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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 deze 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. Eén van de op grond van de vogelrichtlijnen aangewezen Natura 
2000-gebieden is Polder Zeevang. De aanwijzing betekent dat het gebied beschermd is op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Activiteiten die de unieke natuurkenmerken van het gebied  in 
gevaar brengen mogen in beginsel niet plaatsvinden.

In een aanwijzingsbesluit (29 september 2005) stelde de minister van LNV instandhoudings-
doelstellingen (ISHD) voor een aantal vogelsoorten in Polder Zeevang vast. 
In de zomer van 2013 is door GS een beheerplan vastgesteld voor dit gebied. Het beheerplan dient als 
handvat om te bepalen welke activiteiten zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd. Opname in 
het beheerplan vervangt de vergunningplicht.

Dit handhavingsplan dient om de activiteiten met significant negatief effect op de ISHD tegen te 
houden. Deze activiteiten mogen niet zonder vergunning worden uitgevoerd. 
Er gelden naast de Nbwet meer wetten en regels in Polder Zeevang waarvoor verschillende 
handhavingsorganisaties actief zijn. Om te zorgen dat de ISHD van het gebied niet in gevaar komen 
door negatieve effecten van verboden activiteiten1), is samenwerking tussen de verschillende 
handhavingsinstanties cruciaal. Juist door afstemming 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 aldaar bevoegde handhavings-
instellingen om de ISHD van het beheerplan Polder Zeevang te realiseren. Immers, overtredingen van 
bestaande regels kunnen de realisatie van de ISHD in gevaar brengen. Een gezamenlijke nalevings- / 
handhavingsstrategie en effectieve samenwerking tussen handhavingsinstanties kunnen de kans op 
de omvang en de impact van overtredingen 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 van 
de ISHD, gestaag te verminderen door samenwerking, coherent toezicht en handhavingspraktijk in het 
gebied te bevorderen.
 
Het handhavingsplan werkt conform de principes van het programmatische handhavingsproces 
geschetst o.a. in de Handreiking handhavingsplan Natura 2000. Hier worden alle relevante 
handhavingsinstanties betrokken in de gezamenlijke inschatting van risico’s van potentiele 
overtredingen, de prioritering van gezamenlijke aanpak en het ontwikkelen van een collectieve 
nalevingsstrategie die deze potentiële overtredingen zal verminderen/beperkt houden.
Het handhavingsplan vormt een kader voor uitvoering van handhaving. Het plan wordt verder vertaald 
in jaarlijkse gezamenlijke uitvoeringsprogramma’s. 

1) Artikel 19d van NBwet.
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1.3  Status en termijn
Het handhavingsplan is een gezamenlijk uitvoerings-
kader van de samenwerkende handhavingsinstellingen 
en maakt geen deel uit van het beheerplan. Het hoeft 
daarom niet de procedure van de Algemene wet 
bestuursrecht te doorlopen. Het handhavingsplan is een 
ambtelijk document te gebruiken door handhavings-
instellingen en wordt niet bestuurlijk vastgesteld.  
Op grond van de toezichtbevindingen moet het plan 
tussentijds kunnen worden bijgesteld, wat één van de 
kenmerken van programmatisch handhaven is. De 
looptijd is in principe even lang als die van het 
beheerplan (6 jaar) en indien ontwikkelingen daarom 
vragen kan het plan tussentijds worden aangepast. 
Wijzigingen kunnen ook worden opgevangen in de 
jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma’s. 

1.4  Totstandkoming handhavingsplan 
en leeswijzer
Vertegenwoordigers van handhavende instanties die 
actief zijn in het gebied kwamen bij elkaar in de zomer 
van 2013 om bouwstenen te maken voor het hand-
havings plan. Medewerkers van de gemeenten Zeevang 
en Edam-Volendam, RUD IJmond (MD waterland), het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Staatbosbeheer, de  Provincie Noord-Holland en politie 
(Zaanstreek Waterland)  kwamen bij elkaar om samen, 
op basis van risicoanalyse, prioriteiten te stellen en 
nalevings-, toezichts- en handhavings strategieën 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 van de ISHD van het beheerplan weer-
gegeven. In hoofdstuk 3 wordt de nalevingsstrategie om 
riskante overtredingen tegen te gaan gepresenteerd. 
Hoofdstuk 4 schetst de monitoring/evaluatie strategie en 
hoofdstuk 5 vormt de principes van het vertalen van het 
plan naar een operationeel uitvoeringsprogramma. 
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INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
EN RISICOANALYSE22.1  Essentie van de instandhoudingsdoelstellingen beheerplan 
Polder Zeevang
Polder Zeevang is aangewezen voor een aantal vogelsoorten als rust- en foerageergebied (en dus niet als 
broedgebied voor deze soorten). Het gaat om de kleine zwaan, kolgans, grauwe gans, brandgans, 
smient, grutto, goudplevier, kievit en wulp. Vier vogelsoorten gaan in aantallen achteruit in Polder 
Zeevang. Het gaat om de kleine zwaan, de smient, de grutto en de goudplevier. De oorzaken hiervoor 
zijn niet bekend. Met de andere vijf beschermde soorten gaat het goed.

Omdat de leefgebieden van de grutto en kievit gevoelig zijn voor een te hoge stikstofdepositie, is 
hiernaar in het kader van het beheerplan een analyse uitgevoerd. Het blijkt dat de depositie ver onder 
de kritische waarde voor het leefgebied ligt. Er zijn dan ook geen beperkingen voor wat betreft 
stikstofuitstoot voor de leefgebieden in Polder Zeevang.

Soort Gebied Periode

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug

Kleine 
Zwaan

Zuidoost

Kolgans Oost

Grauwe 
Gans

Hele gebied

Brand-
gans

Oost

Smient Hele gebied

Grutto Hele gebied

Goud-
plevier

Hele gebied

Kievit Hele gebied

Wulp Hele gebied

Tabel 2.1 Beschermde soorten verdeeld naar periode van voorkomen (rood) en gebieden

De ISHD uit het beheerplan Polder Zeevang gaan uitsluitend over de bewaking van aantal en de 
gunstige staat van de ISHD van specifieke foeragerende vogelsoorten (zie tabel 2.1). Het beheerplan 
geeft ook aan of bestaande activiteiten in het gebied negatieve gevolgen hebben voor de Natura-2000 
ISHD, dan wel voortgezet kunnen worden zonder vergunning. In Polder Zeevang blijven alle bestaande 
activiteiten vergunningsvrij al is het soms wel onder bepaalde voorwaarden.

2.2  Waar liggen de handhavingsprioriteiten?
Prioriteren uit een breed pallet van potentiële overtredingen is cruciaal voor een effectief en efficiënt 
gebruik van bestaande handhavingscapaciteiten ten opzichte van bovengenoemde ISHD. 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 foeragerende vogels. Om zicht te krijgen in 
de grootste risico’s is gebruikt gemaakt van twee bronnen: het beheerplan zelf en een workshop onder 
handhavingsinstanties actief in het gebied.

Input voor prioritering uit het beheerplan Polder Zeevang
Het beheerplan bevat een lijst van verstoringsfactoren waarvoor de meeste beschermde soorten gevoelig zijn:
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•  Verzuring
•  Verontreiniging 
•  Geluid
•  Licht
•  Optische verstoring
•  Verandering populatie dynamiek
•  Aantasting openheid

In het beheerplan worden ook activiteiten geanalyseerd 
die de bovengenoemde verstoringsfactoren veroorzaken. 
Uit de analyse blijkt dat (nacht) visserij en faunabeheer 
meerdere verstoringsfactoren veroorzaken waarvoor de 
meeste beschermde soorten gevoelig zijn. Daarnaast 
worden ook onderbemaling en afwijking van het 
besloten waterpeil gesignaleerd als activiteiten met 
significante negatieve gevolgen voor de beschermde 
soorten in het gebied.

Het beheerplan verschaft een belangrijke input waardoor 
toezicht en handhaving ingekaderd en toegespitst kun-
nen worden. Echter, om te prioriteren tussen potentiele 
overtredingen is gebruik gemaakt van kennis uit het 
veld.

Workshop Risicoanalyse
Op 28 augustus 2013 kwamen medewerkers van 
handhavingsinstanties die actief zijn in Polder Zeevang 
bij elkaar om een risicoanalyse uit te voeren2). Tijdens 
deze workshop brachten partners de ervaringen uit het 
veld in, om een ranglijst van risico’s op te stellen. Leidend 
bij de ranglijst was het negatief effect van bepaalde over-
tredingen op de instandhoudingsdoeleinden en de kans 
dat dergelijke overtreding zal plaatsvinden. Over-
tredingen met zowel grote negatieve effecten als hoge 
kans om plaats te vinden kregen de hoogste prioriteit voor 
de gezamenlijke handhavingsaanpak. Uit de risico-
analyse bleken vijf overtredingen als meest risicovol voor 
het ISHD (zie box 1)3).

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 bedoelt het aantal en de 
ernst van de overtredingen  te verminderen en wordt 
direct toegespitst en toegepast op de verschillende 
doelgroepen (zie hfd 3).

2.3. Consequenties van prioritering
De prioriteiten die ten grondslag liggen aan het 
handhavingsplan vormen het kader waarbinnen 
samenwerking en afstemming tussen 
handhavingsinstanties plaatsvindt. Deze thema’s 
zullen ook verder vertaald worden naar jaarlijkse 
handhavingsuitvoerings programma’s. Prioritering is 
echter geen exclusiviteit. Toezicht op andere activiteiten 
en handhaving van andere overtredingen worden 
hiermee beslist niet uitgesloten.

2) Deelnemers waren: de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam, Milieudienst IJmond Regionale uitvoeringsdienst, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Holland en Politie Eenheid Noord Holland. 

3) Evenementen/Vuurwerk zijn toegevoegd als zesde prioriteit aangezien deze naast potentiële bedreiging voor  het Natura 2000 ISHD ook deel 
uitmaakt van de provinciale brede samenwerkingsagenda voor handhaving.

BOX 1: PRIORITEITEN VOOR 
HANDHAVING IN POLDER ZEEVANG:
1 Beheer en schadebestrijding;
2 Illegale onderbemaling (afwijkend van het 

waterpeilbesluit Zeevang);
3 Dumping en verontreiniging; 
4 Loslopende honden;
5 Verandering in openheid (o.a. beplanting van 

bomen op percelen);
6 Evenementen (incl. vuurwerk).
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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 
handhavingsinstanties verhogen, doeltreffende samenwerking stimuleren en tegenstrijdige benadering 
richting de burger in Polder Zeevang 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, fysieke inrichting en beloning van gewenst gedrag.

De toezichtstrategie is gericht op het krijgen en houden van zicht op 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 prioriteiten. Het gaat niet alleen meer om 
het opsporen van overtredingen, maar ook om het krijgen van inzicht in de redenen van de overtreding. 
Hieruit kan bepaald worden welke interventies het naleefgedrag kunnen verbeteren.

3
Bewuste

overtreder

Calculerende overtreder

Onbewuste overtreder

Spontaan (en onbewust) naleven

Gedragsprofiel Strategieprofiel

Strafrechtelijke handhavingsstrategie
(sanctie)

Toezicht- en bestuurlijke 
handhavingsstrategie (sanctie)

Preventiestrategie en zelfregulering
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3.2  Totstandkoming nalevings-
strategie
Op 23 september 2013 kwamen medewerkers van 
handhavingsinstanties actief in Polder Zeevang 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 
daar passende maatregelen aan te koppelen. Per hand-
havings prioriteit zijn de relevante doelgroepen onder-
scheiden, gebaseerd op de mate van kennis van de regels 

(bewustheid) en de moti vatie 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 Polder 
Zeevang 
De vertaling van de nalevingsstrategie per risico/doel-
groep wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie4 Toezicht5 Handhaving (sancties)
Conform de landelijke strategie

Bestuursrecht 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

De regels opnemen als 
voorwaarde in pacht-
contracten

Doelgericht surveille-
ren

Signaleren

Korten op subsidies

Dwangsom

Pachtsancties

Boete

Jagers n.v.t. Idem Idem Intrekken Jachtakte/
wapen vergunning (in-
trekken ontheffing)

Boete

1  Nalevingsstrategie beheer en schadebestrijding

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht6 Handhaving (sancties)
Conform de landelijke strategie

Bestuursrecht 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 en optreden (bij be-
voegde instanties)

Verleende subsidies in-
trekken

Boete/dwangsom

Pachtsancties

Boete

2  Nalevingsstrategie illegale onderbemaling

4) Bij deze doelgroep zijn de voorwaarden en voorschriften voor beheer en schadebestrijding meestal al bekend.
5) Surveilleren: PNH , signaleren: HHNK, Zeevang, Edam-Volendam, Milieudienst IJmond en Staatsbosbeheer.
6) Onderbemaling is moeilijk herkenbaar voor de overige instellingen. HHNK doet het daarom zelf.

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht Handhaving (sancties)
Conform de landelijke strategie

Bestuursrecht (civiel) Strafrecht

Boeren n.v.t. Periodische informeren 
over regels

Surveilleren, signalen 
bij gemeenten en poli-
tie en waterschappen

Subsidies korten

Boete/dwangsom

Externe vervuilers n.v.t. Idem Boete/dwangsom Boete

3  Dumping en verontreiniging

jl_Handhavingsplan_Zeevang_binnw.indd   9 9-10-2014   8:58:35
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Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht Handhaving (sancties)
Conform de landelijke strategie

Bestuursrecht (civiel) Strafrecht

Bezoekers/recreanten/
bewoners

Ludieke acties (koek en 
koffiebon)

Bordjes  
‘Honden aan de lijn’

Surveilleren Boete

Honden uitlaatservices Ludieke acties (koek en 
koffiebon)

Informatie over be-
perkt aantal honden

Idem Idem Sancties ( Wet econo-
mische delicten)

4  Honden uitlaatservice/loslopende honden

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht Handhaving (sancties)
Conform de landelijke strategie

Bestuursrecht (civiel) Strafrecht

Grondgebruikers/be-
woners

n.v.t. Periodiek Informeren 
over voorschriften 
door:
1 Internetsite
2 Krant
3 Branchevoorlichting

Pachtcontract

Surveilleren en signale-
ren

Dwangsom

Gemeenten n.v.t. Idem

5  Verandering in openheid

Doelgroep Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie Toezicht7 Handhaving (sancties)
Conform de landelijke strategie

Bestuursrecht (civiel) Strafrecht

Festiviteiten en evene-
mentenorganisaties

n.v.t. Informeren noodzaak 
vergunningsaanvraag 
Nbwet

Surveilleren en signale-
ren

Dwangsom

Intrekken vergunning

Wet Economische de-
licten

Gemeenten n.v.t. Bewaken toetsen ver-
gunningsaanvraag Nb-
wet

Idem

6  Evenementen en vuurwerk

7) 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 ISHD (de 
aangewezen soorten vogels) te bewaken. Bij de monitoring/evaluatie van het handhavingsplan wordt 
echter gekeken naar de omvang en ernst van overtredingen van de regels die uit de risicoanalyse 
negatieve invloed hebben op de ISHD.

Bij de monitoring ligt het accent op de registratie van ingezette activiteiten door handhavingsinstanties en 
gesignaleerde overtredingen in het beheersplangebied. Bij de evaluatie ligt het aan het beoordelen of de 
gehanteerde risicoanalyse voor de ISHD (nog) geldig is, of de uitvoering conform de geplande inzet is en of 
gehanteerde nalevingsstrategie doeltreffend is. Monitoring levert dus de input voor de evaluatie.

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 afspra-
ken

Registratie van preventieve/
toezicht handhavings-
activeiteten

Per kwartaal Alle partners

Coördinatie PNH

Geldigheid risicoanalyse Overleg tussen HH-instellin-
gen onderling en met ocolo-
gen (beleid)

Jaarlijks (najaar) Coördinatie PNH

Doeltreffendheid nalevings-
strategie8

Registratie klachten en 
handhavingsverzoeken 
(trends)

Per kwartaal Alle partners

Ratio surveillance/PV 
(trends)

Jaarlijks Alle partners

Tabel 4.1: Monitoringsschema

8) 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…..  ).
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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 samenwerkingsafspraken. De samenwerkingsafspraken zullen 
zowel regulier als projectmatig van aard zijn.

De reguliere afspraken betreffen het handelen conform de nalevingsstrategie door de samenwerkende 
handhavingsorganisaties afzonderlijk en het beroep op elkaars inzet en kennis bij relevante over-
tredingen. 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 UITVOERINGSPROGRAMMA5
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