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Geachte Statengriffie, 

Hierbij stuur ik u onze brief met betrekking tot Natura 2000. 

De brief is gericht aan de leden van Provinciale Staten en ik verzoek u dan ook deze 
brief aan de Statenleden te doen toekomen. 

Hartelijke groeten. 

Marleen Koldenhof 
secretaresse 
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Geachte leden, 

Het gaat niet goed met de manier waarop het Europese Naturabeleid in Nederland 
wordt vormgegeven. Er ontstaat een beeld alsof het met de natuur in dit land nooit meer 
goed komt als er niet met kracht wordt ingegrepen. En dus wordt er bovenop alle 
bestaande instrumenten om de natuur te beschennen nog eens het extra Natura 2000 
regime ingevoerd. De manier waarop dat gaat is verschrikkelijk complex en nauwelijks 
te volgen en geeft daarmee de indruk van een vrij speelveld voor ecologen. En dat 
tenwijl de lucht en het water steeds schoner worden en de natuur, die in ons land vrijwel 
altijd het gevolg is van mensenwerk, het best goed doet. De Europese Commissie liet 
ons recent nog weten dat Nederland één van de weinige lidstaten is, waar de 
implementatie van de Habitatrichtlijn voor beschermde leefgebieden grotendeels 
compleet is. 

Proces 
Er zijn enkele jaren geleden 162 gebieden in Nederland aangegeven waarvoor het 
Natura 2000 regime van kracht gaat worden. Ruim een derde daarvan ligt in het midden 
en het oosten van het land, het werkgebied van de regionale werkgeversverenigingen 
VNO-NCW Midden en MKB Midden. Voor ongeveer de helft van die gebieden is in 2008 
door overheden vastgesteld dat op 1 september 2009 concept-beheerplannen worden 
aangeboden aan de minister van LNV, die dan vervolgens de gebiedsbegrenzingen en 
de te beschermen plant- en diersoorten definitief aanwijst. Uiterlijk in 2013 moeten dan 
definitieve beheerplannen worden vastgesteld. 

Menging van functies 
Hoe ingewikkeld dit is blijkt wel uit het feit dat de 162 gebieden niet op zichzelf staan, 
maar onderdeel zijn van het mozaïek van functies, waaruit ons land bestaat. Voor alle 
gebieden tezamen in ons werkgebied blijkt dat zij grenzen aan gebieden waarin op 
minder dan 3 km afstand ruim 120.000 ondernemingen actief zijn, met 
honderdduizenden mensen die hier hun brood verdienen. De sociaal-economische 
impact is dus enorm! Bovendien vallen talrijke steden en dorpen ook onderde 
'invloedssfeer' van de natuurgebieden. 
Als niet snel duidelijk wordt gemaakt wat het toekomstperspectief hiervoor is, vallen al 
die functies ten prooi aan bezwaarmakers, bureaucratie, geprocedeer en jarenlange 
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onzekerheid. Er is veel goede wil die wordt getoond om hier een eind aan te maken, 
maar tegelijk ook onvermogen om dat ook daadwerkelijk te doen. Recent nog leek onze 
economie te worden lamgelegd door de Nederlandse manier van omgaan met 
luchtkwaliteit en fijnstof; de wijze waarop we nu met Natura 2000 omgaan is nog een 
graadje erger. 

Nauwelijks draagvlak 
Namens en met onze leden zijn wij betrokken geraakt bij de opstelling van de concept-
beheerplannen voorde Natura 2000-gebieden. Dat kostte aanvankelijk moeite omdat 
ook aan de kant van overheden lang het beeld heeft bestaan dat wij geen belang 
zouden hebben. Nu wordt meer en meer duidelijk dat de ontwikkelingsruimte en zelfs 
het voortbestaan van het bedrijfsleven in het geding zijn. Net zoals op veel plaatsen het 
aanleggen of verbeteren van wegen, de woningbouw of andere voorzieningen dreigen 
stil te vallen. Langzaam maar zeker ontstaat het besef dat het natuurbeleid en de 
manier waarop het wordt vormgegeven, te ingewikkeld wordt gemaakt en draagvlak 
verliest, in ieder geval bij het bedrijfsleven. 

Knelpunten 
Door onze betrokkenheid zien wij nu in de praktijk knelpunten ontstaan die om een 
oplossing vragen: 
• Voor veel gebieden blijkt het niet moqeliik om uiterlijk 1 september een goed 

concept-beheerplan op te stellen. Dit geldt voor de grote gebieden zoals de Veluwe 
en de Rijntakken (het hele uiterwaardengebied en de omgeving van de grote 
rivieren), maar ook voor een aantal van de kleinere gebieden. Voor een deel 
(Gelderland) is al vastgesteld dat de concept-beheerplannen eind 2009 of begin 
2010 naar de minister worden gestuurd. In Overijssel houdt men vast aan de datum 
van 1 september, ondanks de constatering dat men ook daar nog lang niet klaar is. 
Wij hebben al concept-beheerplannen gezien waar op de meest cruciale onderdelen 
niets anders dan PM staat. Dat is onacceptabel zo lang niet duidelijk wordt gemaakt 
welke zekerheden en onzekerheden dit tot gevolg heeft. 

• De manier waarop het bestaande gebruik in de omgeving van de Naturagebieden 
wordt vastgelegd, vertoont qebreken en is ongeveer per gebied weer anders 
georganiseerd. Aan het in kaart brengen van nieuwe, toekomstige ontwikkelingen 
komt men in de regel al helemaal niet toe. 

• De ecologische en instandhoudingsdoelstellingen die worden geformuleerd zijn 
evenmin eenduidig en gaan gepaard met vele onzekerheden. In het ene gebied 
streeft men naar het in stand houden van de omstandigheden waarin dieren en 
planten kunnen gedijen, terwijl men in het andere gebied zeer ver in detail gaat over 
de doelstellingen, tot en met het opnemen van natuurdoelstellingen die helemaal 
niet onderde werking van de Europese richtlijn vallen. 

• Onderdeel van het opstellen van concept-beheerplannen is dat er een toetsing 
plaatsvindt van haalbaarheid en betaalbaarheid van de instandhoudingsdoelen. 
Daar is men in de meeste gevallen nog niet aan toegekomen, laat staan aan het 
verplicht in beeld brengen van de sociaal-economische effecten. In beginsel zijn 
daarmee de al eerder genoemde 120.000 bedrijven min of meer vogelvrij omdat 
geen zekerheid kan worden gegeven dat zij gewoon kunnen blijven functioneren, 
nog afgezien van toekomstige wijzigingen in de bedrijfsvoering. In sommige regio's 
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wordt er zelfs aan getwijfeld of een dergelijke toetsing wel op korte termijn nodig is. 
Daar hebben de natuur en hun beschermers dus ongeveer het monopolie. 

• De schaduwwerking van het Naturabeleid is enomn. Nu al worden vergunningen niet 
of nauwelijks verleend vanwege het ontbreken van een helder toetsingskader op 
grond van Europees beleid. In de "gemakkelijke" gevallen gebeurt dat wel, maar dat 
maskeert de onzekerheid waar een veel grotere groep van ondernemers mee te 
maken heeft. Ook zien wij discussies ontstaan rond de lokale en provinciale 
ruimtelijke ordeningsplannen, waarbij steevast het toekomstige Natura 2000-beleid 
al als een vaststaand feit wordt ingebracht en als blokkade wordt gebruikt voor 
nieuwe ontwikkelingen en investeringen. 

• Hoewel de Europese richtliin helemaal niet uitgaat van een vergunningenstelsel, 
doet Nederland dat wel. Hier hebben we te maken met de Natuurbeschermingswet. 
Heb je eenmaal een vergunning op grond van die wet, betekent dat nog allerminst 
dat daar rechten aan ontleend kunnen worden zoals bij de Wet Milieubeheer. Want 
als mocht blijken dat een activiteit met een dergelijke vergunning toch schadelijk is 
voorde natuur, is de overheid verplicht om maatregelen te nemen. 

• Er is qeen eenduidige manier waarop wordt vastgelegd welke activiteiten in de 
omgeving van de natuurgebieden vriigesteld worden van de vergunningplicht. In het 
ene plan wordt volstaan met het noemen van alle bekende bedrijfsnamen; in andere 
plannen komt men er niet aan toe of formuleert men een algemene vrijstelling die 
vooral theoretisch wordt bepaald. Om nog maar niet te spreken van alle 
voorgenomen en te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van 
natuurgebieden. 

• De meeste burgers, bedrijven en gemeenten weten nauwelijks wat er speelt, worden 
niet (of zeer passief) op de hoogte gebracht. De eerste confrontatie met Natura 2000 
is als er gesproken wordt over wijziging van de bedrijfsvoering, uitbreidingsplannen, 
woningbouw of wegenaanleg. Er zijn zelfs al voorbeelden bekend waar wel een 
vergunning wordt verleend aan een ondernemer, maar dat die op eigen kosten dan 
elders compenserende maatregelen ("Nieuwe natuur") moet treffen. Dat heeft niets 
meer te maken met Natura 2000 en de oorspronkelijke bedoelingen van de 
Europese Richtlijn. 

• Ten slotte zien we dat er sprake is van een "omgekeerde bewiislast": een nieuwe 
ontwikkeling is alleen mogelijk als vooraf door de initiatiefnemer wordt aangetoond 
dat die geen significant schadelijke effecten heeftop de natuur. Ondernemers, 
wegenbouwers en woningbouwers krijgen daarmee in plaats van kansen, alleen 
maar meer bureaucratie en onderzoeksverplichtingen met hoge kosten over zich 
heen. 

Acties landelijk 
Via onze moederorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en LTO Nederland hebben 
wij ook in Den Haag aandacht gevraagd voor deze knelpunten. Dat heeft ertoe geleid 
dat de minister van LNV de Tweede Kamer heeft toegezegd te zullen gaan zoeken naar 
oplossingen voor een deel van deze problemen en dat er een goed evenwicht moet 
komen tussen natuuren andere gebruiksfuncties, maar dat zij voor de meeste gebieden 
toch nog voor 1 september concept-beheerplannen venA/acht. Weliswaar streeft de 
minister naar een wettelijke verankering van al het bestaande gebruik in en rond 
natuurgebieden, maar de wijze waarop is nog lang niet bekend. 
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Verbeteringen 
Wij vinden dit levensgevaarlijk. Het spel wordt bepaald door onzekerheden, de 
spelregels volgen later. Daarmee duurt de onzekerheid voor ondernemers voort. Wij zijn 
van mening dat dit niet langer zo kan en pleiten er bij alle overheden voor om er ten 
minste voor te zorgen dat: 

1. er harde zekerheden worden geboden over de continuering van bestaand 
gebruik; 

2. er desnoods door provincies en andere overheden meer tijd wordt genomen 
om de plannen die worden opgesteld, met voldoende draagvlak en zekerheid 
afte kunnen ronden; 

3. er tot de definitieve vaststelling van beheerplannen geen belemmeringen 
zullen ontstaan voor toekomstige ontwikkelingen zoals wijzigingen in de 
bedrijfsvoering, maar ook voor het ontwikkelen van woningbouwlocaties, 
wegenwerken etc; 

4. er gewerkt wordt aan een simpeler en uniform systeem om 
instandhoudingdoelen vast te stellen en maatregelen te formuleren die passen 
bij een evenwicht tussen alle gebruiksfuncties naast de natuur; 

5. ondernemers worden gevrijwaard van eindeloze onderzoeksverplichtingen en 
extra bureaucratie, zonder dat dit ook maar enig effect heeft (omgekeerde 
bewijslast ongedaan maken); 

6. ondernemers actief door de overheid worden gewezen op de gevolgen die dit 
beleid met zich mee kan brengen. 

Tot nadere toelichting hierop zijn wij uiteraard van harte bereid. 

Met vriendelijke groet. 

J.A. Bakker-van Ingen / ^ . Oggel 
voorzitter VNO-NCW Midden voorzitter MKB Midden 
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