Toelichting
Toelichting op de Natura 2000 ontwerpaanwijzingsbesluiten (3e tranche)
en verklarende woordenlijst.
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Besluit

Deze toelichting heeft betrekking op de ontwerpaanwijzingsbesluiten die in september 2008 ter
inzage zullen worden gelegd. Dit betreft de aanwijzing
van Habitatrichtlijngebieden en de wijziging van

Het besluit is in feite de juridische basis voor de aanwijzing
van het gebied onder de Vogel- en/of Habitatrichttijn. Elk
besluit bestaat uit een aantal artikelen.
In het geval dat sprake is van de aanwijzing van een

aanwijzingsbesluiten die in het verleden zijn genomen
voor Vogelrichtlijn-gebieden. Bij deze gelegenheid
zullen ook overlappende Habitatrichtlijngebieden en
Voge(richtlijngebieden worden samengevoegd tot Natura

Habitatrichtlijngebied geeft het eerste artikel van het besluit
de naam van het gebied (artikel 1, lid i) en wordt vervolgens
opgesomd voor welke habitattypen en soorten het gebied
is aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn. Artikel 2

2000-gebieden.

(artikel 1 indien uitsluitend Vogelrichtlijngebied) vermeldt
onder meer voor welke vogelsoorten het gebied onder de
Vogelrichtlijn is aangewezen.

Dit document geeft een toelichting op de opbouw en de
inhoud van de ontwerpbesluiten en de daarbij horende
Nota's van toelichting. Aan het eind is een verklarende
woordenlijst opgenomen met betrekking tot de begrippen
zoals gehanteerd in de ontwerpbestuiten en het Natura 2000
doelendocument.
De ontwerp-aanwijzingsbesluiten bestaan uit de formele
tekst van het besluit, een Nota van toelichting en één
of meer kaarten. In dit document wordt op de twee
eerstgenoemde onderdelen van een ontwerpbesluit een
toelichting gegeven. Een toelichting op de kaarten, die
de begrenzing van het aangewezen gebied weergeven, is
opgenomen in paragraaf 3.4 van de Nota van toelichting van
het aanwijzingsbesluit.

In het volgende artikel wordt de naam van het Natura
2000-gebied genoemd en wordt aangegeven dat het besluit
bestaat uit een Nota van toelichting (inclusief bijlagen)
en één of meer kaarten. Dit artikel verwijst verder naar
de instandhoudingsdoelstellingen die zijn opgenomen in
hoofdstuk 5 van de Nota van toelichting.
Tenslotte regelt het laatste artikel de publicatie en de
inwerkingtreding van het besluit. Dat laatste gebeurt na
vaststelling van het definitieve aanwijzingsbesluit waarbij
zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met dein
het kader van de inspraakprocedure ingediende zienswijzen.

Nota van toelichting

Inleiding
In de inleiding wordt kort ingegaan op de relatie tussen de
Nota van toelichting en het besluit. Daarnaast wordt in de
inleiding de opbouw van de Nota van toelichting besproken.
Aan de Nota van toelichting zijn twee bijlagen toegevoegd.
Bijlage A (voorzover van toepassing) laat zien welke
terreindelen zijn vervangen of zijn toegevoegd als
onderdeel van het VogelrichtLijngebied. Bijlage B omvat
een nadere toelichting op wijzigingen in habitattypen
en soorten waarvoor de gebieden worden aangewezen,
de selectie van Habitatrichtlijngebieden en de toedeLing
van de instandhoudingsdoelsteltingen aan de Natura
2000-gebieden.

Aanwijzingen Habitat- en Vogelrichtlijn
In hoofdstuk 2 worden de aanwijzingen onder de Habitaten Vogelrichtlijn kort toegelicht. Strikt gezien gaat het om
aanwijzing van gebieden als speciale beschermingszone
onder de Habitatrichtlijn (kortweg Habitatrichtlijrigebied).
Speciale beschermingszones onder de Vogelrichtlijn
(Vogelrichttijngebied) zijn al eerder aangewezen. In het
geval van Vogelrichtlijngebieden wordt het oorspronkelijke
aanwijzingsbesluit door middel van dit besluit gewijzigd
en/of aangevuld met instandhoudingsdoelstellingen. Ter
informatie zijn in voorkomende gevallen in een Appendix
delen uit de Nota van toelichting bij het oorspronkelijke
Vogelrichtlijnbesluit opgenomen. Deze hebben betrekking
op de selectie- en begrenzingscriteria die bij de aanwijzing
van het Vogelrichtlijngebied gebruikt zijn.
Er kunnen verschillen zitten tussen de oorspronkelijke
vogelkundige waarden (paragrafen 4.1 en 4.2) en de
vogelwaarden zoals vermeld in het ontwerpbesluit.
Verschillen zijn nader verklaard in bijlage B. Verder wordt
erop gewezen dat de informatie zoals opgenomen in
paragraaf 4.3 van de Appendix verouderd kan zijn.
Naast deze informatie wordt in dit hoofdstuk het
netwerk Natura 2000 besproken en wordt de relatie
gelegd met het Natura 2000 doelendocument (2006) en
het Natura 2000 profleLendocument (2008). Het Natura
2000 doeLendocument geeft het beleidskader van de
instandhoudingsdoelstellingen en de daarbij gehanteerde
systematiek. Het proflelendocument geeft onder meer
een beschrijving van de habitattypen en (vogel)soorten
waarvoor doelen zijn vastgesteld. Ook geeft dit document
een weergave van de gehanteerde interpretatie van de

habitattyperi en geeft een beeld van de relatieve bijdrage
van afzonderlijke gebieden aan het Natura 2000-netwerk.
Tevens wordt aangegeven in welke provincie(s) en in welke
gemeente(n) het betreffende Natura 2000-gebied ligt.
Beschermde natuurmonumenten [indien van
toepassing]
Een aantal Natura 2000-gebieden omvat tevens
deelgebieden die eerder zijn aangewezen op grond van de
Natuurbeschermingswet. ingevolge artikel isa, tweede en
derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt van
rechtswege de status van deze natuurmonumenten (voor
zover gelegen in het Natura 2000-gebied). Dit laat onverlet
dat de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura
2000-gebied mede betrekking hebben op de doelstellingen
ten aanzien van behoud, herstel en de ontwikkeling van het
natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis
van het gebied. Op de kaart is inzichtelijk gemaakt wat
de oorspronkelijke begrenzing van de beschermde
natuurmonumenten is. Het oorspronkelijke besluit tot
aanwijzing van het beschermde natuurmonument is
toegevoegd aan het einde van het Natura 2000-besluit (zie
verder de laatste paragraaf van hoofdstuk

s).

Gebiedsbeschrijving en begrenzing
Gebiedsbeschrijving
In de gebiedsbeschrijving wordt het Natura 2000-gebied kort
getypeerd: een beschrijving van de huidige situatie in het
veld, eventueel met enige historische achtergrond en, alleen
indien relevant voor aangewezen habitattypen of soorten,
informatie over geologie of hydrologie. Er is gekozen voor
een beknopte omschrijving waarbij in beginsel niet wordt
ingegaan op bestaand gebruik, vastgesteld beleid of beheer
en toekomstvisies.
Landschappelijke context en kenmerken begrenzing
In deze paragraaf wordt aangegeven tot welk Natura
2000-landschap het gebied behoort.
In het Natura 2000 doelendocument wordt in
paragraaf 3.3 aangegeven waarom bij de formulering
van instandhoudingsdoelstellingen gewerkt is met
zogenoemde Natura 2000-landschappen. Een overzicht
van de indeling van de Natura 2000-gebieden naar de
Natura 2000-landschappen is te vinden in het Natura 2000
doelendocument (bijlage 9.4). In deze bijlage worden tevens
per Natura 2000-Landschap de belangrijkste habitattypen,
soorten en/of vogelsoorten weergegeven.

De begrenzing van de gebieden is bepaald aan de hand van
de Ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden

4. Natura 2000-waarden

van de soorten waarvoor het gebied is aanwezen. Daarnaast
omvat het gebied ook natuurwaarden die integraal onderdeel
uitmaken van de ecosystemen waartoe de aangewezen

Dit hoofdstuk is ter verduidelijking ingevoegd ten
opzichte van dein 2007 gepubliceerde ontwerpaanwijzingsbesluiten zoals is aangekondigd in de Nota
van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura

habitattypen en leefgebieden van soorten horen. Alsmede
natuurwaarden waarvan het behoud een belangrijke bijdrage
levert aan het behalen van de landelijk gunstige staat van
instandhouding. In het Natura 2000 doelendocument zijn
in paragraaf 2.3 de hoofdlijnen van de wijze van begrenzing
opgenomen (zie ook bijlage 9.1 van dit doelendocument).

2000-gebieden (2007). Hoofdstuk 4 van de Nota van
toelichting dient te worden gelezen in samenhang met
bijlage B: "Toelichting op wijzigingen Natura 2000-waarden,
op selectie als Habitatrichtlijngebied en op toewijzing
van instandhoudingsdoelstellingen". Het oorspronkelijke
hoofdstuk 4 is nu vernummerd naar hoofdstuk 5.

Begrenzing en oppervlakte
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven
op de bij de aanwijzing behorende kaart(en). In deze
paragraaf worden wijzigingen in de begrenzing ten opzichte
van het aanwijzingsbesluit Vogelrichttijn en/of ten opzichte
van de aanmelding als Habitatrichtlijngebied beschreven.
De begrenzing is op technische punten op kaart aangepast,
zoals het exclaveren van bebouwing en het gelijktrekken
met topografische herkenbare lijnen. Andere wijzigingen
groter dan 1 ha worden afzonderlijk toegelicht en zijn op
detailkaarten nader aangeduid (bijlage A).
Tenslotte wordt aangegeven hoeveel de oppervlakte van
het Natura 2000-gebied bedraagt. De oppervlakten van het
Vogelrichtlijngebied en het Habitatrichtlijngebied worden
ook afzonderlijk vermeld indien de begrenzing niet gelijk
loopt. Indien het gebied één of meerdere (voormalige)
beschermde natuurmonumenten omvat, is ook daarvan
de oppervlakte opgegeven. In de legenda van de kaarten
zijn de oppervlakten per combinatie (Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn en/of beschermd natuurmonument)
vermeld. De gesommeerde oppervlakten kunnen afwijken
van de vermelde totale oppervlakten door afrondingsfouten.
Deze cijfers betreffen bruto-oppervlakten, omdat bij de
berekening ervan geen rekening is gehouden met niet op de
kaart, tekstueel uitgesloten delen.
Toelichting bij de kaart en uitgestoten delen
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven
op de bij de aanwijzing behorende kaart. Daar waarde kaart
onduidelijk is of geen uitsluitsel geeft, biedt deze paragraaf
verheldering. Er wordt dieper ingegaan op de algemene
exclaveringsformule en eventuele uitzonderingen daarop.
Daar waar de kaart en de Nota van toelichting, bijvoorbeeld
om kaarttechnische redenen, niet overeenstemmen, is de
tekst van deze paragraaf doorslaggevend.

Natura 2000-waarden waarvoor het gebied is
aangewezen
In dit hoofdstuk worden de Natura 2000-waarden waarvoor
het gebied is aangewezen weergegeven. Indien sprake
is van een Habitat- en Vogelrichtlijngebied betreft het
achtereenvolgens:
• de habitattypen van bijlage 1 van de Habitrichtlijn;
• de soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn
• de vogelsoorten van bijlage 1 en artikel 4.2 van de
Vogelrichtlijn.
De habitattypen en (vogel)soorten staan weergegeven met
een Europese code.
Een complete lijst van de volledige namen (verkorte namen
en volledige Nederlandse naam volgens de Habitatrichtlijn)
is opgenomen in het Natura 2000 doelendocument - bijlage
9.2.3. Tevens is in dit document een volledig overzicht van
de codes te vinden (bijlage 9.2).
In het onderdeel "Wijzigingen in habitattypen en soorten
ten opzichte van de aanmelding als Habitatrichtlijngebied"
van bijlage B wordt inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen
zijn doorgevoerd ten opzichte van de aanmelding als
Habitatrichtlijngebied. In deze bijlage wordt ook voor de
Vogelrichtlijngebieden aangegeven welke wijzigingen
zijn doorgevoerd ten opzichte van de aanwijzing als
Vogelrichtlijngebied.
Habitatrichttijn: selectiecriteria [indien van
toepassing]
In deze paragraaf zijn de op de Habitatrichtlijngebieden
van toepassing zijnde selectiecriteria kort samengevat.
In het Verantwoordingsdocument (2003) zijn de criteria,
op basis waarvan de selectie voor de aanmelding heeft
plaatsgevonden, verder uitgewerkt (een uitgebreide
samenvatting is ook opgenomen in bijlage g.i.ia
van het Natura 2000 doelendocument). Verder wordt

in het Lijstdocument (2004) een overzicht gegeven
van de gebieden die zijn geselecteerd voor één of
meerdere habitattypen of soorten. Tenslotte zijn in het
Gebiedendocument (2004) per gebied de habitattypen
en soorten vermeld, waarvoor het gebied in 2003 als
Habitatrichtlijngebied is aangemeld. In Bijlage B (onderdeel
"Toepassing selectiecriteria Habitatrichtlijngebieden") is per
Natura 2000-waarde aangegeven welke gebieden destijds

hoofdstuk 5 opgenomen en toegelicht. Daarnaast wordt in
de inleiding aandacht besteed aan de kernopgaven die van
toepassing zijn op het Natura 2000-landschap waartoe het
gebied behoort.
Hierbij wordt opgemerkt dat als in een kernopgave sprake
is van herstel van een bepaald habitattype of soort, dit
niet per definitie hoeft te betekenen dat voor het doel van
het betreffende habitattype of soort in elk gebied waar

en op grond van de huidige kennis en inzichten thans aan de
selectiecriteria voldoen.

de kernopgave van toepassing is, ook een herstelopgave
geldt. De formulering van een doel op gebiedsniveau wordt
mede bepaald door de huidige kwaliteit in het gebied en de

Verspreiding habitatypen en soorten in het
Habitatrichtlijngebied [indien van toepassing]

mogelijkheden tot verbetering in relatie tot mogelijkheden
tot verbetering in andere gebieden.

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied is vooral
bepaald aan de hand van de ligging van habitattypen
en leefgebieden van de soorten waar voor het gebied
is aangewezen. De verspreiding van de betreffende
habitattypen en soorten binnen het gebied wordt in
deze paragraaf globaal beschreven ter onderbouwing
van de gevolgde begrenzing. Het is niet bedoeld als een
uitputtende beschrijving.

Algemene doelen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de algemene doelen
van het gebied. Deze algemene doelen zijn voor ieder
Natura 2000-gebied gelijk en zijn onder meer gericht
op de samenhang van het Natura 2000-netwerk en op
omgevingsfactoren die van invloed zijn op de in de gebieden
te beschermen habitattypen en soorten.

5. Instandhoudingsdoelstellin gen

Habitatrichttijn: habitattypen [indien van toepassing]

Dit hoofdstuk omvat de algemene doelen die voor elk
gebied identiek zijn, de doelstellingen voor de opgenomen
habitattypen, voor soorten van bijlage II Habitatrichtlijn,
voor broedvogels en voor niet-broedvogels en de
complementaire doelen. Daarnaast is een paragraaf
gewijd aan de gevolgen voor de doelen bepaald onder de
aanwijzing(en) tot beschermd natuurmonument. In het
laatste onderdeel van Bijlage B wordt inzichtelijk gemaakt
hoe de landelijke doelstelling is vertaald naar Natura
2000-gebieden. Per Natura 2000-waarde wordt een overzicht
gegeven van alle gebieden en de daarvoor van toepassing

De instandhoudingsdoelstellingen bestaan uit een
formulering van een doel en een toelichting daarop. De
doelen zijn kwalitatief beschreven in termen van uitbreiding
of behoud oppervlakte en verbetering of behoud kwaliteit.
De (verkorte) naam van het habitattype is vet weergegeven.
De naam van het subtype is alleen in de doelformulering
opgenomen wanneer de doelstelling niet op alle subtypen
van toepassing is, of wanneer verschillende doelen zijn
gesteld voor dein het gebied voorkomende subtypen.
Voor een aantal habitattypen is een "ten gunste
formulering" toegepast, dat wil zeggen dat is toegestaan
dat het type in oppervlakte achteruitgaat ten gunste van een

zijnde doelen (behoud- of verbeteropgave).

ander habitattype. Dit geldt bijvoorbeeld voor herstellende
hoogvenen (H7120) ten gunste van actieve hoogvenen,

Inleiding
Het Natura 2000-netwerk dient ertoe de betreffende

hoogveenkrndschap (H7110A) of duindoornstruwelen
(H2160) ten gunste van *grijze duinen (H2130) of vochtige
duinvalleien (H2190). Dit is doorgaans alleen toegepast als
het doel van het betreffende habitattype op behoud (van de
oppervlakte) is gesteld en de begunstigde habitattypen op
uitbreiding (van de oppervlakte). Er is gekozen voor deze
oplossing voor gebieden waar de inschatting is gemaakt dat
er onvoldoende 'ruimte' is binnen het betreffende Natura

soorten en habitattypen in een gunstige staat van
instandhouding te brengen. In de inleiding wordt het
begrip instandhouding nader toegelicht en wordt ingegaan
op de uitwerking van Habitat- en Vogelrichtlijn in de
Natuurbeschermingswet 1998. Voor elk Natura 2000-gebied
zijn instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, waarbij
is uitgegaan van landelijke doelen en de bijdrage die het
gebied kan leveren voor het bereiken van de landelijke
doelstelling. De doelen van het betreffende gebied zijn in

2000-gebied.
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Habitatrichtlijn: soorten [indien van toepassing]
De instandhoudingsdoelstettingen bestaan uit een
formulering van een doel en een toelichting daarop. Deze
doelen zijn uitgedrukt in behoud of uitbreiding omvang
en behoud of verbetering kwaliteit leefgebied voor
behoud of uitbreiding populatie. Met de formulering
omvang en ...kwaliteit leefgebied voor ... populatie' wordt
benadrukt dat leefgebied de bepalende factor is. Voor de
plantensoorten is niet het begrip 'leefgebied', maar het

De aantallen zoals weergegeven in het doel zijn doorgaans
gebaseerd op of afgeleid van gegevens van SOVON/CBS.
De formulering van de doelen voor de broedvogels is
gebaseerd op het landelijk noodzakelijke aantal en omvang
van sleutelpopulaties voor het duurzaam voortbestaan van
de soort. Bij behoud is bij het vaststellen van het aantal
uitgegaan van de vijfjaarlijkse gemiddelden over de periode
van 1999/2000-2003/2004, uitzonderingen daargelaten.

begrip 'biotoop' gehanteerd.

Voor broedvogels geldt net als voor bepaalde soorten dat
het aantal staat voor de draagkracht van het gebied. Of

Slechts voor een beperkt aantal soorten zijn aantallen

de betreffende aantallen in het gebied blijven of zullen
gaan voorkomen, is in belangrijke mate afhankelijk van

genoemd in het doel (gevlekte witsnuitlibel, gaffellibel,
pimpernelblauwtje, donkerpimpernelblauwtje, gewone
zeehond (alleen Deltagebied)). Het gehanteerde aantal
staat voor de omvang van een duurzame populatie en/
of de populatieomvang nodig voor de realisering van de
landelijke doelstelling. Bij de formulering van het doel is

de omvang en de kwaliteit van het leefgebied. Voor de
systematiek bij de formulering van de broedvogeldoelen
wordt verwezen naar het Natura 2000 doelendocument
(paragraaf 3.3). De vogelgegevens staan vermeld in het
rapport Trends van vogels in het Nederlandse Natura
2000-netwerk, SOVON/CBS (2006).

voor libellen rekening gehouden met de potentiële bijdrage
van een gebied. Zo is het doel voor de gevlekte witsnuitlibel
in de duinen lager gelegd dan voor de gebieden in het
Natura 2000-landschap 'Hogere zandgronden'.

In de toelichting op het doel wordt ingegaan op het
verloop van de populatie-ontwikkeling, daarnaast wordt

In de toelichting op de instandhoudingsdoetstelling voor
een soort kan een toelichting worden gegeven op de
staat van instandhouding van een soort op landelijk of op
gebiedsniveau en de functie van het gebied voor een soort.
Zo wordt bijvoorbeeld voor trekvissen aangegeven of sprake
is van een doortrek- of opgroeigebied van een soort. Voor
de goede orde wordt opgemerkt dat deze toelichtingen niet
uitputtend zijn. Een verdere uitwerking van de functie van
een bepaald gebied voor een bepaalde soort zal in het kader
van de Natura 2000-beheerplannen moeten plaatsvinden.

aangegeven of het gebied voldoende draagkracht heeft
voor een sleutelpoputatie of kan gaan leveren, of dat het
gebied een bijdrage levert aan een (bepaalde) regionale
sleutelpopulatie. Als sprake is van een geïsoleerde lokale
populatie wordt dat ook aangegeven. Verder kan in de
toelichting worden ingegaan op de relatieve bijdrage van
een gebied en op de landelijke staat van instandhouding.
Voor een aantal broedvogelsoorten, waarvan de populatie
sterk groeiend is, zoals voor de lepelaar, is gewerkt met
het begrip voorlopig maximum. Voor nadere uitleg zie de
'Verklarende woordenlijst'.
Voor een aantal broedvogelsoorten is een regionaal doel

Vogelrichtlijn: broedvogels [indien van toepassing]
De instandhoudingsdoelstellingen bestaan uit een
formulering van een doel en een toelichting daarop. De
doelen van de broedvogels zijn uitgedrukt in behoud of
uitbreiding omvang en behoud of verbetering kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
ten minste xx broedparen. Voor de doelen die aangeven
dat de kwaliteit van het leefgebied nog niet op orde is, is
gekozen voor een 'en/of' formulering. Daarmee wordt inde
beheerplannen ruimte geboden om te bepalen of ingezet
wordt op uitbreiding omvang én verbetering kwaliteit
leefgebied of dat wordt ingezet op alleen verbetering
kwaliteit of alleen uitbreiding omvang leefgebied.

geformuleerd vanwege het sterk wisselende voorkomen
per gebied. Dit geldt voor de kluut, bontbekplevier,
strandplevier, zwartkopmeeuw, grote stem, visdief en de
dwergstern. Dit betekent dat de Natura 2000- beheerplannen
van de betreffende gebieden binnen een regio op elkaar
moeten worden afgestemd. In principe moet in elk gebied
voldoende leefgebied voor de redelijkerwijs te verwachten
verdeling van de broedpopulaties beschikbaar zijn.

Vogelrichtlijn: niet-broedvogels [indien van
toepassing]
De instandhoudingsdoelstellingen bestaan uit een
formulering van een doel en een toelichting daarop. De
doelen van de niet-broedvogels zijn uitgedrukt in behoud
of uitbreiding omvang en behoud of verbetering kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld xx vogels. Bij niet-broedvogels kan het gaan om
vogels die in het gebied foerageren of slapen, of om vogels
die voor beide activiteiten van het gebied gebruik maken.
De gehanteerde aantallen geven een indicatie van de
draagkracht van een concreet gebied.
De genoemde aantallen kunnen worden uitgedrukt
in seizoensgemiddelden of seizoensmaximum. Welk
getal is gekozen is afhankelijk van de beschikbaarheid
van telgegevens. Doorgaans is het seizoensgemiddelde
gehanteerd als het gemiddelde over twaalf opeenvolgende
maanden van juli t/m juni van het volgend jaar. De in de
doelen aangegeven seizoensgemiddelden zijn gebaseerd
op gemiddelden van zulke waarden over een reeks van
seizoenen; bij behoudopgaven betreft het meestal de
seizoenen 199912000 t/m 200312004. Een seizoensmaximum
is de hoogste van de maandelijkse waarden in het
seizoen. De weergegeven seizoensmaxima zijn eveneens
gemiddelden over de achtereenvolgende maxima van
een reeks van jaren. Aangezien het hier niet-broedvogels
betreft die vaak vooral in een bepaald deel van het seizoen
in ons land verblijven, betekent dit dat gedurende bepaalde
maanden gemiddeld meer vogels in een gebied voorkomen
dan het seizoensgemiddelde aangeeft.
Doorgaans wordt één aantal omschreven in het doel, dat
van toepassing is op de functie van het gebied: foerageer- of
slaapplaatsfunctie, danwel foerageer én slaapplaatsfunctie.
Daarnaast kan het voorkomen, wanneer voldoende
gegevens voorhanden zijn, dat voor beide functies apart
een aantal in het doel is opgenomen. In het geval dat er
één aantal in het doel wordt genoemd kan het aantal in het
doel van toepassing zijn op de foerageer- én de slaapfunctie.
Daarbij doen zich de volgende situaties voor, waarvoor
verschillende formuleringen worden gehanteerd:
'onder andere een functie als slaapplaats en als
foerageergebied': Dit geldt voor soorten die groepsgewijs
slapen of rusten (overtijen), en waarbij geen gegevens
bekend zijn die aangeven dat de slaapplaatsfunctie de
foerageerfunctie aantalsmatig overtreft.
'onder andere als foerageergebied': Dit geldt voor soorten

die individueel slapen of rusten, of voor soorten die
buiten het betreffende Natura 2000-gebied groepsgewijs
slapen (bijv. grasland waar overdag ganzen grazen).
'onder andere als slaapplaats': Dit geldt voor soorten
die groepsgewijs slapen of rusten (overtijen) in het
betreffende gebied, maar die elders foerageren, bijv.
hoogveengebieden als slaapplaats voor ganzen.
Als de aantallen slechts voor één van beide functies gelden
wordt dit in de toelichting vermeld.
Daarnaast is het mogelijk dat voor beide functies een
afzonderlijk aantal in het doel is opgenomen, dit geldt alleen
wanneer hiervoor voldoende gegevens voorhanden zijn.
De draagkrachtschatting is namelijk niet voor alle functies
even goed te beschrijven met behulp van de reguliere
tellingen, omdat die altijd overdag plaatsvinden. Het belang
van een gebied dat vooral als nachtelijke slaapplaats van
belang is, wordt dus onderschat als in het doel alleen een
draagkrachtschatting is opgenomen dat op de dagtellingen is
gebaseerd. Daarom is in een aantal gevallen een tweede getal
toegevoegd, dat specifiek op de nachtelijke slaapplaatsfunctie
betrekking heeft. Dit tweede getal is doorgaans minder solide
doordat telgegevens beperkt beschikbaar zijn, zo wordt er
gewerkt met seizoensmaxima omdat vaak alleen gegevens
bestaan uit de voor de soort relevante periode.
Voor het Deltagebied is niet gewerkt met aantallen voor
de omvang van de slaapplaatsen omdat de betreffende
gegevens zich daar nog niet toe lenen. In de toelichting op
het doel is wel ingegaan op de betekenis van de slaapplaats,
waarbij is aangegeven of slaapplaats van regionale of
bovenregionale betekenis is. Voor de systematiek bij de
formulering van de niet- broedvogeldoelen wordt verwezen
naar het Natura 2000 doelendocument. De telgegevens staan
in het rapport Trends van vogels in het Nederlandse Natura
2000-netwerk, SOVON/CBS (2006).
Naast de duiding van de functie voor het gebied als foerageer gebied en/of slaapplaats, is in de toelichting op het doel voor
de niet-broedvogels opgenomen wat de nationale en/of
internationale betekenis is van een gebied. In de toelichting
op de doelen wordt ook ingegaan op het seizoenpatroon van
de niet-broedvogel in het betreffende gebied, alsmede op
de populatie-ontwikkeling gedurende de periode 1980-1981
tot en met 2003-2004. Verder wordt in de toelichting op het
doel de motivering gegeven waarom een doel op behoud of
verbetering staat en wordt ingegaan op de relatieve bijdrage
van het betreffende gebied voor een soort.
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Als in de toelichting staat dat trendgegevens niet
beschikbaar zijn, betekent dit dat uit het betreffende gebied
slechts incidentele telgegevens beschikbaar zijn. Als in de
toelichting staat dat de gegevens niet toereikend zijn voor
een trendanalyse verklaart dit waarom in het doel bij aantal
'seizoensmaximum' wordt genoemd.
Ook voor een aantal niet-broedvogels is een 'ten gunste
formulering' toegepast. Dit gaat met name om soorten als
de kolgans, grauwe gans, brandgans of smient waarbij de
omvang van het foerageergebied achteruit mag gaan ten
gunste van bijvoorbeeld habitattype stroomdalgraslanden
(H6120) of droge hardhoutooibossen (H91F0). Een ten
gunste formulering is soms ook gehanteerd ten gunste van
broedvogels als porseleinhoen (Aug) en kwartelkoning
(A122). Voor de soorten tafeleend en kuifeend is voor
het gebied Veluwerandmeren, gezien de bijzondere
betekenis van het gebied voor het habitattype H3140
kranswierwateren, een ten gunste formulering voor dit
habitattype opgenomen.

Complementaire doelen [indien van toepassing]
Om een gunstige staat van instandhouding op landelijk
niveau te realiseren, zijn voor een beperkt aantal
habitattypen en soorten complementaire doelen
toegevoegd aan een Natura 2000-gebied. Het betreft alleen
habitattypen, soorten en broedvogelsoorten, waarvoor
Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.
Hiermee kan beter worden gewaarborgd dat op termijn
het Natura 2000-doel op landelijk niveau gerealiseerd kan
worden, waarbij de opgave voornamelijk wordt neergelegd
binnen het Natura 2000-netwerk.
Voor het toevoegen van complementaire doelen zijn twee
mogelijkheden:
Voor habitattypen en soorten met een zeer ongunstige
staat van instandhouding of een lage landelijke dekking
en/of onvoldoende geografische spreiding voorkomend in
een Vogelrichtlijngebied. Idem voor vogelsoorten in een
Habitatrichtlijngebied (categorie 1).
Voor habitattypen en soorten met een zeer ongunstige
staat van instandhouding en goede kansen voor
ontwikkeling van een habitattype of vestiging van een
populatie (categorie 2).
De soorten en habitattypen waarvoor complementaire
doelen zijn geformuleerd, worden niet aangemeld bij de
Europese Commissie. Dit betekent dat over deze doelen,
voor de concrete gebieden, ook niet naar de Europese
Commissie gerapporteerd hoeft te worden. Dit laat
onverlet dat van Nederland verwacht wordt dat zij in het

kader van de rapportageverplichtingen weide informatie
geeft over de staat van instandhouding én de getroffen
maatregelen. Aangezien deze doelen wel de basis vinden in
de Natuurbeschermingswet (artikel loa, lid 3), hebben de
complementaire doelen nationaal gezien wel een juridische
basis. Deze doelen zijn dan ook opgenomen in de (ontwerp-)
aanwijzingsbesluiten én worden dienovereenkomstig ook
verder uitgewerkt in de Natura 2000-beheerplannen.
Paragraaf 3.3 van het Natura 2000 doelendocument
geeft nadere informatie over het waarom van deze
complementaire doelen. In tekstkader 3.3.3. wordt
weergegeven voor welke habitattypen en soorten
complementaire doelen zijn geformuleerd.

Beschermde natuurmonumenten [indien van
toepassing]
Bij de definitieve aanwijzing van gebieden vervalt de status
van inliggende beschermde natuurmonumenten die in de
periode 1971-1998 onder de (oude) Natuurbeschermingswet
1967 zijn aangewezen (voor Vogelrichtlijngebïeden
geldt dat reeds vanaf 1 oktober 2005). De 'doelen' cq.
Natuurwetenschappelijke- en landschappelijke waarden die
gelden voor deze beschermde natuurmonumenten, blijven
echter van toepassing (artikel isa, Natuurbeschermingswet
1998).
In een nog uit te brengen handreiking zal voor elk gebied
worden aangegeven hoe de beschermde waarden van deze
natuurmonumenten en de Natura 2000-doelen zich tot
elkaar verhouden. Ook deze doelen zullen in het Natura
2000-beheerplan verder worden uitgewerkt. Dan wordt
ook bezien, waar achteruitgang van het natuurschoon
en de natuurwetenschappelijke betekenis is toegestaan
ten gunste van Natura 2000-doelen. De oorspronkelijke
aanwijzingsbesluiten zijn ter informatie aan het besluit
toegevoegd.

Bijlagen

Bijlage A
Grenswijzigingen Vogelrichtlijn
Indien van toepassing zijn op detailkaarten grenswijzigingen
ten opzichte van de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten
weergegeven. Dit heeft alleen betrekking op niet-technische
wijzigingen van meer dan 1 ha, zoals toegelicht in paragraaf
3.3.

Bijlage B
Toelichting op wijzigingen Natura 2000-waarden, op
selectie als Habitatrichtlijngebied en op toewijzing
van instandhoudingsdoetstellingen
Bijlage B bestaat uit (maximaal) vier onderdelen, die
hieronder worden behandeld.

voor het aanwijzen van gebieden voor soorten die zijn
opgenomen in bijlage 1 van de richtlijn. Daarnaast zijn
gebieden aangewezen voor 49 (andere) trekkende
vogelsoorten zoals bedoeld in artikel 4.2. van de richtlijn. In
besluiten van vôôr 2000 zijn ook vogelsoorten opgenomen,
waarvoor geen verplichting geldt onder de Vogelrichtlijn. In
dit onderdeel wordt onder meer aangegeven welke soorten
op grond van deze reden komen te vervallen.
Toepassing selectiecriteria Habitatrichtlijngebieden
Dit onderdeel betreft een gebiedsspecifieke uitwerking van
paragraaf 4.3, waarin de selectiecriteria voor de aanmelding
van Habitatrichtlijngebieden zijn samengevat. Van elk
habitattype en van elke soort waarvoor het gebied aan de
selectiecriteria voldoet, is een bespreking opgenomen.
In deze bespreking wordt allereerst aangegeven welke
gebieden aan de selectiecriteria voldeden ten tijde van de

Wijzigingen in habitattypen en soorten ten opzichte
van aanmelding als Habitatrichtlijngebied
In dit onderdeel worden wijzigingen ten opzichte van de

aanmelding (overgenomen uit het Lijstdocument 2004).
Vervolgens zijn de gebieden genoemd die op grond van de
huidige kennis en inzichten aan de selectiecriteria voldoen.

aanmelding van Habitatrichttijngebieden in 2003 toegelicht
Deze wijzigingen kunnen voortkomen uit wijzigingen
in de begrenzing van de Natura 2000-gebieden. Dit kan
zowel gaan om uitbreiding van de begrenzing, omwille van
de realisering van het landelijk doet van het betreffende

Hierbij is tevens vermeld op grond waarvan de genoemde
gebieden aan de gestelde criteria voldoen. Daarbij is
uitgegaan van de huidige definities en afgrenzing van de
habitattypen, de gewijzigde indeling in subtypen en de best
beschikbare en meest recente gegevens over aanwezige
oppervlakte (en zo nodig kwaliteit) van de habitattypen en
over omvang van populaties van de soorten in de gebieden.

habitattype of soort als om verkleining.
Verder kunnen wijzigingen voortkomen uit thans
geconstateerde fouten in de aanmelding van 2003. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de habitattypen droge heiden
(H4030) en stuifzandheiden met struikhei (H2310). Zo komt
het habitattype droge heiden (H4030) uitsluitend voor op
uitgeloogde bodems en het habitattype stuifzandheiden
met struikhei (H2310) uitsluitend op stuifduinen in het
binnenland. Ten tijde van de aanmelding is onvoldoende
rekening gehouden met abiotische omstandigheden,
waardoor genoemde typen soms ten onrechte zijn
aangemeld.
Wijzigingen in vogelsoorten ten opzichte van eerdere
aanwijzing als Vogelrichtlijngebied
In dit onderdeel worden wijzigingen in habitattypen
en soorten ten opzichte van het oorspronkelijke
Vogelrichtlijnbesluit behandeld. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen Vogelrichtlijnbesluiten van vôôr en na 2000.
Besluiten genomen v55r 2000 bevatten opsommingen
van vogelsoorten waaraan het gebied zijn
natuurwetenschappelijke betekenis ontleent. Op grond
van artikel 4 van de Vogelrichtlijn bestaat de verplichting

In het Verantwoordingsdocument (2003) zijn de criteria,
op basis waarvan de selectie heeft plaatsgevonden,
opgenomen. In het Lijstdocument (2004) wordt een
overzicht gegeven van de gebieden die zijn geselecteerd
voor één of meerdere habitattypen en/of soorten. In
het Gebiedendocument (2004) zijn de geselecteerde
habitattypen en soorten per gebied vermeld, daarbij is
tevens aangegeven voor welke andere habitattypen en/
of soorten het gebied is aangemeld ten behoeve van de
opstelling van de communautaire lijst.
Toewijzing instandhoudingsdoelstellingen
In dit onderdeel wordt voor ieder (sub)habitattype, soort,
broedvogelsoort en niet-broedvogelsoort waarvoor
het betreffende gebied is aangewezen, inzichtelijk
gemaakt hoe de landelijke doelstelling is uitgewerkt
in de Natura 2000-gebieden. De uitwerking van de
landelijke doelen in gebiedsdoelen wordt weergegeven
in tabellen. Daarin worden alle gebieden weergegeven
waarvoor de betreffende waarde is aangemeld en de
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Appendices

bijbehorende gebiedsdoelen. Wanneer er sprake is van
een ten gunste formulering is dat met een bijschrift

Appendix [alleen van toepassing op
Vogelrich tlijn gebieden]

opgemerkt. De rij betreffende het in geding zijnde gebied

Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

is voor de duidelijkheid grijs gearceerd. Complementaire
doelen zijn cursief gezet. Indien in een gebied naast
een 'gewone' instandhoudingsdoelstelling ook sprake
is van een complementair doet, is alleen de 'gewone'
instandhoudingsdoelstelling in de tabel opgenomen.
Onder iedere tabel wordt de landelijke staat van instandhouding genoemd. Vervolgens wordt aangegeven of de
gebiedsdoelstelling van het betreffende gebied aansluit bij
de landelijke instandhoudingsdoetstelling. Wanneer dit niet
het geval is, dan is dit nader gemotiveerd.
Voor de niet-broedvogels zijn alleen dergelijke overzichten
opgenomen voor de volgende soorten: topper (A062), eider
(Ao63), scholekster (A130), kanoet (A143) en steenloper
(A169). Alle andere niet-broedvogelsoorten worden
weergegeven in een tabel waarbij geen onderscheid
is gemaakt in concrete gebieden aangezien voor alle
gebieden als doel behoud omvang en kwaliteit leefgebied
is geformuleer. De kolommen bevatten de naam van
de soort met soortcode, het aantal gebieden wat in het
totaal voor deze soort is aangemeld, de gemiddelde
landelijke seizoenspopulatie, het aandeel daarin van het
betreffende gebied in percentages en de doelen voor de
omvang en kwaliteit van het leefgebied zowel landelijk
als gebiedsspecifiek. Met voetnoten worden eventuele
afwijkingen van de staat van instandhouding aangegeven.
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Aanwijzingsbesluit(en) beschermd(e)
natuurmonument(en) [indien van toepassing]
Voor een toelichting wordt verwezen naar het laatste
onderdeel van hoofdstuk 2 en het laatste onderdeel van
hoofdstuk 5 van deze toelichting.

Verklarende woordenlijst
(op alfabet)

Biogene structuur
Structuren die ontstaan door, en bestaan uit levende en
afgestorven organismen. In dit geval heeft het begrip
betrekking op mosselbanken in habitattype permanent
overstroomde zandbanken (Hillo).

Biotoop
Een door een bepaalde vegetatiestructuur gekenmerkt
onderdeel van een landschap, dat door een soort voor
alle of een deel van zijn activiteiten wordt gebruikt (hier
gehanteerd voor plantensoorten in plaats van leefgebied).

B Begrenzingssoort
Dit begrip is in 2000 gehanteerd bij de aanwijzing
van Vogelrichtlijngebieden (vermeld in paragraaf 4.2

Bijzondere kwaliteit

van de toenmalige besluiten als "overige relevante
vogelsoorten"). Het zijn soorten die in behoorlijke
aantallen in het gebied voorkomen maar waarvoor het
gebied niet is geselecteerd als Vogelrichtlijngebied.
Selecterende soorten zijn ook begrenzingssoorten voor
dat gebied.

kwaliteit bezitten wanneer het type voorkomt in een
zeldzame vorm (sterk afwijkende soortensamenstelling

Beheerplan
In een beheerplan wordt omschreven welke maatregelen
moeten worden getroffen en op welke wijze, om de
instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en
soorten van een gebied te realiseren. Dat kunnen zowel
maatregelen zijn in het gebied zelf als maatregelen
erbuiten die noodzakelijk zijn om de habitattypen en
leefgebieden van soorten in het gebied te behouden en te
herstellen.

Beschermd natuurmonument
Een gebied dat in de periode 1971-1998 onder
de Natuurbeschermingswet 1967 is aangewezen
als beschermd gebied wegens bijzondere
natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke
kwaliteiten. Indien in een Natura 2000-gebied één of meer
beschermde natuurmonumenten zijn gelegen, wordt
deze gebiedscategorie vermeld in hoofdstuk 2 en nader
toegelicht in de laatste paragraaf van hoofdstuk 5 van de
Nota van toelichting van het besluit.
Bijlage 1 en II (Habitatrichtlijn)
Typen natuurlijke habitats (bijlage 1) en dier- en
plantensoorten (bijlage II) van communautair belang
voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale
beschermingszones vereist is. De meest recente versie is
verschenen in 2006 (Richtlijn 2006/105/EG, Pb EG 1363,
20.12.2006, P. 368-405).

Bijlage 1 (Vogelrichtlijn)
Vogelsoorten waarvoor speciale
beschermingsmaatregelen moeten worden
getroffen waaronder de aanwijzing van speciale
beschermingszones. De meest recente versie is
verschenen in 2006 (Richtlijn 20061105/EG, Pb EG L 363,
20.12.2006, P. 368-405).

Een habitattype in een gebied kan een bijzondere

of standplaats) of relatief veel zeldzame en/of bedreigde
soorten bevat.

BovenregionaLe betekenis (van slaapplaats)
Slaapplaats met een functie voor vogels afkomstig uit
een foerageergebied dat groter is dan de desbetreffende
regio. Zie ook 'Regionale betekenis (van slaapplaats)'.

Broedgebied
Deel van een leefgebied dat een soort gebruikt om te
broeden.

Broedvogels
Vogels die op bepaalde plaats en tijdstip aan
het voortplantingsproces deelnemen blijkens de
aanwezigheid van een territorium, nest met eieren of
jongen of de aanwezigheid van niet-vliegvlugge jongen.
Bronpopulatie
Een populatie van een soort die kan dienen als bron
voor uitbreiding van de verspreiding van de soort in de
omgeving.

C Communautaire lijst
De officieel door de Europese Commissie vastgestelde
lijst van gebieden die onder de Habitatrichtlijn zullen
worden aangewezen. De lijst van gebieden in de
Atlantische biogeografische regio, waartoe Nederland
behoort, is voor het eerst in december 2004 gepubliceerd.
Een herziene en aangevulde lijst is in december 2007
verschenen (Beschikking van de Commissie 2008123/EG
van 12 november 2007 [ ... ] van een eerste bijgewerkte
lijst van gebieden van communautair belang voor de
Atlantische biogeografische regio, PbEG L 12, p. 1,
15.01.2008).

Complementair doel
Een doelstelling voor een habitattype/soort in een
gebied waarvoor het niet is aangemeld, maar waar het
habitattype of de soort een dusdanige bijdrage levert of
kan gaan leveren dat de landelijke doelstelling van het
type kan worden gerealiseerd.
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D Doortrekgebied
Gebied dat een soort gebruikt, om van het ene leefgebied
naar het andere te komen.

gunstige jaren. Dit impliceert dat voldoende biotoop
aanwezig moet zijn om voor het gestelde aantal paren als
broedplek te kunnen dienen na milde winters (ijsvogel) of
bij gunstige zomerwaterstanden (porseleinhoen).

Doortrekker
Vogelsoort die alleen tijdens de voorjaar- en/of najaarstrek

Gunstige staat van instandhouding: zie Staat van

in ons land verblijft.

instandhouding

Draagkracht van het gebied
De draagkracht van het gebied geeft het aantal individuen
van een soort weer dat het gebied kan handhaven,
gebaseerd op de grootte en kwaliteit van het gebied en de
verschillende habitatelementen die het voorkomen van de
soort mogelijk maken.

H Habitattype
Ecosysteemtype op het land of water met karakteristieke
geografische, abiotische en biotische kenmerken, die
zowel geheel natuurlijk als half natuurlijk kunnen zijn.
Habitattypen waarvoor gebieden worden aangewezen
zijn opgenomen in bijlage 1 van de Habitatrichtlijn. In
het Natura 2000 profielendocument wordt expliciet

Drempelwaarde
Landelijk en regionaal gebruikte waarde bij niet-

aangegeven welke vegetatietypen en begroeiingen
in Nederland wel of niet onderdeel uitmaken van een

broedvogels die de ondergrens aangeeft van de
fluctuatierange van de desbetreffende populatie in een

habitattype.

natuurlijke situatie. Landelijk heeft deze drempelwaarde
betrekking op de door SOVON/CBS geschatte
maandgemiddelden in de monitoringsgebieden voor

Habitatrichtlijn
Richtlijn 92143/EEG inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Pb L206,

watervogels (dus ruimer dan het Natura 2000-netwerk
maar bij de meeste soorten lager dan het werkelijk
landelijk gemiddelde), regionaal op het door SOVON/CBS

22.7.92; zie ook onder "Bijlage 1 en II (Habitatrichtlijn)").
Deze richtlijn, die niet op vogels betrekking heeft, is
complementair aan de Vogelrichtlijn. De Habitatrichtlijn
is in 1992 door de lidstaten vastgesteld en in 1994 in

bepaalde maandgemiddelde in het geheel van Natura
2000-gebieden in de desbetreffende regio. De landelijke
drempelwaarde wordt gebruikt voor het bepalen van
de landelijke staat van instandhouding op onderdeel

werking getreden.

Hoogwatervtuchtplaats

Duurzame populatie

Plaats waar vogels die in intergetijdengebieden
foerageren, zich bij hoogwater verzamelen om te
"overtijen" (rusten/slapen).

Een populatie van een soort die een uitsterfkans heeft van
minder dan 1% in de komende 100 jaar.

Hoofdverspreidingsgebied

populatie.

E Europese Commissie
Uitvoerend en controlerend orgaan (dagelijks bestuur)
van de Europese Unie, dat ook het initiatief neemt voor
Europese wetgeving (n.b. de Raad van Ministers neemt de
besluiten). De Commissie bestaat uit 27 leden (bijgestaan
door een eigen ambtenarenapparaat) die worden geacht
onafhankelijk van nationale overheden te functioneren.

F Foerageergebied
Deel van het leefgebied dat een soort gebruikt om voedsel
te zoeken.

G Gunstige jaren
Weersomstandigheden hebben bij een aantal soorten
grote invloed op het aantal broedparen. Bij twee soorten
fluctueren de aantallen dermate sterk als gevolg van
weersomstandigheden dat een doelstelling op basis van
het gemiddelde niet zinvol is. Het betreft de ijsvogel,
waarvan de broedpopulatie in veel gebieden wordt
weggevaagd in strenge winters en het porseleinhoen
waarvan de populatie in veel gebieden zeer sterk afhangt
van een gunstige waterstand in de zomermaanden.
De onderkant van de fluctuatie zou vaak op 0 paren
uitkomen. Er is gekozen voor een populatieniveau in

Belangrijkste gedeelte binnen het geografische
verspreidingsgebied van een (vogel)soort of habitattype:
het deel waar zich de grootste populatie (of oppervlakte)
of de meeste locaties van voorkomen van een soort of
habitattype bevinden.
Huidige sleutelpopulatie
Een sleuteipopulatie is van een dusdanige omvang dat,
gegeven een geringe uitwisseling met de omgeving,
de kans op uitsterven klein is. Bij het stellen van doelen
in individuele Natura 2000-gebieden wordt in de
toelichting aangegeven of een sleutelpopulatie wordt
nagestreefd in dat gebied en hoe groot de omvang van
de sleutelpopulatie in dat gebied ten minste zou moeten
zijn. Vaak ligt het doel in een individueel gebied boven het
niveau dat minimaal nodig is voor een sleutelpopulatie.
Daarom wordt steeds gesproken van "behoud van de
huidige sleutelpopulatie van ten minste xx paren".

Insta ndhoudingsdoelstellingen
Onder het begrip "instandhouding" wordt een geheel aan
maatregelen verstaan die nodig zijn voor het behoud of
herstel van habitattype en populaties van wilde dier- en
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding.
Instandhoudingsdoelstellingen voor elk van deze habitats

en soorten geven aan of de instandhouding moet zijn
gericht op louter behoud (handhaving van de huidige
situatie) of dat ook herstel moet worden nagestreefd
om habitat of soort weer in een gunstige staat van
instandhouding te brengen.
Herstel in geval van habitattypen betreft zowel uitbreiding
oppervlakte als verbetering kwaliteit. In het geval van
een herstelopgave voor soorten gaat het om uitbreiding
omvang leefgebied, verbetering kwaliteit leefgebied ten
behoeve van uitbreiding van de populatie.
Internationale betekenis
Een gebied is voor een niet-broedvogelsoort van
internationale betekenis als het maximum per seizoen
aanwezige aantal, gemiddeld over vijf jaar, meer dan
1% bedraagt van de geschatte omvang van de relevante
biogeografische populatie. Een gebied is van grote
internationale betekenis als sprake is van 15-50% van
de internationale populatie. Is sprake van meer dan
50% dan is een gebied voor niet-broedvogels van zeer
grote internationale betekenis. De kwalificatie "niet van
internationale betekenis" in de toelichting op de doelen
heeft alleen betrekking op deze definitie.
Bij broedvogels is de internationale betekenis bepaald op
grond van het aantal broedparen in Nederland rond 2000
in relatie tot de broedpopulatie in de Europese Unie rond
2000. Gebruikte schaal: - minder dan 2%, + van 2 tot en
met 15%, ++ van 15-50%, +++ meer dan 50%.
K Kerngebied
Gebied binnen het hoofdverspreidingsgebied van een
soort of habitattype, waar zich een grote populatie van
een soort of oppervlakte van een habitattype bevindt.
Kernopgave
Kernopgaven geven per Natura 2000-landschap de
belangrijkste bijdrage en verbeteropgaven weer op basis
van aangewezen habitattypen en soorten.
Kwalificerende habitattypen of soorten
Habitattypen of soorten die in een bepaald gebied aan de
gestelde selectiecriteria voldoen. Beter is te spreken over
«selecterende habitattypen of soorten" (zie aldaar).

landelijke populatie. Essentieel in het voortbestaan
van de nationale populatie is het voorhanden zijn
van voldoende sleutelpopulaties. Voor de meeste
broedvogelsoorten wordt aangenomen dat een aantal
van 20 sleutetpoputaties een goede garantie is voor
een duurzame landelijke populatie. De landelijke
minimumpopulatie wordt bepaald door het aantal
gewenste sleutelpopulaties en het minimum aantal paren
per sleutelpopulatie. In het doel op landelijk niveau zoal
opgenomen in het Natura 2000 doelendocument is dit
aangegeven.
Lokale populatie
Een populatie van een soort binnen een Natura
2000-gebied die niet duurzaam is (oftewel geen
sleutelpopulatie betreft), of waarvan onbekend is of
het een duurzame populatie (dan wel sleutelpopulatie)
betreft. Deze populatie is relatief geïsoleerd en vormt dan
ook geen onderdeel van een regionale sleutelpopulatie.
M Metapopulatie
Netwerk van populaties van een soort die onderling
in verbinding staan (en dus individuen en/of genen
uitwisselen).
Midwintergetal
Gemiddeld aantal vogels (niet-broedvogels) in januari
(soms ook aangeduid als januari-getal).
N Natura 2000
Het Europese ecologisch netwerk van
Vogelnchtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden.
Natura 2000-gebied
Verzamelnaam voor Vogelnchttijngebieden
en Habitatrichtlijngebieden. In Nederland zijn
samenvallende en overlappende Vogelrichtlijngebieden
en Habitatrichtlijngebieden verder samengevoegd tot
"Natura 2000-gebieden". Een dergelijk gebied kan dus
bestaan uit alleen een Vogetrichtlijngebied, alleen een
Habitatrichtlijngebied of een combinatie daarvan.
Natura 2000-waarden
Habitattypen en (vogel)soorten waarvoor een Natura

Kwaliteit
De structuurkenmerken en het functioneren van de
ecosystemen die tot een habitattype worden gerekend.

2000-gebied wordt aangewezen en waarop de
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied betrekking
hebben.

Structuurkenmerken omvatten bijvoorbeeld aspecten als
vegetatiestructuur (verticale structuur) en afwisseling van
hoge en lage begroeiingen en open plekken (horizontale
structuur), terwijl het onderdeel functie omvat in hoeverre
het ecosysteem goed functioneert, oftewel in hoeverre
de abiotische en biotische condities dermate op orde zijn
dat de verschillende karakteristieke soorten(groepen) in
voldoende mate vertegenwoordigd zijn.

Nationale belang
Een gebied is voor een niet-broedvogelsoort van
nationale betekenis als de trendwaarde (in de doelen
de trendwaarde voor 2003104) meer dan 2% bedraagt
van de landelijke trendwaarde, gecorrigeerd voor het
geschatte percentage vogels dat zich gemiddeld in de
monitoringsgebieden bevindt (dus meer dan 2% van

1 Landelijke minimum populatie
Hiermee wordt bij broedvogels gedoeld op het minimaal
aantal noodzakelijke broedparen voor een duurzame

het landelijk gemiddelde). Van 15-50% dan is het gebied
voor een niet-broedvogelsoort van grote betekenis.
Bedraagt de trendwaarde in een gebied meer dan 50%
van de landelijke trendwaarde dan is het gebied voor de
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soort van zeer grote betekenis. De kwalificatie "niet van
nationale betekenis" in de doelen heeft alleen betrekking
op deze definitie.
Voor broedvogels is dezelfde benadering gebruik,
uitgaande van het aantal paren in een specifiek gebied
en de Landelijke populatie in het jaar 2002.
Gebruikte schaal: - <2%, + 2-15%,++ 15-50%, +++ >50%.

Niet-broedvogels
Vogels die op een bepaalde plek en tijdstip niet aan het
voortplantingsproces deelnemen. Dit betreft enerzijds
alle vogels buiten het broedseizoen (o.a. doortrekkers,
wintergasten, ruiende vogels), maar ook vogels in de
broedperiode die niet aan het voortplantingsproces
deelnemen (zoals nog niet-geslachtsrijpe vogels, reeds
uitgevlogen jongen, overzomerende vogels.

die voor alle habitattypen (en ook voor soorten) zijn
opgesteld (nog in bewerking). De profielen omvatten de
volgende elementen: kenschets (beschrijving, relatief
belang), kwaliteit (kenmerken van goede structuur en
functie), bijdrage van gebieden, beoordeling landelijke
staat van instandhouding, literatuur. In een tweede deel
van het Natura 2000 profielendocument worden de
ecologische vereisten op het niveau van een habitattype
of een soort gepubliceerd.

R Referentielijst
Deze lijst die voor elke Lidstaat specifiek is, staat vermeld
voor welke habitattypen en soorten de Lidstaat een
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Deze lijst
wordt in overleg tussen de Europese Commissie en de
Lidstaat vastgesteld. Voor de vogels wordt niet gewerkt
met een Referentielijst.

o Opgroeigebied
Gebied waar een bepaalde soort gedurende een bepaalde

Regionale betekenis (van slaapplaats)

levensfase verblijft en zich daar verder ontwikkeld.

Overtijer

Slaapplaats met een functie voor een vogels uit een
foerageergebied dat niet groter is dan de desbetreffende
regio. Zie ook 'Bovenregionale betekenis (van

Vogel die gebruikt maakt van een hoogwatervluchtplaats.

slaapplaats)'.

P Populatie

Relatief belang

Op gebiedsniveau heeft dit betrekking op alle vogels

De mate waarin Nederland een bijdrage kan leveren aan

binnen de begrenzing van het betreffende Natura
2000-gebied, in de regio op alle vogels binnen het geheel
van Natura 2000-gebieden in de aangegeven regio (dus

het bereiken van een gunstige staat van
instandhouding op het niveau van het Europese Natura
2000-netwerk. Het relatief belang wordt bepaald aan
de hand van de ligging en de mate van voorkomen in
vergelijking met het voorkomen in de Europese Unie (zie
verder Natura 2000 doelendocument, paragraaf 3.1).

niet de vogels in die regio die zich buiten het Natura
2000-netwerk bevinden), landelijk op alle vogels in de
SOVON-monitoringsgebieden (ruimer dan het Natura
2000-netwerk) en internationaal op de geschatte omvang
van de biogeografische populaties, voor zover ze van
Nederlandse grondgebied gebruik maken. Bij broedvogels
heeft het aantal betrekking op het aantal paren (cq.
aantal territoria). Voor de korhoen wordt hiervan om
teltechnische redenen afgeweken (aantal hanen).

Prioritaire habitattypen
Habitattypen die gevaar lopen te verdwijnen en waarvoor
de Europese Unie een bijzondere verantwoordelijkheid
draagt omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke
verspreidingsgebied binnen het grondgebied van de EU is

Relatieve bijdrage
De relatieve bijdrage van een Natura 2000-gebied voor
vogels wordt afgemeten aan de bijdrage van het gebied
aan het totale aantal vogels. Daarbij wordt zowel op
nationale schaal als op internationale schaal naar
de bijdrage gekeken die het gebied leverde rond de
eeuwwisseling (circa 2000). Bij broedvogels wordt als
maat gehanteerd: het aantal broedparen in het gebied in
relatie tot de landelijke populatie en de populatie in de
Europese Unie. Bij niet-broedvogels wordt uitgegaan van
het aantal vogels in het gebied in relatie tot de landelijke

van de Habitatrichtlijn met een sterretje (*) aangeduid.

populatie en de populatie in de relevante fly-way. De flyway betreft de samenhangende regio van broedgebied
tot en met overwinteringgebied van de geografische

Prioritaire soorten

populatie die Nederland aan doet.

gelegen. Deze prioritaire habitattypen worden in bijlage 1

Soorten die binnen de Europese Unie (EU) bedreigd zijn en
waarvoor de EU een bijzondere verantwoordelijkheid voor
de instandhouding draagt omdat een belangrijk deel van
hun natuurlijke verspreidingsgebied op het grondgebied
van de EU is gelegen. Deze prioritaire soorten worden
in bijlage II van de Habitatrichttijn met een sterretje (*)

Relatieve bijdrage van een gebied
De bijdrage van een Natura 2000-gebied aan de landelijke
instandhoudingsdoelstelling voor een habitattype of
soort; deze is groot als een habitattype of soort relatief
veel of relatief goed ontwikkeld in een gebied voorkomt.

aangeduid.

S Seizoensgemiddetde
Profielen
De gehanteerde definitie en afbakening van habitattypen
is vastgelegd in zogenoemde Natura 2000-profielen,
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Gemiddelde aantal in een gebied aanwezige nietbroedvogels berekend uit de twaalf maandelijkse
tellingen uitgevoerd gedurende het watervogeljaar

lopende van juli t/m juni in het daarop volgende jaar.
Ontbrekende tellingen worden voor deze berekening
eerst bijgeschat door SOVON/CBS. In de doelen wordt
met "maandgemiddelden" bedoeld de trendwaarde
die voor het tijdstip van beoordeling door de jaarlijkse
maandgemiddelden wordt berekend.

Seizoensmaximum
Gemiddelde van het hoogst beschikbare aantal (vogels)
per seizoen (juni tfm juli van het volgend jaar) over een

Speciale beschermingszone
Onder Vogel- of Habitatrichtlijn beschermd gebied
dat door de lidstaten als zodanig is aangewezen.
Tegenwoordig worden deze beschermde
gebieden aangeduid als Vogelrichtlijngebied of
Habitatrichtlijngebied. Een Habitatrichtlijngebied
dat nog niet is aangewezen maar wel is aangemeld
bij de Europese Commissie en is opgenomen in de
communautaire lijst (zie verklaring onder dit begrip)
wordt aangeduid als "gebied van communautair belang".

reeks van achtereenvolgende jaren.

Staat van instandhouding
Selecterende habitattypen of soorten
Dit zijn habitattypen of soorten (waarden) waarvoor een
gebied aan de gestelde selectiecriteria voldoet (zie ook
begrenzingssoorten). Gebieden kwalificeren op grond
van het voorkomen van één of meer habitattypen en/
of soorten en worden vooral begrensd op grond van
de actuele en potentiële verspreiding van dein het
gebied aanwezige Natura 2000-waarden. In het geval
van Habitatricht(ijngebieden wordt daarbij ook rekening
gehouden met andere gronden die van belang zijn voor
de instandhouding van de Natura 2000-waarden in het
gebied.

Sense of urgency
Een 'sense of urgency' is toegekend aan kernopgaven
als binnen nu en 10 jaar mogelijk een onherstelbare
situatie ontstaat. De inschatting is gemaakt dat een
kernopgave, en de daaronder liggende verplichting om
minimaal de huidige waarden in stand te houden, dan
niet meer realiseerbaar zijn. Kernopgaven met een 'sense
of urgency' moeten middels (beheers)maatregelen binnen
tien jaar op orde zijn gebracht.

Slaapplaats
Locatie waar vogels rusten (sommige soorten doen dat in
grote groepen bijeen zoals ganzen).

Sleutelpopulatie
Bij broedvogels wordt de betekenis van een gebied
mede bepaald door de omvang van de aanwezige
broedpopulatie. Ligt de omvang van de populatie in
een bepaald gebied boven een zekere kritisch aantal
dan wordt gesproken van een sleutelpopulatie, dat wil
zeggen: een populatie waarvan de kans op uitsterven
in de eerstkomende ioo jaren, bij gelijkblijvende
habitatkwaliteit en hoeveelheid habitat, minder dan 5 %
wordt geacht. Daarbij dient de populatie wel onderdeel
uit te maken van de landelijke metapopulatie, waardoor
een geringe uitwisseling met andere sleutelpopulaties
optreedt. De gewenste minimum omvang van een
sleutelpopulatie is vooral afhankelijk van de levensduur
van de vogels. Bij lang levende vogels (jaarlijkse sterfte
25-35%) bedraagt deze meer dan 20 paren (bijvoorbeeld:
roerdomp), bij middellang levende soorten (jaarlijkse
sterfte 35-45%) meer dan 40 paren (bijvoorbeeld: grote
karekiet) en bij kort levende vogels (jaarlijkse sterfte
45-55%) meer dan ioo paren (bijvoorbeeld rietzanger).

De beoordeling van de staat van instandhouding
(volgens artikel 1 van de Habitatrichtlijn) van een
habitattype of soort in ons land, vindt plaats op basis
van aspecten als geografische verspreiding, hoeveelheid
(aantallen of oppervlakte), leefgebied van een soort
of kwaliteit van een habitattype en perspectieven
voor duurzaam behoud van een soort of habitattype.
De huidige staat van instandhouding van een soort
of habitattype is mede bepalend voor de inhoud van
de instandhoudingsdoelstelling. De methode van
beoordeling is opgenomen in bijlage 9.2 van het Natura
2000 doelendocument.
Subtype
In een aantal gevallen zijn habitattypen onderverdeeld
in zogenaamde subtypen omdat het habitattype een
grote ecologische variatie aan ecosystemen omvat, dit wil
zeggen verschillende subtypen met een sterk afwijkende
soortensamensteRing en/of structuur en functie én/of
verschillen met betrekking tot de ecologische vereisten.
In de meeste gevallen komt deze ecologische variatie tot
uiting in verschillende plantensociologische verbonden
waartoe de begroeiingen van de subtypen worden
gerekend. Als een habitattype in subtypen is verdeeld,
worden de doelen zowel op landelijk en op gebiedsniveau
op het niveau van subtypen geformuleerd. Met dien
verstande dat als alle subtypen in een concreet gebied
voorkomen en ervoor de subtypen geen onderscheid is
m.b.t. de inhoud van de doelen dit niet expliciet wordt
aangegeven in het doel.

Successiestadium
Een successiestadium heeft betrekking op een
levensgemeenschap dat door natuurlijke processen ofwel
"successie" overgaat in een andere levensgemeenschap.
T TrendanaLyse
Statistische analyse van een reeks van telgegevens.
Trekvogel
De gehele populatie of een geografisch afzonderlijk deel
van de populatie van een soort of ondersoort, waarvan
een significant deel volgens een cyclisch patroon en
voorspelbaar een of meer nationale grenzen passeert.

Trekvis
Een trekvis is een vissoort die zowel zoet- als zoutwater
nodig heeft om zijn levenscyclus te voltooien, veelal leven
ze in zee en migreren ze naar zoet-water om te paaien.
Voor Natura 2000 gaat het om de volgende soorten:
zeeprik, rivierprik, elft, fint, zalm. Met dien verstande
dat de zalm niet meetelt voor de gebieden Voordelta en
Noordzeekustzone.

Trendwaarde
Bij niet-broedvogels wordt door een reeks van maandgemiddelden per watervogeljaar (juli t/m juni) met het
programma "Trendspotter" door SOVON/CBS een flexibele
trendcurve berekend, min of meer overeenkomend
met een meerjarig gemiddelde. De trendwaarde die
het programma berekent voor het beoordelingsjaar is
de waarde die voor de beoordeling wordt gebruikt. De
trendwaarde is dus een op basis van de trendlijn voor een
specifiek jaar berekend maandgemiddelde.
Bij broedvogels wordt de curve bepaald op basis van
jaarlijks vastgestelde aantallen paren in een gebied (of
soms een deelgebied). De berekening van de trendwaarde
geschiedt bij broedvogels echter met het programma
TRIM.

V Verspreidingsgebied
Areaal van een soort of habitattype (de oppervlakte waarin
alle locaties waarin een soort of habitattype voorkomt
liggen).

Vogetrichtlijn
Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand
(Pb L103, 25.4.79; zie ook onder "Bijlage 1 (Vogelrichtlijn)").
Dit betreft een Europese regeling die door de lidstaten
moet worden uitgevoerd. Deze richtlijn is in 1979 door de
lidstaten vastgesteld en in 1981 in werking getreden.
Voorlopig maximum
Bij broedvogels wordt, ter onderbouwing van de keuze
voor het na te streven populatie niveau in Natura
2000-gebieden, per soort in de toelichting de populatie
ontwikkeling in het gebied geschetst. Deze populatie
ontwikkeling geeft inzicht in de draagkracht van het
gebied. Het komt geregeld voor dat het aantal paren van
een soort in een specifiek gebied een sterke toename
vertoont. In dergelijke gevallen is het niet duidelijk

(lolofin

Ministerie van LNV

hoeveel paren het gebied zou kunnen herbergen. Daarom
is bij het maximaal vastgesteld aantal paren de aanduiding
"(voorlopig) maximum" gehanteerd.
W Wintergast
Vogelsoort die alleen in de winter in ons land verblijft.
Z Zomergast
Vogelsoort die alleen in de zomer in ons land verblijft.
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Nota van Antwoord op hoofdlijnen
Achtergronddocument bij de inspraakwijzer
bij de aanwijzing van de 3e tranche
Natura 2000-gebieden.
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Wat is de Nota van Antwoord?

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in november
2007 de Nota van Antwoord aangeboden aan de Tweede Kamer. De Nota van
Antwoord gaat in op de vragen en opmerkingen uit de zienswijzen die begin
2007 zijn ingediend in het inspraaktraject voor de eerste tranche ontwerpaanwijzingsbesluiten. Er lagen toen 111 van de 162 Natura 2000-gebieden
ter inzage. Daarbij zijn ook de argumenten meegewogen van de provincies in
hun beschouwingen op de zienswijzen. Tijdens die inspraakprocedure werden
ongeveer 5000 verschillende zienswijzen ontvangen. Dat getuigt van grote
maatschappelijke belangstelling voor Natura 2000.
De zienswijzen zijn zeer uiteenlopend van aard en afkomstig van onder
meer agrariërs, recreatieondernemers, overheden, belangenorganisaties
en particulieren. De Nota van Antwoord geeft in aanvulling op eerder
uitgebrachte documenten uitsluitsel over de algemene Lijnen en principes. Deze
gelden zowel voor de definitieve aanwijzingsbestuiten als voor de ontwerpaanwijzingsbesluiten die nog moeten worden gepubliceerd.
In het vervolg van dit document vindt u de inhoudelijke hoofdlijnen van de
Nota van Antwoord. Dit zijn de zestien hoofdthema's die naar voren zijn
gebracht tijdens de inspraakprocedure. Voor sommige van deze hoofdthema's
geldt dat hierover recent uitspraken zijn gedaan of besluiten zijn genomen.
Deze zijn weergegeven in aparte kaders.

1.

Koppeling aanwijzingsbesluiten
met beheerplannen

i'1 (i t

,

lier toegezegd te wachten met het definitief maken van
ianwijzingsbesluiten voor die gebieden waarvoor de
ovincie voortouwnemer is en die door de provincie zijn

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
Diverse insprekers geven aan dat op het moment van

aeigemeld. De provincies worden voor deze gebieden

vaststellen van de aanwijzingsbesluiten de gevolgen

eerst in de gelegenheid gesteld concept-beheerplannen

daarvan niet te overzien zijn. De benodigde maatregelen en

e

de gevolgen voor bestaand gebruik komen bijvoorbeeld pas

aanwijzingsbesluiten. De provincie beoogt daarmee

in beeld als de beheerplannen worden opgesteld. Men stelt

draagvlak te creëren voor de beheerplannen en de

te stellen met de omgeving op basis van de ontwerp-

dat veel onduidelijkheid kan worden weggenomen door de

irvpLementatie daarvan. De minister zal de definitieve

procedures voor aanwijzingsbesluiten en beheerplannen

aanwijzingsbesluiten uitstellen tot

1

september 2009.

te koppelen. Dan kan men een integrale zienswijze geven

arna zullen de besluiten verder in procedure worden

op aanwijzing en beheerplan. Vrijwel alle provincies sluiten

tracht. Deze periode is nodig om aan de Europese

in hun beschouwingen hierop aan door te adviseren om

plichting te voldoen, waarbij uiterlijk december

eerst over te gaan tot een meer 'voorlopige' ontwerp-

o de definitieve aanwijzingsbesluiten moeten zijn

aanwijzingsbesluiten en de gebieden pas definitief aan te
wijzen als de beheerplanneri (in concept) gereed zijn.

Betrokkenheid bij opstellen beheerplannen
Reactie in de Nota van Antwoord
De minister van LNV vindt het belangrijk aan alle

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen

betrokkenen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te bieden

Veel insprekers geven aan een (actieve) rol te willen

over de uitwerking van Natura 2000 in de praktijk.

vervullen bij het opstellen van de beheerplannen om zo hun

Dat gebeurt door zo snel mogelijk te starten met de

belangen in te kunnen brengen. De meeste provincies zijn

aanwijzingsprocedure voor de 162 Natura 2000-gebieden.

in hun beschouwingen verheugd over deze betrokkenheid

De gekozen procedure van volgtijdelijkheid vergroot

en zeggen hiervan ook gebruik te zullen maken. Zij hechten

de rechtszekerheid. De aanwijzingsbesluiten geven

aan een groot draagvlak voor de plannen en geven aan extra

duidelijkheid over de instandhoudingsdoelstellingen die

aandacht te besteden aan communicatie rond het proces

gelden voor een Natura 2000-gebied. Als bijvoorbeeld een

van de beheerplannen.

gebied is aangewezen voor het habitattype blauwgrasland,
dan beperkt de bescherming zich tot dit type.

Reactie in de Nota van Antwoord

Deze procedure biedt sneller duidelijkheid, want hoe

een goed signaal. Een dergelijke betrokkenheid is essentieel

eerder de gebieden worden aangewezen, des te eerder zijn

voor een gedegen afweging en balans tussen ecologie en

de instandhoudingsdoelstellingen en de exacte grenzen

economie. De gebiedsgerichte en integrale benadering

bekend. Dit zorgt voor richting en houvast bij het opstellen

die het beheerplan hierbij voorstaat kan ook alleen maar

van beheerplannen en de toetsing bij vergunningverlening.

succesvol zijn als er voldoende betrokkenheid is.

De wens om betrokken te worden bij de beheerplanfase is

Het sluit ook aan op reeds bekende verzoeken om te

Per Natura 2000-gebied is één bevoegd gezag aangewezen,

komen tot een snelle aanwijzing van gebieden om juist

de zogenoemde voortouwnemer (provincies of ministeries

economische ontwikkelingen toe te kunnen staan (zoals

van LNV, Verkeer en Waterstaat of Defensie). De voortouw-

de Tweede Maasvlakte). Hetzelfde geldt feitelijk voor

nemer neemt het initiatief om grondeigenaren, gebruikers,

een tijdige afstemming met de beheerplannen van de

besturen van waterschappen, gemeenten en andere

Kaderrichtlijn Water (KRW).

belanghebbenden tijdig te betrekken.

Een volgtijdelijke aanpak biedt verder het voordeel dat niet

Selectie van Natura 2000-gebieden

alles in één keer wordt vastgelegd. Er wordt op die manier
voldoende ruimte geboden voor een verantwoorde lokale

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen

invulling van het beheerplan, met ruimte voor afweging

Veel insprekers zetten vraagtekens bij de selectie van de

tussen ecologische, economische en sociaal-culturele

Natura 2000-gebieden en de onderbouwing daarvan. Ook

belangen.

zijn er veel vragen over de procedure die heeft geleid tot

Inmiddels is besloten om op verzoek van de provincies

de aanmelding en uiteindelijke aanwijzing van de Vogel-

te wachten met het definitief maken van een aantal

en Habitatrichtlijngebieden. In de beschouwingen van

aanwijzingsbesluiten. Meer hierover in het kader hieronder.

provincies komt regelmatig naar voren dat de provincies
van mening zijn dat een zorgvuldige selectie heeft

Minister besluit op verzoek provincies tot uitst&

plaatsgevonden.

van een aantal definitieve aanwijzingsbesluiten,
Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor he:

Reactie in de Nota van Antwoord

aanwijzen van Natura 2000-.gebieden. Deze gebiwr:

Om de selectieprocedure inzichtelijker te maken is in

moeten uiterlijk december

2010

definitief zijn

aangewezen. Op verzoek van de provincies heeft de

de Nota van Antwoord een uitgebreide toelichting op
de aanmeldingsprocedure opgenomen en de daarbij

toegepaste selectiecriteria. Daarnaast zal in elk van de
definitieve aanwijzingsbesluiten een nadere motivering van
de selectie van het betreffende gebied opgenomen worden.

5. Nieuwe natuur

Dit geldt alleen voor de Habitatrichtlijngebieden. Voor
de Vogelrichtlijngebieden geldt dat op één uitzondering
na alle Voge[richtlijngebieden reeds in de jaren 19862005 zijn aangewezen. Inspraak- en beroepsprocedures

Van agrarische zijde is veel kritiek geuit op het
meebegrenzen van nieuwe natuur met landbouwkundig
gebruik. Er wordt aan getwijfeld of deze nieuwe natuur
werkelijk noodzakelijk is voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast zou nieuwe
natuur gerealiseerd na 1 mei 1988 geen extra beperkende
invloed hebben op het aangrenzende agrarische gebied.
Hierop zou de ammoniakwetgeving niet van toepassing
zijn (er wordt verwezen naar de richtlijn Ammoniak
en Veehouderij 1991 van LNV en VROM). Hiermee
samenhangend wordt kritiek geuit op het feit dat deze
nieuwe natuur nu zonder meer is opgenomen binnen
de begrenzing van Natura 2000, terwijl is afgesproken

tegen deze aanwijzingen zijn inmiddels afgerond.
Hierdoor is de inspraakprocedure nu uitsluitend gericht
op de Habitatrichtlijngebieden, gebiedsspecifieke
instandhoudingsdoelstellingen en op de begrenzing van
Vogelrichtlijngebieden voor zover deze is gewijzigd.

4. Begrenzing van de Natura 2000-gebieden
Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
Veel insprekers verzoeken om de grenzen aan te passen.
Deze reacties zijn meestal zeer gebiedsspecifiek. Daarnaast
laat volgens velen de algemene exc[averingsformule te
veel ruimte voor interpretatie. Het biedt niet de gewenste
duidelijkheid. In algemene zin stemmen de provincies
in hun beschouwingen in met de begrenzingen en de
begrenzingsystematiek. Wel pleiten enkele provincies
ervoor om de exclaveringsformule te verbeteren of
verduidelijken.
Reactie in de Nota van Antwoord
In de ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn bepaalde delen
uitgezonderd van de Natura 2000-gebieden door middel
van een standaardtekst: de zogenoemde algemene
exclaveringsformule. In veel zienswijzen is verzocht om
delen van Natura 2000-gebieden uit te zonderen, terwijl
die delen al uitgezonderd zijn middels deze algemene
exclavenngsformule. Blijkbaar is deze tekstuele exclavering
niet in alle gevallen voldoende duidelijk. Daarom zullen
die gebiedsdelen zoveel mogelijk ook op kaart worden
uitgezonderd.
In gevallen waarbij is verzocht om (verdere) exclavering
van bepaalde gebiedsdelen zal de begrenzing worden
aangepast, indien dat mogelijk is in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.
Grenswijzigingen van Vogelrichtlijngebieden zijn
Europeesrechtelijk slechts zeer beperkt mogelijk,
namelijk indien bij aanwijzing een 'wetenschappelijke
fout' is gemaakt waardoor een deelgebied ten onrechte
deel uitmaakt van het aangewezen gebied. Voor
Habitatrichtlijngebieden (die nog niet zijn aangewezen,
maar wel aangemeld bij de Europese Commissie) is er
meer beleidsruimte voor grenswijzigingen, voor zover
de gunstige staat van instandhouding van soorten niet in
gevaar komt.
Overigens is niet de ligging in of buiten de gebiedsbegrenzing bepalend voor het optreden van rechtsgevolgen,
maar de invloed die de handeling of het project heeft op de
instandhouding van de beschermde waarden in het Natura
2000-gebied.

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen

dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) in principe op vrijwillige basis geschiedt.
Men pleit ervoor deze vrijwilligheid te handhaven.
Natuurbeschermingsorganisaties noemen nieuwe
natuur daarentegen het noodzakelijke 'cement tussen
de bakstenen'.
Provincies gaan in hun beschouwingen verschillend om met
het onderwerp nieuwe natuur. Enerzijds is er ondersteuning
voor de begrenzing van nieuwe natuur. Anderzijds zijn er
verzoeken om nieuwe natuur uit de begrenzing te halen.
Enkele provincies adviseren om niet-verworven nieuwe
natuur voorlopig buiten de begrenzing te laten, en deze na
aankoop en inrichting wét binnen de begrenzing te laten
vallen.
Reactie in de Nota van Antwoord
Onder nieuwe natuur wordt in principe verstaan: de door
een provincie in het kader van de Relatienota (1975) en
natuurgebiedplannen begrensde (landbouw)gronden
die in de toekomst een natuurfunctie zullen krijgen.
Daadwerkelijke realisatie van natuur vindt plaats na
verwerving door een terreinbeherende Organisatie of door
particulier natuurbeheer (na functiewijziging). De gronden
vallen in de regel binnen dein de streekplannen vastgelegde
EHS.
Jurisprudentie heeft uitgewezen dat selectie en begrenzing
van Natura 2000-gebieden alleen kan gebeuren op basis
van ecologische criteria. Daarbij is nieuwe natuur in twee
situaties meebegrensd:
De eerste situatie doet zich voor wanneer het natuurdoel
van de nieuwe natuur overeenkomt met dat van het
aangrenzende aangemelde Natura 2000-gebied;
dus wanneer de natuurwaarden er al zijn of worden
ontwikkeld.
De tweede situatie is wanneer de nieuwe natuur
noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelstellingen te
kunnen realiseren.
De minister van LNV heeft over dit onderwerp eerdere
toezeggingen bekrachtigd richting Tweede Kamer.
Meer hierover in het kader hieronder.

Minister bekrac h tigt toezegging om nieuwe natuur
nogmaals kritisch te bezien.
Het uit de begrenzing halen van nieuwe natuur is a

en economische sectoren. Er is bijvoorbeeld rekening
gehouden met bestaande plannen en projecten ter
realisering van de EHS. Dit is het gehanteerde principe van

de orde indien deze niet (meer) voldoet aan de twr
eerder genoemde criteria. Waar het gaat om nieuw
natuur die na de aanmelding in 2003 is opgenomen ir 1 (141

'strategisch lokaliseren': behoud of herstel daar nastreven
waar de grootste potentie ligt en dit gemakkelijk kan,

ontwerpbesluiten zal nogmaals kritisch gekeken worJe'
naar het nut en de noodzaak daartoe, met name waar
het gaat om landbouwgrond. Deze toezegging heeft du
minister nogmaals bekrachtigd tijdens H

en ambities.

Y~v (, ecl„Kmr

in
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De beschermingsregels van de Habitatrichtlijn
(geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998)
hebben ook betrekking op de meebegrensde nieuwe natuur,
Het nationale beleid, opgenomen in de Wet ammoniak
en veehouderij (Wav), om natuur van na 1 mei 1988 niet
als voor verzuring gevoelig aan te merken, heeft alleen
betrekking op het al dan niet bieden van bescherming
conform de Wav. De Wav is echter niet voldoende om
de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 te
waarborgen. Daartoe dient de Natuurbeschermingswet
1998. In dat kader gaat het om de vraag of er sprake is van
een significant nadelig effect.
Overigens blijft voor nieuwe natuur, die dient ter realisatie
van Natura 2000, het principe van vrijwilligheid gelden
ten aanzien van eventuele verkoop van de gronden of ten
aanzien van het moment van omzetting van cultuurgrond
naar natuur.

6. Haalbaar en betaalbaar
Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
Het principe 'haalbaar en betaalbaar' wordt in de
zienswijzen vanuit twee verschillende invalshoeken ter
discussie gesteld. Enerzijds betwijfelen vooral (agrarische)
ondernemers of de doelen wel haalbaar en betaalbaar zijn.
Zij pleiten er voor om de doelen naar beneden bij te stellen

Het vaststellen van de doelen heeft zorgvuldig plaatsgevonden. Er is daarom op voorhand geen reden om
deze bij te stellen. Mocht echter bij het opstellen van de
beheerplannen in een incidenteel geval blijken dat de
noodzakelijke maatregelen disproportioneel zijn, dan zal
met de betrokkenen een oplossing worden gezocht en kan
worden bezien of het aanwijzingsbesluit op onderdelen kan
worden aangepast. Dit wordt echter als een uiterst middel
voor een uitzonderlijke situatie beschouwd.

Belangenafweging
Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
Volgens diverse insprekers zijn de doelen eenzijdig op
natuur gericht. In de formulering van de doelen klinkt
niet of te weinig door dat rekening wordt gehouden
met andere relevante belangen en lopende plannen en
projecten. Een natuurorganisatie geeft aan juist ernstig
bezwaar te hebben, indien andere dan ecologische
overwegingen geleid zouden hebben tot het vaststellen
van de instandhoudingsdoetstellingen. De meeste
provincies geven in hun beschouwingen aan dat de
procedure voor aanwijzing is vastgelegd in de wetgeving.
Wel vragen provincies aandacht voor een zorgvuldige
belangenafweging bij het opstellen van de beheerplannen.
Daar moet ruimte zijn voor een integrale aanpak.

of te schrappen. Anderzijds stellen natuurorganisaties dat
het principe van haalbaar en betaalbaar' bij het opstellen
van de instandhoudingsdoelstellingen in strijd is met
artikel 2 van de Habitatrichtlijn. Economie mag geen rol
spelen bij de vast te stellen ambitie. Provincies geven
in hun beschouwingen aan dat het van belang is dat de

Reactie in de Nota van Antwoord
Jurisprudentie heeft uitgewezen dat selectie en
begrenzing van Natura 2000-gebieden alleen kan
gebeuren op basis van ecologische criteria. De beperkte
ruimte die er bij selectie, begrenzing en opstellen van
instandhoudingsdoelstellingen is om rekening te houden
met andere belangen dan ecologische, is maximaal benut
door strategisch te lokaliseren (zie onderwerp 6 'Haalbaar
en betaalbaar'). De uitdaging is nu om in het beheerplan
te zoeken naar kansen en ontwikkelingsmogelijkheden

instandhoudingsdoelstellingen haalbaar en betaalbaar
zijn, waarbij sommige provincies aangeven dat deze geen
onnodige beperkingen mogen opleggen aan activiteiten in

voor zowel natuur als andere gebruiksfuncties. Het
afwegen van ecologie en economie gebeurt ook in het
stelsel van vergunningverlening. Uit de huidige praktijk

of rond het gebied.

van vergunningverlening valt af te leiden dat de geplande
economische ontwikkelingen (eventueel na vooroverleg

Reactie in de Nota van Antwoord
Na uitgebreide consultatie met andere overheden
en maatschappelijke belangenorganisaties zijn de

met het bevoegde gezag) veelal doorgang kunnen vinden,
zo nodig onder bepaalde voorwaarden. Meestal zijn er
voldoende mogelijkheden om natuur- en andere belangen
slim met elkaar samen te laten gaan.

instandhoudingsdoelstellirigen vastgesteld. Eén van de
uitgangspunten daarbij is dat deze haalbaar en betaalbaar
moeten zijn. Om dat in te vullen is het uitgangspunt om
de instandhoudingsdoelstellingen zô te kiezen en te
lokaliseren, dat hieruit zo min mogelijk inspanningen
en gevolgen voortkomen voor overheden, burgers

4

zonder afbreuk te doen aan de ecologische uitgangspunten

Relatie met Kaderrichtlijn Water
Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
Van verschillende kanten wordt erop gewezen dat het

belangrijk is om de processen van het waterbeleid af
te stemmen met het proces van Natura 2000. Het gaat
de insprekers dan vooral om de processen voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Gewenste Grond- en
Oppervlaktewater Regime (GGOR). De doelen dienen elkaar
aan te vullen. Knelpunten die insprekers zien gaan vooral
over de planning. Daarnaast is er onduidelijkheid over de
prioritering van Natura 2000 en de KRW. Enkele provincies
gaan in hun beschouwing in op het belang van afstemming
tussen Natura 2000 en de KRW.

Reactie in de Nota van Antwoord
De samenhang tussen Natura 2000 en KRW is verankerd in
de opname van Natura 2000-gebieden in het KRW-register
van beschermde gebieden. De ministeries van LNV, VROM
en Verkeer en Waterstaat vinden een goede afstemming van
waterbeleid (KRW en GGOR) en Natura 2000 zeer belangrijk.
In 2009 worden zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen
vastgesteld. Daarin zijn maatregelen opgenomen voor
de verdrogingsaanpak conform de afspraken tussen Rijk
en provincies over de TOP-lijsten en over het realiseren
van goede watercondities in dertig 'sense of urgency'gebieden in 2015. Deze 'sense of urgency'-gebieden zijn
Natura 2000-gebieden met een watergerelateerde urgente
ecologische opgave voor bepaalde habitattypen. Het
realiseren van de watercondities in deze gebieden is op
korte termijn nodig omdat anders binnen nu en tien jaar
mogelijk een onherstelbare situatie ontstaat ten aanzien van
het betreffende natuurdoel.
Het verschil in tijdsplanning tussen de richtlijnen wordt
opgelost door in de stroomgebiedbeheer-plannen 2009 2015 de watercondities op te nemen die in 2015 moeten
zijn gerealiseerd tegen verdroging en ten behoeve van
de dertig 'sense of urgency'-gebieden. Voor de overige
Natura 2000-gebieden geldt dat de watercondities de
ontwikkeling van natuurwaarden op termijn niet mogen
belemmeren. Bij een conflicterend doel in een bepaald
gebied zal de keuze gemaakt worden bij het opstellen van
het Natura 2000-beheerplan dan wel bij het opstellen van
het stroomgebiedbeheerplan.

belangenafweging tussen natuur en andere functies met
zich meebrengt is onafwendbaar. Dit kan bij ondernemers
onzekerheid veroorzaken. De aanwijzingsbesluiten zullen
met het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen
een eerste stap zetten naar meer duidelijkheid over de
mogelijkheden van een activiteit in of rondom een Natura
2000-gebied. In het beheerplan worden vervolgens de
instandhoudingsdoelstellingen vertaald naar concrete
uitvoeringsmaatregelen, uitgezet in de tijd en naar
specifieke locaties. Daarbij wordt rekening gehouden
met het bestaand gebruik en gestreefd naar balans
tussen ecologie en economie. Passend bestaand gebruik,
dat geen significant negatieve effecten heeft op de
natuurwaarden in het gebied, wordt ook opgenomen in het
beheerplan, waarmee de vergunningplicht vervalt. Recent
heeft de Tweede Kamer ingestemd met een voorstel tot
wetswijziging over dit onderwerp. Meer hierover in het
kader hieronder.
Tweede Kamer stemt in net voorstel LNV tot wijziging
van de Natuurbeschermingswet 1998.
Tweede Kamer heeft eind juni 2008 ingestemd met
een door de minister ingediend voorstel tot wijziging
'.'»n de Natuurbeschermingswet 1998. De wijziging gaat
er de vergunningpticht voor bestaand gebruik voor de
-

iode tot aan het vaststellen van het beheerplan. Het
!svoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Wanneer de
v- etswijziging van kracht wordt, is er geen vergunning
Teer nodig voor bestaand gebruik tot het moment dat
T beheerplan is vastgesteld. Op deze versoepeling is
een uitzondering gemaakt voor bestaand gebruik dat
hedelijke efft heeft ei
De bestuurlijke insteek is om zoveel mogelijk ruimte te
bieden voor continuering van bestaand gebruik, binnen
de voorwaarden die de instandhoudingsdoelstellingen
daaraan stellen. De bevoegde instanties hebben
afgesproken onderling af te stemmen hoe zij bestaand
gebruik in de beheerplannen zullen behandelen en
opnemen. De beheerplannen zullen echter niet voor alle
activiteiten uitsluitsel kunnen geven over de effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen. Voor sommige (bestaande)
activiteiten zal dan ook in de toekomst een traject van

9. Bestaand gebruik

vergunningverlening aan de orde blijven.

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen

10. Omkering bewijslast

Veel ondernemers en (uitvoerende) overheden zijn
bezorgd dat in en rond Natura 2000-gebieden de huidige
vorm van gebruik (bestaand gebruik) niet meer kan
worden voortgezet. Het gaat dan met name om bestaand
gebruikten aanzien van recreatie, landbouw en visserij.

Insprekers vinden dat van een ondernemer niet kan
worden gevraagd aannemelijk te maken dat zijn
activiteiten niet tot een significante verstoring van de te

Uit de beschouwingen komt naar voren dat provincies
het belangrijk vinden dat bestaand agrarisch of recreatief

beschermen natuurwaarden zullen leiden. Dit zou leiden
tot een omkering van de bewijslast en hoge kosten voor

gebruik zoveel mogelijk kan doorgaan binnen de ruimte van

ondernemers. In de beschouwingen van de provincies wordt
aan dit onderwerp niet expliciet aandacht besteed.

de Natuurbeschermingswet 1998.

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen

Reactie in de Nota van Antwoord

Reactie in de Nota van Antwoord

Met Natura 2000 wil het rijk waardevolle natuurgebieden
behouden. Dat dit in de betreffende gebieden een

Voor nieuwe activiteiten is het vanzelfsprekend dat de
verantwoordelijkheid bij de ondernemer ligt om aan te

tonen dat een activiteit geen negatief effect zal hebben.
Het is echter niet altijd nodig om een passende beoordeling
uit te laten voeren. In het vooroverleg met het bevoegd
gezag (in veruit de meeste gevallen de provincie) wordt
besproken of dit nodig is. Voor bestaand gebruik wordt,
samen met provincies, het beleid gevoerd om alleen in
uitzonderingssituaties vergunningtrajecten te starten

van de inhoud van dit begrip in de praktijk. De minister
wil samen met de bevoegde instanties, initiatiefnemers
oproepen en uitdagen om hun verantwoordelijkheid te
nemen bij het zoeken naar een balans tussen ecologie
en economie. De sleutel is en blijft toch vooral het slim
plannen, ontwerpen en inpassen van activiteiten.

Administratieve lasten
De minister van LNV heeft de Gegevensautoriteit Natuur
benoemd om vergunningaanvragers te facititeren in het
vergaren van betrouwbare verspreidingsgegevens van
beschermde soorten. Een taak van de Gegevensautoriteit
Natuur is het stimuleren van een betere aansluiting
tussen vraag en aanbod van natuurgegevens. Deze
Gegevensautoriteit verbetert de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van de informatie over de aanwezigheid
van beschermde flora en fauna binnen en buiten
beschermde gebieden en over locaties waar herstel van
bedreigde natuur wordt nagestreefd. Zo wordt duidelijkheid
gegeven waarmee een initiatiefnemer rekening moet
houden en waar ruimte is voor economische activiteiten.

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
In veel zienswijzen is de zorg te lezen dat Natura 2000
voor ondernemingen zal leiden tot een aanmerkelijke
uitbreiding en verzwaring van procedures. Vooral de
invoering van een extra vergunningenstelsel wordt gezien
als een verzwaring van de administratieve lasten. Naast
de kosten die hiermee gemoeid zijn, verwacht men extra
tijdsbeslag, ingewikkelde administratieve procedures en
bezwaar- en beroepsprocedures. Enkele provincies gaan in
hun beschouwingen in op de verwachte verhoging van de
administratieve lasten.

Reactie in de Nota van Antwoord
11.

Ontwikkelingsmogelijkheden en het
begrip 'significant'
Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
Veel insprekers geven aan dat er onduidelijkheid is wat de
gevolgen zijn voor de ontwikkeling van bedrijven. Gevreesd
wordt dat hele gebieden 'op slot' gaan. Ook wordt gesteld
dat een beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden
voor bedrijven nadelig kan zijn voor het draagvlak van
natuurbeleid. Het begrip 'significant' roept veel vraagtekens
open draagt bij aan dit gevoel. Provincies vinden het
belangrijk dat er naast de ontwikkeling van de natuur,
ook ruimte is voor economische ontwikkelingen.

Reactie in de Nota van Antwoord
Een deel van de beperkingen van de
ontwikkelingsmogelijkheden die insprekers ondervinden is
niet uitsluitend het gevolg van Natura 2000 en vloeit voort
uit reeds bestaand beleid en regelgeving, bijvoorbeeld
op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu of natuur.
Voor nieuwe projecten spelen feitelijk dezelfde vragen
als bij bestaand gebruik. In eerste instantie moeten de
instandhoudingsdoelstellingen in het gebied duidelijk zijn.
Vervolgens staat de vraag centraal of er significante schade
wordt gedaan aan die instandhoudingsdoelstetlingen. Zo
ja, dan kan een project in die vorm en opzet geen doorgang
vinden.
De invulling van het begrip 'significant' speelt hierbij een
sleutelrol. 'Significant' is een Europees-rechtelijk begrip
dat is ontleend aan de Habitatrichtlijn. De nationale
wetgever heeft beperkt ruimte voor nadere invulling of
verduidelijking. De toepassing in de praktijk en nieuwe
jurisprudentie zullen de komende jaren steeds duidelijker
maken hoe het begrip geïnterpreteerd moet worden.
De minister van LNV zal zich blijven inspannen om zoveel
mogelijk handreikingen te doen bij het verduidelijken

De overheid blijft werken aan verlaging en beperking van
de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. In
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 worden de
volgende stappen genomen:
- In het beheerplanproces wordt ernaar gestreefd duidelijk
aan te geven voor welke bestaande activiteiten wel of
geen vergunning nodig is.
- LNV stelt informatie beschikbaar om de
vergunningaanvraag te vergemakkelijken en diverse
wetten en regelingen te verduidelijken
Om de vergunningprocedures te vereenvoudigen en de
administratieve lasten te verminderen werkt het kabinet
aan de omgevingsvergunning. Deze vergunning moet de
vergunningverlening op de gebieden van wonen, ruimte,
milieu en natuur coördineren én onderling procedureel
stroomlijnen. Als er toestemming nodig is op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 of de Flora- en faunawet zal
voor zover deze plaatsgebonden is, aangehaakt worden bij
de omgevingsvergunning.
Het is bij vergunningverlening gebruikelijk dat de aanvrager
de benodigde informatie levert, zoals ook het geval is bij
een milieuvergunning en een verklaring schone grond
bij een bouwvergunning. Over het algemeen zal uit
vooroverleg met het bevoegd gezag (in veruit de meeste
gevallen de provincie) blijken of een vergunning nodig is en
of het nodig is een passende beoordeling uit te voeren.

Schadevergoeding
Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
Veel insprekers spreken hun zorg uit over het feit dat ze
door de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden schade
zullen lijden en dienen op voorhand een verzoek in voor
schadevergoeding of nadeelcompensatie. Ook gemeenten
en waterschappen voorzien schade als gevolg van de

Natura 2000-aanwijzingsbesluiten. in de beschouwingen

het kader van de EHS zo goed mogelijk op elkaar af te

geven alle provincies aan dat schade die voortkomt uit de

stemmen én de mogelijkheden te benutten om op termijn

implementatie van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn

een duurzame situatie te behouden of verkrijgen tegen een

door het rijk moet worden vergoed.

zo gering mogelijke maatschappelijke inspanning. Het
uitgangspunt hierbij is dat de instandhoudingsdoelstellingen
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met behulp van bestaande budgetten worden gerealiseerd.

Het streven is om financiële schade zoveel mogelijk te
beperken. Mocht er toch schade worden geleden, dan

15.

Relatie met bestaand beleid

biedt de huidige wettelijke regeling (met name artikel
31 Natuurbeschermingswet 1998) mogelijkheden

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen

voor schadevergoeding. Dit is ook de reden waarom

Bestuursorganen zoals gemeenten en provincies stellen in

er in de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten geen

hun zienswijzen dat Natura 2000 rekening moet houden met

schadevergoedingsregeling is opgenomen. Als

bestemmingsplannen en met lokaal en provinciaal beleid. Zij

iemand schade lijdt door een besluit op grond van de

noemen de EHS en de reconstructieplannen als voorbeeld.

Natuurbeschermingswet 1998 en die schade redelijkerwijs

De stelling is dat bestemmingsplannen en andere lokale

niet of niet geheel voor zijn rekening zou moeten

plannen geen hinder mogen ondervinden van Natura 2000.

komen, kent het orgaan dat het besluit heeft genomen

De aanwijzingsbestuiten moeten passen binnen bestaande

hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen

wet- en regelgeving.Het is onwenselijk dat ondernemers

schadevergoeding toe, tenzij de schade al door aankoop,

te maken krijgen met tegenstrijdige regelgeving. Enkele

onteigening of anderszins vergoed is. Dit is een standaard

provincies geven in hun beschouwingen aan dat zij het

schadevergoedingsbepaling die rijksbreed in veel

belangrijk vinden dat gemaakte afspraken (bijvoorbeeld in

regelgeving is terug te vinden.

het kader van de reconstructie) worden nagekomen.

Overigens blijven in de zienswijzen de kansen en baten
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onderbelicht die de investeringen in natuur, landschap

De Natura 2000-gebieden liggen vrijwel volledig binnen de

en waterkwaliteit bieden. Over deze kansen en baten zijn

EHS. Bij het toedelen van de instandhoudingsdoelstellingen

enkele studies verschenen, zoals:

aan de gebieden is zoveel mogelijk rekening gehouden

- Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst:

met sociale en economische belangen én met bestaande

geluk en euro's (2007);
- Geld als water. Over Europese richtlijnen, water en
regionale economie (2007);

plannen en beleid. Op die manier is met de besluiten voor
de Natura 2000-gebieden maximaal aansluiting gezocht bij
het bestaande beleid.

- De baten boven water. De andere kant van de
Kaderrichtlijn Water (2006).

Verder is het belangrijk om te beseffen dat Natura 2000

De verwachting is dat de economische 'spin off' met name

leidend Europees beleid is. Al sinds de aanwijzing van

bij de lokale overheid en de recreatie- en toerismesector

Vogelrichtlijngebieden (in 2000 en daarvoor) en de

terechtkomt.

aanmelding van Habitatrichtlijn-gebieden (in 2003)
is men verplicht om rekening te houden met het

14.

Flankerend beleid

beschermingsregime van Natura 2000. Dit laat onverlet
dat het in de praktijk mogelijk is dat plannen (nog) niet

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen

aansluiten bij Natura 2000. In die gevallen zullen bepaalde

In veel zienswijzen wordt gevraagd om flankerend beleid

activiteiten wellicht aangepast moeten worden of toch

voor Natura 2000. Omdat de gevolgen van de aanwijzing

niet gerealiseerd kunnen worden, omdat daarvoor geen

nog niet duidelijk zijn, geven insprekers aan geen

vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet

inzicht te hebben in mogelijke knelpunten en daarmee

1998 kan worden verleend. Het is dan ook wenselijk dat

samenhangende kosten. In een aantal zienswijzen wordt

bestuursorganen bestaande plannen zonodig aanpassen

door beheerorganisaties en landeigenaren specifiek

aan de Natura 2000-doelstellingen.

gevraagd om (Brusselse) landbouwsubsidie en/of een
vergoeding uit een projectenfonds. Ook wordt er gevraagd

Er is door het ministerie van LNV steeds op gewezen dat de

naar mogelijkheden voor subsidiëring van natuurbeheer. in

ontwikkelingen zoals voorzien in de reconstructieplannen

de beschouwingen geven provincies aan het belangrijk te

voldoende toekomstperspectief moeten bieden, ook bij

vinden om inzicht te hebben in de eventuele mogelijkheden

toetsing aan de Europese richtlijnen. Bij de goedkeuring

van flankerend beleid. Een enkele provincie spreekt de

is expliciet aangegeven dat ontwikkelingen en ingrepen,

verwachting uit dat het rijk bij knelpunten zorgt voor

die gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudings-

oplossingen in de vorm van flankerend beleid.

doelstellingen van de Natura 2000-gebieden, getoetst
moeten worden. Gelet op het doel van de reconstructie-
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plannen zal de uitvoering ervan naar verwachting

Bij de aanwijzing van de gebieden is voor de formulering

in het algemeen niet strijdig zijn met de instandhoudings-

van de doelen uitgegaan van 'strategisch lokaliseren'. Dit

doelstellingen, maar juist bijdragen aan de realisatie van de

principe is erop gericht om Natura 2000 en de afspraken in

Natura 2000-doelen.

Besluit tot opstellen handreiking ammoniak naar

Hoofdpunten zienswijzen en beschouwingen
In veel zienswijzen afkomstig uit de agrarische sector wordt
bezorgdheid verwoord over de normen voor de depositie
van ammoniak. Vaak wordt gevraagd naar duidelijkheid
over de gevolgen, waarbij positieve verwachtingen worden
geuit over het interim toetsingskader ammoniak en
Natura 2000. Anderen pleiten er juist voor om het interim
toetsingskader achterwege te laten omdat het bestaande
beleid, de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), voldoende
zou zijn voor een agrarische bedrijfsvoering die is afgestemd
op de aanwezige natuurwaarden. Ook is voor insprekers
onduidelijk welk deel van de ammoniakdepositie van de
landbouw en van individuele bedrijven afkomstig is en welk
deel uit het buitenland komt. Vanuit de natuurbescherming
komen signalen dat het toetsingskader onvoldoende
bescherming biedt voor de natuur in de Natura
2000-gebieden.
De provincies reageren in hun beschouwingen verschillend
op dit onderwerp en gaan voornamelijk in op het interim
toetsingskader. De ene provincie juicht de komst hiervan toe,
een andere provincie is juist sceptisch en verwacht dat in de
beheerplanfase weer andere afwegingen worden gemaakt.

—inleiding van rapport taskforce Ammoniak en
negatief advies Raad van State.
Met behulp van het toetsingskader ammoniak
mden provincies relatief eenvoudig beoordelen
veehoudenjbedrijven in de buurt van Natura
000-gebieden mochten uitbreiden of niet. Ook konden
provincies met het toetsingskader beoordelen of nieuwe
Pedrijven zich er konden vestigen. De ammoniakuitstoot
Aas daarbij bepalend.
ki maart 2008 heeft de Raad van State echter geoordeeld
dat het toetsingskader ammoniak onvoldoende zekerheid
iedt dat de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden niet
aiorden aangetast. Naar aanleiding van deze uitspraak
de taskforce Stikstof/ammoniak ingesteld. Het rapport
'ari deze tasktorce heeft vervolgens op 30 juni 2008 geleid
tot liet besluit om een handreiking op te stelten over
o

mmoniak aan het bevoegd gezag. Deze handreiking
oedt handvatten waarmee het bevoegd gezag
rgunningaanvragen kan beoordelen voor uitbreiding of
oprichting van veehouderijbedrijven. Het zal niet een tot
detail ingevulde handreiking zijn. Het bevoegd gezag
jgt de ruimte om tot een evenwichtig oordeel te komen
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Bij het realiseren van de irtstandhoudingsdoelstellingen
voor Natura 2000-gebieden spelen de negatieve gevolgen
van stikstofdepositie, met name ammoniak, een belangrijke
rol. De ammoniakdepositie wordt vooral bepaald door de
hoge achtergronddepositie. Slechts een deel is rechtstreeks

t
ve
ie Raad van State kan
te
en
de onviuse worden getrokken dat uitbreiding van

ie t
ei

ehouderijbedrijven niet meer mogelijk is. Wel zal steeds
een afzonderlijke toets nodig zijn van de effecten op het
Net ura 2000•lehiod

afkomstig van veehouderij in de directe omgeving van het
Natura 2000-gebied.
De Wav biedt via zoneringsmaatregelen bescherming aan
zeer kwetsbare gebieden, waaronder de voor verzuring
gevoelige (delen van) Natura 2000-gebieden die binnen
de EHS liggen. Daarnaast wordt de uitstoot van ammoniak
landsbreed verlaagd via generieke maatregelen.
De zoneringsmaatregelen van de Wav en de generieke
maatregelen zijn echter niet altijd toereikend om de vanuit
Natura 2000 gevraagde bescherming te bieden. Daarom
geldt naast de Wav ook het beschermingsregime van
de Natuurbeschermingswet 1998 en het bijbehorende
toetsingskader van toepassing.
Dit interim toetsingskader ammoniak en Natura 2000
is ontwikkeld om bescherming te bieden aan de
Natura 2000-gebieden tot het moment van vaststellen
van de beheerplannen. Hiermee wordt voorkomen
dat de sector op slot gaat en tevens dat significante
negatieve effecten voor de natuur ontstaan. Naast deze
gebiedsgerichte maatregelen is voortzetting van het
ingezette generieke ammoniakbeleid noodzakelijk om
de instandhoudingsdoelstellingen te halen. Inmiddels
heeft Raad van State zich negatief uitgesproken over het
toetsingskader en is er naar aanleiding van het rapport
van de taskforce Ammoniak onder meer besloten tot het
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opstellen van een handreiking. Meer hierover in het kader
hieronder.
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