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Natura 2000 krijgt uorm 
Dit jaar worden door de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit voor 162 Nederlandse natuurgebieden aan het 

eind van de zomer de aanwijzingsbesluiten voor deze zoge

naamde 'Natura 2000-gebieden' ter inzage gelegd. Voor elk 

gebied staat in zo'n besluit de precieze begrenzing aangegeven 

en welke natuurwaarden in dat gebied behouden moeten wor

den. Na een inspraakprocedure kunnen eind 2006 de aanwij

zingsbesluiten definitief worden vastgesteld. 

De aanwijzing van de Natura 2000-gebieden is een uitvloeisel 

van de nieuwe Natuurbeschermingswet die sinds i oktober 

2005 in werking is. Daarmee heeft Nederland de Europese 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving veran

kerd. Dit betekent dat deze bijzondere natuurgebieden In 

Nederland behalve een ruimtelijke, nu ook een wettelijke 

bescherming genieten. De Vogelrichtlijngebieden en Habitat-

richtlijngebieden dragen bij aan het Europees netwerk van 

beschermde natuurgebieden 'Natura 2000' en daarom noemen 

we ze in Nederland voortaan Natura 2000-gebieden. 

NATUN 
'os 

LANDSCHAP 
Onmisbaar, 

VAKBLAD! 
voor tiet werk in natuur, bos en landschap 

Wil je op de hoogte blijven van de actualiteiten en achtergronden op 
jouw vakgebied, vraag dan nu een gratis proefnummer of abonnement 
aan van Vakblad Natuur Bos Landschap. Tien nummers per jaar voor 

maar 45 euro. 5 ,̂̂  „^^^ www.vakbladnatuufboslandscHap.iil 

ofbel naar 0317-466555. 

Alle Natura 2000-gebieden, de bijbehorende (concept-)aan-

wijzingsbesluiten en op termijn de beheerplannen zijn terug 

te vinden op www.minlnv.nl/natuurwetgeving. Belangstellen

den kunnen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op 

natuurwetgevingsgebied door zich via de site aan te melden 

voor de gratis e-mailnieuwsbrief en/of het LNV-magazine 

Doen&Laten. 

Natuurwaarden 
Voor elk van de 162 Natura 2000-gebieden worden in het con

cept-aanwijzingsbesluit de instandhoudingsdoelstellingen 

geformuleerd, dat zijn de beoogde natuurwaarden in dat 

gebied. Daarnaast zijn de grenzen van elk gebied nauwkeurig 

aangegeven. Zo geldt bijvoorbeeld voor het Natura 2000-

gebied Abtskolk & De Putten als instandhoudingsdoelstelling 

dat de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de populatie 

van de Dwerggans behouden moet blijven. De begrenzing van 

het gebied, met een omvang van 612 hectare en gelegen tus

sen Petten en Groet (bij SchoorI), is nauwkeurig aangegeven 

op de bij de aanwijzing behorende kaart. 

Binnen drie jaar na een definitief aanwijzingsbesluit moet de 

provincie een beheerplan voor het gebied opstellen. De aan

wijzing en het bijbehorende beheerplan betekenen niet dat de 

natuurgebieden op slot gaan, maar wel dat er een gedegen 

afweging moet plaatsvinden voordat activiteiten worden toe

gelaten. Voor plannen, projecten en andere handelingen die 

schadelijk kunnen zijn voor de natuur (zoals uitbreiding van 

een camping of bouwactiviteiten) moet een vergunning aan

gevraagd worden bij de provincie of de minister van LNV. Zo 

moet schade aan de natuur voorkomen worden. 

Bij het opstellen van een beheerplan zal de provincie de eige

naren, grondgebruikers en belanghebbenden betrekken. Het 

beheerplan beschrijft welke maatregelen worden ingezet om de 
instandhoudingsdoelstellingen te bereiken en geeft duidelijk

heid over welke activiteiten wel of geen vergunning behoeven. 

Om de doelen in een bepaald Natura 2000-gebied te bereiken 

moet bijvoorbeeld de vegetatie worden gemaaid. Het maaien 

van gras binnen het broedseizoen kan echter zo nodig worden 

verboden. Ander voorbeeld: vliegtuigbewegingen kunnen in 

een beheerplan worden opgenomen als toegestaan gebruik 

(waardoor er geen vergunningplicht is), wanneer beschermde 

soorten in het betreffende gebied niet gevoelig zijn voor 

verstoring door geluid. 

Rijkswetgeving 
De aanwijzing van de 162 Natura 2000-gebieden betekent dat 

vanaf eind 2006 te verwachten is dat de ruimtelijke bescher

ming van natuur in rijkswetgeving verankerd is; met de val van 

het kabinet is over de planning enige onzekerheid ontstaan. 

Samen omvatten deze gebieden 1.117.000 hectare bijzondere 

natte en droge natuur. Daarmee zal er eindelijk een wettelijk 

kader zijn waarmee natuur gewicht in de schaal legt tegenover 

economische en politiek-bestuurlijke belangen. 
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