toch een deel van je doelgroep, al komen daar
mettertijd weer andere mensen voor in de plaats.”
Is dat het enige?
“Helaas niet. Het grootste probleem is dat je bijna niet
meer kunt uitbreiden. We hadden al elf hectaren grond
bijgekocht, maar zijn acht jaar met gemeente en provincie in de slag geweest om de bestemming gewijzigd te krijgen van agrarisch naar recreatief. Nu mogen
we eindelijk groeien van 197 naar 272 plaatsen.”
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Hoe belangrijk is het om uit te breiden?
“Van levensbelang. Dat komt bijvoorbeeld doordat de
standplaatsen steeds groter worden. In onze begintijd was
de gemiddelde stacaravan zes meter lang. Tegenwoordig
worden ze zo klein niet eens meer gemaakt. De plekken
moeten dus navenant kunnen meegroeien, anders red je
het niet. Daar komt bij dat als je de oppervlakte van een
plek anderhalf keer zo groot maakt, je de prijs niet met
de helft kunt verhogen, want dat laat de markt niet toe.”
Welke kansen biedt de directe nabijheid van het Nationaal Park?
“Natuur doet het goed in onze promotie. Dat gebruiken
we nu al op onze website en er is zeker een publiek voor.
De status van Nationaal Park biedt ook extra promotiemogelijkheden. Dat zijn we nu aan het onderzoeken met een
onlangs opgerichte club waarin acht campingeigenaren
aan de Oosterschelde verenigd zijn. We zouden een rol
kunnen vervullen bij het verspreiden van promotiemateriaal
voor het Nationaal Park. Er komen informatieborden en
één camping beschikt al over getraind baliepersoneel.”
Hoe ziet u de toekomst?
“Een beetje argwanend, omdat we al behoorlijk wat
beperkingen hebben ervaren. Tot nu toe is ermee te leven,
maar je weet nooit wat er verder aan regels op je afkomt.”

De eigenaren van Camping De Muie op hun dijk aan de Oosterschelde: Joost Bakker, zijn vrouw Coby,
hun dochter Nicole en kleindochter Joëlle.

“De status van Nationaal
Park biedt extra promotiemogelijkheden”

Nationaal Park
Oosterschelde

D

e Oosterschelde is met ca. 37.000 hectare en
125 kilometer oeverlengte het grootste nationaal park van Nederland. Als voormalige rivierarm
was er lange tijd zowel zoet als zout water. Sinds
de Deltawerken zijn de rivieren echter afgesloten,
waardoor de Oosterschelde verzoutte. De Oosterschelde is aangewezen als Natura 2000-gebied.
Bijzondere habitats zijn de kleiige kwelders met pioniervegetaties van zeekraal en andere zoutminnende
soorten. Een Habitatrichtlijnsoort die hier bijzonder is
op Europees niveau is de noordse woelmuis. Verder
kenmerkt het gebied zich door de bij eb droogvallende
slikken, die van groot belang zijn voor grote aantallen kluten, visdieven, strandplevieren en dwergsterns,
maar ook voor andere steltlopers, eendachtigen en
meeuwen. Bekend uit dit gebied zijn de zeehonden
en de bruinvissen, die er met enige regelmaat worden
gezien. Het rijke onderwaterleven is bijzonder populair
bij sportduikers. Achter de dijken liggen karrevelden,
inlagen en kreekgebieden als zichtbare herinneringen aan de ontstaansgeschiedenis van dit gebied.
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Inventarisatie:
hoe recent,
hoe gedetailleerd?

O

m te weten of een activiteit effect heeft op een beschermde
soort is het in de eerste plaats natuurlijk nodig om te weten of
er op de beoogde locatie beschermde soorten zitten. Inventariseren dus. Maar is het voor een onthefﬁng op de Flora- en faunawet
nodig om elke vierkante meter minutieus te onderzoeken, en hoe erg is
het als het vijf jaar geleden is gebeurd? Het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een handreiking om duidelijkheid in de zaak te brengen. Intussen zitten ook de gemeenten niet stil.

In tegenstelling tot beheer- en
onderhoudswerkzaamheden, kan bij
ruimtelijke ingrepen voor de strikt
beschermde soorten van tabel 3 nooit
een gedragscode gelden. Als deze
soorten kunnen vóórkomen, moet
altijd een uitgebreider veldonderzoek
uitwijzen of ze er ook daadwerkelijk

Tijdens de studiebijeenkomsten over
de Flora- en faunawet voor beheerders
van openbaar groen vonden verhitte
discussies plaats. Bestendig beheer en
ruimtelijke ontwikkelingen waren het
onderwerp van gesprek op deze dagen,
georganiseerd door de Vereniging
Stadswerk Nederland, platform voor
gemeenten en bedrijven die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving.
Voor bestendig beheer heeft Stadswerk
een gedragscode gemaakt en voorgelegd aan LNV, en een leidraad ontwikkeld, maar hoe moet dat bij ruimtelijke
ontwikkelingen? Is een globale indruk
van de voorkomende planten of dieren
genoeg, of moet er altijd een ecoloog
naar toe om elke mogelijke vleermuisverblijfplaats te onderzoeken?

zitten en of ze last zullen hebben van
de geplande activiteiten. Vervolgens
moet een onthefﬁng aangevraagd
worden. Stefan Vreugdenhil van Dienst
Landelijk Gebied - Regio West krijgt
vrijwel dagelijks zulke aanvragen op
zijn bureau. Hij kijkt of er een goed
inventarisatie-onderzoek bij de aanvraag zit. Hoe recent en gedetailleerd
dat onderzoek moet zijn, staat precies
in de handreiking waar DLG en LNV
momenteel aan werken (zie kader).
Aan de aanvraag kan Vreugdenhil echter wel zien of naar de juiste soorten is
gezocht. “Als er bijvoorbeeld een oud
gebouw wordt gesloopt maar er wordt
niets gezegd over vleermuizen, dan
gaat er op zijn minst een telefoontje
naar de aanvrager voor opheldering.”
Een goede voorbereiding vergroot de
kans op een snelle onthefﬁngverlening
aanzienlijk, weet Vreugdenhil. “Als
ﬂora en fauna vanaf het begin in de
planning zijn meegenomen, met daarin
voorstellen voor mitigatie en compen-

de gele helmbloem aan”
satie, is de kans groot dat de aanvraag
in een keer wordt goedgekeurd. Helaas
gebeurt dat nog niet altijd, want in
de helft van de gevallen is het nodig
om meer informatie op te vragen.
We hopen dat dit met die handreiking minder vaak nodig zal zijn.”

Quick scan
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te kijken wat er redelijkerwijs zou
kunnen zitten. Vervolgens houden
we bij de werkzaamheden in principe
met al die mogelijke soorten rekening, of ze er nou zitten of niet. Een
gedetailleerde inventarisatie is dan
niet nodig. Alleen als het ingewikkeld of duur is om alle soorten ter
plaatse te beschermen, gaan we eerst
kijken of ze er ook echt zitten.”

“Wel troffen we op de muur

Leidse gedragscode
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is zo’n
globale indruk van wat er aan soorten
voor kan komen wel een eerste vereiste. Bij sommige gemeenten bestaat
die al, maar andere zullen een zogenaamde quick scan moeten uitvoeren,
om te bekijken wat voor type natuur
het betreft. Daarmee wordt duidelijk
of soorten uit tabel 1, 2 of 3 van de
Flora- en faunawet verwacht kunnen
worden. Voor soorten uit tabel 1 is
het zogenaamde ‘zorgvuldig handelen’ voldoende, zoals verwoord in de
wet. Voor soorten uit tabel 2 is er in
een aantal gevallen een gedragscode
waarmee gewerkt kan worden, zodat
ook daarbij geen onthefﬁng nodig is.

Foto: Paul Busselen

Als soorten van tabel 3
kunnen voorkomen, moet
uitgebreid veld-onderzoek
uitwijzen of ze er zitten
Foto: Niels Gilissen

In Leiden gaat het redelijk goed met
de onthefﬁngsaanvragen, onder
andere omdat de projectleiders goed
worden voorbereid. “Onze wethouder
wilde naast de landelijke gedragscode
bestendig beheer ook graag snel een
gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen”, vertelt Jasper Groos van de
gemeente Leiden. ”Omdat het er niet
naar uitzag dat de VNG en Stadswerk
op korte termijn een landelijke code
zouden opstellen, zijn we zelf maar
aan de slag gegaan. We verwachten
voor onze Leidse gedragscode binnenkort de deﬁnitieve goedkeuring
van het ministerie van LNV. Er is al
veel belangstelling getoond vanuit
andere gemeenten. Onze code houdt
in dat we een quick scan doen om

Dat dit in de praktijk werkt, blijkt uit
de onthefﬁng die Leiden onlangs
kreeg voor de sloop van een pand
in de historische binnenstad. Groos:
“We hebben goed onderzocht of er
geen vleermuizen of gierzwaluwen
zaten. Wel troffen we op de muur de
gele helmbloem aan, een soort uit
tabel 2, die hier in Leiden op de vele
oude muren overigens doodnormaal
is, en ook veel in tuintjes staat. Daar
hebben we dus een onthefﬁng voor
moeten aanvragen, waarin we meteen
meldden dat er geen vleermuizen
waren aangetroffen, maar dat we bij
de nieuwbouw wel gunstige omstandigheden voor vleermuizen zullen
creëren. Nu hebben we de onthefﬁng
binnen, met één aanvullende voorwaarde. En dus gaat de projectleider
binnenkort met een beitel en een pot
het helmbloempje uitbikken, en er
een mooi nieuw plekje voor zoeken.”

Het concept van de ‘Gedragscode
bestendig beheer gemeentelijke
groenvoorzieningen’ is samen met
een uitgebreide leidraad voor ¤ 50
op te vragen bij info@stadswerk.nl.
De ‘Gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden’ staat ter inzage
op de site van LNV in het dossier
Natuurwetgeving, in het linkermenu
onder Flora- en faunawet > Gedragscodes. Ook is de code gratis op te
vragen bij de gemeente Leiden.
Zodra de ‘handreiking onthefﬁngverlening’ beschikbaar is op de website van
LNV, wordt dit in de e-mailnieuwsbrief
natuurwetgeving aangekondigd.

Handreiking
In de ‘handreiking onthefﬁngverlening’ die LNV momenteel
opstelt, staat over hoe recent
een inventarisatie moet zijn het
volgende. In gebieden waar veel
veranderd is, of waar dynamische
soorten te verwachten zijn, moeten de inventarisatiegegevens zeer
recent zijn. Hoe dan ook mogen
de gegevens niet ouder zijn dan
vijf jaar, maar voor soorten uit
tabel 3 kan drie jaar al oud zijn.
Over de detaillering stelt de handreiking dat dit afhankelijk is van
de verwachte soorten. Voor tabel
2-soorten kan een globale habitatanalyse voldoende zijn, maar voor
tabel 3-soorten (zoals vleermuizen)
is de exacte verblijfplaats nodig.
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De wet in het veld
Kennis, ervaring en
een goed netwerk

B

rigadier Henk Harder van Politie Hollands Midden is een man
met een missie. Als enige fulltime milieudeskundige groene
wetten bij het korps doet hij er alles aan om te zorgen dat de
Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Visserijwet
in zijn deel van Zuid-Holland zo goed mogelijk gehandhaafd worden.
Zijn mobieltje staat dag en nacht aan, en als politiemensen of Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) vragen hebben over groene
wetgeving of hun bevoegdheden daarin, weten ze hem te vinden.
Sinds het opheffen van de veldpolitie
is er helaas veel expertise verloren
gegaan over het buitengebied, maar
Harder is er de man niet naar om het
daarbij te laten zitten. Hij organiseert
dan ook jaarlijks praktijkdagen over
groene wetgeving voor politiemensen
en boa’s, waarvoor hij zelf het lesmateriaal schrijft en een uitgebreide website met achtergrondinformatie heeft
opgezet. Tijdens deze dagen oefenen
de deelnemers op basis van realistische casussen en raken ze vertrouwd
met hun bevoegdheden. Harder: “We
hebben bijvoorbeeld sinds de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998
niet alleen opsporingsbevoegdheid,
maar zijn ook bevoegd tot het houden van toezicht. Dat betekent dat we
mensen niet pas aan kunnen houden
als ze verdacht zijn, maar ook auto’s
of boten mogen doen stilhouden en
mensen vragen om hun vergunning,
of naar wat ze gedaan hebben als je
ze uit een natuurgebied ziet komen.”

zijn. Bij het kweken van roofvogels
gebeuren bijvoorbeeld wel eens dingen
die niet door de beugel kunnen, zoals
het ringen van wilde jongen in een
nest. Als mensen dan zien dat iemand
regelmatig naar een roofvogelnest
gaat, en een ander weet te melden dat
die persoon ineens vreemd veel jonge
uilen aanbiedt, dan passen wij dat als
stukjes van een legpuzzel in elkaar.”
Zelf is Harder hartstochtelijk overtuigd
van het belang van de handhaving
van de natuurbeschermingswetten,
dus het steekt hem wel eens dat het
groene milieu bij politie en justitie
een beetje een ondergeschoven kindje
is, qua bemensing én qua boetes.
“Dan hebben we iemand betrapt die
een beschermde vogel als lokvogel
gebruikte, en dan krijgt die van het
Openbaar Ministerie een schikking van
44 euro aangeboden! Dat is natuurlijk
belachelijk als je alleen al bedenkt hoeveel van onze tijd daarin is gaan zitten,

“Sinds het opheffen van de veldpolitie
is veel expertise verloren gegaan”

Harder organiseert jaarlijks praktijkdagen over
groene wetgeving. Foto: Rita van Biesbergen
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Essentieel voor zijn werk zijn kennis,
ervaring en een goed netwerk, vindt
Harder. “In je eentje kun je natuurlijk
nooit alles doen. Maar ik spreek veel
mensen, telefonisch of in het veld, en
daar krijg ik veel informatie van. Ook
boa’s fungeren als onze ogen en oren
in het veld, bijvoorbeeld als ze iets zien
in gebieden waar ze zelf niet bevoegd

maar ook los daarvan. Of iemand
dempt een sloot en negeert daarbij de
eis in de vergunning om het waterpeil te verlagen en de dieren uit te
vangen, en komt er met tweeduizend
euro vanaf. Daar lacht zo iemand toch
om! Terwijl de bedragen bij ‘grijze’
milieudelicten, illegale lozingen of zo,
vaak wel het tienvoudige bedragen.”

Natura 2000-gebied Abtskolk. Foto: Jaap Hart

Geslaagde pilot inspraakprocedure
bij aanwijzing Natura 2000-gebieden

O

p basis van een geslaagde pilot in Noord-Holland, ontwikkelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een standaardaanpak voor de communicatie rondom de
inspraakprocedures voor de 161 Natura 2000-aanwijzingsbesluiten die na de zomer van dit jaar in tranches zullen volgen.

De pilot betreft de aanwijzing van het
ruim 600 hectare grote weidegebied
‘Abtskolk & De Putten’ (pal achter de
Hondsbossche Zeewering ten zuiden
van Petten) dat door een uitspraak
van de Raad van State de status krijgt
van Vogelrichtlijngebied omdat er
dwergganzen overwinteren. Nieuw
in deze aanwijzingsprocedure is de
openbare bijeenkomst die halverwege
de inspraaktermijn van zes weken is
gehouden in Petten. Het eerste deel
van deze goedbezochte avond stond
in het teken van informatievoorziening door het ministerie van LNV.
Het tweede deel was een hoorzitting
onder regie van het Inspraakpunt dat

een ruime expertise met inspraaktrajecten heeft opgebouwd bij Verkeer
en Waterstaat. Bovendien vervult het
Inspraakpunt een neutrale rol, die
mede tot uiting kwam in de keuze
voor een onafhankelijk voorzitter om
de hoorzitting te leiden. De reacties
en vragen van de aanwezigen tijdens
deze hoorzitting zijn op band opgenomen, zodat deze direct als zienswijzen
bij de besluitvorming konden worden
betrokken. Ook na deze bijeenkomst
hadden mensen nog voldoende tijd
om schriftelijke zienswijzen kenbaar
te maken, waarmee het totale aantal
inspraakreacties op een kleine vijftig is
uitgekomen. “De meeste zienswijzen

“Vooral de landkaartjes zijn handig”

D

e naam van een plant- of diersoort intikken en je hebt direct
een compleet overzicht van alle wettelijke bepalingen die erop
van kracht zijn. Dat is mogelijk via de database ‘Soorten in wetgeving en beleid’ op de website van het ministerie van LNV.
Bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke
Ordening (STAB) in Den Haag maken
de medewerkers hier dankbaar gebruik
van. Deze onafhankelijke stichting
heeft tot taak de bestuursrechter,
onder meer de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op neutrale wijze te voorzien van informatie

over de feiten en achtergronden van
geschillen op het gebied van milieu en
ruimtelijke ordening. De behoefte aan
complete en betrouwbare informatie
is er dus groot. Victorine Bogaardt,
adviseur Ruimtelijke Ordening bij de
STAB, heeft de link naar het onderdeel
‘natuurwetgeving’ dan ook onder haar
zogenoemde favorieten staan. “Je ziet

richten zich vooral op de begrenzing
van het gebied en op de eventuele
schade door vraat”, aldus beleidsmedewerker Eduard Osieck van het
ministerie van LNV die de avond als
zeer waardevol beschouwt. “Vooral
vanwege het persoonlijke contact.
Bepaalde lokale belangen zoals de
bollenteelt in een gedeelte van het
begrensde gebied, waarvan je anders
alleen maar via de stukken op de hoogte bent, krijgen na zo’n avond veel
meer betekenis.” Bij de inspraakprocedures na de zomer zullen er openbare
bijeenkomsten per cluster van aanwijzingsbesluiten worden gehouden.

direct de nieuwtjes onder ‘actualiteiten’. Verder kijken we heel vaak in de
soortendatabase en bij de gebiedsdocumenten. Waarbij vooral ook de
landkaartjes erg handig zijn, omdat
je bij geschillen heel vaak de exacte
geograﬁsche situatie moet kennen.”
De soortendatabase is te vinden via
de pagina www.minlnv.nl/natuurwetgeving. In het linkermenu staat een
categorie hulpmiddelen, de laatste van
deze hulpmiddelen is de soortendatabase. De kaartjes zijn te vinden onder
de kop ‘gebieden’ bij de hulpmiddelen.
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Nieuw op de website www.minlnv.nl/natuurwetgeving:
• Effectenindicator hulpmiddel bij Natura 2000-voortoets
• Gedragscode Stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL)
• Ontwerpbesluit aanwijzing Abtskolk
en De Putten als Natura 2000-gebied

Doen&Laten, magazine over natuurwetgeving in de praktijk, is een uitgave van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Gratis aanmelden voor Doen&Laten en/of de e-mailnieuwsbrief over natuurwetgeving kan door een e-mail met adresgegevens te sturen naar doenlaten@minlnv.nl
Contact:

Ministerie van LNV, Directie Natuur, Postbus 20401,
2500 EK Den Haag, T (070) 378 6868,
www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
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