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Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende organisaties:
gemeenten Alkmaar, Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang, de omgevings-
diensten IJmond, Noordzeekanaalgebied en de RUD Noord-Holland Noord, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, Recreatie Noord Holland, de  Provincie Noord-Holland en de 
politie eenheid Noord-Holland, District Zaanstreek-Waterland
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1 INLEIDING

1.1  Achtergrond 
De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. 
Bewoners, recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren 
vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt 
162 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de 
Europese Unie. Een aantal van de op grond van de habitat- en vogelrichtlijn aangewezen Natura 
2000-gebieden liggen in Laag Holland. Deze behelzen de Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld & 
Kalverpolder, Polder Westzaan, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske1). (zie kaart in bijlage 1).  
De aanwijzing betekent dat het gebied beschermd is op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 
(Nbwet).

In een aantal aanwijzingsbesluiten2) stelde de minister van LNV instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) 
voor een aantal soorten en habitattypen in het betreffend gebied vast. De provincie stelt beheerplannen 
samen voor de natura 2000 gebieden in Laag Holland om invulling te geven aan de realisatie van de 
ISHD. Deze beheerplannen dienen als handvat om te bepalen welke activiteiten zonder vergunning 
kunnen worden uitgevoerd. Opname in het beheerplan van een Natura 2000 gebied kan de vergunning-
plicht vervangen, als de activiteit zoals genoemd in het beheerplan als vergunningvrij wordt opgenomen. 
Activiteiten waarbij de negatieve significante effecten op de ISHD van het betreffende NB-gebied niet 
kunnen uitgesloten worden mogen in beginsel niet plaatsvinden. 
Dit handhavingsplan dient om de activiteiten met een mogelijk significant negatief effect op de realisatie 
van ISHD niet zonder meer toe te staan. Deze activiteiten mogen niet zonder vergunning worden uit-
gevoerd. Er gelden naast de Nb-wet meer wetten en regels in het NB-gebied waarvoor verschillende 
handhavingsinstanties actief zijn. Om te zorgen dat de voorwaarden en beperkingen die gesteld worden 
in vergunningen en in het beheerplan worden nageleefd, zodat de ISHD van het gebied niet in gevaar 
komen3), is samenwerking tussen de verschillende handhavingsinstanties cruciaal. Juist door afstem-
ming en samenwerking zal de effectiviteit van handhaving in het gebied groeien en de bijdrage van 
handhaving aan de realisatie van de ISHD toenemen. 

1.2  Doel en werkprincipes van het handhavingsplan 
Het handhavingsplan is een belangrijk instrument gebruikt door bevoegde handhavingsinstanties om de 
doelen van de beheerplannen in Laag Holland te realiseren. Immers, overtredingen van bestaande 
wettelijke regels kunnen de realisatie van de ISHD in gevaar brengen. Een gezamenlijke nalevings-/ 
handhavingsstrategie en effectieve samenwerking tussen handhavingsinstanties kunnen de kans op en 
de negatieve impact van overtredingen van de wetgeving op de ISHD aanzienlijk verminderen. Het doel 
van het handhavingsplan is om het aantal en de ernst van overtredingen die bedreigend zijn voor het 
halen of behouden van de ISHD, gestaag te verminderen door de samenwerking, het coherent toezicht en 
de handhavingspraktijk in het gebied te bevorderen.
Het handhavingsplan werkt conform het gestelde van het programmatische handhavingsproces zoals 
geschetst o.a. in de “Handreiking handhavingsplan Natura2000” (IPO 2013). Hier worden de relevante 
handhavingsinstanties betrokken in de gezamenlijke inschatting van risico’s van potentiele over-
tredingen en de prioritering van een gezamenlijke aanpak. Daarnaast ontwikkelen de relevante 
handhavingsinstanties een collectieve nalevingsstrategie die deze potentiële overtredingen zal 
verminderen/beperkt houden. Het handhavingsplan vormt een kader voor de uitvoering van 

1  Polder Zeevang maakt ook een deel  van de Natura 2000 gebieden in Laag Holland en heeft een afzonderlijke  
handhavingsplan. 
2  Aanwijzingsbesluiten voor de Eilandspolder 25 april 2013, Polder Westzaan 23 mei 2013, Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske 23 mei 2013, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 25 januari 2015
3  Artikel 19d van NBwet.
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handhaving. Het plan wordt verder vertaald in een 
jaarlijks gezamenlijk uitvoeringsprogramma.

1.3  Status en termijn
Het handhavingsplan is een gezamenlijk strategisch 
uitvoeringskader van de samenwerkende handhavings-
instanties en maakt geen deel uit van de beheerplannen 
in het gebied. Het hoeft daarom niet de procedure van de 
Algemene wet bestuursrecht te doorlopen. Het hand-
havingsplan is een ambtelijk document, bedoeld voor 
toepassing door de handhavingsinstanties en wordt niet 
bestuurlijk vastgesteld. De looptijd is in principe gelijk 
aan die van de beheerplannen (6 jaar ). Op grond van 
nieuwe bevindingen kan het plan tussentijds worden 
bijgesteld, wat één van de kenmerken van program-
matisch handhaven is.4) 

1.4  Totstandkoming handhavingsplan 
en leeswijzer
Medewerkers van handhavende instanties5) die actief zijn 
in het gebied zijn in het najaar van 2014 bij elkaar 
gekomen om samen, op basis van risicoanalyse, priori-
teiten te stellen en nalevings-, toezichts- en hand-
havingsstrategieën op te stellen. De resultaten van de 
bijeenkomsten zijn verwerkt in dit plan.

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de risicoanalyse 
t.o.v. het halen of behouden van de doelen die in de 
beheerplannen gesteld worden, weergegeven. In hoofd-
stuk 3 wordt de nalevingsstrategie om geprioriteerde 
overtredingen tegen te gaan gepresenteerd. Hoofdstuk 4 
schetst de monitoring/evaluatiestrategie en hoofdstuk 5 
vormt de principes van het vertalen van het handhavings-
plan naar een operationeel uitvoeringsprogramma. 

4  Wijzigingen kunnen ook worden opgenomen in de jaarlijkse 
handhavingsuitvoeringsprogramma’s.
5  De gemeenten, de provincie,  de opererende omgevingsdiensten, 
terreinbeherende organisaties, het  hoogheemraadschap (HHNK) en 
de Politie eenheid Noord-Holland, District Zaanstreek-Waterland.
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INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
EN RISICOANALYSE22.1  De essentie van de doelstellingen van de beheerplannen Laag 
Holland
De Natura 2000 gebieden in Laag Holland zijn aangewezen voor het behouden van een aantal habitat-
typen en tevens aangewezen als rust- en foerageergebied voor een aantal vogelsoorten. Het gaat om een 
reeks van habitattypen en soorten die deels al achteruitlopen in termen van oppervlakte en aantallen (zie 
bijlage 2). 
De beheerplannen van de Natura 2000 gebieden in Laag Holland geven aan welke bestaande activiteiten 
in het gebied negatieve gevolgen hebben op het realiseren van de Natura 2000 ISHD. Voorts wordt er een 
indeling gemaakt waarbij voor bepaalde activiteiten het beheerplan de vergunningplicht vervangt. 
Hierbij worden er voorwaarden gesteld in het beheerplan en een aantal activiteiten blijft vergunnings-
plichtig. Activiteiten die geen negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen worden zonder 
voorwaarden als vergunningvrij opgenomen in het beheerplan. 

2.2  Waar liggen de handhavingsprioriteiten? 
Prioriteren van het handhavend optreden tegen een breed pallet van potentiele overtredingen is cruciaal 
voor een effectief en efficiënt gebruik van bestaande handhavingscapaciteiten. Het ligt dus voor de hand 
om gezamenlijke inzet en synergetische voordelen van samenwerking toe te spitsen op overtredingen die 
het meest risicovol zijn voor de beschermde habitattypen en vogels. Om zicht te krijgen in de grootste 
risico’ s is gebruikt gemaakt van twee bronnen: de beheerplannen zelf en drie workshops met de  hand-
havingsinstanties actief in het gebied. 

Input voor prioritering uit de beheerplannen van Laag Holland
De beheerplannen bevatten een lijst van verstoringsfactoren gepubliceerd door het ministerie van EZ 
waarvoor de meeste beschermde habitattypen en soorten in de betreffende natura 2000 gebieden gevoelig 
zijn. Deze bevatten onder andere de volgende bedreigingen (zie ook bijlage 2):
• Verzuring
• Vermesting 
• Verdroging
• Verontreiniging 
• Geluid
• Licht
• Optische verstoring
• Verandering populatie dynamiek
• Aantasting openheid. 

In de beheerplannen worden ook activiteiten geanalyseerd die de hiervoor genoemde verstoringfactoren 
veroorzaken. Uit de analyse blijkt dat bemesting en stikstofdepositie meerdere verstoringsfactoren veroor-
zaken waarvoor de meeste beschermde soorten en habitats gevoelig zijn. Daarnaast worden ook fauna-
beheer, onderbemaling en afwijken van het besloten waterpeil gesignaleerd als activiteiten met mogelijke 
significante negatieve effecten op de beschermde soorten en habitats in het gebied. 
De beheerplannen in Laag Holland verschaffen een belangrijke input waarmee toezicht en handhaving 
ingekaderd en toegespitst kunnen worden. Echter, om te prioriteren tussen handhavend optreden tegen 
potentiele overtredingen, is gebruik gemaakt van kennis uit het veld.

Workshop Risicoanalyse 
Op 30 juni 2014 kwamen medewerkers van handhavingsinstanties actief in de betreffende Natura 2000 
gebieden bij elkaar om een risicoanalyse uit te voeren6). Tijdens deze workshop brachten partners hun 
ervaring uit het veld in, om een ranglijst van risico’s op te stellen. Leidend bij de ranglijst was het nega-
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tief effect van bepaalde overtredingen op de ISHD en de 
kans dat dergelijke overtreding kan plaatsvinden. 
Overtredingen met zowel grote negatieve effecten als 
hoge kans om plaats te vinden kregen een hogere 
prioriteit voor de gezamenlijke handhavingsaanpak. Uit 
de risicoanalyse bleken vijf overtredingen als meest 
risicovol voor het behalen van de doelstellingen uit het 
beheerplan (zie box 1)7).  
In het kader van de risicoanalyse zijn ook doelgroepen per 
soort overtreding gedefinieerd. De doelgroepen zijn de 
gebruikers van het gebied die geneigd zijn om de risico-
volle overtredingen (bewust of onbewust) te plegen. De 
gezamenlijke nalevingsstrategie doelt er op om het aantal 
en de ernst van de overtredingen  te verminderen en 
wordt direct toegespitst en toegepast op de verschillende 
doelgroepen (zie hoofdstuk 3).  

2.3  Consequenties van prioritering 
De prioriteiten die ten grondslag liggen aan het hand-
havingsplan vormen het kader waar samenwerking en 

afstemming tussen handhavingsinstanties plaatsvindt. 
Deze thema’s zullen ook verder vertaald worden naar 
jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma’s. 
Prioritering is echter geen exclusiviteit. Toezicht op 
andere activiteiten en handhaving van andere over-
tredingen worden hiermee beslist niet uitgesloten.

6  Deelnemers waren: de gemeenten Alkmaar, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang; dde Omgevingdiensten IJmond en 
Noordzeekanaalgebied, de RUD Noord-Holland Noord; het  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Landschap Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland, Provincie Noord-Holland en de politie eenheid Noord-Holland, District Zaanstreek-Waterland. 
7  Evenementen/Vuurwerk zijn toegevoegd als zesde prioriteit aangezien deze naast potentiele bedreiging voor  het Natura 2000 ISHD ook deel 
uitmaakt van de provinciale brede samenwerkingsagenda voor handhaving.

BOX 1: PRIORITEITEN VOOR 
HANDHAVING IN LAAG HOLLAND:
1 Beheer en schadebestrijding; 
2 Illegale onderbemaling (afwijkend van de 

waterpeilbesluiten);
3 Bemesting; 
4 Stikstofemissie;
5 Recreatie (loslopende honden en snelle boten);
6 Evenementen (incl. vuurwerk).

Foto: Jos Teeuwisse
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NALEVINGSSTRATEGIE

3.1  Wat is een nalevingsstrategie? 
Voorlichting, toezicht en handhaving zijn instrumenten om de naleving van wettelijke voorschriften te 
bevorderen. Een gezamenlijke nalevingsstrategie zal samenhang tussen de activiteiten van hand-
havingsinstanties verhogen, doeltreffende samenwerking stimuleren en tegenstrijdige benadering 
richting de burgers en bedrijven in Laag Holland voorkomen. 

In de nalevingsstrategie wordt beschreven welke acties door partijen worden ondernomen om vastgelegd 
gewenst gedrag aan te moedigen (of ongewenst gedrag te ontmoedigen). De strategie kent de volgende 
componenten:

De preventiestrategie - gericht op het voorkomen en/of ongedaan maken van overtredingen door de inzet 
van instrumenten die de bewustheid stimuleren en de verleiding tot overtreding verminderen. Te denken 
valt aan communicatieve maatregelen treffen, fysieke inrichting aanpassen en gewenst gedrag belonen. 

De toezichtstrategie - gericht op het krijgen en houden van zicht op het naleefgedrag en de beweegredenen 
voor het gedrag.

De handhavingsstrategie (sanctie) - geeft aan welke afwegingen worden gemaakt om wel over te gaan tot 
handhaving en welk juridisch instrument (bestuurlijk/strafrechtelijk) daarbij wordt ingezet. 
Deze benadering heeft ook consequenties voor het stellen van de prioriteiten. Het gaat niet alleen meer 
om het opsporen van overtredingen, maar ook om het krijgen van inzicht in de redenen van de over-
treding. Hieruit kan bepaald worden welke interventies het naleefgedrag kunnen verbeteren. De inzet 
gaat vooral op de bewuste en calculerend overtreder.

3
Bewuste

overtreder

Calculerende overtreder

Onbewuste overtreder

Spontaan (en onbewust) naleven

Gedragsprofiel Strategieprofiel

Strafrechtelijke handhavingsstrategie
(sancties)

Toezicht- en bestuurlijke 
handhavingsstrategie (sancties)

Preventiestrategie en zelfregulering
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3.2  Totstandkoming nalevingsstrategie 
Op 22 september 2014 en op 27 oktober 2014 kwamen 
medewerkers van handhavingsinstantie actief in Laag 
Holland bij elkaar om de nalevingsstrategie voor het gebied 
op te stellen. Partijen brachten kennis over doelgroepen en 
de motieven van door hun geconstateerde gedragingen bij 
elkaar, om daaraan passende maatregelen te koppelen, 
die gewenst gedrag zullen stimuleren. Per handhavings-
prioriteit zijn de relevante doelgroepen onderscheiden, 
gebaseerd op de mate van kennis van de regels 

(bewustheid) en de motivatie om te overtreden. Aan de 
verschillenden profielen van de doelgroep zijn vervolgens 
passende strategieën/maatregelen gekoppeld om deze 
overtredingen te verminderen. 

3.3  De nalevingsstrategie in Natura 
2000 gebieden Laag Holland 
De vertaling van de nalevingsstrategie per risico/doel-
groep wordt in de onderstaande tabellen weergegeven. 

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie8 Toezicht9 Handhaving (sancties)

Bestuurs-/Privaatrecht  Strafrecht

Grondgebruikers 
(agrariërs)

Verwijzen naar even-
tuele financiële tege-
moetkoming bij schade 

Periodiek informeren 
over de regels door/via:
1 Internetsite
2 Velduitleg
3  Branchevoorlichting
4  Avondbijeenkomst

In brief bij aanbieding 
pachtcontracten, voor-
lichting aan pachter

Doelgericht surveille-
ren

Signaleren

Korten op subsidies

Dwangsom

Bestuursdwang

Pachtsancties

Officieel waar- 
schuwing 

Proces verbaal

Jagers n.v.t. Idem Idem Intrekken Jachtakte/
wapen vergunning 

Intrekken machtiging-
ontheffing)

Officieel waar- 
schuwing 

Proces verbaal

1  Nalevingsstrategie beheer en schadebestrijding

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht10 Handhaving (sancties)

Bestuurs-/Privaatrecht Strafrecht

Agrariërs n.v.t. Periodiek informeren 
over de regels door/via:
1 Internetsite
2 Krant
3  Branchevoorlichting

Opname in erfpacht 
contracten

Betrekken relevante  
instanties bij de beoor-
deling van vergun-
ningsvraag (PNH-
VVGB, HHNK)

Doelgericht surveille-
ren

Verleende subsidies in-
trekken

Dwangsom

Pachtsancties

Officieel waar- 
schuwing 

Proces verbaal

2  Nalevingsstrategie illegale onderbemaling

8  Bij deze doelgroep zijn de voorwaarden en voorschriften voor beheer en schadebestrijding meestal al bekend.  
9  Surveilleren: PNH, signaleren: overige partners 
10  Onderbemaling is moeilijk herkenbaar voor de overige instanties. HHNK doet het daarom zelf.

3  Nalevingsstrategie Bemesting

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht Handhaving (sancties)

Bestuurs-/Privaatrecht Strafrecht

Agrariërs “Goednieuws” brief bij 
goede toestand na con-
troles illegale lozing

Voorlichting websites 
(HHNK)

Surveilleren (tijdens 
verbodsperiode)  

Bedrijfsbezoeken

Subsidie intrekken

Dwangsom 

Bestuursdwang

Officieel waar- 
schuwing

Proces verbaal
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Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht Handhaving (sancties)

Bestuursrecht Strafrecht

Agrariërs n.v.t. n.v.t. Provinciale registratie 
vergunningen nieuwe 
stallen

Database RVO/NVWA 
(mestboekhouding)

Dwangsom

Subsidie intrekken

Dwangsom 

Bestuursdwang

Officieel waar- 
schuwing

Proces verbaal

4  Nalevingsstrategie Stikstofemissie

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht Handhaving (sancties)

Bestuursrecht Strafrecht

Algemeen Inrichting Inrichting: Zonering 
van het gebied. con-
centreren van recrean-
ten in de ruimte
Bebording, hekken en 
roosters.

Surveilleren (TBO’s,  
gemeenten, provincie, 
politie) 

Dwangsom Officieel waar- 
schuwing

Proces verbaal

Honden bezitters n.v.t. Stimulering aange- 
wezen gebieden door 
hondentoilet.  

Bebording 

Hekken, sluisjes, roos-
ter met brede afstand.

Surveilleren (TBO’s,  
gemeenten, provincie, 
politie)

Officieel waar- 
schuwing

Proces verbaal

Honden uitlaat services n.v.t. Idem Dwangsom Officieel waar- 
schuwing

Proces verbaal

5  Nalevingsstrategie verstorende recreatie

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht11 Handhaving (sancties)

Bestuursrecht Strafrecht

Festiviteiten en evene-
mentorganisaties

NVT Informeren noodzaak 
vergunningsaanvraag 
Nbwet

Surveilleren en  
signaleren

Dwangsom
Intrekken vergunning

Wet Economische  
delicten

Gemeenten NVT Bewaken toetsen  
vergunningsaanvraag 
Nbwet

6  Nalevingsstrategie evenementen en vuurwerk

11  Surveillance door alle HH-instanties, melden bij de PNH en/of gemeenten
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MONITORING EN EVALUATIE 

4.1  Wat wordt gemonitord en waarom?
Monitoring en evaluatie van het handhavingsplan is nodig om zicht te krijgen in de uitvoerbaarheid en 
de doeltreffendheid van de afgesproken nalevingsstrategie. Verandering in dynamiek binnen het gebied 
kan tevens de geldigheid van de risicoanalyse aantasten. Met monitoring en evaluatie wordt gekeken of 
de uitvoering en de strategie nog in de gewenste richting gaan en kan eventueel vroegtijdig aanpassingen 
van het plan teweegbrengen. 

Het handhavingsplan is een van de maatregelen/instrumenten binnen het beheerplan om het realiseren 
van de doelen die in het beheerplan gesteld worden te bewaken. Bij de monitoring/evaluatie van het 
handhavingsplan wordt echter gekeken naar het vóórkomen en de ernst van overtredingen van de regels 
die, zoals ingeschat bij  de risicoanalyse, negatieve invloed hebben op de te behalen doelen uit het beheer-
plan.

Bij de monitoring ligt het accent op de registratie van ingezette activiteiten door de handhavings-
instanties en gesignaleerde overtredingen in het beheerplangebied. Bij de evaluatie ligt het aan het 
beoordelen of de gehanteerde risicoanalyse voor de handhavingsstrategie(nog) geldig is, of de uitvoering 
conform de geplande inzet heeft plaats gevonden en of de gehanteerde nalevingsstrategie doeltreffend is. 
Monitoring levert dus de input voor de evaluatie, waarbij een nieuwe risicoanalyse kan plaatsvinden. 

De volgende tabel geeft het monitoring/evaluatieplan aan:

De (tussentijds)evaluatie van het handhavingsplan zal afgestemd worden met de planning van de 
evaluatie van het totale beheerplan. 
De evaluatie van de uitvoeringsprogramma’s zal jaarlijks plaatsvinden ter voorbereiding van het nieuwe 
uitvoeringsprogramma.

Wat Hoe Wanneer Door wie

Uitvoerbaarheid HUP/ 
Nakomen van afspraken

Registratie van preven-
tieve-/toezicht- handhaving-
sactiviteiten

Halfjaarlijks Alle partners

Coördinatie PNH

Geldigheid risicoanalyse (en 
eventuele hervattingen 
daarvan)

Overleg tussen HH-instan-
ties onderling en met eco- 
logen (beleid) 

Jaarlijks (najaar) Coördinatie PNH

Doeltreffendheid nalevings-
strategie12

Registratie klachten en 
handhavingsverzoeken 
(trends)

Halfjaarlijks Alle partners

Ratio surveillance/PV 
(trends)

Jaarlijks Alle partners

Tabel 4.1: Monitoringsschema

12  Mede daarvoor is het belangrijk om doelen van het handhavingsplan SMART te formuleren. Dat kan in absolute aantallen 
geuit worden (bijv. “niet meer dan x verzoeken tot HH per jaar, niet meer dan x overtredingen… “) of relatief (“dalende trends 
van x% t.o.v. vorig jaar…..  ). 



12 | 

De nalevingsstrategie wordt vertaald naar het uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 
Het uitvoeringsprogramma bevat de concrete acties die partners zullen ondernemen, verdeeld naar de 
relevante seizoenen, inzetbare uren en samenwerkingsafspraken13). De samenwerkingsafspraken zullen 
zowel van reguliere als projectmatige aard zijn. 

De reguliere afspraken betreffen het handelen conform de nalevingsstrategie door de samenwerkende 
handhavingsorganisaties afzonderlijk en het beroep op elkaars krachten bij relevante overtredingen.

De projectmatige afspraken betreffen specifieke afgestemde acties (b.v. estafettes) die een specifieke 
doelgroep of soort overtredingen wil aanpakken. 

Het uitvoeringsprogramma wordt gemonitord door de provinciale regisseur en wordt jaarlijks 
geactualiseerd.

NAAR HET HANDHAVINGSUITVOERINGS-
PROGRAMMA 5
13  De inzet van de omgevings-/uitvoeringsdiensten wordt in het kader van hun opdracht bepaald.

Foto: Niels Hogeweg
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1HET PLANGEBIED

BIJLAGE
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2
INSTANDHOUDINGSDOELEINDEN  
(HABITATTYPEN) EN GEVOELIGHEDEN 
VERDEELD NAAR NATURA 2000  
GEBIEDEN IN LAAG HOLLAND   

BIJLAGE

Habitat- 
type

Zeer  
gevoelig

Gevoelig

Eilandspolder Wormer- en 
Jisperveld & 
Kalverpolder 

Polder 
Westzaan

Ilperveld, 
Varkensland, 
Oostzaner- 
veld & Twiske

Ruigten en  
zomen

Verzuring/ 
verdroging

Oppervlakte 
verlies,
Verzilting, ver-
ontreiniging, 
verandering  
populatie dyna-
miek

x x x x

Overgangs- en 
trilvenen

Verzuring/ 
verdroging
Vermesting/
verzilting

Oppervlakte 
verlies, veran-
dering popula-
tie dynamiek

x x x x

Vochtige heiden Verzuring/ 
Vermesting/
verdroging

Oppervlakte 
verlies, veront-
reiniging, ver-
andering popu-
latie dynamiek/
soort samen-
stelling

x x x

Hoogveen- 
bossen

Verzuring/ 
vermesting/ 
verzilting /
verdroging

Verontreinigen,
verandering  
populatie dyna-
miek/soort 
samenstelling

x

kranswier- 
wateren

Verzuring/
verzilting/
verdroging

verandering  
populatie dyna-
miek/soort  
samenstelling

x

Bron: vrij verwerking uit ministerie van EZ http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/; (X=aanwezig)
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3
INSTANDHOUDINGSDOELEINDEN  
SOORTEN (HABITAT- EN VOGELRICHT-
LIJN) VERDEELD NAAR NATURA 2000 
GEBIEDEN IN LAAG HOLLAND

BIJLAGE

Soort (HR en VR)

Eilandspolder Wormer- en 
Jisperveld & 
Kalverpolder 

Polder Westzaan Ilperveld, 
Varkensland, 
Oostzanerveld & 
Twiske

Bittervoorn x x X x

Kleine modderkruiper x x X x

Noordse woelmuis x x X x

Grutto x x x

Rietzanger x x x

Smient x x x

Meervleermuis x x x

Meerkoet x x

Kemphaan x x

Rivierdonderpad x x

Roerdomp x x

Slobeend x x

Kievit x

Lepelaar x

Wintertaling x

Grauwe gans x

Bruine kiekendief x

Krakeend x

Snor x

Visdief x

Bron: vrij verwerking uit ministerie van EZ http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/; (X=aanwezig)
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