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Gevolgen landelijk beleid
Landelijk zijn diverse ontwikkelingen gaande. Staatssecretaris Bleker heeft een
tienpuntenplan voor Natura 2000 gepresenteerd en er wordt fors bezuinigd op natuur. Ook
wordt gewerkt aan de Programmatische Aanpak stikstof (PAS) en er komt een nieuwe
Natuurwet in plaats van de Natuurbeschermingwet, Flora- en Faunawet en de Boswet.
Verder heeft het Rijk ook de aanwijzingsbesluiten een stap verder gebracht. Nog niet alle
ontwikkelingen zijn definitief. Ook is nog niet op alle fronten duidelijk wat de gevolgen zijn.
Wel is duidelijk dat er veranderingen op stapel zijn die van invloed zijn op het beheerplan
voor de Oostelijke Vechtplassen en dat voor het Naardermeer.
De provincie heeft het tienpuntenplan van de staatssecretaris geanalyseerd op de gevolgen
voor de beheerplannen. De PAS wordt in januari in een Algemeen Overleg in de Tweede
Kamer verder besproken. De Natuurwet gaat eind dit jaar naar de Raad van State. De
afgelopen weken hebben de provincies een besluit genomen over het natuurakkoord, waarin
Rijk en het Interprovinciaal Overleg afspraken hebben gemaakt over o.a. de forse
rijksbezuinigingen. Provinciale Staten van zowel de provincie Utrecht als de provincie NoordHolland hebben ingestemd met het akkoord. Actuele informatie over het natuurakkoord
vindt u op www.noord-holland.nl/ilg.

Klankbordgroep houdt zich verre van strijd tussen natuur en landbouw
De maatregelen voor de Natura 2000 beheerplannen voor de Oostelijke Vechtplassen en het
Naardermeer rusten grotendeels op uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de Ecologische
Hoofdstructuur. Met de landelijke ontwikkelingen komt dit eerder ingezet beleid en
bijbehorende financiering in de verdrukking, en daarmee ook de maatregelen in de
beheerplannen. Voorzitter Frans Evers benadrukt dat alleen samenwerking tussen landbouw
en natuur leidt tot langdurige instandhouding van beide. In de Klankbordgroep wordt al heel
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lang goed samengewerkt. “De kunst is ons niet te laten verleiden tot de tegenstelling die het
Rijk nu veroorzaakt.” De Klankbordgroep wil daarom de samenhang van de maatregelen in
het beheerplan goed duidelijk maken, zodat de financiering daarop aangepast kan worden.

Bijeenkomst landbouw: 23 januari 2012
Op maandag 23 januari vindt een bijeenkomst Landbouw plaats voor agrariërs in het gebied.
Er wordt eerst een toelichting gegeven op de PAS. Daarna wordt er gesproken over de
Utrechtse Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 en over de gebiedsgerichte
aanpak van de LTO. Binnenkort wordt een uitnodiging verspreid via brieven en de
plaatselijke kranten.

Werkbijeenkomsten recreatie
Ook vinden begin volgend jaar twee of drie werkbijeenkomsten plaats voor verschillende
soorten recreatieve gebruikers van de natuurplassen in het gebied. In de bijeenkomsten
worden de mogelijkheden van een gedragscode besproken. In de gedragscode worden met
elkaar regels afgesproken die de natuur op speciale plekken voldoende beschermen zodat er
geen vergunning voor bestaand gebruik door de recreatie aangevraagd hoeft te worden.

Vervolg klankbordgroep Natura 2000
Ook in 2012 zullen - voorafgaand aan de vergaderingen van de ILG-Gebiedscommissie AGV
- de klankbordgroepvergaderingen voor Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en
Naardermeer plaatsvinden.

Aanwijzingsbesluit
Het Rijk wil op korte termijn voor een groot aantal gebieden een definitief aanwijzingsbesluit
vaststellen. In een aanwijzingsbesluit zijn de beschermde natuurwaarden van een Natura
2000 gebied opgeschreven, die in het beheerplan worden uitgewerkt. In 2007 en 2008 zijn
de ontwerp aanwijzingsbesluiten voor het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen door
het Rijk vastgesteld. De bezwaren van destijds zijn nog niet beantwoord door het Rijk en
gingen voor een groot deel over de begrenzing. Het Rijk heeft in november een 99% versie
van de aanwijzingsbesluiten Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer aan de provincies
voorgelegd. Voor de Oostelijke Vechtplassen zijn de grenzen aangepast conform het verzoek
van de provincies. Ook zijn bepaalde natuurdoelen opgeplust, zoals aalscholvers voor
Naardermeer en de Zwarte Stern voor Oostelijke Vechtplassen. Het opplussen van sommige
doelen zal naar verwachting nauwelijks van invloed zijn op de beheerplannen, omdat
maatregelen voor uitbreidings- of verbeterdoelen kunnen worden doorgeschoven naar de
tweede beheerplanperiode. De beheerplannen worden aangepast op de definitieve
aanwijzingsbesluiten. De klankbordgroep geeft aan het belangrijk te vinden dat niet naar
één soort wordt gekeken, maar naar het totale ecosysteem. Op de definitieve
aanwijzingsbesluiten kan bezwaar worden ingediend.
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Voortgang concept beheerplannen
De concept beheerplannen komen weer in de klankbordgroep als de aanwijzingsbesluiten
definitief zijn en zowel deze doelen als alle opmerkingen van projectgroep en ecologen
verwerkt zijn in de beheerplannen. De provincies hopen begin volgend jaar zicht te krijgen
op de kosten en dekking voor het totale pakket maatregelen in de beheerplannen. In het
natuurakkoord waarover nog definitief besloten moet worden, is landelijk jaarlijks € 100
miljoen rijksbijdrage voor natuurtaken te verdelen tussen de provincies bij decentralisatie
van die taken. De vraag is hoeveel daarvan bij iedere provincie terecht komt. Als er niet
genoeg geld is voor het hele pakket, wordt een top 10 van de meest urgente maatregelen
gemaakt met daarbij aangegeven wie welke maatregelen op zich neemt.

Stand van zaken stikstof aanpak
Stikstof is afkomstig uit de industrie, verkeer en landbouw. In de natuur worden door de
overmaat aan stikstof oorspronkelijke en vaak bijzondere plantengemeenschappen
verdrongen. Doel van de door het rijk ontwikkelde PAS is om verdere achteruitgang van
kwetsbare natuur te voorkomen en tegelijk te kijken of uitbreiding van activiteiten van
landbouw en andere sectoren in en rond de Natura 2000-gebieden mogelijk blijft.
Provincie Noord-Holland heeft in kaart gebracht op welke locaties zich problemen met
stikstof voordoen. Met het rekenmodel dat bij de PAS hoort, AERIUS, is vervolgens berekend
hoeveel ontwikkelruimte gaat ontstaan bij het nemen van herstelmaatregelen voor de
natuur. Op 21 december heeft de Tweede Kamer zich tijdens een Algemeen Overleg
gebogen over een brief van staatssecretaris Bleker over de voortgang van de PAS. Hierin
kondigt hij aan dat er op 1 april 2012 een akkoord ligt tussen Rijk en provincies met een
definitieve PAS. In januari wordt de behandeling van de PAS door de Tweede Kamer
vervolgd. De definitieve PAS beschrijft het systeem en de werking inclusief de spelregels
voor het verdelen van de ontwikkelruimte. Ook zal het afspraken bevatten over het tijdstip
en de manier waarop alle Natura 2000 gebieden onderdeel gaan uitmaken van de PAS,
zodat daar bij vergunningverlening gebruik van kan worden gemaakt. Naar verwachting
wordt dat voor de Vechtstreek juni 2012.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof
Ook op gebiedsniveau wordt een aanpak voor terugdringing van stikstof bij de bron
uitgewerkt door een kernteam van de LTO. Uitgangspunt is efficiency en onderlinge
solidariteit: alle agrariërs nemen maatregelen zodat de noodzakelijke terugdringing van
stikstofuitstoot niet alleen zaak is van boeren dicht bij Natura 2000 gebieden.
LTO heeft een rapport laten maken over de vermindering van de uitstoot van ammoniak.
Deze brongerichte aanpak past echter niet in de systematiek zoals die landelijk is bedacht
(effectgerichte maatregelen). Inmiddels is er overleg geweest met de commissie voor de
Milieu Effect Rapportage. Naar aanleiding van dat overleg wordt onderzocht of de
voorgestelde aanpak ook juridisch mogelijk is. De provincie Overijssel is met een soortelijke
aanpak bezig, daarom wordt met hen kennis uitgewisseld. Ook het Rijk denkt mee over deze
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aanpak, en zal komend half jaar uitzoeken hoe de brongerichte maatregelen en
uitstootvermindering kunnen worden gekoppeld met het rekenmodel AERIUS.

Gevolgen tienpuntenplan Bleker
De provincie heeft het tienpuntenplan Natura 2000 van staatssecretaris Bleker
geanalyseerd. In dit tienpuntenplan borduurt de staatssecretaris hoofdzakelijk voort op
punten die hij in februari heeft aangekondigd: het optimaal benutten van ‘rek en ruimte’ in
de Europese regelgeving en het schrappen van ‘nationale koppen’. De provincie heeft
gekeken naar de betekenis van de nieuwe aanpak voor Noord-Holland. Daaruit is gebleken
dat diverse punten, zoals het schrappen van gebieden, geen gevolgen hebben voor de
Noord-Hollandse beheerplannen. Diverse andere punten kunnen wel relevant zijn, zoals het
mogelijk samenvoegen van gebieden. Het ministerie kondigt ook punten aan die snel
praktische gevolgen hebben. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het schrappen van ‘nationale
koppen’: doelen die Nederland zelf heeft toegevoegd aan de Europese doelen. Als dat is
gebeurd, moeten de beheerplannen hierop worden aangepast.
Een ander punt met praktische gevolgen is het ambitieniveau van de beheerplannen. De
staatssecretaris wil de ambitie voor de eerste beheerplanperiode (zes jaar) beperken tot het
voorkomen van verslechtering, en uitbreidings- en verbeterdoelstellingen verschuiven naar
latere beheerplannen. De beheerplannen moeten hierop worden aangepast. Meer informatie
vindt u in de provinciale analyse van het tienpuntenplan.

Colofon
De Nieuwsbrief Natura 2000 is een uitgave van de provincie NoordHolland en de provincie Utrecht.
Bij Natura 2000 draait het om het beleven, gebruiken en beschermen van de natuur in
samenhang met andere aspecten van gebiedsprocessen voor de Vechtstreek. Om
leefgebieden in stand te houden en betrokkenen zekerheid te bieden voor de komende jaren
zijn beheerplannen met maatregelen door de wet voorgeschreven. De beheerplannen voor
de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer worden opgesteld door de provincie NoordHolland, ook voor het Utrechtse deel van de Oostelijke Vechtplassen. Die beheerplannen
worden opgesteld voor een periode van zes jaar, daarna worden ze geactualiseerd. Meer
weten over Natura 2000 in deze gebieden? Kijk op: www.noord-holland.nl onder projecten.
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