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Natura 2000en
waterwinning, een
aanvulling
IndeuitgavevanH , 0 van24maartjl.gaven
Bernhardt,Meuleman,SlokenVanBaaieneen
antwoordopdevraag'Habitatrichtlijnen
waterwinning:gaatdatsameno/niet?'.Inhet
artikelwordtondermeerhetadviesgegevenaan
tehakenbijhetopstellenvanbeheerplannen.
MarceldeTheijeenArjan BossenbroekvanWitteveen+Boswillendezeaanbevelingaanscherpen.
Deauteurs vestigen naaronze mening
terechtdeaandacht ophet fenomeen
beheerplannen, eenwettelijk verplicht document voorNatura 2000-gebieden.Aangegevenwordtdat diebeheerplannen de
mstandhoudingsdoelstellingen bevatten
alsmedeeenoverzicht vande hoofdlijnen
vanbeleids-enbeheersmaatregelen omdie
doelentebereiken.Ookwordt opgemerkt
datdiebeheerplannen beschrijven welke
activiteiten welenniet mogelijk zijn inen
omdiegebieden.Zij adviserendaarom de
waterbedrijven omteproberen betrokken te
takenbij hetopstellen vandie beheerplannen.Wewillen watverder ingaanoptwee
aspecten vanditadvies,namelijk ophet
adviesbetrokken tetakenenopdekansenen
onzekerheden van beheerplannen.
Wijonderschrijven tenvollehet belang
voorwaterbedrijven ombetrokken tezijn bij
netopstellen vanbeheerplannen. Dewetgeverheeft dit belangookonderkend enin
attikel 19avande Natuurbeschermingswet
1998
opgenomen datGedeputeerdeStaten bij
ev
aststellingvanbeheerplannen overleg
m
°eten voerenmetdeeigenaren, gebruikers
e na
nderebelanghebbenden,alsmedemet
netbestuur vanwaterschappen. GS hebben
d
usdewettelijke plichtom waterschappen
m
aar ookanderewaterbedrijven (inderol
vaneigenaar,gebruiker ofbelanghebbende)
te
betrekken bij het maken van beheerplanne
n.Deoproepaan waterbedrijven om"proberenbetrokken teraken"iswatons betreft
danookveeltevoorzichtig.Umagalswaterbedrijfbestdedeur vanhet provinciehuis
forcerenom uwbelangen veiligtestellen.

vergunningworden aangevraagd.Erisechtereenuitzondering:de vergunningplicht
geldtnietvoor"het realiseren van projecten
ofhetverrichten vanandere handelingen
overeenkomstigeenbeheerplan" (artikel
ïpd,lid2Nbw'98).Alsineen beheerplan
wordtgeconstateerd envastgelegd datactiviteitenvanwaterbedrijven mogen plaatsvinden,aldan nietondervoorwaarden, dan
isvoordieactiviteiten dusgeen vergunning
nodig.Omvergunningprocedures achteraf,
metallebijbehorende onderzoeken enprocedurelerisico's,tevermijden, ishet daarom
essentieeldatdeactiviteiten van waterbedrijven indebeheerplannen zoveel mogelijk
alstoelaatbareactiviteit worden vastlegd.
Het isechterzekergeengelopen racedat
dezeactiviteiten (zoals waterwinningen)
daadwerkelijk indezeplannen als toelaatbaarworden vastgelegd.Datkomt doordat
bij hetopstellende instandhoudingsdoelstellingen voordenatuur centraal staan en
niet hethuidigeofgewenste toekomstige
gebruik.Alleenalshetechtevident isdater
geennegatievegevolgenzijn, zal bestaand
gebruik(ofuitbreiding ofwijziging daarvan)
toegestaan worden.Isdat nietduidelijk, dan
zalereenvergunningplicht blijven.
Het isvoorwaterbedrijven danookvan
zeergroot belangomactiefdeeltenemen
aanhetopstellen vanbeheersplannen. En
omervoortezorgendatzedaarbij goed
beslagen ten ijskomen:weetwatu wilten
zorgvoorvoldoendedeskundigheid.De
belangenzijn tegrootomhier te lichtzinnig
meeomtegaan.Hetvoorbeeld dat Bernhardie.a.geven,namelijk dedoorhet natuurbelanggedwongen beëindiging vandekokkeivisserij indeWaddenzee,geeft een treffend
voorbeeld vandeultiemeconsequenties. %
Marcel de Theije en
Arjan Bossenbroek
(Witteveen+Bos)

INFORMATIE

Subsidievoor
opleidingen inde
watersector
DeNederlandsewaterbedrijven kunnenookin
hetcursusjaar2006/2007Europesesubsidie
krijgenalshunwerknemersopleidingenophun
vakgebiedgaan volgen.HetBrancheOpleidingsprojectWaterbedrijven, opgerichtdoor
StichtingWateropleidingenenhetOpleidingsenOntwikkelingsjonds Waterbedrijven (O&O),
heeftookvoorhetkomendstudiejaarsubsidie
ontvangen.
Deingewikkeldeprocedures enarbeidsintensieveadministratieve verplichtingen
hebben inhetverledenveelbedrijven afgeschrikt omEuropesesubsidiesaan tevragen
vooropleidingen.Wateropleidingen enO&O
hebben daarom met ingangvan hetcursusjaar 2004/2005hetBrancheOpleidingsprojectWaterbedrijven opgezet,datdezedrempelzolaagmogelijk maakt.Ditproject kreeg
subsidievanhetSociaalEuropees Fondsvoor
tweejaar.Desubsidieisnu met eenjaar verlengd.
Daardoor ishetscholenvan werknemers
voorwaterleidingbedrijven gedeeltelijk subsidiabelgebleven.Daarzijn weleen paar
voorwaarden aanverbonden.Decursus
moetgevolgd worden bijStichtingWateropleidingen enmagmaximaaleen mbo-4
niveau hebben.Hettotale subsidiebedrag
bedraagt 50procent vandeopleidingskosten,deverletkosten eninditectekosten en
kanachterafopbasisvanwerkelijke kosten
berekend worden.Naaftrek vande indirecte
kosten komt hetbedragtenslottetengoede
aandedeelnemende waterleidingbedrijven.
Heteerstestudiejaar hebben ongeveer
330deelnemersgebruikt gemaakt vandeze
tegeling;ditstudiejaar zijn dateralzon600.
Deopleidingen zijn onderverdeeld in twee
categorieën:drinkwaterproductie en drinkwaterdistributie.t{
Voormeerinformatie:
IsabelCouwenberg06125213Szof
NellekevanDorenmalen(030)6069400.

Waarom ishet beheerplan zo belangrijk
voorwaterbedrijven? Datheeft temaken
•fretdesamenhang met de vergunningP'icht.In beginsel moet voorprojecten en
handelingen dieeeneffect kunnen hebben
°Pdeinstandhoudingsdoelstellingen, een
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