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Voorwoord
In artikel 17 van de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG, betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna
de Habitatrichtlijn, staat dat de lidstaten om de zes jaar een verslag opstellen over de toepassing van de in het kader van deze richtlijn genomen
maatregelen. In de vergadering van het Habitatcomité, dd. 26 juni 20001, is een geannoteerde inhoudsopgave vastgesteld en tevens is beslist dat de
eerste rapportage voor artikel 17 de periode bestrijkt van 1 januari 1994 tot 31 december 2000. Dit rapport is deze eerste rapportage in het kader van
artikel 17 van de Habitatrichtlijn. Het rapport geeft een samenvatting van de Nederlandse maatregelen en geeft een beeld van de ervaringen opgedaan
bij de implementatie van de Habitatrichtlijn.
De informatie in dit rapport is algemeen van aard, en is niet specifiek per habitatgebied beschreven. De algemene maatregelen en werkwijzen
betreffende implementatie van de Habitatrichtlijn zijn beschreven. Informatie per soort en/of per gebied zal worden beschreven in latere rapportages.
Hoofdstuk 1 beschrijft het behoud van de natuurlijke habitats en habitats van soorten, door middel van aanmelding en bescherming van gebieden,
financiering en monitoring. In hoofdstuk 2 staan de maatregelen genomen voor de bescherming van de soorten in Nederland. Hoofdstuk 3 geeft inzicht
in de andere maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen, zoals uitvoering soortenbeleid, herintroductie bijlage IV soorten en educatie en
informatie. Hoofdstuk 4 geeft antwoord op een aantal algemene vragen.

Den Haag, september 2002
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Op basis van format Hab99/8-Fin.
3

1

Behoud van habitattypen en habitats van soorten

1.1

Voorbereiding en aanmelding Habitatrichtlijngebieden

1.1.1

Wetenschappelijke basis voorgestelde Habitatrichtlijngebieden

In totaal zijn in de periode tussen 1994 en 2000 in Nederland 76 gebieden aangemeld als Habitatrichtlijngebied. In bijlage 3 is een kaart met de
Habitatrichtlijngebieden te zien.
De wetenschappelijke basis voor deze selectie van de Habitatrichtlijngebieden:
1. het CORINE Biotopen project, waarbij een database is opgesteld en een beschrijving is gegeven van internationaal waardevolle
natuurgebieden in de Europese Unie. Voor habitats is Nederland bij de CORINE Biotopes database uitgegaan van de habitattypen uit bijlage 1
van de Habitatrichtlijn.
2. het best professional judgement van de deskundigen van het Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC-N), sinds 1-1-2001 het
Expertisecentrum voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (EC-LNV).
Andere wetenschappelijke instanties, (zoals het IBN-DLO, nu Alterra en universiteiten) en organisaties (Vogelbescherming Nederland en andere
natuurbescherminsorganisaties) dan het hiervoor genoemde Expertisecentrum LNV zijn betrokken bij de bepaling van het best professional judgement.
Daarnaast zijn de (vijf) regionale beleidsdirecties van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) ingeschakeld bij de selectie van
gebieden.

1.1.2

Voorbereidingsproces van de voorgestelde Habitatrichtlijngebieden

Het proces van de selectie van kwalificerende Habitatrichtlijngebieden in Nederland ziet er in grote lijn als volgt uit.
Mede aan de hand van de resultaten van de bijeenkomst van de Atlantische biogeografische regio in oktober 1994 te Edinburgh, zijn door het ministerie
van LNV en het IKC-N een aantal criteria vastgesteld voor de selectie van de Habitatrichtlijngebieden:
1. (de criteria uit) bijlage 3 van de Habitatrichtlijn;
2. het gebied is groter dan 250 hectare;
3. gebieden met prioritaire soorten en/of habitattypen;
4. gebieden met alleen soorten en/of habitattypen die niet prioritair zijn: indien het gebied behoort tot de vijf belangrijkste gebieden in
Nederland óf tot de honderd belangrijkste in de Europese Unie. Dit criterium is conform de methodiek die gehanteerd is bij het CORINE
biotopen project.
Op basis hiervan is door het IKC-N in 1995 een lijst opgesteld van 76 gebieden die aan bovenstaande criteria voldeden.
In 1996 is een eerste tranche Habitatrichtlijngebieden aangemeld bij de Europese Commissie te Brussel2. Het betrof een lijst van 27 gebieden van de
lijst van 76 kwalificerende natuurgebieden. Deze gebieden hebben allen de status van beschermd natuurmonument dan wel staatsmonument onder de
Natuurbeschermingswet.
In 1998 is een tweede aanmelding van Habitatrichtlijngebieden gedaan, waarvan een deel van de gebieden onder voorbehoud3. De Europese Commissie
accepteerde het voorbehoud niet. Het voorbehoud is door Nederland in begin 1999 ingetrokken en daarmee is de tweede tranche
Habitatrichtlijngebieden aangemeld4. In tabel 1 zijn de aangemelde 76 habitatrichlijngebieden opgenomen.
Het selectieproces is bemoeilijkt door twee factoren:
Ten eerste door het ontbreken van voldoende kennis van de gebieden. In de loop van het selectieproces is steeds meer kennis beschikbaar gekomen.
Het betreft zowel kennis van concrete gebieden als landsdekkende overzichten. Hierdoor is het beter mogelijk geworden om te bepalen welke gebieden
bij de selectie van de habitats en soorten het meest in aanmerking komen.
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Door middel van een brief (no.: 5183) aan de Europese Commissie van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de
Europese Unie, dd. 12 december 1996.
3
In de brief (no.: JIZ-8196), dd. 14 juli 1998 gericht aan de Europese Commissie van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der
Nederlanden bij de Europese Unie.
4
In de brief (no.: JIZ-9314) van 23 februari 1999 aan de Europese Commissie van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der
Nederlanden bij de Europese Unie.
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Ten tweede is in Nederland weerstand tegen de selectie en aanmelding van de Habitatrichtlijngebieden. De weerstand komt vooral voort uit de
onduidelijke status van de Habitatrichtlijngebieden en de onduidelijkheid over het rechtsgevolg van de aanmelding en aanwijzing van de
Habitatrichtlijngebieden.
Vooral dit laatste punt heeft veel aandacht gekregen in de politieke en beleidsmatige discussie die in Nederland gevoerd is rondom de implementatie
van de Habitatrichtlijn. Bij de aanmelding van de tweede tranche gebieden heeft de Nederlandse regering een voorbehoud gemaakt voor de gebieden3.
Dit in afwachting van het standpunt van de Europese Commissie over de vraag in hoeverre het afwegingskader van het Structuurschema Groene
Ruimte voldoende was om de adequate bescherming van Habitatrichtlijngebieden in Nederland te regelen. Het antwoord van de Commissie was dat ze
geen aanmelding onder voorbehoud accepteerde. Begin 1999 heeft Nederland het gemaakte voorbehoud ingetrokken4.

Tabel 1. Lijst met aangemelde Habitatrichtlijn gebieden4
naam van het gebied
ALDE FEANEN
BAKKEVEEN
BARGERVEEN
BEMELERBERG e.o.
BIESBOSCH
BORKELD
BOTSHOL
BRUNSSUMMERHEIDE
BUITENDIJKSE TERREINEN HARINGVLIET
BUURSERZAND en HAAKSBERGERVEEN
COEPELDUIN
DEURNESE PEEL
DINKELLAND
DRENTSE AA
DRENTS-FRIESE WOLD
DUINEN TUSSEN DEN HELDER - CALLANTSOOG
DUINEN VAN SCHOORL EN BERGEN
DUINEN ZWANENWATER
DWINGELDERVELD
ENGBERTSDIJKSVENEN
FOCHTELOERVEEN EN ESMEER
FRIESE IJSSELMEERKUST
GELDERSE POORT
GEULDAL (incl. GULPDAL)
GRENSMAAS
GREVELINGEN
GROOTE HEIDE en DE PLATEAUX
GROOTE PEEL
HAVELTE
HUIS TER HEIDE, PLAKKEVEN en LEIKEVEN
KAMPINA & OISTERWIJKSE BOSSEN en VENNEN
KEMPENLAND
KENNEMERDUINEN en AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN
KOP VAN GOEREE
KOP VAN SCHOUWEN
KORENBURGERVEEN
KWADE HOEK
LEEKSTERMEER
LEUDAL
LOONSE EN DRUNENSE DUINEN en DE BRAND
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MAASDUINEN
MANTELING VAN WALCHEREN
MARIAPEEL
MEIJENDEL en BERKHEIDE
MEINWEGGEBIED
NAARDERMEER
NIEUWKOOPSE PLASSEN EN DE HAECK
NOORDHOLLANDS DUINRESERVAAT
OOSTERSCHELDE
OSSENDRECHT
REGTE HEIDE en RIELS LAAG
ROTTIGHE MEENTE en OLDELAMER
SALLANDSE HEUVELRUG
SAVELSBOS
SOLLEVELD
SPRINGENDAL en DAL VAN DE MOSBEEK
ST. PIETERSBERG EN JEKERDAL
STRABRECHTSE HEIDE EN BEUVEN
VECHT en BENEDEN REGGE
VELUWE
VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGE
VLIJMENS VEN, MOERPUTTEN, GEMENT en BOSSCHE BROEK
VOLKERAKMEER
VOORDELTA
VOORNES DUIN
VOSBROEK en SCHINVELDSE BOSSEN
WADDENZEE
WEERRIBBEN, WIEDEN en OLDE MATEN
WEERTER- en BUDELERBERGEN
WESTDUINPARK
WESTERSCHELDE
WIERDENSE VELD
WITTERVELD
ZUIDLAARDERMEER
ZWARTE WATER
ZWIN

1.1.3

Hoe heeft het proces van de aanmelding van gebieden zich ontwikkeld?

Tijdens het proces van aanmelding (1e en 2e tranche), is meer duidelijk geworden dat het vastleggen van selectiecriteria van groot belang is. De
selectiecriteria van bijlage 3 van de Habitatrichtlijn vormen een goede basis. Een nadere nationale invulling ervan door de Lidstaat is nodig maar niet
eenvoudig. In het bijzonder de vraag of de selectie alleen gebaseerd moet zijn op ecologische criteria was een vraag waar vooral in het begin geen
eenduidig antwoord op gegeven werd.
Tijdens het Eerste Atlantisch Seminar in 1999 in Kilkee (Ierland), werd duidelijk dat de door Nederland gehanteerde selectiecriteria niet alle op
acceptatie door de Europese commissie konden rekenen. In het bijzonder de gehanteerde ondergrens van 250 hectare. Bovendien is in Kilkee
geconcludeerd dat Nederland onvoldoende gebieden voor een aantal soorten en habitattypen heeft aangemeld.
Na het seminar in Kilkee heeft het Ministerie van LNV aan Alterra en het EC-LNV gevraagd een afrondend voorstel voor de aanmelding voor te bereiden.
Hiermee is een start gemaakt in 1999.
Daarbij is gebruik gemaakt van nieuwe ecologische informatie over gebieden. Met name in de tweede helft van de jaren negentig is een aantal
wetenschappelijke onderzoeksprojecten gereed gekomen waardoor veel landsdekkende informatie over soorten en habitattypen beschikbaar is
gekomen. Zo werd in 1999 de landelijke vegetatieclassificatie afgesloten met de publicatie van de vijfdelige reeks “De Vegetatie van Nederland” (19951999), waarin alle plantengemeenschappen van ons land uitvoerig zijn beschreven en gedocumenteerd. In 2000 verscheen het eerste deel van een
vierdelige atlas waarin de verspreiding van alle gemeenschappen staat weergegeven. Beide projecten baseren zich op de zogenaamde Landelijke
6

Vegetatie Databank (LVD), waarin inmiddels meer dan 360.000 vegetatie beschrijvingen in elektronische vorm zijn opgeslagen. De gegevens zijn sinds
december 2000 alle beschikbaar in een kennissysteem (SynBioSys).
In het kader van de voorbereiding van het afrondend voorstel voor de aanmelding van Habitatichtlijngebieden is tevens gestart met het vastleggen van
selectiecriteria die meer in lijn zijn met bijlage 3, en artikel 1 en artikel 4 van de Habitatrichtlijn. De uitkomsten van de Atlantische seminars worden
daarbij betrokken.

1.2

Bescherming van gebieden

1.2.1

Algemene maatregelen

Meer dan 95% van de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) van Nederland, de
‘ruggengraat’ van de Nederlandse natuur. Veel van de natuurgebieden in de EHS zijn sinds 1940 met overheidsgeld gekocht. Het beheer van deze
gebieden is bijna altijd in handen van natuurorganisaties, zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provinciale landschappen. De
grotere watergebieden worden beheerd door Rijkswaterstaat. In de EHS-gebieden geldt een strenger regime. Het beleid dat geldt in de EHS-gebieden is
beschreven in het Structuurschema voor de Groene Ruimte (SGR).
In de EHS-gebieden geldt het beleid dat is beschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Kort samengevat komt dat erop neer dat
uitgaande van de noodzaak dat de EHS-gebieden instandgehouden dienen te worden. Ingrepen en ontwikkelingen in en in de onmiddellijke nabijheid van
de EHS-gebieden niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. Alleen bij aanwezigheid van een
zwaarwegend maatschappelijk belang kan hiervan worden afgeweken. Een en ander vergt voorafgaand onderzoek, veelal in de vorm van een milieueffectrapportage (m.e.r.). Bij dit onderzoek dient te worden nagegaan of zodanige ingrepen en ontwikkelingen niet redelijkerwijs elders of op andere
wijze kunnen plaatsvinden. Indien dit niet het geval is en aantasting onvermijdelijk is dienen compenserende maatregelen te worden getroffen.
Voor alle natuur(gebieden) bestaan natuurgebiedsplannen. De eigenaren van natuurgebieden kunnen gebaseerd op deze plannen beheerssubsidie
ontvangen. Deze regelingen ondersteunen het beleid van de richtlijn. Twee belangrijke regelingen (tussen 1994 en 2000) waren de ‘regeling
beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling’ en de ‘regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden’. Momenteel zijn deze regelingen
vervangen door nieuwe regelgeving, door het Programma beheer.

1.2.2

Implementatie in de wet

In oktober 2000 heeft de Europese Commissie Nederland in gebreke gesteld terzake van de omzetting van artikel 6 van de Habitatrichtlijn in het
Nederlandse recht. De Nederlandse regering heeft naar aanleiding van deze ingebrekestelling een wetsvoorstel tot wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 bij het parlement ingediend (december 2001). Het wetsvoorstel voorziet in een beschermingsregime voor Vogelrichtlijnen Habitatrichtlijngebieden geheel overeenkomstig artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Het wetsvoorstel wacht op behandeling door het parlement.

1.3

Financiering

Het is moeilijk de kosten te beramen die door de Nederlandse overheid zijn gemaakt bij de implementatie van Natura 2000. De getallen zijn een grove
en voorlopige schatting en kunnen niet in een andere context worden gebruikt. De beperkingen zijn toe te schrijven aan de volgende redenen:
• De gegevens in het rapport zijn verzameld in een korte periode en zijn gedeeltelijk gebaseerd op aannames. (De beantwoording van de vragen voor
artikel 8 van de Habitatrichtlijn moest in een korte termijn gebeuren.)
• Het is moeilijk om de kosten te scheiden die gemaakt worden voor Natura 2000 gebieden met de kosten die gemaakt wordt voor andere
natuurgebieden door de betrokken organisaties.
• De kosten voor het implementeren van de richtlijnen zijn gemaakt door verschillende organisaties, zowel van publieke als private organisaties,
(o.a. NGO’s en lokale overheid). Deze organisaties waren binnen de korte termijn niet in staat een gedetailleerd overzicht te geven van de
gemaakte kosten voor de Natura 2000 gebieden in de betreffende jaren. Voor zover bekend zijn hun kosten meegenomen in de getallen van tabel 2.
• Bijna alle kosten (zoals de beheerskosten, de waterschapslasten en de kosten voor handhaving en monitoring) zijn alleen meegerekend vanaf het
moment dat de Natura 2000 gebieden zijn aangemeld bij de Europese Commissie. Ook voor die tijd zijn er al (indirecte) kosten gemaakt voor de
Natura 2000 gebieden maar deze kosten zijn niet meegerekend, bijvoorbeeld voor verwerving.
• De kosten voor toezicht & handhaving en monitoring zijn aanzienlijk onderschat aangezien veel van deze activiteiten slechts een klein onderdeel
vormen van veel grotere projecten. Tevens worden de activiteiten meestal uitgevoerd door vrijwilligers.
De kosten zijn berekend met een schatting van de oppervlakte van de Natura 2000 gebieden, de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden (tabel 2).
Waarschijnlijk zullen de oppervlaktes in werkelijkheid iets afwijken, omdat voor een aantal Vogelrichtlijngebieden er beroep en bezwaarschriften lopen.
Daardoor zijn nog niet van alle richtlijngebieden de meest recente gegevens gedigitaliseerd.
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Tabel 2. Schatting van de totale oppervlakte van Natura 2000 gebieden (in ha)
Jaar
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

opp. Natura 2000 gebieden (x
1.000 ha)
315,6
327,6
349,0
350,9
430,4
430,4
1.075,0

percentage
(%)
29,6
30,7
32,7
32,9
40,3
40,3
100,0

Voor alle verschillende typen Nederlandse natuurgebieden zijn standaard beheerkosten vastgesteld. Beheersorganisaties kunnen op basis van deze
vastgestelde beheerskosten gebruik maken van de Subsidieregeling Natuurbeheer (regeling Programma Beheer) van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Deze kosten zijn gebruikt voor het berekenen van de getallen in tabel 3. De incidentele kosten zijn de kosten gemaakt voor
verwerving van de natuurgebieden, de effectgerichte maatregelen, de soortbeschermingsplannen en voor ontsnippering. De kosten voor educatie en
informatie bevatten, zowel de kosten gemaakt per de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied, als kosten gemaakt voor de Natura 2000-gebieden als
geheel. De beheerskosten hebben betrekking op activiteiten noodzakelijk voor het beheer van de Natura 2000-gebieden. De waterschapslasten zijn de
bijdragen die een grondeigenaar moet betalen aan het waterschap. De kosten voor handhaving en monitoring zijn met name de kosten die gemaakt zijn
door de Algemene Inspectie Dienst (AID) en provincies voor handhaving en toezicht in de Natura 2000 gebieden.

Tabel 3. Overzicht van de geschatte kosten gemaakt door de Nederlandse overheid en natuurorganisaties bij de implementatie van Natura 2000 in de
jaren 1994-2000 (in miljoenen euro’s)
jaar
1994
1995
1996
1997
1999
1999
2000
totaal

incidentele
kosten*
1,9
3,0
5,8
5,9
6,8
5,6
15,0
43,9

educatie &
informatie
6,6
7,0
7,7
7,9
9,9
10,2
25,8
75,1

beheerskosten
36,0
38,2
41,8
43,1
54,1
55,5
141,0
409,7

waterschapslasten
4,8
5,1
5,6
5,7
7,2
7,4
18,8
54,6

handhaving &
monitoring
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
2,8
8,6

totaal
50,2
54,1
61,8
63,5
79,1
79,8
203,4
591,9

*De incidentele kosten zijn de kosten gemaakt voor verwerving van de natuurgebieden, de effectgerichte maatregelen, de soortbeschermingsplannen
en voor ontsnippering.
De Europese subsidiefondsen, (zoals LIFE-Nature, de Structuurfondsen, etc.), waarvan gebruik is gemaakt door Nederland voor de implementatie van
Natura 2000 zijn: LIFE-Nature en IRMA (Interreg II).
Projecten in Nederland die Europese co-financiering van LIFE-Nature hebben ontvangen tussen 1994 en 2000 zijn:
1993:

Friesland Buitendijks (first phase) (LIFE93 NAT/NL/010700)

1994:

Kwelderplan Friesland Buitendijks, second phase (LIFE94 NAT/NL/001399)

1995:

Friesland Buitendijks - second phase (LIFE95 NAT/NL/004803)

1996:

Integral Restoration Plan Naardermeer (LIFE96 NAT/NL/003010)

1997:

Black Vulture Conservation in a European Network (LIFE97 NAT/NL/004210)
(The project area was in Spain.)

1999:

Restoration plan for the important bird area "Nieuwkoopse Plassen" (LIFE98 NAT/NL/005159)
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1999:

Restoration programma of the Fochteloërveen raised bog (LIFE99 NAT/NL/006280)
Restoration and demonstration project pSCI "De Wieden and De Weerribben" (LIFE99 NAT/NL/006282)

2000:

Peat bog restoration programme of the Korenburgerveen (LIFE00 NAT/NL/007049)
Biotope improvement for Crex crex in the brook valley of SPA Drents-Friese Wold (LIFE00 NAT/NL/007050)

Behalve LIFE-Nature hebben een aantal andere Europese co-financieringsprogramma’s bijgedragen aan de implementatie van Natura 2000. Eén van
deze programma’s is Interreg II (IRMA), dit liep van 1997 tot 2001. In Nederland zijn 10 á 15 projecten uitgevoerd, waar het ministerie van LNV aan heeft
bijgedragen. Sommige van deze projecten dienden (specifiek) natuurbelangen, de meeste van deze projecten hadden meerdere belangen. Twee
voorbeelden zijn: een project bij de Spoorbrug bij Oosterbeek en het project Vreugderijkerwaard langs de IJssel. Deze projecten hebben een EUbijdrage van maximaal 50% ontvangen.

1.4

Monitoring

1.4.1

Ontwikkeling van monitoring

Monitoring van soorten is georganiseerd in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dit is een samenwerkingsverband van drie ministeries (LNV,
V&W, VROM), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit netwerk bestaat sinds 1995. In
het NEM worden gegevens verzameld over planten, vogels, vleermuizen, reptielen en amfibieën, dagvlinders, libellen en paddestoelen. Naast het NEM
worden in het kader van soortbeschermingsplannen specifieke monitoringsacties uitgevoerd. Voor het monitoren van habitattypen is nog geen
programma beschikbaar. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een studie waarin de mogelijkheden voor een dergelijke monitoring worden
geïnventariseerd. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de herziening van het NEM.
Het probleem van de monitoring is dat er veel wordt geregistreerd maar dat niet alles was/is afgestemd op de Habitatrichtlijngebieden en de soorten
uit de Habitatrichtlijn. Dit geldt onder andere voor de begrenzing van de telgebieden deze komen vaak niet overeen met de begrenzing van de
Habitatrichtlijngebieden. Samen met het NEM, Altera en het EC-LNV wordt bestudeerd hoe de monitoring beter afgestemd kan worden op de
Habitatrichtlijngebieden en de eisen van de Habitatrichtlijn.

1.4.2

Eerste resultaten monitoring

Alle gegevens van het NEM worden verzameld door het CBS. Jaarlijks wordt een rapport opgesteld met daarin de ontwikkeling van trends van soorten.
In komende jaren wordt het NEM geëvalueerd en zal ook de totale gegevensvoorziening worden geëvalueerd.
Monitoring in het kader van soortbeschermingsplannen gebeurt vóór het opstellen van een soortbeschermingsplan om te bepalen waar het meest
effectief maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Soorten van soortbeschermingsplannen die niet in het NEM opgenomen zijn, worden apart
gemonitord met een jaarlijkse inventarisatie, zoals onder andere de hamster en de geelbuikvuurpad. In paragraaf 3.1 staan de soorten waarvoor tot nu
toe een soortbeschermingsplan is gemaakt genoemd.
In 2000 is gestart met een nationaal verspreidingsonderzoek van de flora en fauna in Nederland. Dit verspreidingsonderzoek onderzoekt welke
verspreidingsgegevens gewenst zijn, (met name ten behoeve de besluitvorming in de ruimtelijke planvorming), welke verspreidingsgegevens
momenteel beschikbaar zijn en welke aanvullende verspreidingsgegevens te genereren zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een landelijk programma
verspreidingsonderzoek. Dit programma heeft ten doel om gebruikers (gemeenten, projectontwikkelaars, etc.) tijdig inzicht te verschaffen in de
actuele verspreiding van flora- en fauna soorten met een beschermingsstatus.
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2

Soortbescherming

2.1

Maatregelen strikte bescherming soorten

De bepalingen van artikel 12, (eerste en derde lid), en artikel 13 van de Habitatrichtlijn zijn, voor zover het in Nederland in het wild voorkomende
soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn betreft, opgenomen als verbodsbepalingen in hoofdstuk V van de Natuurbeschermingswet van 1967. Voor
de in Nederland niet inheemse soorten van bijlage IV zijn in de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten bezits- en handelsverboden
opgenomen. Verbodsbepalingen betreffende het gebruik van niet-selectieve en verboden vangmiddelen (bijlage VI, letter a, van de Habitatrichtlijn) zijn
opgenomen in de Jachtwet.
In respectievelijk 1997 en 1998 is de Flora- en faunawet door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal goedgekeurd. De Flora- en faunawet is
een raamwet. De wet is op 1 april 2002 in werking getreden, inclusief de algemene maatregelen van bestuur en de ministeriële regelingen. Deze wet is
het instrument zijn waarmee thans in Nederland onder meer uitvoering is gegeven aan de soortenbeschermingsonderdelen van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn, de Zeehondenrichtlijn en de CITES-verordening. De Flora- en faunawet vervangt daarmee de in de eerste alinea beschreven wetten, zie
voor een volledig overzicht bijlage IV. De soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn die opgenomen zijn in de Flora- en faunawet zijn weergegeven in
tabel 4.
In overeenstemming met artikel 14, (vierde lid), van de Habitatrichtlijn worden bijvangsten in de visserij (dolfijnen en bruinvissen) en bij de
muskusrattenbestrijding gemonitord en wordt onderzoek gedaan naar verbeterde vangmethoden om dergelijke bijvangsten uit te sluiten.

Tabel 4. Beschermde soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn die in Nederland in het wild voorkomen
FLORA
ALISMATACEAE

Luronium natans

drijvende waterweegbree

ORCHIDACEAE

Liparis loeselii
Spiranthes aestivalis

groenknolorchis
zomerschroeforchis

UMBELLIFERAE

Apium repens

Kruipend moerasscherm

Haematocaulis vernicosus
Orthotrichum rogeri

Gestreept schorpioenmos
Tonghaarmuts

FAUNA
VERTEBRATES (gewervelden)
MAMMALIA (zoogdieren)
CHIROPTERA
RHINOLOPHIDAE (hoefijzerneusvleermuizen)

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

grote hoefijzerneus
kleine hoefijzerneus

VESPERTILIONIDAE (gladneusvleermuizen)

Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis bechsteinii
Myotis brandtii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri

mopsvleermuis
laatvlieger
Bechstein’s vleermuis
Brandt’s vleermuis
meervleermuis
watervleermuis
ingekorven vleermuis
vale vleermuis
baardvleermuis
franjestaart
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Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus

bosvleermuis
rosse vleermuis
Nathusius’ dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
kleine dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis
grijze grootoorvleermuis
tweekleurige vleermuis

RODENTIA
CASTORIDAE (bevers)

Castor fiber

bever

CRICETIDAE (hamsters)

Cricetus cricetus

hamster

GLIRIDAE (slaapmuizen)

Muscardinus avellanarius

hazelmuis

MICROTIDAE (woelratten en -muizen)

Microtus oeconomus arenicola

noordse woelmuis

CETACEA
DELPHINIDAE (dolfijnen)

Delphinus delphis
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Tursiops truncatus

gewone dolfijn
witflankdolfijn
witsnuitdolfijn
tuimelaar

PHOCOENIDAE (bruinvissen)

Phocoena phocoena

bruinvis

CARNIVORA
FELIDAE (katten)

Felis silvestris
Lynx lynx

wilde kat
Euraziatische lynx

MUSTELIDAE (marters)

Lutra lutra

otter

REPTILES (reptielen)
SAURIA
LACERTIDAE (hagedissen)

Lacerta agilis
Podarcis muralis

zandhagedis
muurhagedis

SERPENTES (OPHIDIA)
COLUBRIDAE

Coronella austriacus

gladde slang

AMPHIBIA (amfibieën)
CAUDATA
SALAMANDRIDAE (salamanders)

Triturus cristatus

kamsalamander

ANURA
BUFONIDAE (padden)

Bufo calamita

rugstreeppad

DISCOGLOSSIDAE

Alytes obstetricans
Bombina variegata

vroedmeesterpad
geelbuikvuurpad

HYLIDAE (boomkikkers)

Hyla arborea

boomkikker

PELOBATIDAE (knoflookpad)

Pelobates fuscus

knoflookpad
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RANIDAE (kikkers)

Rana arvalis
Rana lessonae

heikikker
poelkikker

PISCES (vissen)
ACIPENSERIFORMES
ACIPENSERIDAE (steuren)

Acipenser sturio

steur

SALMONIFORMES
SALMONIDAE (zalmen)

Conegonus oxyrrhynchus

houting

INVERTEBRATES (ongewervelden)
INSECTA
COLEOPTERA (kevers)

Cerambyx cerdo
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita

heldenbok
brede geelrandwaterroofkever
gestreepte waterroofkever
juchtleerkever

LEPIDOPTERA (dagvlinders)

Coenonympha hero
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius

zilverstreephooibeestje
grote vuurvlinder
tijmblauwtje
donker pimpernelblauwtje
pimpernelblauwtje

ODONATA (libellen)

Aeshna viridis
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Sympecma paedisca
Stylurus flavipes

groene glazenmaker
oostelijke witsnuitlibel
sierlijke witsnuitlibel
gevlekte witsnuitlibel
gaffellibel
Bronslibel
Noordse winterjuffer
rivierrombout

BIVALVIA (tweekleppigen)

Unio crassus

2.2

Vangen en plukken

2.2.1

Soorten van bijlage V van de richtlijn

Bataafse stroommossel

Op de gewone en de grijze zeehond, groene kikker, rivierkreeft, meerkikker, bruine kikker en de wijngaardslak zijn, tot 1 april 2002, de bepalingen van
hoofdstuk V van de Natuurbeschermingswet van toepassing geweest, sindsdien is de Flora- en faunawet van toepassing. In het wild levende exemplaren
van deze soorten zijn strikt beschermd. Wel is het toegestaan om larven van de groene en bruine kikker te vangen en deze onder zich te hebben voor
onderwijsdoeleinden tot het stadium van de volledige metamorfose.
Op de overige soorten waarvoor dat nodig wordt geacht zijn, tot 1 april 2002, de bepalingen van de Jachtwet en de Visserijwet van toepassing geweest,
(sindsdien is de Flora- en faunawet van toepassing). De boommarter en de bunzing mag niet worden gevangen of gedood.

2.2.2

Niet-selectieve vangmiddelen

Verbodsbepalingen betreffende het gebruik van niet-selectieve en verboden vangmiddelen (bijlage VI, letter a, van de Habitatrichtlijn) zijn opgenomen
in de Jachtwet. Op basis van de Jachtwet is het verboden zich met dergelijke vangmiddelen in het veld te bevinden.

2.2.3

Artikel 16 van de richtlijn (van toepassing op de soorten van bijlage IV)

Afwijkingen zijn slechts toegestaan op grond van de in artikel 16, eerste lid, letters c en d, opgenomen titels. Hierna volgen vier voorbeelden van
toegestane afwijkingen. De voorbeelden hebben bijna allemaal betrekking op de provincie Limburg. Het is daar waar een groot aantal bijlage IV-soorten
voorkomt en waar tevens een grote claim wordt gedaan op de beperkt beschikbare ruimte.
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Voorbeeld 1:
Aan Diergaarde Blijdorp (Rotterdam) is toegestaan om een beperkt aantal hamsters te vangen om een fokgroep in gevangenschap op te zetten ten
behoeve van een re-stocking-programma. Zie ook paragraaf 3.2.1.

Voorbeeld 2:
In de omgeving van Roermond (Roerstreek Zuid) zijn de plannen voor de ontwikkeling van een circa 100 hectare groot industrieterrein drastisch
aangepast, omdat in dat gebied de knoflookpad, de zandhagedis, de rugstreeppad en de poelkikker voorkwamen. Het 100 hectare grote gebied bestond
voor 28,75 hectare uit sterk verwaarloosde heideterreinen en voor de rest uit terreinen die in gebruik waren als landbouwgrond. De vier bedoelde
soorten kwamen nog slechts in lage dichtheden voor in het betreffende gebied. Uiteindelijk is toegestaan om 40 hectare van het gebied te bebouwen.
De 28,75 hectare verwaarloosd natuurterrein zijn in de oorspronkelijke staat hersteld en er is 21 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. In het
natuurgebied wordt een specifiek beheer gevoerd, afgestemd op de vier betrokken soorten. Tussen het industrieterrein en de in oorspronkelijke staat
herstelde natuur en de nieuw aangelegde natuur is een bufferzone van drie hectare gerealiseerd. In het onderhavige geval is sprake van een win-winsituatie voor de industrie en de vier betrokken soorten.

Voorbeeld 3:
Eveneens in de omgeving van Roermond is een bestemmingsplan aangepast, omdat de geplande bebouwing het leefgebied van de kamsalamander
raakte. Uiteindelijk is niet, zoals oorspronkelijk het plan was 1,4 hectare, maar 1,2 hectare gebruikt voor woningbouw. Daarnaast is een verloren gegane
verbindingszone tussen de lokale deelpopulatie van de kamsalamander en een belangrijke metapopulatie van de kamsalamander in Nederland hersteld.
In de verbindingszone wordt een specifiek beheer gevoerd, afgestemd op de door de kamsalamander aan diens leefgebied gestelde eisen. Hier is
sprake van een win-win-situatie voor de voorziening in de behoefte aan woningen en de betrokken soort.

Voorbeeld 4:
Aan de Limburgse Waterleidingmaatschappij is toegestaan een persleiding aan te leggen door hamsterleefgebied. De aanleg van de persleiding heeft
plaatsgevonden buiten het voortplantingsseizoen en de periode van winterslaap van de hamster. Tijdens de werkzaamheden zijn mitigerende
maatregelen getroffen, zoals het ‘s avonds hamsterdicht afdekken van gegraven sleuven. Gelijke tred houdend met de aanleg van de persleiding is 46,5
ha niet langer voor de hamster geschikt leefgebied weer voor de hamster geschikt gemaakt en er is 1500 meter aan verbindende
landschapselementen ten behoeve van de hamster aangelegd. Het hamsterleefgebied en de verbindende landschapselementen worden beheerd,
afgestemd op de door de hamster aan diens leefgebied gestelde eisen.
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3

Andere ondersteunende maatregelen

3.1

Uitvoering soortenbeleid

Het ‘plan van aanpak soortenbeleid’ is in 1996 aan de Tweede Kamer toegezonden. In het plan van aanpak is voor het eerst in Nederland een uitwerking
van en prioritering binnen het soortenbeleid gegeven. Geconstateerd wordt dat er in Nederland zo’n 36.000 soorten voorkomen en dat het niet
mogelijk en tevens niet noodzakelijk is om voor al deze soorten de vinger aan de pols te houden. Daarom zijn 650 soorten benoemd die speciale
aandacht behoeven, de zogenaamde doelsoorten.
Het plan van aanpak soortenbeleid stond aan de basis van het Meerjaren Programma Uitvoering Soortenbeleid 2000-2004. Het Meerjaren Programma
Uitvoering Soortenbeleid is op 27 november 2000 aan de Tweede Kamer verzonden. In het meerjarenprogramma is een planning opgenomen voor op te
stellen en uit te voeren van soortbeschermingsplannen voor 150 soorten. Deze soorten zijn vastgesteld door onderzoek naar soorten op de rode
lijsten, die actueel het meest bedreigd zijn. Het meerjarenprogramma is gezamenlijk ondertekend door het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO), de
soortbeschermingsorganisaties en het ministerie van LNV. In het programma is de mogelijkheid opgenomen maatregelen te treffen voor een soort die
niet tot die 150 soorten behoort, maar wel in acute nood, dreigt uit te sterven.
In de periode 1994 tot 2000 is een aantal soortenbeschermingsplannen opgesteld. Deze plannen hebben als doel om binnen een periode van vijf jaar
door middel van diverse maatregelen de bedreigde populatie van een soort in Nederland in gunstige staat van ontwikkeling terug te krijgen, waarna
een evaluatie en mogelijk vervolg van de planperiode wordt overwogen. In genoemde periode zijn voor de soorten en soortgroepen
beschermingsplannen opgesteld en in uitvoering gebracht, zie tabel 6.

Tabel 6. Soorten waarvoor een soortbeschermingsplan is uitgebracht
Soorten
Das
Otter
Dagvlinders
Lepelaar
Kerkuil
Steenuil
Grote vuurvlinder
Akkerplanten
Vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad en boomkikker
Moerasvogels
Grauwe Kiekendief
Hamster

3.2

(her)Introductie annex IV soorten

3.2.1

Geïntroduceerde en geherintroduceerde soorten

Uitgebracht
1984
1989
1990
1994
1996
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000

De bever is geherintroduceerd in Nederland. Dit is gebeurd met een aantal uitzetacties tussen 1994 en 2000. De otter zal in 2002 worden
geherintroduceerd. Voor de muurhagedis is een re-stocking-programma afgesloten (jaar 1998). Voor de geelbuikvuurpad en de hamster loopt een restocking-programma.

3.2.2

Evaluatie

De bever is op twee locaties succesvol geherintroduceerd. Aanvankelijk was sprake van opstartproblemen door hoge sterfte en reproductieproblemen
als gevolg van cadmiumbelasting. Slechts incidenteel is sprake van vraat aan landbouwgewassen en aanplant van bomen.
Het tweede legsel van de muurhagedis komt onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden niet uit. In gevangenschap uit verzamelde tweede
legsels geboren jonge dieren zijn enige jaren lang in het voorjaar uitgezet. Thans zijn op de twee plaatsen waar de muurhagedis in Nederland van
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nature in het wild voorkomt alle territoria weer bezet. De programma’s van de geelbuikvuurpad en hamster lopen nog en moeten nog worden
geëvalueerd.

3.3

Educatie en informatie

De communicatie over de Habitatrichtlijn liep vaak synchroon met de communicatie over de Vogelrichtlijn. Zo zijn in het kader van de Vogelrichtlijn
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij tevens toelichting is gegeven over de toepassing van artikel 6 van de Habitatrichtlijn.
De voorlichting gebeurde, zowel voor landelijke publieke en private organisaties, als voor regionale en lokale organisaties. Regionaal en lokaal werden
de bijeenkomsten meerstal georganiseerd door de regiodirecties van het ministerie van LNV.
Bij de parlementaire behandeling van de herziening van de Natuurbeschermingswet uit 1968 is door de Tweede Kamer gediscussieerd over de
toepassing van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Mede naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 19 mei 1998 in de zaak C-3/96.
Ter beantwoording van alle vragen uit de samenleving is door het ministerie van LNV een document gemaakt ‘Questions and Answers’, waarmee
medewerkers van LNV de meeste vragen konden beantwoorden. Tevens is een brochure door LNV uitgebracht: ‘Beschermde natuurgebieden in
Nederland op grond van internationale overeenkomsten’ (mei 1994) uitgegeven. Deze brochure is breed verspreid. De meest relevante informatie is
tevens opgenomen op de website van het ministerie van LNV.
Een aantal Habitatrichtlijngebieden zijn tevens Nationaal Park. In de betreffende bezoekerscentra is voorlichting gegeven over Natura 2000.
Voor burgers met vragen over de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn is het eerste aanspreekpunt van het ministerie van LNV, de Infotiek. De Infotiek is
gevestigd in het hoofdgebouw van het Ministerie van LNV en bestaat sinds 1 juni 1973. Bezoekers van het ministerie kunnen zonder toegangspas de
Infotiek inlopen. De Infotiek behandelt in eerste instantie de vragen, meldingen en klachten afkomstig van burgers, bedrijven, andere overheden,
organisaties, studenten en scholieren. Dit gebeurt per telefoon, e-mail, fax, brief of aan de balie. Zeer specialistische vragen worden doorgeleid naar
betrokken beleidsdirectie. Behalve dat de Infotiek re-actief werkt, hebben zij ook een signaalfunctie. Bij veel klachten of vragen over een bepaald
onderwerp geven zij dit door aan de betrokken directies.
Voor organisaties (ministeries, NGO’s etc.) met meer kennis van zaken die direct te maken hebben met de consequenties van de richtlijnen is een
informatiebundel met alle wetteksten, adviezen van de Commissie en de correspondentie gemaakt. Deze informatiebundel ‘Internationale Regelgeving’
is de eerste keer op 23 augustus 1996 uitgegeven en later op 1 maart 1999 opnieuw uitgegeven met aanvullende informatie.
Nederland heeft in de periode 1994-2000 verschillende LIFE-Nature projecten toegekend gekregen (zie paragraaf 1.3). In het kader van deze projecten
is door de uitvoerende organisaties, in samenspraak met het Ministerie van LNV, over de projecten voorlichting gegeven. Meestal vond de voorlichting
plaats in de regio waarop het project van toepassing was.
Van 19 tot en met 20 juni 1997 is door Nederland (in Apeldoorn) een EU Expert Seminar georganiseerd. Met als onderwerp ‘Agriculture and Natura
2000’. Naast een bredere uiteenzetting van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en de Europese landbouwregelgeving is tevens meer specifiek op het
onderwerp ingegaan. Zo zijn de mogelijke problemen en oplossingen, zowel in West-Europa als in de pre-accessie landen aan orde gekomen.
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4

Algemene vragen

4.1

Integratie Natura 2000

Werden er in het planningsproces in het sectoraal beleid voorzieningen getroffen om de integratie te bevorderen van het behoud van
habitats en soorten die onder de richtlijn vallen enerzijds, en de bescherming van Natura 2000-gebieden anderzijds?
In de beleidsnota “Natuur voor Mensen en mensen voor natuur” (2000) wordt specifiek aandacht gegeven aan een verhoogde inzet en integratie van
bestaande nationale instrumenten om de bescherming, het beheer en de duurzame ontwikkeling van Natura 2000-gebieden in de nationale wetgeving
te verankeren en daarmee in het sectorale beleid. Tevens wordt de bescherming van de Natura 2000-gebieden, overeenkomstig artikel 6 van de
Habitatrichtlijn, integraal geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Hiertoe ligt een wetsvoorstel tot wijziging van deze wet in de Tweede Kamer
(sinds december 2001).
Het overige instrumentarium dat naast de Natuurbeschermingswet wordt ingezet om de ontwikkeling, het beheer en de duurzame ontwikkeling van de
Natura 2000-gebieden te waarborgen bestaat uit, onder meer het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en de Wet milieubeheer (milieueffectrapportage). In het SGR is opgenomen dat bescherming van soorten waarover in internationaal verband afspraken zijn gemaakt doorwerking
moet krijgen in streek- en bestemmingsplannen. In het SGR is tevens opgenomen dat bij ruimtelijke plannen en inrichtingsactiviteiten wordt toegezien
op de instandhouding en ontwikkeling van de leefgebieden van bedreigde en beschermde soorten. Bij de globale locatiekeuze van voorzieningen en bij
infrastructuur wordt rekening gehouden met de verspreidings- of migratiepatronen van deze soorten. Waar doorbreking van deze patronen
onvermijdelijk is worden voorzieningen getroffen om de barrièrewerking zoveel mogelijk op te heffen. Op basis van het SGR zijn door V&W al een aantal
ontsnipperingsprojecten ter hand genomen om de barrièrewerking van wegen op te heffen.
In het SGR is tevens de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. De Natura 2000 gebieden zijn ingebed in de EHS.

4.2

Beschikbare menskracht implementatie

Heeft u opmerkingen in verband met de menselijke middelen die beschikbaar zijn in de administratie voor implementatie van de Richtlijn?
De Nederlandse regering is het eerste aanspreekpunt voor de implementatie van de Habitatrichtlijn. De minister van LNV is binnen het kabinet het
eerste aanspreekpunt voor de implementatie van de Habitatrichtlijn. Dat houdt in dat het Ministerie van LNV verantwoordelijk is voor de kaderstelling
voor en het faciliteren van de overige bestuursorganen. Vanuit de systematiek van het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998
is in de uitvoering van artikel 6 Habitatrichtlijn elk bevoegd bestuursorgaan van Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering.

4.3

Aanvullende maatregelen (o.m. artikel 10)

Bestaan er aanvullende maatregelen waarvan u vindt dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de toepassing van de Richtlijn?
De natuurgebieden op het land bestaan uit veel grote en kleine, ruimtelijk meer of minder gescheiden natuurterreinen. Om meer samenhang tussen
deze terreinen te realiseren is het beleid voor de EHS ontwikkeld. Met de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig samenhangend netwerk van
natuurgebieden worden natuurwaarden veiliggesteld waarvoor Nederland ook internationaal verantwoordelijk is. De Natura 2000 gebieden zijn immers
ingebed in de EHS.
Rijk en provincies leggen vast welke gebieden deel uit (gaan) maken van de EHS. Dit zijn naast bestaande bossen en natuurgebieden, nieuwe natuur en
verbindingszones die de ruimtelijke samenhang moeten vergroten. Ook de beheergebieden die de hoofdfunctie landbouw behouden, maar een
aangepast natuurgericht beheer kennen voor het realiseren en versterken van natuurwaarden worden tot de EHS gerekend. In totaal zal de EHS in
2020 een omvang hebben van circa 750.000 hectare, exclusief de Noordzee. Realisatie van de EHS vindt plaats door verwerving en inrichting van
landbouwgronden en beheer van natuurgebieden.
Rijk en provincies zullen vaststellen welke natuurdoelen in de EHS gerealiseerd moeten worden. Voor het realiseren van de beoogde natuurkwaliteit
zijn juiste milieu- en watercondities van belang. De natuurdoelen dienen als uitgangspunt voor provinciale gebiedsplannen en daarop gebaseerde
uitvoeringsprogramma’s. Hierin wordt de realisatie van de EHS nader uitgewerkt waarbij een doorwerking plaatsvindt van het EHS-beleid naar het
provinciale ruimtelijk ordenings-, milieu- en waterbeleid. De fijne afstemming met de doelen voor de Habitatrichtlijngebieden moet nog plaatsvinden.
In de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur is beleid geformuleerd ten aanzien van robuuste verbindingen. Met deze robuuste verbindingen
wordt beoogd om de ruimtelijke samenhang tussen de grote eenheden natuur te versterken en kleinere eenheden te vergroten. De robuuste
verbindingen versterken niet alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologisch netwerk, maar hebben ook een functie voor recreatie, waterbeheer,
landschap en cultuurhistorie. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de natuur in het buitenland.
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Omdat in internationaal opzicht vooral de natte natuurgebieden ecologisch het meest waardevol zijn, is gepland dat deze natuur met ongeveer 16.000
ha wordt uitgebreid. Het betreft vooral natte natuur langs de rivieren, in de delta en in het IJsselmeergebied.
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Bijlage I
AID
CBS
CITES
EHS
EC-LNV
ha
IKC-N
IPO
LNV
LVD
m.e.r.
NBP
NB-wet
NEM
NSW
opp.
PB
PKB
RIVM
SBB
SGR
V&W
VROM

Afkortingen
Algemene Inspectie Dienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Ecologische Hoofdstructuur
Expertisecentrum voor LNV
hectare
Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer (sinds 2001 EC-LNV)
Interprovinciaal Overleg
(Ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Landelijke Vegetatie Databank
milieu-effectrapportage
Natuurbeleidsplan
Natuurbeschermingswet
Netwerk Ecologische Monitoring
Natuurschoonwet
oppervlakte
Programma Beheer
Planologische Kernbeslissing
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Staatsbosbeheer
Structuurschema Groene Ruimte
(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat
(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
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Bijlage III Kaart van de Habitatrichtlijngebieden
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Bijlage IV Overzicht publicaties wet- en regelgeving Flora- en faunawet
Wet
- Flora- en faunawet (Stb. 1998, 402)
- Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht (Stb. 2002,
236)
Amvb’s
- Jachtbesluit (Stb. 2000, 520; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 maart 2002, Stb. 2002, 136)
- Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stb. 2000, 521; gewijzigd bij besluit van 23 oktober 2001, Stb. 2001, 499)
- Besluit Faunabeheer (Stb. 2000, 522)
- Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stb. 2000, 523)
- Besluit prepareren van dieren (Stb. 2000, 524)
- Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525; gewijzigd bij besluit van 23 oktober 2001, Stb. 2001, 499)
- Besluit Faunafonds (Stb. 2002, 337)
Regelingen
- Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten (Stcrt. 2001, 220)
- Regeling tarieven Flora- en faunawet
(Stcrt. 2001, 220; gewijzigd bij regeling van 23 juli 2002, Stcrt. 2002, 139)
- Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en faunawet (Stcrt. 2001, 220)
- Regeling vaststelling model bewijs van verzekering (Stcrt. 2001, 220; gewijzigd bij regeling van 25 maart 2002, Stcrt. 2002, 61)
- Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten (Stcrt. 2001, 220)
- Regeling beheer en schadebestrijding dieren
(Stcrt. 2001, 241)
- Regeling prepareren van dieren (Stcrt. 2001, 241)
- Jachtregeling (Stcrt. 2001, 244; gewijzigd bij regeling van 9 september 2002, Stcrt. 2002, 175))
- Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten (Stcrt. 2002, 47)
- Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 51)
- Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
(Stcrt. 2002, 51; gewijzigd bij regeling van 23 juli 2002, Stcrt.
2002, 139)
- Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten (Stcrt. 2002, 51)
- Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens (Stcrt. 2002, 51)
- Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 62)
Circulaire
Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 96)
Inwerkingtreding
- Besluit van 12 december 2001, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Flora- en faunawet en een aantal
daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, alsmede vaststelling van de datum van het vervallen van een aantal artikelen van de Jachtwet
en de Natuurbeschermingswet en het intrekken van de Nuttige dierenwet 1914, de Vogelwet 1936 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en
plantensoorten (Stb.2001, 656)
- Besluit van 28 mei 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal
bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht (Stb. 2002, 300)
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