
Natura 2000 / Natuurbeschermingswet 1998 
en gemeenten

Nederland w il zijn Europese natuurparels aanwijzen ais Natura 2000-gebied.
Vanuit deze insteek is door het M inisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
begonnen met het proces van aanwijzen van Natura 2000-gebieden.

Natura 2000 beslaat in totaa l 162 gebieden. In januari 2007  is gestart met de ontwerp- 
aanw ijzing van de eerste l i i  gebieden. In mei 2007  gevolgd door 7 W addenge
bieden. De overige gebieden worden in 20 08  aangewezen. Om natuurdoelen te 
bereiken en een evenw icht met economische activ ite iten te bewerkste lligen w o rd t 
voor ieder gebied een beheerplan opgesteld. Voor projecten en activ ite iten in en 
rondom  Natura 2000-gebieden geldt een vergunningp lich t.

Naast het M in isterie van LNV spelen ook het M in isterie van Verkeer en Waterstaat, 
het M inisterie van Defensie en de provincies een centrale ro l bij het opstellen van 
beheerplannen en de vergunningverlen ing. In de brochure leest u hier meer over.

Ook de Nederlandse gemeenten krijgen te maken met Natura 2000 en de Natuur
beschermingswet en daarom is samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) deze publicatie gemaakt. In de brochure v ind t u een globale u iteenzetting 
over Natura 2000 en de Natuurbescherm ingswet 19 98 , w aarb ij de nadruk lig t op 
de betekenis en ro l van gemeenten hierbij. Voor meer gedetailleerde in fo rm atie  
w o rd t u doorverwezen naar andere publicaties. Deze zijn te vinden op de website- 
pagina www.m inlnv.n l/natura2000. Op deze webpagina kunt u zich ook abonneren 
op het Magazine Doen & Laten en de bijhorende e-mail nieuwsbrief. Via het 
magazine en de nieuwsbrief b lijf t u op de hoogte van alle relevante on tw ikke lin 
gen rondom  Natura 2000 en de Natuurbescherm ingswet.

http://www.minlnv.nl/natura2000


Natuurwetten en richtlijnen

Natura 2000 /  
Natuurbeschermingswet

Om de Europese na tuur te beschermen, hebben de lidstaten van de Europese Unie 
de V ogelrichtlijn  (19 79 ) en de H ab ita trich tlijn  (19 92 ) aangenomen. De rich tlijnen 
bieden een kader voo r de lidstaten bij de bepaling van natuurgebieden die teza
men het Europees ecologisch netwerk Natura 2000 vorm en. Voor Nederland is het 
M in isterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalite it (LNV) verantw oorde lijk  voor 
de u itvoering van deze richtlijnen.

Deze rich tlijnen zijn voo r de Nederlandse situatie vertaald en opgenomen in de op 
1 oktober 2005  gew ijzigde Natuurbescherm ingswet 1 9 9 8 . Nederland kent verschil
lende soorten beschermde natuurgebieden. Om te beginnen alle planologisch 
beschermde (Nota Ruimte) gebieden van de Ecologische H oofdstructuur (EHS). 
Daarnaast zijn er gebieden die w e tte lijk  beschermd worden onder de 
Natuurbescherm ingswet 19 98 , zoals de oude natuurbescherm ingswetgebieden 
(beschermde natuurm onum enten en staatsnatuurm onum enten). Nu komen daar 
de Vogelrichtlijn - en Habita trichtlijngebieden bij. Vanwege de grote overlap (ru im 
te lijk  en jurid isch) worden deze twee laatstgenoemde gezam enlijk aangewezen 
ais Natura 2000-gebieden.

Ook de Natura 2000-gebieden en de grotere Ecologische H oofdstructuur overlap
pen bijna geheel met elkaar. Met Natura 2000 w o rd t dus merendeels al bestaande 
natuur aangewezen en v rijw e l geen nieuwe natuur ontw ikke ld.

Niet alle soorten leven in de beschermde natuurgebieden. Sommige soorten die 
daarbuiten leven hebben ook bescherming nodig. Daarom is er de Flora- en fauna
w e t die voor heel Nederland geldt.

W ilt u weten waar de beschermde natuurgebieden liggen o f welke soorten 
beschermd zijn?
Kijk op w w w .m in ln v .n l/n a tu ra 2 0 0 0  in de gebiedendatabase en/of soorten
database.

Natura 2000 bestaat u it zow el Vogelrichtlijngeb ieden ais H abita trichtlijngebieden. 
Al sinds enkele jaren zijn alle Vogelrichtlijngebieden aangewezen met een aanw ij
zingsbesluit onder de Natuurbescherm ingswet 19 6 7 . Sinds 2005  vallen zij onder de 
bescherming van de Natuurbescherm ingswet 19 98 .

De Habita trichtlijngebieden zijn alleen aangemeld bij de Europese Commissie in 
2 0 0 3 . Ondanks dat de Habita trichtlijngebieden niet z ijn aangewezen onder de 
Natuurbescherm ingswet 1998  ge ld t er w e l bescherming, via de zogenaamde 
rechtstreekse w erk ing van de H abita trichtlijn .

In 2007  is het M in isterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalite it (LNV) gestart 
met het aanwijzen van de Habita trichtlijngebieden. Omdat er een grote overlap is 
met de Vogelrichtlijngebieden en daarnaast enkele Vogelrichtlijnaanw ijz ingen 
aanpassing behoeven, worden beiden nu gecombineerd (opnieuw) aangewezen 
met een Natura 2000-aanwijzingsbesluit.
Ais alle gebieden u ite inde lijk  zijn aangewezen gaat het in Nederland in to taa l om 
162 Natura 2000-gebieden met een oppervlakte van ruim  1 m iljoen hectare. In 2008 

worden op de Noordzee hier bovenop nog Natura 2000-gebieden aangewezen.
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Gemeenten en Natura 2000 /  
Natuurbeschermingswet 1998

Selectie van Natura 2000- 
gebieden en instandhoudings- 
doelstellingen

A an wijzingsprocedure

Vanuit de Natuurbescherm ingswet 1998  heeft de gemeente form ee l geen 
bevoegdheden. De Natuurbeschermingswet 1998  w ijst doorgaans Gedeputeerde 
Staten aan ais vergunningverlener en in specifieke gevallen de M in ister van LNV 
(zie het Besluit vergunningen Natuurbescherm ingswet). D it geldt zow el voor 
Natura 2000-gebieden ais voo r beschermde natuurm onum enten.

Voor de Natura 2000-gebieden moeten ook beheerplannen opgesteld worden. De 
prim aire verantw oorde lijkhe id  h iervoor lig t bij Gedeputeerde Staten.
Voor bepaalde gebieden lig t de specifieke verantwoorde lijkhe id bij de M in ister van 
LNV, de M in ister van Defensie o f de M in ister van V&W.

De exacte onderverdeling naar verantw oorde lijkhe id  is te v inden op 
www .m inlnv.nl/natura2000 onder ‘hu lpm iddelen’ in het overzicht ‘voortouw - 
verdeling beheerplannen’ en aan het eind van deze folder.

Gemeenten zullen bij het opstellen van de Natura 2000-beheerplannen betrokken 
w illen  en moeten zijn. Het betre ft im m ers het grondgebied van gemeenten. In het 
beheerplan worden tevens activ ite iten gereguleerd die in en om de 
Natura 2000-gebieden plaatsvinden. Dit kunnen activite iten zijn van gemeenten 
zelf, die hun inw oners betreffen.

M ogelijk  krijgen de gemeenten in de toekom st te maken met de omgevingsver- 
gunning waarm ee zij ook het loket worden voo r de Natuurbescherm ingswet 19 98 . 
Zolang de Habita trichtlijngebieden nog niet zijn aangewezen onder de 
Natuurbescherm ingswet 1998  zullen gemeenten vooralsnog in sommige gevallen 
zelf moeten toetsen aan de H abita trichtlijn . Verderop leest u hier meer over.

De Natura 2000-gebieden krijgen de toew ijzing met een reden: met het beschermen 
van deze gebieden is het de bedoeling om ta lva n  bijzondere soorten en habitats 
duurzaam in stand te houden, in Nederland en Europa.
Hiertoe zijn door de Europese Commissie lijsten opgesteld met soorten en habitats 
die beschermd dienen te w orden. Elke lidstaat heeft de verantw oorde lijkhe id  om 
bij te dragen aan de gunstige staat van instandhouding voor een aantal van deze 
soorten en habitats, nam elijk de soorten en habitats die in Nederland voorkom en.

Bij het selecteren van de Natura 2000-gebieden in Nederland is uitgegaan van deze 
soorten en habitats: w aar zitten ze, hoe gaat het met ze en w a t houdt bescherming 
in om ze duurzaam in stand te houden?
Op basis van deze drie vragen is een selectie van nauwkeurig begrensde gebieden 
naar voren gekomen met bijhorende -instandhoudings-doe lste llingen. Soms bete
kent d it het behoud van een gezonde populatie soorten; het kan ook herstel 
inhouden van een populatie die nog te klein is o f herstel van een habita t in slechte 
conditie.

Bij de aanw ijzingsbesluiten worden de begrenzingen op kaarten weergegeven. 
H ierbij ge ldt een algemene exclaveringsform ule die stelt dat alle bestaande 
bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en hoofdspoorwegen geen deel u itm a
ken van het aangewezen gebied, tenzij daarvan explic iet w o rd t afgeweken. Deze 
tekstuele exclavering w o rd t ook op de kaarten aangegeven. Door de beperkte 
schaal van de kaarten is het echter niet m ogelijk  om alle elementen die niet to t de 
aanw ijzing behoren ook op de kaarten te vermelden.

De 162  Natura 2000-gebieden worden in tranches aangewezen. Begin 2007  zijn de 
eerste l i i  gebieden in procedure gebracht; in mei 2007  nog eens 7 

Waddengebieden. Eén gebied was al in 20 06  in procedure gebracht (Abtskolk & De 
Putten). De overige 43  gebieden volgen in 2 0 0 8 .
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Besch erm ing s regime

De aanw ijzingsprocedure houdt in: het te r inzage leggen van de ontw erp-aanw ij- 
zingsbesluiten met bijhorende kaarten en toe lich tingen. Tijdens deze procedure- 
kan iedereen een zienswijze indienen ais leidraad voor de m in ister van LNV bij het 
vaststellen van de defin itieve aanw ijzingsbesluiten.
In een zogenaamde Nota van A ntw oord  geeft de m in ister van LNV aan waarom  en 
om welke reden zij een zienswijze heeft gevolgd. Vanwege w e tte lijke  term ijnen, 
de hoeveelheid w erk  en de behandeling van de Nota van Antw oord  in de Tweede 
Kamer duurt deze hele procedure ongeveer 12 maanden. Op het m om ent van ver
schijnen van deze publicatie zijn er nog geen defin itieve besluiten. Alle belang
hebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen nog in beroep gaan 
tegen het de fin itieve aanw ijzingsbeslu it bij de Raad van State.

Docum enten
De hele systematiek van selectie en begrenzing van gebieden en het vaststellen 
van instandhoudingsdoelste llingen is vastgelegd in een aantal documenten. 
Allereerst zijn er op Europees niveau lijsten met soorten en habitats w aarvoor de 
Vogel- en H abita trichtlijn  gelden. Elke lidstaat draagt verantw oorde lijkhe id  voor 
een deel van die soorten en habitats.
Daarnaast zijn er ta i van Europese docum enten met u itleg van bepalingen en pro
cedures voo r de selectie en begrenzing van gebieden. Nederland heeft gebieden 
geselecteerd op basis van deze in fo rm atie  en procedures. De precieze stappen die 
daarbij zijn genomen zijn gedocum enteerd in verschillende documenten.
Deze docum enten bevatten tevens de reacties op de inspraak op deze selectie.

Een heel be langrijk  docum ent is het Natura 2000 doelendocum ent, om dat hierin 
voor alle soorten en habitats w aarvoor Nederland verantw oorde lijkhe id  draagt de 
landelijke instandhoudingsdoelste llingen zijn bepaald.
Het Natura 2000 doelendocum ent bevat eveneens uitleg over de systematiek van 
de vaststelling van instandhoudingsdoelste llingen en een toe lich ting  van de u it
w erk ing op gebiedsniveau. Voor dat laatste zijn de gebiedendocum enten en pro
fie len van belang en u ite inde lijk  -  uiteraard - de aanw ijzingsbesluiten met toe lich
ting.
Er zijn profielen opgesteld per soort/hab ita t waarmee een beeld w o rd t gegeven 
van de staat van instandhouding van die soort/hab ita t (hoe gaat het met ze?) en 
zijn ecologische vereisten. In het Gebiedendocument w o rd t per gebied voor elke 
soort en habita t de staat van instandhouding aangegeven en is verm eld w a t de 
instandhoudingsdoelste llingen zijn.

Tot slot zijn er nog ta i van handreikingen en rapporten over Natura 2000 en de 
Natuurbescherm ingswet 1 9 9 8 .

Alle docum enten zijn te v inden op w ww .m inlnv.nl/natura2000 onder ‘hu lpm id
delen’ . Op dezelfde pagina, onder ‘Gebiedendatabase’, is per gebied alle beschik
bare in fo rm atie  u it de h iervoor genoemde documenten ook op een rijtje  gezet.

Op de Natura 2000-gebieden is de Natuurbescherm ingswet 1998  van toepassing. 
Dat betekent dat de instandhoudingsdoelste llingen in deze gebieden voorop 
staan. Tevens houdt het in dat - in principe - alles verboden is w a t het halen o f 
behouden van deze doelste llingen in de w eg staat o f in gevaar brengt.
Denk bijvoorbeeld aan een populatie van de noordse w oelm uis. Deze populatie 
moet beschermd worden, w a t betekent dat alle activ ite iten die in en rondom  het 
Natura 2000-gebied plaatsvinden o f gaan plaatsvinden, getoetst moeten worden 
met de habitattoets. Deze zogenaamde habita ttoets meet het effect van de activi
te it op deze populatie noordse w oelm uizen.
Ais de populatie zo klein w o rd t dat zij n iet meer in gunstige staat van instandhou
ding verkeert, zal de toets een negatieve uitslag geven. Dat betekent dat die activ i
te it verboden is. We spreken dan van een zogenaamd s ignificant (negatief) effect. 
Hetzelfde ge ld t voor het effect van een activ ite it die to t gevolg heeft dat het beha-
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len van een gunstige staat onm ogelijk  w ord t, b ijvoorbeeld bij een populatie die 
nog niet in een gunstige staat verkeerd. Het doei is im m ers de soort in een gunsti
ge staat van instandhouding te brengen en te houden. De instandhoudingsdoe l
stellingen geven rich ting aan de invu lling  van het begrip gunstige staat. Dit w o rd t 
nog concreter in de beheerplannen u itgew erkt.

In artike l ïgd  van de Natuurbescherm ingswet 1998  w o rd t het verbod op uitvoering 
van activ ite iten die m oge lijk  een negatief effect hebben op instandhoudingsdoe l
stellingen zonder een vergunning expliciet aangegeven. Wanneer het n iet zeker is 
o f er een negatief effect zal optreden moet men een vergunning aanvragen. 
Tijdens de vergunningenprocedure w o rd t vervolgens getoetst o f er daadwerkelijk 
een kans op een negatief effect is, en zo ja o f d it effect significant is. Bij een s ign ifi
cant negatief effect w o rd t alleen in uitzonderingsgevallen vergunning verleend: er 
mogen geen alternatieven zijn, er moet sprake zijn van een dw ingende reden van 
groot openbaar belang en de schade moet gecompenseerd kunnen worden.

V oo rde  beschermde natuurm onum enten die eigenstandig blijven bestaan, b lijft 
het oude beschermingsregime gelden (artikel 16 Natuurbescherm ingswet 1 9 9 8 ) 
dat nagenoeg ge lijk  is aan het regime voor Natura 2000-gebieden.

Rechtstreekse w erk ing
Er ge ldt een rechtstreekse w erk ing van de H abita trichtlijn , zolang de H abita tricht
lijngebieden niet zijn aangewezen onder de Natuurbescherm ingswet 1998  maar 
w e l zijn aangemeld in Brussel en door de Europese Commissie op een Europese 
lijst zijn opgenomen. Activ ite iten die m ogelijk  schadelijke gevolgen hebben voor 
deze gebieden moeten dus direct getoetst worden aan de H abita trichtlijn .

Deze toetsing dient te gebeuren binnen het vergunningenstelsel dat geldt voor 
een bepaalde activ ite it. Zo moet b ijvoorbeeld bij de aanleg van een bedrijventer
rein w aarvoor een bouw vergunning en m ilieuvergunn ing nodig is binnen één van 
deze vergunningen een habita ttoets gedaan worden door het betreffende bevoeg
de gezag. De Natuurbescherm ingswet 1998  kan nog niet worden toegepast om dat 
deze form ee l nog niet het, in Brussel aangemelde, Habita trichtlijngebied bestrijkt.

De rechtstreekse w erk ing van de H ab ita trich tlijn  ge ld t voor overheden onderling, 
om dat zij een Europeesrechtelijke verp lich ting zijn aangegaan. Burgers zijn hier 
echter niet aan gehouden. Pas ais het gebied, na form ele aanw ijzing, onder de 
Natuurbescherm ingswet 1998  valt, worden de verp lich tingen voortv loe iend u it de 
H abita trichtlijn  ook van kracht voor burgers.

Nu doet zich de volgende situatie voor: Derden (burgers o f organisaties) doen in een 
bezwaarprocedure een beroep op de verplichtingen u it de Habitatrichtlijn tegen een 
bouw vergunning waarin geen habita ttoets is uitgevoerd. De overheid moet hier 
gehoor aan geven, om dat zij hier aan w e l is gehouden! Om deze reden w o rd t sterk 
aangeraden om in overleg met de aanvrager a ltijd  de habita ttoets te doen, indien 
dat nodig zou zijn wanneer de Natuurbescherm ingswet 1998  w e l van krachtwas.

Zolang de Habitatrichtlijngebieden nog niet zijn aangewezen als Natura 2000-gebied 
kan het dus voorkom en dat gemeenten ais vergunningverlener de habita ttoets 
moeten toepassen bij het verlenen van bijvoorbeeld bouw- en m ilieuvergunningen.

Omdat de Vogelrichtlijngebieden en beschermde natuurm onum enten al aange
wezen zijn, geldt hier al w e l de Natuurbeschermingswet 1998 . In die gevallen waarin 
een Habita trichtlijngebied overlapt met een Vogelrichtlijngeb ied o f beschermd 
natuurm onum ent hoeft de rechtstreekse w erk ing van de H ab ita trich tlijn  niet in 
een ander vergunningstelsel te w orden toegepast. Hier gelden gewoon de regels 
van de Natuurbescherm ingswet 1998  (de zogenaamde ‘rich tlijn  conform e in te rp re 
ta tie ’). Overheden kunnen burgers in d it geval w e l aan de rich tlijn  houden.



Op d it m om ent is een wetsvoorste l bij de Tweede Kamer aanhangig dat maakt dat 
Habita trichtlijngebieden niet meer eerst nationaal hoeven worden aangewezen. 
Dat zou betekenen dat de Natuurbeschermingswet 1998  geldt vanaf het m oment dat 
een gebied op de Europese lijs t staat. Naar verw achting treedt deze w etsw ijz ig ing  
begin 20 08  in w erking.

Meer in fo rm atie  over het beschermingsregime en de vergunningenprocedure is 
te vinden in de Checklist gewijzigde Natuurbescherm ingswet 1998  en in de 
Algemene handreiking Natuurbescherm ingswet 1 9 9 8 . Beide staan op 
w w w .m inlnv.n/natura2000 onder ‘hu lpm iddelen ’ .

Externe w erk ing
Met Natura 2000 worden bepaalde natuurwaarden in Nederland beschermd voor 
negatieve invloeden zodat deze natuurwaarden duurzaam behouden blijven.
Dit betekent bijvoorbeeld dat het verboden is om een beschermd meertje in een 
Natura 2000-gebied leeg te pompen. Het betekent ook dat het verboden is om op 
een kilom eter afstand van dat meertje grondwater te ontrekken, indien dat to t gevolg 
heeft dat het meertje leegloopt. D it laatste w o rd t externe w erk ing genoemd.

Een gemeente die geen Natura 2000-gebieden binnen het eigen gem eentelijk 
grondgebied heeft, zal m ogelijk  w e l rekening moeten houden met Natura 2000- 
gebieden in de buurgem eente. Het kan ook voorkom en dat zo’n Natura 2000- 
gebied in de buurprovincie lig t. Bij het goedkeuren van bijvoorbeeld een bestem
m ingsplan zijn dan twee provincies betrokken.

Al onze buurlanden zijn tevens gehouden aan de verp lich tingen van de Vogel- en 
Habita trichtlijn . Ais er in een buurland activ ite iten plaatsvinden met (m ogelijk) 
negatieve gevolgen voo r de instandhoudingsdoelste llingen in Nederland, is het 
betreffende lidstaat verp lich t hier iets aan te doen. Nederland kan het buurland 
slechts w ijzen op haar p licht en bij eventueel verzuim  de Europese Commissie 
in form eren.

Andersom moet Nederland, zeker bij activ ite iten in het grensgebied, rekening 
houden met Natura 2000-gebieden over de grens. De Natuurbescherm ingswet 
1998  heeft alleen betrekking op in Nederland aangewezen Natura 2000-gebieden 
en is daarom niet van toepassing buiten de landsgrenzen. Daarom moet voor de 
gebieden over de grens w orden teruggevallen op de rechtstreekse w erk ing van de 
Vogel-en Habita trichtlijn .
Dit betekent dat activ ite iten met m ogelijk  negatieve effecten op Natura 2000- 
gebieden over de grens en w aarvoor bijvoorbeeld een bouw- o f m ilieuvergunning 
nodig is door de gemeenten, binnen die vergunning getoetst w orden aan deze 
rich tlijnen. Zie ook de tekst hierboven over ‘rechtstreekse w erk ing ’ .

O m gevingsvergunning
De overheid w erk t aan het inste llen van een om gevingsvergunning. Deze zou 
begin 2009  in w erk ing moeten gaan. Vanaf dan kunnen burgers voo r alle vergun
ningen voor wonen, ruim te, m ilieu, m onum enten en natuur bij één loket terecht 
met één aanvraagformulier. Dit loket zal de gemeente zijn. Ook de vergunning 
Natuurbescherm ingswet 1998  voor locatiegebonden activ ite iten zal onder de 
om gevingsvergunning gaan vallen. W at d it precies gaat betekenen is nog niet 
helemaal bekend. Gemeenten zullen in ieder geval een grotere ro l gaan spelen bij 
de vergunningverlen ing Natuurbescherm ingswet 19 9 8 .

Zie voo r meer in fo rm atie  http://om aevinasveraunnina.vrom .nl/.

De Natuurbescherm ingswet 1998  schrijft voor elk Natura 2000-gebied een ver
p licht beheerplan voor. In d it plan moeten de instandhoudingsdoelste llingen 
worden u itgew erkt in ruim te, tijd  en concrete ingrepen. De beheerplannen 
moeten worden vastgesteld u ite rlijk  3 jaar nadat een Natura 2000-gebied de fin itie f
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is aangewezen. Voor de defin itieve aanw ijzing kan echter al worden begonnen 
aan d it proces.

Beheerplannen en bestaand 
gebruik

Beheerplannen zijn de verantw oorde lijkhe id  van Rijk en provincies maar moeten 
worden opgesteld in samenspraak met eigenaren, gebruikers, andere belangheb
benden en andere overheden die betrokken zijn. Het Rijk en de provincies hebben 
samen een steunpunt ingericht voo r centrale ondersteuning bij het opstellen van 
beheerplannen.
In 2007  is er voor verschillende gebieden al een start gemaakt met de u itw erk ing 
van de beheerplannen.

Via www .m inlnv.n/natura2000 krijg t u inzicht in de laatste stand van zaken op 
d it gebied. Verderop in deze fo lder v ind t u contactgegevens per gebied en een 
overzicht van gegevens met betrekking to t het beheerplanproces van alle 
Natura 2000-gebieden.

Het aanwijzen van Natura 2000-gebieden heeft m oge lijk  ook gevolgen voo r al 
bestaande activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden. Deze activiteiten vonden 
al plaats voordat het gebied ais Natura 2000-gebied werd aangewezen. Ais peildatum 
w o rd t de datum  van inw erk ing tred ing van de Natuurbescherm ingswet 1998 

gehanteerd, 1 oktober 20 0 5 . Het u itgangspunt is dat bestaand gebru ik in samen
spraak met de gebruikers w o rd t geregeld in het beheerplan. Activ ite iten die ná 1 
oktober 2005  begonnen zijn vallen niet onder de de fin itie  van bestaand gebruik. 
Deze activiteiten vallen onder het vergunningenstelsel van de Natuurbeschermings
w e t 19 9 8 .
Bestaand gebru ik kan beperkt o f verboden w orden. M oge lijk  gaat het slecht met 
een bepaald habita t in een bepaald gebied vanwege een jarenlange uitgeoefende 
activiteit, zoals bijvoorbeeld het ontrekken van grondwater. Om de instandhoudings- 
doelste lling voor d it habita t te kunnen halen, zal het negatieve effect van het 
bestaande gebru ik worden aangepakt.

Al het bestaande gebru ik dat u ite inde lijk  n iet in het beheerplan geregeld kan 
worden, w o rd t na het vaststellen van het beheerplan vergunn ingp lich tig .
Deze vergunn ingp lich t ge ld t volgens de w e t overigens voo r al het bestaande 
gebruik, zolang het n iet is opgenom en in een beheerplan.
Omdat deze situatie n iet wense lijk  is, heeft de m in ister van LNV de Tweede Kamer 
op 14 mei 20 07  een w etsvoorste l aangeboden voo r w ijz ig ing  van de Natuur
beschermingswet 1998  to t regulering van bestaand gebruik. Deze w etsw ijz ig ing  
bepaalt dat het bestaand gebru ik niet vergunn ingp lich tig  is to t dat een concreet 
beheerplan is vastgesteld.
Het bestaand gebruik kan ongestoord doorgang vinden, tenzij aantoonbaar inbreuk 
w o rd t gemaakt op natuurwaarden (het voorzorgsbeginsel ge ld t nog steeds). 
Onder een aantoonbare inbreuk door bestaand gebruik w o rd t verstaan: een inbreuk 
die onom keerbare schade to t gevolg kan hebben w aardoor de instandhoudings- 
doelste lling onhaalbaar w ord t. De beoordeling daarvan is aan de minister. Daarbij 
kan zij, indien nodig, gebru ik maken van een aanschrijvingsbevoegdheid. Bij aan
toonbare inbreuk op natuurwaarden kan met deze bevoegdheid de veroorzaker 
hiervan worden opgedragen het gebru ik aan te passen o f te beëindigen.

Vergund o f d aad w erke lijk  gebru ik
In sommige gevallen w o rd t een vergunning verleend om te bouwen, grondw ater 
te ontrekken o f delfstoffen te w innen voordat een gebied w o rd t aangemeld o f 
aangewezen ais Natura 2000-gebied. Vervolgens kan in de periode tussen het ver
lenen van de vergunning en het daadwerkelijk starten van de activ ite it het gebied 
inm iddels zijn aangemeld/aangewezen. Vanaf dat m om ent is, naast bijvoorbeeld 
een bouw vergunning, dus ook een vergunning Natuurbescherm ingswet 1998 

nodig. Het vergunde gebru ik is echter alsnog verboden, indien laatstgenoemde 
vergunning niet verleend w ord t, om dat de activ ite it negatieve gevolgen heeft 
voor het gebied.

http://www.minlnv.n/natura2000


Een agrariër heeft bijvoorbeeld een m ilieuvergunn ing voor het houden van een 
bepaalde hoeveelheid dieren. Deze vergunning is verleend voor 1 oktober 2 0 0 5 . 
Op d it m om ent heeft de agrariër echter maar de he lft van het aantal dieren dat de 
vergunning toestaat binnen zijn bedrijf. Het aantal dieren is to t op heden ook niet 
toegenomen. Het kan voorkomen dat op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 

de agrariër geen toestem m ing k rijg t het maximale aantal dieren te gaan houden. 
Er bestaan situaties w aarb ij men w e l rechten heeft, maar deze niet mag gebru i
ken. In bepaalde gevallen kan degene die h ierdoor w o rd t benadeeld een beroep 
doen op de schadevergoedingsregeling u it de Natuurbescherm ingswet 1 9 9 8 .

Toetsingskader am m oniak
De am m oniaku its too t die door veehouderijbedrijven w o rd t veroorzaakt kan 
schadelijk zijn voo r de natuur in de om geving. De vorm  van bestaand gebru ik die 
deze u its toot veroorzaakt, kom t veelvu ld ig voor in Nederland en heeft grote 
invloed op de kw a lite it van de natuur.
Vooralsnog was ondu ide lijk  w a t Natura 2000 voo r de veehouderijbedrijven (met 
am m oniakuitstoot) en hun eventuele uitbre id ingsplannen to t gevolg had.
Voor de nodige du ide lijkhe id is het Toetsingskader am m oniak ontw ikke ld. Het 
toetsingskader is een tijd e lijk  toetsingskader en ge ldt to t aan de vaststelling van 
de beheerplannen voor Natura 2000.
In deze beheerplannen w o rd t immers per Natura 2000-gebied bepaald w a t nodig 
is om de natuurdoelste llingen te halen, ook ais het gaat om am m oniak. Het 
Toetsingskader am m oniak is het uitgangspunt tijdens de periode van het opstel
len van de beheerplannen en is in die fase een hu lpm idde l voor o.a. gemeente en 
provincies bij het verlenen van m ilieuvergunningen.

Meer in fo rm atie  en docum entatie over het toetsingskader is te v inden op 
w w w .m inlnv.n l/natura2000.

Habitattoets Een in itia tie fnem er moet contact opnemen met het bevoegd gezag en een vergun-
ningsprocedure starten wanneer hij een activ ite it in o f rond een Natura 2000- 
gebied w il uitvoeren die negatieve effecten op het gebied kan hebben.

De in itia tie fnem er doet er goed aan om eerst een oriëntatiefase met vooroverleg 
te houden. Hierin kan het bevoegd gezag samen met de in itia tie fnem er bepalen o f 
er daadwerkelijk een vergunn ingp lich t bestaat en er zodoende kans is op negatie
ve effecten en gevolgen. Ais d it het geval is, w o rd t het onderdeel van de habita t
toets bepaald: de passende beoordeling o f de verstorings- en verslechteringstoets. 
Er is sprake van een vergunningsp lich t ais het n iet uitgesloten is dat een activ ite it 
negatieve gevolgen heeft op een Natura 2000-gebied.
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Vergunningaanvraag via de passende beoordeling v ind t plaats ais er m ogelijk  sig
nificante gevolgen optreden. Een effect is s ignificant ais het halen o f behouden 
van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied dreigt te worden 
aangetast. Soms hebben activ ite iten w e l negatieve gevolgen, maar zijn deze 
gevolgen niet significant. In die gevallen is een vergunningaanvraag nodig via de 
verstorings- en verslechteringstoets.
Er is geen vergunning nodig ais de activ ite it in het beheerplan is opgenomen.
Deze activite iten zijn immers al getoetst. Eris ook geen vergunning nodig wanneer 
negatieve gevolgen uitgesloten zijn.

Een passende beoordeling moet ook gedaan worden ais de activ ite it misschien 
niet zelf, maar w e l in com binatie met andere projecten, handelingen o f plannen 
een m ogelijk  s ignificant negatief gevolg heeft op het gebied (cumulatie).
Het bevoegd gezag zal alleen een vergunning verlenen ais met zekerheid is vastge
steld dat er geen s ignificant negatieve gevolgen zullen zijn. De in itia tie fnem er zal 
dat zelf moeten bewijzen.

In u itzonderlijke gevallen kan er bij het optreden van significant negatieve gevol
gen toch een vergunning worden verleend. Het gaat dan om activite iten die 
wegens dw ingende redenen van g root openbaar belang moeten doorgaan en 
w aarvoor geen alternatieven zijn. Compenserende maatregelen zijn dan verplicht.

Bij de verstorings- en verslechteringstoets w o rd t nagegaan o f de negatieve gevolgen 
in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar zijn. Een toeristische 
excursie door een zeer kwetsbaar terrein kan bijvoorbeeld worden geweigerd, 
te rw ijl w e l toegang w o rd t verleend voo r een rondle id ing in het kader van w e ten
schappelijk onderzoek.

De Natuurbescherm ingswet 1998  is tevens van toepassing op plannen zoals struc- 
tuurvisies en bestemmings- en in richtingsp lannen. Bij het vaststellen van een plan 
hoeft geen vergunning te w orden aangevraagd. Ais het een plan betre ft van de 
gemeente o f het waterschap, moet echter de goedkeuring van gedeputeerde staten 
worden verkregen.
Deze goedkeuring w o rd t verleend indien er, tengevolge van het plan, geen moge
lijke significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen zijn. Hierbij w ord t 
de systematiek van de habita ttoets gevolgd, met d it verschil dat een heel abstract 
plan ook op dat abstracte niveau mag worden getoetst.

De verp lich ting om plannen te toetsen, vo lg t naast de verp lich tingen vanuit de 
Natuurbescherm ingswet 1998 , ook vanuit de ro l van gemeenten in het ru im te lijke 
ordeningsspoor. Op grond van de planologische uitvoerbaarheidseis en het zorg
vuldigheidsbeginsel (artikel 9 Besluit ru im te lijke ordening jo. artike l 3:2  Algemene 
w e t bestuursrecht) moeten gemeenten op voorhand een inschatting maken o f 
voor de geplande activ ite iten sectortoestem m ing zal (kunnen) w orden verleend 
op grond van de bepalingen u it de Natuurbescherm ingswet 19 98 .

Het bestemmingsplan is het richtinggevend kader voo r een goede ru im te lijke 
ordening en het toetsingskader voor de vele gemeentelijke vergunningen die door 
gemeenten worden afgegeven.
Doordat in het bestemmingsplan ook Natura 2000-gebieden zijn opgenomen, 
geeft het du ide lijkhe id  aan in itia tie fnem ers over w a t w e l en niet m ogelijk  zal zijn. 
Dit verk le in t de kans op aanvraag van bijvoorbeeld bouw vergunningen die geen 
benodigde Natuurbescherm ingswetvergunning kunnen krijgen.

Het verdient dus aanbeveling om de Natura 2000-gebieden snel in het bestemmings
plan op te nemen. Dat betekent dat men de bestemming af moet stemmen op de 
instandhoudingsdoelste llingen van de Natura 2000-gebieden.
Bestemmingen zijn echter niet afdwingbaar. Daarom zal du idelijk in de bijbehorende
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voorschriften moeten worden opgenomen welke handelingen w e l en niet toe laa t
baar zijn, b ijvoorbeeld via een aanlegvergunningstelsel.
Anderzijds zal een bestemming ‘na tuurgeb ied’ een ieder al voldoende w ijzen op 
het doei van de bestemming. Het is dan w e l verstandig om in het bestemmings
plan te verw ijzen naar het aanw ijzingsbesluit van LNV voo r de w aarborg ing van de 
verschillende natuurwaarden.

De ‘oude’ Natuurbescherm ingswetgebieden (beschermde natuurm onum enten en 
staatsnatuurm onum enten) zijn met de inw erk ing tred ing  van de 
Natuurbescherm ingswet 1998  in 2005  allemaal hernoem d to t beschermde na tuur
m onum enten. Dat betekent tevens dat na aanw ijzing van de Natura 2000-gebie
den alle (delen van) beschermde natuurm onum enten die samenvallen met Natura 
2000-gebieden komen te vervallen. De doelen van de beschermde natuurm onu
menten blijven w e l gelden, om dat ze in tegraal onderdeel u it gaan maken van de 
Natura 2000-aanwijzing en ook worden overgenomen in het aanw ijzingsbesluit.

De Natura 2000-gebieden overlappen nagenoeg geheel met de Ecologische 
H oofdstructuur (EHS). De EHS kent bescherming via het ru im te lijke  ordenings- 
spoor en niet via de Natuurbescherm ingswet 19 98 .

Over de bescherming van de EHS en het samengaan met Natura 2000 is de bro
chure ‘Spelregels EHS’ verschenen die te vinden is op w w w .m inlnv.n l.

Alle Natura 2000-gebieden liggen in een Kaderrichtlijn Water-stroomgebied. De KRW 
ziet erop toe dat de kw a lite it van het oppervlakte- en grondw ater in Europa in 2015 

in principe op orde is. Een belangrijk instrum ent h ierb ij zijn de KRW-stroomgebied- 
beheerplannen, waarin afspraken worden gemaakt over de te behalen kw antita 
tieve en kwalitatieve waterdoelen en de w eg daar naartoe. Veel van de Natura 
2000-doelen zijn a fhankelijk van de watercondities in een Natura 2000-gebied.
De afspraken die in KRW-kader gemaakt worden, moeten dus overeenstemmen 
met de Natura 2000-doelen. Dit vereist de nodige afstem m ing.

In de Natura 2000-gebieden waarV&W /RW S het voo rto uw  heeft voor het opstel
len van een Natura 2000-beheerplan, w o rd t de im p lem entatie  van Natura 2000 en 
de KRW één op één opgepakt met het opstellen van geïntegreerde beheerplan
nen. In de overige Natura 2000-gebieden geldt dat Gedeputeerde Staten de KRW- 
doelen vaststellen. Provincies, LNV/DLG en Defensie nemen daar het voo rtouw  
voor het opstellen van een Natura 2000-beheerplan.

Daarnaast is er sprake van p rio rita ire  gebieden voo r verdrogingsbestrijd ing (TOP- 
lijst) in Nederland, die eveneens in stroom gebieden liggen en w aarvoor afstem 
ming met de KRW aan de orde is.

Het is van belang om in de stroom gebiedbeheerplannen en bijbehorende maatre
gelpakketten te r im p lem entatie  van de KRW m aximaal rekening te houden met de 
watervereisten van Natura 2000. Dit is met name be langrijk  voor Natura 2000 
gebieden met een sense o f urgency op het gebied van w a te r en voo r de Natura 
2000-gebieden met daarbinnen TOP-gebieden verdroging.

O p  w ww .m inlnv.nl/natura2000 onder ‘Natura 2000 en Kaderrichtlijn W ater 
(KRW)’ staat meer in fo rm atie  over hoe de afstem m ing vorm  gegeven w ord t.

Alle in fo rm atie  over Natura 2000 is te vinden op de w ebpagina 
w w w .m inlnv.nl/natura2000. Alle publicaties en beschikbare hu lpm iddelen kunt 
hier vinden, waaronder de gebiedendatabase, soortendatabase en habita ttypen- 
database. Voor in fo rm atie  over de verspreid ing van beschermde soorten flora en
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fauna in (en buiten) de Natura 2000 gebieden kunt u terecht bij het Natuurloket. 
Voor overige vragen, kunt u het LNV-loket bellen: (0 8 0 0 )2 2 3 3 3 2 2 .

De in fo rm atie  die het Natuurloket biedt zal de komende jaren verbeterd worden. 
De M in ister van LNV heeft daarvoor m edio 2007  de Gegevensautoriteit Natuur 
benoemd. De Gegevensautoriteit Natuur heeft ais opdracht de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van in fo rm atie  over de verspreid ing van beschermde soorten in 
Nederland voor alle betrokken partijen te verbeteren.
Hij zal gegevens u it verschillende bronnen bijeen laten brengen en door validatie 
ervoor zorgen dat deze gegevens en betrouw baar beeld van de w erkelijke situatie 
geven. H ierdoor krijg t het databeheer achter het Natuurloket een flinke impuls. 
Ook zal de G egevensautoriteit Natuur ervoor zorgen dat ontbrekende w aarnem in
gen alsnog worden uitgevoerd. Gemeenten zullen rechtstreeks toegang krijgen to t 
alle relevante in fo rm atie . Daarmee w o rd t in 2 0 0 7 /2 0 0 8  ervaring opgedaan in het 
stadsgewest Haaglanden. Aansluitend kom t deze fac ilite it voo r andere gemeenten 
beschikbaar. Gebruikers zoals gemeenten kunnen dan tevens in form atie leveran
ciers zijn, net ais terreinbeheerders zoals Natuurm onum enten en de v rijw illig e rs 
organisaties zoals SOVON en FLORON. Vooralsnog w o rd t in fo rm atie  over de ver
spreiding van soorten aangeboden via w w w .natuurloket.n l.

http://www.natuurloket.nl


Contactpersonen voortouwnemers 
beheerplannen Natura 2000

nm r. Natura 2000-gebied v o o rto u w n e m e r o ps te lle n  beheerp lan co n ta c tp e rs o o n te le fo o n  e-m ail
1 W addenzee V&W RW S-Noord Nederland Aante Nicolai 058 2344322 aa  nte. n i co la i@ rws. n I
2 Duinen en Lage Land Texel LNV DLG - Regio W est Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. tho f @  mi n I nv. n I
3 Duinen Vlieland LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
4 Duinen Terschelling LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
5  Duinen Ameland LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
6 Duinen Schierm onnikoog Provincie Provincie Fryslân Ettienke Bakker 058 2925154 e.c.bakker@ fryslan.nl
7 Noordzee kustzo ne V&W RWS Noordzee Jeroen Ligtenberg 070 3366851 je  roe n . I igten berg @  rws. n I
8 Lauwersmeer LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
9 Groote W ielen Provincie Provincie Fryslân Ettienke Bakker 058 2925154 e.c.bakker@ fryslan.nl

10 Oudegaasterbrekken , Fluessen en omgeving Provincie Provincie Fryslân Ettienke Bakker 058 2925154 e.c.bakker@ fryslan.nl
11 W itte  en Zw arte  B rekken LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
12 Sneekerm eergebied LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
13 A ide Feanen Provincie Provincie Fryslân Ettienke Bakker 058 2925154 e.c.bakker@ fryslan.nl
14 De Deelen LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
15 Van O ordt’s Mersken Provincie Provincie Fryslân Ettienke Bakker 058 2925154 e.c.bakker@ fryslan.nl
16 W ijnjeterper Schar LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
17 Bakkeveense Duinen Provincie Provincie Fryslân Ettienke Bakker 058 2925154 e.c.bakker@ fryslan.nl
18 Rottige M eenthe & Brandermeer LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
19 Leekster meergebied Provincie Provincie Groningen Fenneke van der S chuur 050 3164941 f.l.vander.schuur@ provinciegroningen.nl
20 Zuid laardermeergebied Provincie Provincie Groningen Fenneke van der S chuur 050 3164941 f.l.vander.schuur@ provinciegroningen.nl
21 Lieftinghsbroek Provincie Provincie Groningen Fenneke van der S chuur 050 3164941 f.l.vander.schuur@ provinciegroningen.nl
22 Norgerholt Provincie Provincie Drenthe Ben van Os 0592 365665 b.os@ drenthe.nl
23 Fochteloërveen Provincie Provincie Drenthe Ben van Os 0592 365665 b.os@ drenthe.nl
24 W itterveld Defensie Directie Zuid David Michel 038 4572586 dhgr.m ichel@ m indef.nl
25 Drentsche Aa gebied LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p.op.thof@ minlnv.nl
26 Drouwenerzand Provincie Provincie Drenthe Ben van Os 0592 365665 b.os@ drenthe.nl
27 Drents-Friese W old & Leggelderveld LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p.op.thof@ minlnv.nl
28 Elperstroomgebied LNV DLG - Regio Noord Pieter op  ’t  Hof 058 2955255 p.op.thof@ minlnv.nl
29 Havelte-Oost Provincie Provincie Drenthe Ben van Os 0592 365665 b.os@ drenthe.nl
30 Dwingelderveld Provincie Provincie Drenthe Ben van Os 0592 365665 b.os@ drenthe.nl
31 Mantingerbos Provincie Provincie Drenthe Ben van Os 0592 365665 b.os@ drenthe.nl
32 Mantingerzand Provincie Provincie Drenthe Ben van Os 0592 365665 b.os@ drenthe.nl
33 Bargerveen LNV DLG - Regio Noord Pieter op ’t  Hof 058 2955255 p. 0  p. thof@  mi n I nv. n I
34 W eerribben Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
35 W ieden Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
36 Uiterwaarden Zwarte  w ater en Vecht Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
37 O lde Maten & Veerslootlanden Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
38 Uiterwaarden IJssel Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
39 Vecht en Beneden-Reggegebied Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
40 Engbertsdijksvenen LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
41 Boetelerveld Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
42 Sallandse Heuvelrug LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
43 W ierdense Veld Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
44 Borke ld LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
45 Springendal & Dal van de Mosbeek Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
46 Bergvennen & Brecklenkampse Veld Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
47 Achter de Voort, Age le rb roek & Voltherbroek LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
48 Lemselermaten Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
49 Dinkel land Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
50 Landgoederen O ldenzaal Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
51 Lonnekermeer Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
52 Bodden broek Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
53 Buurserzand & Haaks berg e  rveen Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
54 W itte  Veen Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
55 Aamsveen Provincie Provincie Overijssel Rob Messelink 038 4998525 jh.m esselink@ overijssel.n l
56 Arkemheen Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
57 Veluwe Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
58 Landgoederen Brummen Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
59 Teeselinkven Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
60 Stelkampsveld LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
61 Koren b urge rveen Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
62 W illinks W eust LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
63 Be ken d el le Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
64 W ooldse Veen Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
65 Bennekomse Meent LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
66 Uiterwaarden Neder-Rijn Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
67 Gelderse Poort Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
68 Uiterwaarden W aal Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
69 Bruuk LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
70 Zu ider Lingedijk & D iefdijk-Zuid LNV DLG - Regio Oost Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
71 Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem Provincie Provincie Gelderland Theo Portegijs 026 3599575 t.portegijs@ prv.gelderland.nl
72 IJsselmeer V&W RWS IJssel meergebied W outer I edema 0320 298 539 wouter.iedema@ rws.nl
73 Markermeer & IJ meer V&W RWS IJssel meergebied W outer I edema 0320 298 539 wouter.iedema@ rws.nl
74 Zwarte  Meer V&W RWS IJssel meergebied W outer I edema 0320 298 539 wouter.iedema@ rws.nl
75 Ketelmeer & Vossem eer V&W RWS IJssel meergebied W outer I edema 0320 298 539 wouter.iedema@ rws.nl
76 Vel uwe rand meren V&W RWS IJssel meergebied W outer I edema 0320 298 539 wouter.iedema@ rws.nl
77 Eem m eer & G ooim eer Zu idoever V&W RWS IJssel meergebied W outer I edema 0320 298 539 wouter.iedema@ rws.nl
78 Oostvaardersplassen LNV DLG - Regio W est Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
79 Lepelaarplassen Provincie Provincie Flevoland Ijsb ra nd  Zwart 0320 265743 ijsbrand.zwart@ flevoland.nl
80 G root Zandbrink LNV DLG - Regio W est Chiel Segerink 026 3781230 c.segerink@ m inlnv.nl
81 Kolland & O verlangbroek Provincie Provincie Utrecht Jan Berkhof 030 2583297 J an. be rkh o f @ p rov i n c i e- utree ht. n I
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nm r. Natura 2000-gebied v o o rto u w n e m e r o p s te lle n  beheerp lan co n ta c tp e rs o o n te le fo o n e-m ail
82  Uiterwaarden Lek Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
83 Botshol Provincie Provincie Utrecht Jan Berkhof 030 2583297 Jan.berkhof@ provincie-utrecht.n l
84 Duinen Den Helder -  Callantsoog Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
85 Zwanenwater & Pettem erduinen Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 korstanjep@ noord-holland.nl
86 Schoorlse Duinen LNV DLG -  Regio W est P ieter op ’t  Hof 058  2955255 p.op.thof@ minlnv.nl
87 Noordhollands Duinreservaat Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
88 Kennemerland-Zuid Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
89 E ilandspolder Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
90 W orm er- en Jisperveld & Kalverpolder Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
91 Polder W estzaan Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
92 IIperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Tw iske Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
93 Zeevang Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
94 Naarderm eer Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
95 O ostelijke Vechtplassen Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
96 Coepelduynen LNV DLG -  Regio W est Stefan Vreugden hi I 030  2344142 s.j.vreugdenhil@ m inlnv.n l
97 Meijendel & Berkheide Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
98 W estdu inpark & W apendal Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
99 Solleveld Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl

100 Voornes Duin Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
101 Duinen G oeree & Kwade Hoek Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
102 De W ilck LNV DLG -  Regio W est Stefan Vreugden hi I 030  2344142 s.j.vreugdenhil@ m inlnv.n l
103 N ieuwkoopse Plassen & De Haeck Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
105 Zouweboezem Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
106 Boezems K inderdijk Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
107 Donkse Laagten LNV DLG -  Regio W est Stefan Vreugden hi I 030 2344142 s.j.vreugdenhil@ m inlnv.n l
108 O ude Maas V&W RW S Zuid-Holland Sandra Cramer 010 4026645 alexandra.cramer@ rws.nl
109 Haringvliet V&W RW S Zuid-Holland Sandra Cramer 010 4026645 alexandra.cramer@ rws.nl
110 Oudeland van Strijen Provincie Provincie Zuid Holland Gerard de Jong 070 4417361 gw.de.jong@ pzh.nl
111 Hollands Diep V&W RW S Zuid-Holland Sandra Cramer 010 4026645 alexandra.cramer@ rws.nl
112 Biesbosch LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
113 Voordelta V&W RW S Noordzee Maris ka Harte 070 3366768 m ariska.harte@ rws.nl
114 Kramm er-Volkerak V&W RW S Zeeland Aylin Erkman 0118 622382 aylin.erkm an@ rws.nl
115 G revelingen V&W RW S Zeeland Aylin Erkman 0118 622382 aylin.erkm an@ rws.nl
116 Kop van Schouwen Provincie Provincie Zeeland Kirsten W o If stein 0118 631756 k.wolfstein@ zeeland.nl
117 Manteling van W alcheren Provincie Provincie Zeeland Kirsten W o If stein 0118 631756 k.wolfstein@ zeeland.nl
118 Oosterschelde V&W RW S Zeeland Aylin Erkman 0118 622382 aylin.erkm an@ rws.nl
119 Veerse Meer V&W RW S Zeeland Aylin Erkman 0118 622382 aylin.erkm an@ rws.nl
120 Zoom m eer V&W RW S Zeeland Aylin Erkman 0118 622382 aylin.erkm an@ rws.nl
121 Y erseke en Kapelse Moer Provincie Provincie Zeeland Kirsten W o If stein 0118 631756 k.wolfstein@ zeeland.nl
122 W estersche lde & Saeftinghe V&W RW S Zeeland Aylin Erkman 0118 622382 aylin.erkm an@ rws.nl
123 Zw in & Kievittepolder Provincie Provincie Zeeland Kirsten W o If stein 0118 631756 k.wolfstein@ zeeland.nl
124 G roote  G at Provincie Provincie Zeeland Kirsten W o If stein 0118 631756 k.wolfstein@ zeeland.nl
125 Canisvlietse Kreek Provincie Provincie Zeeland Kirsten W o If stein 0118 631756 k.wolfstein@ zeeland.nl
126 Vogel kreek Provincie Provincie Zeeland Kirsten W o If stein 0118 631756 k.wolfstein@ zeeland.nl
127 M arkiezaat Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
128 B rabantse W al Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
129 U lvenhoutse Bos LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
130 Langstraat Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
131 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
132 V lijm ens Ven, Moerputten & Bossche Broek Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
133 Kam pina & O isterw ijkse Vennen Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
134 Regte Heide & R iels Laag Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
135 Kempen land-W est Provincie Provincie Noord Brabant Ewoud v.d. Berg 073 6808041 evd be rg @  bra bant, n I
136 Leenderbos, G roote  Heide & De Plateaux LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
137 S trabrechtse Heide & Beu ven LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
138 W eerter- en Budelerbergen & Ringselven Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
139 Deurnsche Peel & Mariapeel LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
140 G roote  Peel LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
141 O effe lter Meent LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
142 S in t Jansberg Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
143 Zeldersche Driessen LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
144 Boschhuizerbergen Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
145 Maasduinen Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
146 Sarsven en De Banen Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
147 Leudal LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
148 Swalmdal Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
149 Meinweg Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
150 Roerdal Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
150 Abdij Lilbosch en voorm alig K looster Mariahoop Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
152 Grensm aas V&W RW S-Limburg Marniks Maris 043  3294385 m arniks.maris@ rws.nl
153 Bunder- en E lsloërbos LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
154 Geleenbeekdal Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
155 Brunssummerheide Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
156 Bem elerberg & Schiepersberg Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
157 Geuldal Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
158 Kunderberg LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
159 S in t P ietersberg & Jekerdal Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
160 Savelsbos LNV DLG -  Regio Zuid Jacqueline Jonkers 013 5950748 j.jonkers@ m inlnv.nl
161 Noordbeem den & Hoogbos Provincie Provincie Limburg Leon Janssen 043 3897931 Lfh.janssen@ prvlim burg.nl
162 Abtsko lk Provincie Provincie Noord Holland Nie G randiek 023  5144963 grandiekn@ noord-holland.nl
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