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One in six jobs in the EU depends to some extent on nature.
At around € 5.8 billion, the annual costs of maintaining the EU Natura 2000 network are but a fraction of the economic benefits generated by the network through
services such as carbon storage, flood mitigation, water purification, pollination
and fish protection, together worth € 200-300 billion annually.
Organic farming is a sector with positive employment trends that attracts younger
workers and provides 10-20 % more jobs per land area than conventional farms.
Maintaining healthy marine habitats and sustainable fish stocks is essential for the
long-term viability of the fishing sector.

(European Commission, 2015)
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INLEIDING
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (uit respectievelijk 1979 en 1992) hebben tot doel
soorten en leefgebieden binnen de Europese Unie te beschermen. Het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden is een onderdeel van deze richtlijnen. Daarnaast kennen
beschermde soorten en hun leefgebieden ook bescherming buiten Natura 2000-gebieden.
Op dit moment worden beide richtlijnen door de Europese Commissie geëvalueerd via de
zogenoemde ‘Fitness Check’. Daartoe hebben alle 28 lidstaten een uitgebreide vragenlijst
ingevuld over relevantie, efficiëntie en effectiviteit van de genoemde richtlijnen, over de
samenhang met ander Europees beleid en over de toegevoegde waarde van een Europese
aanpak. De vragenlijst is ook voorgelegd aan vier stakeholders in iedere lidstaat. De natuurbeschermingsorganisaties, gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland, zijn één van
de vier Nederlandse stakeholders. Het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat
en Visned zijn de andere drie.
De Fitness Check wordt gedaan in het kader van het REFIT-programma van de EU. Met
als doel wetgeving te bewerkstelligen die simpel en duidelijk is, bureaucratie beperkt en
verspilling van geld en energie voorkomt. Op de achtergrond speelt de vraag of de richtlijnen aangepast zouden kunnen en moeten worden, bijv. door ze samen te voegen tot één
nieuwe richtlijn.
Dit syntheserapport kijkt naar nut en noodzaak van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
•
•
•

Het inventariseert op welke punten de richtlijnen goed werken.
Het signaleert waar de regelgeving en de uitvoering tekortschieten.
Het schetst de maatschappelijke baten van natuurbescherming.

Aan de basis van dit rapport ligt wetenschappelijk bewijs, onderbouwd met een groot aantal bronnen en geïllustreerd met veelal Nederlandse voorbeelden.
Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de antwoorden van de Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties1 op de vragenlijst van de Europese Commissie. Ook de antwoorden
van het ministerie van EZ2 en een uitgebreide Europese literatuurlijst van de Commissie zijn
doorgenomen3. Daarnaast is aanvullende informatie verzameld.
De antwoorden op de vragenlijst ontsluiten een schat aan informatie over effectiviteit
van de Europese natuurbeschermingsregels. Dit syntheserapport wil geïnteresseerden op
toegankelijke wijze laten delen in deze informatie en hen op heldere wijze informeren.
De Fitness Check kan immers groot effect hebben op de toekomst van de Europese en
Nederlandse natuur.

6

1

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/evidence_gathering/docs/Member%20State%20
Stakeholders/Non-Govermental%20Organisations/NL/MS%20-%20NL%20-%20NGO%20-%20EGQ.pdf

2

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/evidence_gathering/docs/Member%20State%20
Stakeholders/Nature%20Protection%20Authorities/NL/MS%20-%20NL%20-%20NPA%20-%20EGQ.pdf

3

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/List%20Key%20documents.pdf
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschouwt de noodzaak voor natuurbescherming. Het inventariseert de diensten die de natuur levert en waar onze maatschappij van afhankelijk is. Tevens wordt de
intrigerende vraag opgeworpen: Heeft de natuur daadwerkelijk bescherming nodig?
Hoofdstuk 2 gaat over de relatie tussen natuur en verschillende economische sectoren.
Hoe beïnvloeden zij elkaar? Er volgen voorbeelden van de effecten van sectoraal en meer
integraal beleid.
Hoofdstuk 3 bespreekt de borging van de waarde van de natuur in Europese en nationale
wetgeving. De effectiviteit en efficiëntie van die wetgeving komen aan de orde, evenals als
de mogelijkheden voor verbeteringen.
Hoofdstuk 4 bevat conclusies en aanbevelingen, gebaseerd op de lessen uit de voorafgaande hoofdstukken.
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SAMENVATTING
In 2015 evalueert de Europese Commissie de Vogel- en Habitatrichtlijn. Doel van deze
zogenaamde ‘Fitness Check’ is te komen tot wetgeving die simpel en duidelijk is, bureaucratie beperkt en verspilling van geld en energie voorkomt. Het is zinvol om dit soort
wetgeving periodiek te evalueren. Voldoet deze nog aan de gestelde doelen? Is de wet in
kwestie praktisch uitvoerbaar, werkt de gekozen aanpak? Ligt de uitvoering op schema?
Een evaluatie kan helpen deze en andere vragen te beantwoorden teneinde de efficiëntie
en effectiviteit van wetgeving te bevorderen.
Dit rapport levert een bijdrage aan de door de Europese Commissie gewenste ‘Fitness
Check’ van de Vogel- en Habitatrichtlijn en analyseert het nut, de noodzaak en de uitvoering van beide richtlijnen.
Achtergrond
De combinatie van een hoge en groeiende bevolkingsdichtheid, toenemende industrialisatie en intensivering van het landgebruik heeft de afgelopen eeuw geleid tot een enorm
verlies aan natuur. Die achteruitgang treft alle EU-lidstaten, met Nederland als één van de
koplopers.
Om dit proces van achteruitgang te keren werd in 1979 de eerste Europese richtlijn ter
bescherming van natuur ingevoerd, de Vogelrichtlijn. In 1992 volgde de Habitatrichtlijn.
Beide richtlijnen zijn zowel gericht op bescherming van leefgebieden als op bescherming
van dier- en plantensoorten. Belangrijk onderdeel van de Europese beschermingsmaatregelen is het Natura 2000-netwerk van Europese natuurgebieden.
Natuurbehoud cruciaal voor voortbestaan mens
In 2005 werd in opdracht van toenmalig VN secretaris-generaal Kofi Annan de Millennium
Ecosystem Assessment (MEA) uitgevoerd, met inbreng van duizenden wetenschappers
van over de hele wereld. Dat leidde tot een brede erkenning van de waarde van vier typen
ecosysteemdiensten: productiediensten (bijv. hout en vis), regulatiediensten (bijv. waterveiligheid en klimaatregulatie), culturele diensten (bijv. toerisme en recreatie) en ondersteunende diensten (bijv. nutriëntencycli en bodemvruchtbaarheid).
De MEA toont aan hoe cruciaal behoud van de natuur is voor het voortbestaan van de
mens. Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, Karmenu Vella,
verwoordt het als volgt: “… much more work is needed to close the gaps and reach our
biodiversity targets by 2020. There is no room for complacency - losing biodiversity means
losing our life-support system. We can’t afford that, and neither can our economy.”
Nederlandse natuur staat er slecht voor
Ondanks de totstandkoming van de Vogel- en Habitatrichtlijn is de afgelopen decennia
veel natuur verloren gegaan, zowel in oppervlakte als in aantallen dieren en planten. Ruim
driekwart van de belangrijke natuurgebieden binnen de Europese Unie verkeert in een
ongunstige staat van instandhouding. De snelheid waarmee natuur in Nederland verloren
gaat neemt langzaam af. Er zijn zelfs hoopvolle voorbeelden van populaties die zich herstellen. Toch is de afgelopen vijftien jaar ‘netto’ bezien veel natuur verdwenen of in kwaliteit
achteruit gegaan en zijn de doelstellingen van de oorspronkelijke wetgeving nog lang niet
behaald.
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De slechte staat van de Nederlandse natuur heeft een ongunstig effect op een aantal
Nederlandse ecosysteemdiensten, waaronder de voorziening van drinkwater, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Natuurbescherming is dan
ook geen luxe maar noodzaak.
Landbouw veroorzaakt de grootste problemen
Landbouw is de sector met de meest ernstige effecten op de natuur, onder andere door
het grote ruimtebeslag. Zo’n tweederde van het Nederlandse landoppervlak is in agrarisch gebruik. Ook de toenemende intensiviteit van gebruik heeft grote gevolgen voor de
natuur. Daarnaast draagt landbouw bij aan verdroging en vervuiling van natuurgebieden.
Tegelijkertijd is de sector afhankelijk van een groot aantal essentiële ecosysteemdiensten
die zij zelf negatief beïnvloedt. Dat zijn onder meer bodemvruchtbaarheid, bestuiving,
plaagbestrijding en schoon grond- en oppervlaktewater.
Het behalen van de EU-biodiversiteitsdoelstelling vereist een natuurvriendelijkere landbouw. Er zijn enkele positieve voorbeelden waar landbouw en natuur goed samengaan
en dat is hoopgevend. Maar het zijn vooralsnog niet meer dan druppels op een gloeiende
plaat. Binnen de landbouwsector zijn structurele oplossingen nodig voor de huidige fundamentele problemen die een direct gevolg zijn van een beleid gericht op schaalvergroting en
intensivering van de productie.
Natuurwetgeving stelt grenzen en biedt ruimte
Nederland zit niet op slot. Dat betekent niet dat alles mag. Logisch, want net zoals verkeersregels automobilisten verbieden om te snel of door rood rijden - om medeweggebruikers te beschermen of de hoeveelheid geluidshinder te verlagen - verbiedt natuurwetgeving schadelijke activiteiten om soorten en natuurgebieden te behouden. Dat is
immers cruciaal voor het voortbestaan van de mens. Waar de wetgeving grenzen stelt, zijn
die nodig. Wel biedt de natuurwetgeving meer ruimte voor andere sectoren dan wordt
gedacht. Verschillende nieuwe instrumenten benutten die ruimte en zorgen voor een
betere balans tussen natuur en ontwikkelingen. Diverse gedragscodes en convenanten
bieden daar goede voorbeelden van.
Natuurwetgeving effectief, uitvoering schiet tekort
Nederland loopt met de uitvoering van de Europese natuurrichtlijnen ver achter op
schema. Volgens de oorspronkelijke doelstelling zouden er eind 2013 beheerplannen
moeten zijn voor alle 162 Natura 2000-gebieden. In augustus 2015 waren echter slechts 6
beheerplannen definitief vastgesteld. Ook worden de richtlijnen op verschillende punten
onvoldoende nageleefd.
Dat de Europese natuurwetgeving - indien goed uitgevoerd - werkt, blijkt uit verschillende
studies. Zo is de European Environmental Agency (EEA) in haar ‘State of the Nature in the
EU’ (2015) positief over het effect van de Vogelrichtlijn, waarvan de uitvoering verder
is gevorderd dan van de Habitatrichtlijn. De EEA toont aan dat bescherming van leefgebieden en van soorten zich vertaalt in toename van vogelpopulaties uit bijlage 1 van de
Vogelrichtlijn. De ‘overall’ doelstellingen van beide richtlijnen zijn echter nog lang niet
behaald.
Goede uitvoering van wetgeving betekent - binnen de wettelijke randvoorwaarden - met
de verschillende belanghebbenden goede oplossingen bedenken, samen uitvoeren,
monitoren en waar nodig bijsturen. Heldere rollen en afspraken, sectoroverstijgend werken en continuïteit zijn daarbij belangrijke elementen. Hiervan zijn talloze voorbeelden.
De herintroducties van bever en otter zijn bijvoorbeeld zeer succesvol en worden breed
gewaardeerd. En bij de bescherming van de rugstreeppad, muurhagedis en verschillende
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natuurgebieden hebben belanghebbenden gekozen voor een integrale aanpak, omdat deze
effectiever én efficiënter is.
Beleid vereist meer coherentie
Meer dan ooit vereist onze complexe samenleving samenhang in beleid. Dat is niet alleen
van belang omdat van individuele sectoren altijd en in toenemende mate een invloed
uitgaat op andere sectoren. Ontwikkelingen in samenhang bezien en uitvoeren kan
bovendien leiden tot meerwaarde en grote besparingen van (maatschappelijke) kosten.
Naast bekende economische en maatschappelijke sectoren als landbouw, water, energie,
industrie, transport, infrastructuur, toerisme & recreatie zou de sector ‘natuur’ als vanzelfsprekend een rol van betekenis moeten hebben. Net zoals de klimaatproblematiek inmiddels niet meer weg te denken is in ons doen en laten. De natuur kan zelfs als ‘topsector’
worden beschouwd, waar het voortbestaan van de mens van afhankelijk is.
Vaak zijn de effecten van andere sectoren op natuur negatief, maar dat is zeker niet altijd
het geval. Natuur gaat soms prima samen met economische activiteiten en er kan zelfs
sprake zijn van een wederzijds versterkend effect, bijvoorbeeld tussen natuur en toerisme
of natuur en hoogwaterveiligheid. Dit soort positieve koppelingen ontstaan niet vanzelf.
Natuurwetgeving blijkt te helpen om te voorkomen dat automatisch wordt gekozen voor
een sectorale aanpak met onvoorziene negatieve neveneffecten op de natuur. De wetgeving stimuleert creativiteit, met aantrekkelijke en coherente oplossingen tot gevolg. Een
goed voorbeeld hiervan is het succesvolle hoogwaterveiligheidsprogramma Ruimte voor
de Rivier, met de dubbele doelstelling ‘verhoging van de veiligheid’ en ‘verbetering van de
leefbaarheid’.
Uitvoering natuurwetgeving versnellen
Gezien de urgentie en het belang van het behoud van natuur dient de uitvoering van de
richtlijnen de komende jaren te worden versneld. Dat vereist voldoende capaciteit en toereikend budget om de opgelopen achterstand in de uitvoering in te halen.
Het is ongewenst als de Fitness Check zou leiden tot de conclusie dat de Europese richtlijnen moeten worden aangepast. Aanpassing kan leiden tot een flinke verdere vertraging, en
zou een vorm van kapitaalvernietiging zijn die niet aansluit bij de ambitie van de Europese
Commissie om meer kostenefficiënt te werken.

10
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SUMMARY
In 2015, the European Commission is evaluating the Birds- and Habitats Directives. The aim
of this so-called ‘Fitness Check’ is to achieve simple and clear legislation, limit bureaucracy
and prevent waste of money and energy. It makes sense to periodically evaluate this type
of legislation. Does it still meet the set requirements? Is the law in question practicable,
does the chosen approach work? Is the execution on schedule? An evaluation can be useful in answering these and other questions in order to promote the efficiency and effectiveness of legislation.
This report contributes to the ‘Fitness Check’ of the Birds- and Habitats Directives
requested by the European Commission and analyses the usefulness, necessity and implementation of both directives.
Background
The combination of high and growing population density, increasing industrialization and
intensification of land use over the past century has led to a huge loss of the natural environment. That decline has affected all European countries with the Netherlands as one of
the countries taking the lead.
In order to reverse this process of decline the first European Directive for the protection of
the natural environment was introduced in 1979, the Birds Directive. In 1992, the Habitats
Directive followed. Both directives are aimed at protecting natural habitats as well as
species of fauna and flora. An important part of the European protection measures are the
Natura 2000 sites of European wildlife areas.
Conservation of the natural environment crucial for survival of humankind
In 2005, on the instruction of the then UN Secretary General Kofi Annan, the Millennium
Ecosystem Assessment (MEA) was carried out, with contributions by thousands of scientists from all over the world. This led to a broad recognition of the value of four types of
ecosystem services: manufacturing services (e.g. timber and fish), regulating services (e.g.
flood and climate regulation), cultural services (e.g. tourism and recreation) and supporting services (e.g. nutrient cycles and soil fertility).
The MEA demonstrates how vital the conservation of nature is for the survival of humankind. European Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fishery, Karmena
Vella, puts it as follows: “…much more work is needed to close the gaps and reach our
biodiversity targets by 2020. There is no room for complacency, losing biodiversity means
losing our life-support system. We can’t afford that, and neither can our economy”.
The state of the natural environment in the Netherlands is in a bad way
In spite of the creation of the Birds – and Habitats Directives much of the natural environment has been lost over the past decades, both in terms of surface area and in the
numbers of fauna and flora. Over three quarters of the important natural areas within the
European Union is not in a favourable conservation status. The rate of loss of natural environment experienced within the Netherlands is slowly declining. There are even promising
examples of populations recovering. And yet in the past fifteen years net figures show that
a large part of the natural environment has disappeared or declined in quality and the
objectives of the original legislation are far from having being achieved.
The unfavourable conservation status of the natural environment in the Netherlands is
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having a negative impact on a number of Dutch ecosystem services, including the provision
of drinking water, soil fertility, carbon sequestration and pest control. So the protection of
nature is not a luxury but a necessity.
Agriculture as the greatest cause of problems
Agriculture is the sector which has the most serious effects on the natural environment,
partly because of the large use of surface area. Roughly two thirds of the surface area of
the Netherlands is used for agriculture. The increasing intensity of use also has serious
consequences for the natural environment. Besides, agriculture contributes to the water
depletion and pollution of protected areas. At the same time the sector is dependent on
a large number of essential ecosystem services which it in its turn influences adversely.
These include soil fertility, pollination, pest control and clean ground and surface water.
Achieving the EU biodiversity targets requires more nature friendly agricultural practices.
There are a number of positive examples where agriculture and nature are working well
together and that brings hope. But for the moment these are no more than drops in the
ocean. Within the agricultural sector many structural solutions are needed for the current
fundamental problems which are a direct result of a policy focused on scaling up and intensification of production.
Legislation on the natural environment sets boundaries and provides space
The Netherlands are not under lock and key. However, this does not mean that anything
goes. That makes sense, because just as traffic rules prohibit people from driving too fast
or going through red lights in order to protect fellow road users or in order to bring down
noise pollution levels, legislation on the natural environment prohibits harmful activities
in order to preserve species and protected areas. And we all know that is crucial for the
survival of humankind. In those cases where legislation sets boundaries it is because they
are needed. However, legislation on the natural environment does provide more space for
other sectors than is often imagined. Various new instruments use that space and ensure
a better balance between the natural environment and developments. Various codes of
conduct and agreements offer good examples of these.
Legislation on the natural environment is effective but its execution falls short
With the execution of the European Union nature directives the Netherlands are far behind
schedule. According to the original aim there should have been management plans by the
end of 2013 for all of the 162 Natura 2000 areas. However, by August 2015 only six management plans had been finalized. Furthermore, on certain points the guidelines are not
being complied with as they should.
That the European legislation on the natural environment, if properly implemented, is
effective has been shown in several studies. For example in its ‘State of Nature in the EU’
(2015) the European Environmental Agency (EEA) is positive about the effect of the Birds
Directive which is at a later stage than that of the Habitats Directive. The EEA shows that
the protection of habitat and species translates into an increase in bird populations as seen
in Appendix 1 of the Birds Directive. The overall aims of both directives, however, are still a
long way from having been achieved.
Good implementation of legislation means, within the legal limiting conditions, coming
up with good solutions together with the various stakeholder, carrying them out together,
monitoring and where necessary adjusting them. Clear roles and agreements, cross-sector
cooperation and continuity are important elements in this process. There are numerous
examples of this. The re-introduction of the beaver and the otter, for example, have been
very successful and are widely appreciated. And with the protection of the natterjack toad
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and common wall lizard, stakeholders have adopted an integrated approach because it is
both more effective and more efficient.
Policy requires more coherence
More than ever there is a requirement within our complex society for coherence in policy.
This is not only important because there is always and increasingly an influence originating
from individual sectors which spreads to other sectors. Moreover, viewing and executing
developments coherently can lead to added value and large savings of (social) costs. Beside
familiar economic and social sectors such as agriculture, water, energy, industry, transport,
infrastructure, tourism and recreation the sector ‘natural environment’ should have an
important role as a matter of course. Just in the same way that we can no longer imagine
the world without the concept of climate change problems. The natural environment can
even be considered a ‘top sector’ on which humankind’s survival depends.
Often the effects of other sectors on the natural environment are negative, but that is certainly not always the case. Sometimes the natural environment combines really well with
economic activities and there can even be a case of mutual reinforcement as, for example,
between the natural environment and tourism or the natural environment and flood control. These kinds of positive links do not happen automatically. It turns out that legislation
on the natural environment helps to prevent the automatic choice to use a sector specific
approach with unforeseen adverse side effects on the natural environment. The legislation
stimulates creativity which produces attractive and coherent solutions. A good example
of this is the high water safety programme Room for the River, with the dual objective of
‘improving safety’ and ‘enhancing quality of life’.
Accelerating implementation of legislation on the natural environment
In view of the urgency and the importance of the conservation of nature, the implementation of the directives must be accelerated over the coming years. This requires sufficient
capacity and adequate financing to make up for delays in implementation.
It would be undesirable if the Fitness Check were to lead to the conclusion that the
European directives should be adjusted. Adjustment could lead to further serious delays
and would be a kind of capital destruction which does not fit in with the ambition of the
European Commission to operate more cost efficiently.
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1.

DE NOODZAAK VAN NATUURBESCHERMING
Op dit moment worden de Vogel- en Habitatrichtlijn door de Europese Commissie geëvalueerd via de zogenoemde ‘Fitness Check’. Het is zinvol om met enige regelmaat wetgeving
te evalueren. Immers, soms is de wetgeving niet meer nodig omdat de doelen zijn gerealiseerd. Soms blijkt de gekozen aanpak niet te werken. En soms werkt de aanpak wel, maar
ligt de uitvoering achter op schema. Een evaluatie kan helpen om lessen te formuleren,
zodat de wetgeving (nog) effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd.
Los van de notie van de intrinsieke waarde van de natuur (zie kader) beziet dit hoofdstuk of
er een noodzaak is tot bescherming van de natuur. Die noodzaak bestaat in ieder geval als:
1) Natuur een voor de mens belangrijke waarde heeft.
2) Die waarde onder druk staat.
Dat natuur aanzienlijke maatschappelijke baten heeft wordt steeds breder erkend. De midterm review van de EU Biodiversiteitstrategie tot 2020 (2015b) zegt hierover:
•
•
•

•

De kosten4 van het niet bereiken van de EU-biodiversiteitsdoelstelling voor 2020
kunnen oplopen tot € 50 miljard per jaar.
Eén op iedere zes banen in de EU is in zekere mate afhankelijk van natuur.
De jaarlijkse kosten van € 5,8 miljard voor instandhouding van het Natura 2000-netwerk zijn slechts een fractie van de economische baten van het netwerk. Alleen CO2opslag, waterveiligheid, waterzuivering, bestuiving en bescherming van (consumptie)
vis zijn jaarlijks al € 200-300 miljard waard.
Het onvermogen om de mondiale afname van de biodiversiteit te stoppen kan resulteren in een jaarlijks verlies aan ecosysteemdiensten dat gelijk staat aan 7% van het
mondiale BNP.

De Nederlandse overheid heeft in 2013 een internationale Uitvoeringsagenda Natuurlijk
Kapitaal opgesteld met als doel om “uiterlijk in 2020 veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben die moeten bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn.” Met andere woorden, natuur wordt in toenemende
mate gezien, en ingezet, als middel om in binnen- en buitenland doelen te behalen die
rechtstreeks ons voortbestaan raken, zoals water- en voedselzekerheid. Dit is een aansprekende benadering, maar wat wordt er concreet mee bedoeld? En op welke wijze profiteren
wij daarvan?

1.1

Wat doet de natuur voor ons?
De maatschappelijke baten van natuur, ook wel ecosysteemdiensten genoemd, worden
onderverdeeld in:
1. Productiediensten: o.a. voedsel (waaronder vis), hout, brandstoffen en zoetwater.
2. Regulatiediensten: o.a. waterveiligheid, vastleggen CO2, klimaatregulatie, waterzuivering, bestuiving van gewassen en reguleren van plagen en ziektes.
3. Culturele diensten: o.a. toerisme en recreatie, waardering landschap en kennis.
4. Ondersteunende diensten: o.a. productie van zuurstof, op peil houden van de bodemvruchtbaarheid en fotosynthese.
4

Het gaat om de zogenaamde alternatieve kosten, ook wel de opportunity costs.
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Deze onderverdeling van ecosysteemdiensten in categorieën helpt om ze beter te begrijpen en om hun waarde te bepalen, zodat deze in Maatschappelijke Kosten en Baten
Analyses (MKBAs) bij besluitvorming kunnen worden meegenomen.
Overigens is het niet eenvoudig alle diensten die een gebied levert te benoemen, laat
staan in geld uit te drukken. Jackson (2015): “…ecosystemen leveren meerdere diensten
tegelijkertijd. Een bos bijvoorbeeld is een prettig recreatiegebied met hoge inspirerende
en ontspannende waarde. Het produceert hout en is een bron van genetische diversiteit;
legt koolstof vast, reguleert het lokale klimaat, zuivert het water en produceert zuurstof.
Ook wordt erosie tegengegaan en de stroming van een nabije rivier geremd ter veiligheid.
Bovendien worden ziekten en plagen van vee van nabije boerderijen door natuurlijke vijanden in het bos verminderd.” Voor sommige van deze diensten is een waarde te geven (bijv.
de prijs van hout), maar van de meeste diensten is dat erg lastig.

INTRINSIEKE WAARDE

Dit rapport richt zich niet op de zogenaamde intrinsieke waarde of bestaanswaarde van de natuur. Dat is de waarde die natuur van en voor zichzelf heeft, en
die los staat van benutting en beleving door de mens. De Amerikaanse denker,
auteur en natuurbeschermer Aldo Leopold omschreef deze waarde in 1949 in zijn
bekende werk ‘A Sand County Almanac’ als volgt: “A thing is right when it tends to
preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community; it is wrong when
it tends otherwise.”
De gedachte dat natuur een intrinsieke waarde heeft, die bovendien bescherming
verdient, wordt breed gedeeld. Zo adviseerde de Raad van State om een doelstelling ter erkenning van de intrinsieke waarde van natuur op te nemen in de nieuwe
wet Natuurbescherming (7 mei 2014).

1.1.1 Productiediensten
Natuur levert talloze nuttige producten. Veel van die producten worden (ook) buiten
beschermde natuurgebieden geproduceerd zoals landbouwgewassen, hout en papier, vis
en medicijnen. Vaak is bij productie in een gecontroleerde omgeving de opbrengst voor de
producent hoger en zijn de kosten lager. Maar de maatschappelijke kosten, zoals allerlei
vormen van vervuiling, worden niet automatisch meegenomen. Bovendien kunnen niet
alle natuurlijke producten door de mens worden gemaakt.
De productie steeds meer in eigen hand willen hebben kan leiden tot een vergroting van
de kwetsbaarheid. Een voorbeeld is het versmallen van de genetische basis van onze voedselgewassen. Wilde varianten van deze gewassen worden onder natuurlijke omstandigheden continu blootgesteld aan veranderende omstandigheden als ziektes, droogte of verzilting en spelen daar op in. Een brede genetische basis biedt een soort de grootste kans op
overleven. In gecontroleerde omstandigheden, denk aan gewassen op akkers of in kassen,
is de genetische basis extreem smal. Er is geselecteerd op opbrengst en er is geen sprake
van natuurlijke aanpassing aan veranderende omstandigheden. Daardoor is het risico
groter dat een geteeld gewas slachtoffer wordt van een nieuwe bedreiging. Een dramatisch
voorbeeld is de Grote Hongersnood in Ierland tussen 1845-1850. Deze werd veroorzaakt
door een schimmel die het aardappelras vernietigde waar vrijwel alle Ieren van afhankelijk
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waren. Met als resultaat 1,5 miljoen slachtoffers. Ruim honderd jaar later, in 1970, viel een
groot deel van de genetisch uniforme maïs in de Verenigde Staten ten prooi aan een schimmel, met een economische schade van $ 1 miljard tot gevolg. Ook in Nederlandse Natura
2000-gebieden komen soorten voor waarvan het alleen al vanuit economische motieven
cruciaal is de variatie te bewaken. Insecten die zorgdragen voor bestuiving bijvoorbeeld,
verschillende soorten consumptievis en zilte gewassen.

1.1.2 Regulatiediensten
De natuur levert diverse zogenaamde ‘regulatiediensten’ die zorgen voor stabiliteit in onze
leefomgeving. Als mens profiteren we daar op verschillende manieren van.
Hoogwaterveiligheid
Een deel van de financiering om Nederland droog te houden wordt ingezet om via
natuur en natuurlijke processen de hoogwaterveiligheid te helpen waarborgen. Zoals
via Ruimte voor de Rivier (zie 2.1.2), via de zandmotor5 en door financiering van een
vernieuwend klimaatbufferprogramma6 waarin ook andere maatschappelijke functies
zijn meegenomen (o.a. recreatie, leef- en vestigingsklimaat en waterzuivering).
Onderzoek (De Groot et al, 2014) toont aan dat vooral (grotendeels onder natuurwetgeving beschermde) duinen en kwelders een flinke bijdrage leveren aan de
kustveiligheid. Ze hebben als voordelen boven technische oplossingen dat ze kunnen
meegroeien met veranderende omstandigheden (zoals zeespiegelstijging) en geschikt
zijn voor andere functies (recreatie, behoud biodiversiteit en waterwinning).
Een studie door Ecorys-NEI uit 2002 geeft een aantal getallen. Zo is berekend dat de
waterkering door de wadden een jaarlijkse kostenbesparing van € 215 miljoen oplevert. De waterkering door de duinen bespaart jaarlijks maar liefst € 1,1 miljard aan
kosten.

5

http://www.dezandmotor.nl/

6

http://www.klimaatbuffers.nl/
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Gezondheid
Door het uit de lucht halen van verontreinigingen (o.a. stof en stikstofoxide) kan natuur
gezondheidsklachten helpen voorkomen (Ruijgrok, 2006). Bos vangt het meeste stof
af (110-190 kg per hectare). Ook riet/ruigte en heide zijn effectieve filteraars. Grasland
(weiland) heeft geen effect.
Waterzuivering
Natuur zuivert water door de afbraak van nitraat, fosfaat en koolstof, waardoor geld
kan worden bespaard op waterzuivering (Ruijgrok, 2006). Russi et al (2013) brachten
voor een internationale studie de waarden van verschillende types wetlands voor
waterzuivering in kaart. De gevonden besparingen variëren van enkele honderden tot
ruim € 1.500 per hectare per jaar (Kreveld et al, 2013).
Bestuiving
Het belang van bestuiving door insecten is enorm. In Nederland zijn door imkers
gehouden honingbijen verreweg de belangrijkste bestuivers, maar ecosystemen droegen in 2009 ook voor 17% bij aan de bestuiving in de landbouw. Dit vertegenwoordigt
een waarde van € 187 miljoen (Blacquiere, 2009). Uit onderzoek naar het effect van
wilde bijen op de productie van appels en blauwe bessen bleek dat zij veel effectiever
bestuiven dan gehouden bijen. Met als resultaat een hogere opbrengst en een betere
kwaliteit appel, resulterend in een jaarlijkse bijdrage aan de opbrengst van duizenden
euro’s per hectare (De Groot et al, 2015). De onderzoekers geven aan dat de bijdrage
van wilde bestuivers het verschil zou kunnen maken tussen een rendabele en een
niet-rendabele teelt. Overigens staan zowel gehouden als wilde bijen sterk onder
druk door neonicotinoïden (Van der Sluijs et al, 2013; Goulson, 2015), de varraomijt
en veranderingen in landgebruik en -beheer. Gehouden bijen hebben genetisch een
smalle basis en zijn daardoor extra kwetsbaar (zie 1.1.1).

1.1.3 Culturele diensten
Genieten van de natuur (recreatie) en ervan leren (kennis, wetenschap) zijn belangrijke
‘culturele diensten’ die de natuur ons levert.
Recreatie
Van de Laar en Lycklama (2012) vergeleken drie uiterwaardengebieden: Natura
2000-gebied de Gelderse Poort en de (agrarische) uiterwaarden de Midden-IJssel
en de Brabantse Bedijkte Maas. In de Gelderse Poort bleken de bestedingen en
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werkgelegenheid ruim twee maal zo hoog als in de andere twee gebieden. Een duidelijk voorbeeld waarbij natuur en economie heel direct van elkaar profiteren.
Balmford et al (2015) komen wereldwijd op 8 miljard bezoekers per jaar in beschermde
gebieden, waarvan meer dan 80% in Europa en Noord-Amerika. De auteurs schatten
de directe uitgaven van deze bezoeken op $ 600 miljard per jaar. Ze geven aan dat dit
waarschijnlijk nog een onderschatting is. Dit bedrag is vele malen hoger dan de $ 10
miljard die per jaar wordt besteed aan de veiligheid en het beheer van deze gebieden.
Voor Nederland zijn er geen goede cijfers bekend van de recreatieve waarde van
natuurgebieden. Het meest concreet is een bedrag van € 700 miljoen per jaar dat
wordt besteed aan verblijfsrecreatie gerelateerd aan natuurgebieden7.
Draagvlak
Het draagvlak in de EU voor natuurbescherming blijft onverminderd hoog: 76% van
de Europeanen (en zelfs 83% van de Nederlanders) vindt dat verlies aan biodiversiteit
moet worden tegengegaan, ruim 50% van de Europeanen denkt persoonlijk te worden
geraakt door het verlies aan biodiversiteit en 60% is van mening dat onze gezondheid
en welzijn zijn gebaseerd op natuur en biodiversiteit (European Commission, 2015a).
Ook nationaal onderzoek toont aan dat bijna alle Nederlanders natuurbehoud belangrijk vinden en dat zij voorstander zijn van de bescherming van bestaande natuurgebieden8. Een grote meerderheid, zij het dalend in aantal, blijft voorstander van de aanleg
van nieuwe natuurgebieden. De steun voor het met elkaar verbinden van natuurgebieden groeit; inmiddels is ruim 60% van de Nederlanders daar voorstander van.

MISCONCEPTIES

De groep Nederlanders die vindt dat natuur geen belemmering mag zijn voor
economische vooruitgang is in de periode 2001-2013 gegroeid tot ongeveer
éénderde. Mogelijk is deze ontwikkeling een direct resultaat van berichten over
hamsters, rugstreeppadden, zeggekorfslakken en zandhagedissen die economische ontwikkelingen in de weg leken te zitten. Volgens verschillende partijen
zat Nederland ‘op slot’ door de Europese natuurwetgeving. Het probleem werd
zo groot geacht dat toenmalig minister-president Balkenende op 11 juni 2009 de
president van de EU Barosso een vertrouwelijke brief schreef met het verzoek om
te komen tot een betere ‘balans’ in de Europese natuurwetgeving, want “in some
regions […] enterpreneurs are at risk of losing their livelihoods, even though the
activities they engage in are centuries old.” Barosso reageerde op 26 oktober 2009
met: “there is no instance of the EU Nature Directives having prevented significant
economic development in the Netherlands.” Daarnaast wees Barosso op het
enorme economische belang van het behoud van natuur.
Dat Nederland op slot zou zitten is inmiddels weerlegd (o.a. Broekmeyer et al,
2008; Backes et al, 2009) en wordt nu ook door betrokkenen als overdreven
beschouwd (Arnouts en Kistenkas, 2011). Arnouts en Kistenkas geven wel aan dat
een aantal betrokkenen vindt ‘dat de deur klemt’. Volgens de auteurs komt dat niet
zozeer door de Europese regelgeving, maar door de manier waarop Nederland de
Europese regels heeft uitgewerkt.

7

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/over-de-natuurverkenning/het-waarderen-van-natuur/
zin-en-onzin-van-monetarisering/de-recreatieve-waarde-van-natuur

8

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/natuur/draagvlak-voor-natuur-en-natuurbeleid
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1.1.4 Ondersteunende diensten
Ecosysteemdiensten houden de aarde leefbaar. Zuurstof of vruchtbare bodems bijvoorbeeld raken direct aan ons (voort)bestaan. Dit type diensten blijkt in de praktijk erg lastig in
een (monetaire) waarde uit te drukken.

Ecosysteemdiensten komen ook buiten beschermde natuurgebieden voor. In natuurgebieden zijn ze echter in principe robuuster. En daarmee zijn ze beter in staat stress op te
vangen, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering. Behoud van grote arealen aan
natuur, inclusief de daarbij behorende natuurlijke processen, is als het hebben van financiële reserves, noodzakelijk om tegenslagen op te kunnen vangen.

1.2

De natuur en ecosysteemdiensten onder druk		
De vraag of er een noodzaak is tot bescherming van natuur bestaat uit twee opeenvolgende vragen:
1) Is de natuur het waard om te beschermen?
2) Heeft de natuur bescherming nodig?
Een bevestigend antwoord op de eerste vraag is evident. De mens is immers afhankelijk
van natuurlijke ecosysteemdiensten (zie 1.1). Ook het antwoord op de tweede vraag is een
volmondig ‘ja’, voor Europa en zeker ook voor Nederland. De biodiversiteit is sinds 1700
fors afgenomen. In Nederland is slechts 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit9 over. Dat

9

20

Uitgedrukt in Mean Species Abundance; een Mean Species Abundance van 15% betekent dat de populaties van
inheemse planten- en diersoorten gemiddeld een omvang hebben van 15% van de natuurlijke situatie. Het is dus
niet zo dat 85% van de soorten zijn uitgestorven.
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is aanzienlijk minder dan in Europa als geheel (zo’n 40%) en wereldwijd (ongeveer 70%).
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Naast dit verlies aan biodiversiteit zijn ook natuurlijke processen aan banden gelegd. Ons
land is voor een belangrijk deel gevormd door natuurlijke processen als veenvorming en
sedimentatie. Door inpolderingen en het aanleggen van dijken zijn dit soort processen
nagenoeg verdwenen en groeit ons land niet meer mee met de zee. Integendeel, het
blijven bemalen van polders leidt tot steeds verdere bodemdaling en een steeds groter
hoogteverschil met het (soms vele meters hogere) waterniveau in zee en op rivieren.
De afgelopen decennia is de druk op de natuur fors toegenomen. De EU (EEA, 2015a)
bracht in 2015 voor het eerst de gegevens over de status van de Europese natuur bijeen.
Van de beschermde soorten bleek minder dan een kwart (23%) een gunstige staat van
instandhouding10 te hebben, en meer dan de helft verkeerde in een ongunstige staat.
Voor de leefgebieden is de situatie vergelijkbaar; slechts 16% kent een gunstige staat van
instandhouding.

10

staat van instandhouding is een begrip uit de Europese regelgeving dat aangeeft hoe populaties van soorten en
hun leefgebieden er voor staan.
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In Nederland staan met name de leefgebieden er nog slechter voor. Zo verkeert in
Nederland slechts 4% van de leefgebieden in een gunstige staat van instandhouding.
Daarmee is ons land hekkensluiter binnen de EU. Op het gebied van soorten scoort
Nederland vergelijkbaar met het EU-gemiddelde, met slechts een kwart van de
beschermde soorten in een gunstige staat van instandhouding.
De slechte staat van de Nederlandse natuur heeft effect op de (robuustheid van) de economie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2014) concludeert dat de omvang van
een aantal Nederlandse ecosysteemdiensten de afgelopen jaren is gedaald. Het betreft
de voorziening van drinkwater, gebruik van niet-drinkwater in o.a. landbouw en industrie,
bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking11.
Verder geeft het PBL12 aan: “Voor veel ecosysteemdiensten is de trend de afgelopen
circa 20-25 jaar negatief; de vraag neemt sneller toe dan het aanbod van deze diensten.
Natuurgebieden leveren, ondanks de beperkte oppervlakte in Nederland, de grootste bijdrage aan een groot aantal ecosysteemdiensten in Nederland. Vooral klimaatverandering
blijkt een oorzaak te zijn voor de groeiende vraag naar de ecosysteemdiensten waterberging, kustbescherming, verkoeling in de stad, koolstofvastlegging en erosiebestrijding. De
vraag naar erosiebestrijding nam ook toe door de intensiverende landbouw.”

1.3

Conclusies		
•

22

Natuur is (mede) door de levering van zogenaamde ecosysteemdiensten van cruciale
maatschappelijke betekenis.

11

http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/natuurlijk-kapitaal

12

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1572-Goederen-en-diensten-van-ecosystemen-in-Nederland%2C.html?i=19-75
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•
•

De staat van soorten en hun leefgebieden in Nederland is slecht en ecosysteemdiensten en hun maatschappelijke baten staan onder druk.
Er is breed draagvlak voor de bescherming van de natuur en voor het verder verbinden
van beschermde gebieden.

Hoofdstuk 2 brengt in kaart hoe natuur en een aantal economische sectoren elkaar beïnvloeden, met aandacht voor zowel bedreigingen als kansen.

Topsector natuur © Bureau Ulucus 2015

23

24

Topsector natuur © Bureau Ulucus 2015

© Kim Visser / Shutterstock

2.

HET EFFECT VAN ANDERE SECTOREN OP DE NATUUR
In voorgaand hoofdstuk is de grote maatschappelijke waarde van natuur geschetst.
Tegelijkertijd echter staan soorten en hun leefgebieden in Nederland sterk onder druk.
Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voor de mens belangrijke ecosysteemdiensten zowel
kwalitatief als kwantitatief zijn afgenomen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de
robuustheid van de economie.
Verschillende sectoren hebben invloed op de natuur. Vaak is deze invloed negatief, soms
ook positief. Dit hoofdstuk bespreekt de belangrijkste sectoren en hun impact op soorten
en leefgebieden. De kaders geven voorbeelden uit de praktijk waarbij bescherming van
natuurgebieden en soorten prima samengaat met economische activiteiten. De voorbeelden zijn veelal ontleend aan situaties in Natura 2000-gebieden. Dergelijke win-winsituaties
komen overigens lang niet altijd vanzelfsprekend tot stand.
De door de ministeries van LNV, VROM en Ontwikkelingssamenwerking in 2009 ingestelde
Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2011) wijst in haar eindadvies op
de noodzaak tot een betere coherentie in het beleid. Ze schreef dat biodiversiteitsbeleid
alleen effectief is als het integraal deel uitmaakt van alle relevante beleidsterreinen, waaronder landbouw en visserij, internationale samenwerking, gezondheid, klimaat, industrie
en handel, op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Een actieve en stimulerende overheid wordt gezien als cruciaal. De Taskforce dringt er bij het Kabinet op aan om de samenhang uit te werken en concrete doelen te formuleren.

2.1

De meest relevante sectoren		
De EU (2015) onderzocht voor de periode 2007-2012 de status van de natuur op haar
grondgebied. De lidstaten rapporteerden daarvoor over de belangrijkste bedreigingen zowel in ernst als in frequentie waarin ze voorkomen - voor de effectiviteit van de Habitaten Vogelrichtlijn. De sectoren die als belangrijkste naar voren komen zijn: landbouw, waterbeheer, grondstoffenwinning, infrastructuur/wegtransport, bouw, energie, exploitatie/
jacht en recreatie. Deze sectoren komen in de volgende paragrafen aan bod.

2.1.1 Landbouw
Landbouw is de sector met de meeste frequente én de meest ernstige effecten op zowel
beschermde leefgebieden als op vogels (EU, 2015). Volgens de recent verschenen tussentijdse evaluatie van de Europese Biodiversiteitsstrategie is er geen vooruitgang in de
zeer noodzakelijke bijdrage van de landbouw aan behoud en herstel van biodiversiteit
(European Commission, 2015b). Er is sprake van een complex aan verschillende invloeden
die gezamenlijk een sterk negatieve invloed hebben op gezondheid en veerkracht van
de Europese natuur. Tegelijkertijd is de landbouw afhankelijk van een groot aantal ecosysteemdiensten die mede door de landbouw zelf negatief worden beïnvloed. Denk aan
bodemvruchtbaarheid, bestuiving, plaagbestrijding en schoon grond- en oppervlaktewater.
Landbouw heeft een groot ruimtebeslag. In 2010 was tweederde van het Nederlandse
landoppervlakte in agrarisch gebruik (CBS, PBL, Wageningen UR, 2013).
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Door schaalvergroting en intensivering neemt de ruimte voor natuur in het landelijk gebied
steeds verder af. Slechts enkele soorten, met name ganzen, profiteren van de intensivering.
Voor veel andere soorten is de situatie echter zorgwekkend. Aantallen vogels op weilanden
en akkers zijn sinds 1960 met gemiddeld 61-73% teruggelopen. Dat komt concreet neer op
het verdwijnen van 3,3 tot 5,7 miljoen broedparen binnen 50 jaar13. Soorten die enkele
tientallen jaren geleden nog algemeen waren zijn de laatste jaren zeldzaam geworden:
veldleeuwerik (minus 96-97%), patrijs (minus 93-95%) en grutto (minus 68-79%). Ook
dagvlinders doen het slechter in het landelijk gebied dan in natuurgebieden en in het
stedelijk gebied14. Nederland heeft met name voor weidevogels een grote internationale
verantwoordelijkheid. Zo herbergt ons land de helft van de Europese broedvogelpopulatie
van de grutto.
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https://www.sovon.nl/nl/content/factsheet-aantallen-boerenlandvogels-over-de-laatste-50-jaar
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http://www.natuurbericht.nl/?id=10417
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WEIDEVOGELBOEREN

Een aantal boeren probeert op het eigen land de trend te keren. Met het aanpassen van het waterbeheer, maaibeheer en de intensiteit van de beweiding en door
het gebruik van ruige mest, worden positieve resultaten behaald. Op het boerenbedrijf van de familie Vrolijk nam bijv. het aantal broedparen van weidevogels
tussen 2010 (start nieuwe beheer) en 2015 sterk toe15: kievit (15 > 43), grutto (10
> 59), tureluur (6 > 18) en slobeend (4 > 13).
Dit voorbeeld laat zien dat landbouw en soortenbescherming goed samen kunnen
gaan. Maar in de praktijk worden weidevogelboeren ontmoedigd, hoewel zij een
in Europese regelgeving vastgelegde publieke dienst helpen uitvoeren. Zo lijken
bijvoorbeeld de aangekondigde fosfaatrechten voor de melkveehouderij extensieve (weidevogel)boeren te benadelen16.

Landbouw heeft ook grote effecten op natuur buiten het agrarische gebied. De verschillen
tussen landbouwgebieden en natuur nemen sterk toe door schaalvergroting en intensivering in het agrarisch gebied (PBL, 2009). Hierdoor worden natuurgebieden geïsoleerde
eilanden voor een toenemend aantal soorten. Deze isolatie vergroot het risico op het
uitsterven van soorten in beschermde natuurgebieden, zeker in kleine natuurgebieden en
zeker voor soorten met een beperkt verspreidingsvermogen.
De landbouw oefent daarnaast ook in meer directe zin negatieve invloed uit op natuurgebieden. Voorbeelden zijn de neerslag van met name ammoniak en wateronttrekking uit
natuurgebieden, met verdroging tot gevolg. Dit zijn vermoedelijk de belangrijkste knelpunten voor het beschermen en herstellen van de natuur in Natura 2000-gebieden (Vogelaar,
2010). Het PBL (2012) concludeert dat onder druk van EU-wetgeving in de periode 19902012 de milieudruk vanuit de landbouw op water en natuurgebieden is gedaald, vooral van
bestrijdingsmiddelen, nitraat, fosfaat en ammoniak. Maar tegelijkertijd wordt gesignaleerd
dat de afname aan het eind van deze periode is vertraagd, dat het behalen van de milieudoelstellingen niet binnen bereik is en dat het Rijk toch niet komt met aanscherpingen
van milieuregels. Ook concludeert het PBL dat de aanpak van de verdroging moeizaam
verloopt. Recent werd bekend dat er regionaal (soms fors) meer wordt bemest dan wettelijk toegestaan (Gaalen et al, 2015). Met andere woorden, het beleid is onvoldoende en
bovendien wordt het tekortschietende beleid niet volledig nageleefd.
Daarnaast is er ruimte voor verbetering van de coherentie in het beleid. Van Doorn et
al (2015) onderzochten of nieuwe vergroeningsmaatregelen bijdragen aan de gewenste
verhoging van de biodiversiteit en verbetering van de ecologische condities in het landelijk
gebied. Die bijdrage is naar verwachting zeer gering. Volgens de auteurs is dat een gevolg
van de wijze waarop Nederland de Europese maatregelen invult. Zij doen suggesties voor
verbeteringen die zijn toegestaan vanuit de EU en die de effectiviteit naar verwachting
zullen verbeteren.
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http://www.weidevogelboerderijen.nl/boer-nieuws/76/particulier-natuurbeheer-Familie-Vrolijk--rapportage-2015.
html
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http://www.foodlog.nl/artikel/grondgebonden-boeren-willen-in-regiegroep-fosfaatrechten/
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NIEUW LIMBURGS PEIL

In 2006 was 70.000 hectare van de Natura 2000-gebieden verdroogd gebied17.
Sindsdien is er weinig voortgang geboekt. Verdroging is een direct gevolg van het
snel afvoeren van water vanuit omliggende landbouwgebieden. Dit snelle afvoeren
blijkt niet alleen negatieve effecten te hebben op de natuur. Een ander negatief
effect is dat agrariërs meer moeten ‘beregenen’, een arbeidsintensief proces.
Daarnaast treden sloten, beken en rivieren door het snelle afwateren vaker buiten
hun oevers.
Waterschap Peel en Maasvallei en Provincie Limburg kwamen daarom met het
plan ‘Nieuw Limburgs Peil’, dat met nauwe en directe betrokkenheid van de
agrarische sector moet zorgen voor herstel van het functioneren van het gehele
watersysteem. Een tussentijdse evaluatie18 laat zien dat dit werkt: ruim 50% van
de betrokken agrariërs is inmiddels zelf actief bezig water langer vast te houden.
Ze geven aan hierdoor minder behoefte te hebben aan beregening. Dat bespaart
hen tijd en geld. De uit- en afspoeling van fosfaat en de stikstofbelasting zijn
eveneens verminderd. Het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel
profiteert mee.

2.1.2 Waterbeheer
In Nederland worden veel wateren onnatuurlijk beheerd, met ‘s zomers een kunstmatig
hoog en ‘s winters een kunstmatig laag waterpeil. Dergelijk waterbeheer komt voort uit
wensen van de landbouw en om bebouwde gebieden droog te houden. Het voorgaande
kader ‘Nieuw Limburgs Peil’ schetst enkele van de gevolgen van dergelijk beheer: verdroging van natuur en periodieke overstromingen. De Deltawerken vormen een ander voorbeeld van waterbeheer met negatieve gevolgen voor zowel de natuur als voor natuurlijke
processen. Vooropgesteld hebben de Deltawerken de veiligheid van de Zuidwestelijke
Delta na de overstromingsramp van 1953 aanzienlijk vergroot. Maar er zijn ook diverse
ongunstige neveneffecten uit voortgekomen. Een teloorgang bijvoorbeeld van natuurlijke brakke overgangen tussen zoet en zout water. Maar ook problemen als algenbloei in
Volkerak-Zoommeer, Binnenschelde en Markiezaat, zandhonger in de Oosterschelde en
een zuurstofloze bodem in de Grevelingen. De regio mist hierdoor kansen voor duurzame
ontwikkeling van de regionale economie (Deltaprogramma, 2015).
Omdat vrijwel het gehele buitendijkse gebied van de Rijntakken en de Benedenrivieren
bescherming geniet onder de Vogelrichtlijn, en diverse gebieden ook onder de
Habitatrichtlijn, was er zorg over het verstorende effect van benodigde dijkversterkingen
op beschermde natuurwaarden. Bij verdere uitwerking, en door het maken van de juiste
keuzes, bleken veiligheid en natuur juist goed samen gaan (Ministerie van LNV, 2003). De
wetgeving zorgde ervoor dat er eerst goed werd nagedacht over manieren om veiligheid,
natuur en andere functies op uitgekiende wijze te combineren met vaak uiteindelijk een
aantrekkelijkere aanpak tot gevolg.
De veiligheid profiteerde van de natuur (o.a. door verruiming van het rivierbed). En de
natuur had baat bij de genomen maatregelen. Kurstjens en Peters (2012, deel 1) brachten
de ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken in beeld. Zij
melden een sterke toename van een aantal beschermde vegetaties en soorten, waaronder
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http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1522-Milieudruk-op-natuur.html?i=19-48
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stroomdalflora, das, bever, otter, veel broedvogels, ringslang en een aantal vissoorten,
libellen en sprinkhanen.
Ook elders wordt volop geëxperimenteerd met het inzetten van natuurlijke processen
voor onze veiligheid. Voorbeelden van dergelijke innovatieve projecten zijn de Zandmotor
(Hoek van Holland), herstel van zeegras en schelpdierbanken (Waddenzee), het gebruik van
natuurlijke vooroevers (o.a. Markermeer), buffering bovenstrooms (o.a. Kempenbroek) en
ontwikkelen met slib (Marker Wadden). De koppeling van natuurlijke processen en veiligheid biedt economisch kansen voor een sector waar Nederland internationaal sterk in is:
het watermanagement. Niet voor niets investeert een aantal grote Nederlandse bedrijven
via het programma ‘Building with Nature’ mee in dit soort projecten19.
Van Winden et al (2014)20 komen met het idee om natuur ook in te zetten om hoogwaterpieken in de rivieren af te vlakken voor de waterveiligheid. Hun voorstel is om minder
te draineren in het middengebergte (m.n. in Duitsland) en daarmee de afvoer van water
beter over de tijd te spreiden. Hierdoor zal de hoogwatergolf in de rivier afvlakken. Een
voorzichtige eerste berekening geeft aan dat deze oplossing minder geld zou kunnen
kosten dan verdere dijkversterkingen in eigen land. Bijkomend voordeel van de voorgestelde grensoverschrijdende aanpak is dat moerasherstel kan worden gecombineerd met
hoogwaterveiligheid in Duitsland en Nederland en met andere maatschappelijke functies,
waaronder recreatie, CO2-vastlegging en herstel van ecosystemen en soorten. Dit voorstel
sluit goed aan bij het in de Rijksnatuurvisie 2014 uitgesproken voornemen om natuurdoelen te bereiken door te denken in biogeografische regio’s (Ministerie van Economische
Zaken, 2014).

19

http://www.ecoshape.nl/

20

http://www.vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=163&Itemid=171
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GOEDKOOP IS DUURKOOP

Hoewel het koppelen van functies in een druk bevolkt land veel voordelen biedt,
blijkt dit in de praktijk lastig te realiseren. PBL (2014): “De sectorale taken, doelen
en budgets bemoeilijken de samenwerking, waardoor kansen op synergie onbenut
blijven.”
Een andere oorzaak is dat kosten-batenanalyses die worden gebruikt in de
besluitvorming (meestal) niet de maatschappelijke baten van natuur bevatten,
maar vooral de kosten die door overheden worden gefinancierd. Hierdoor worden
de voordelen van natuurlijke oplossingen systematisch onderschat.
De integratie tussen natuur en waterbeheer was wél stevig verankerd in het vrijwel
afgeronde samenwerkingsprogramma Ruimte voor de Rivier21. Dit programma
had een dubbele doelstelling: een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke
leefomgeving. Deze dubbele doelstelling werkt goed, ook volgens de website van
Ruimte voor de Rivier: “De kennis en ervaring die Ruimte voor de Rivier oplevert
maakt ook in het buitenland indruk. Delegaties vanuit de hele wereld komen
naar ons land om de projecten te bezichtigen. Ze laten zich inspireren door onze
integrale gebiedsaanpak en de manier van samenwerken. Zo leidt kennisdeling
ook tot internationale samenwerkingsverbanden en zet onze ‘governance aanpak’
Nederland als watermanager goed op de kaart.”22
Ondanks deze positieve effecten dreigt de integratie tussen natuur en waterbeheer
te sneuvelen in het Deltaprogramma en in projecten voor de Kaderrichtlijn Water.
PBL (2014) zegt hier over: “Het hanteren van het ‘Sober en Doelmatig’-principe bij
grote waterprojecten (met MIRT-procedure) maakt een integrale aanpak lastig …
Een integrale aanpak is in veel gevallen duurder als alleen naar inrichtingskosten
wordt gekeken. Worden ook kosten voor beheer en onderhoud en maatschappelijke baten meegenomen, dan zal de balans vaak juist positief worden. Een goede
afweging blijkt bovendien lastig doordat de kosten en baten bij verschillende
actoren liggen.”
Om te voorkomen dat de succesvolle integrale aanpak verloren gaat dienden de
Tweede Kamerleden Hachchi en Jacobi op 9 september 2015 een motie in om het
waterbeleid en natuurdoelen structureel aan elkaar te koppelen. Deze motie werd
aangenomen.
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Ruimte voor de Rivier is een samenwerkingsprogramma van o.a. de ministeries van EZ, I&M, Rijkswaterstaat en
een groot aantal provincies, gemeentes en waterschappen
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https://www.ruimtevoorderivier.nl/over-ons/
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2.1.3 Grondstoffenwinning
De afgelopen decennia is de grondstoffenwinning veranderd van een sector met veel negatieve effecten op natuur en landschap in een belangrijke aanjager en uitvoerder van het
herstel van riviernatuur en het verfraaien en beter beleefbaar maken van uiterwaarden (zie
ook 2.1.2).

CONSORTIUM GRENSMAAS

Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, wordt de stroomgeul van de Grensmaas
verbreed en worden de uiterwaarden verlaagd. Resultaat is een grotere veiligheid
én 1.100 hectare aantrekkelijk landschap met een hogere biodiversiteit voor
omwonenden en recreanten. Een consortium van bedrijven en organisaties (het
Consortium Grensmaas) voert dit project grotendeels voor eigen risico en rekening
uit via de winning van 53 miljoen ton grind. De Grensmaas is een Natura 2000gebied en ook dit voorbeeld laat zien dat, zelfs in beschermde natuurgebieden,
natuurbescherming, economische activiteiten en verbetering van de leefbaarheid
elkaar prima kunnen versterken.

2.1.4 Infrastructuur / Wegtransport
Zoals in 2.1.1 uiteengezet krijgen natuurgebieden, door het steeds intensiever beheerde
landbouwgebied eromheen, in toenemende mate de eigenschappen van geïsoleerde eilanden. Dit effect wordt verder versterkt door toename van gebruik en aanleg van infrastructuur, met name wegen23. Wegen zijn voor veel soorten niet of nauwelijks te nemen hindernissen. Zo komt van alle dassen jaarlijks naar schatting 10-20% om door het verkeer24 en
de geschatte jaarlijkse sterfte door verkeer onder de Nederlandse otterpopulatie is zelfs
22-26% (Kuiters et al, 2015).
Faunapassages, zoals ecoducten en tunnels, worden gebruikt door veel verschillende diersoorten en dragen bij aan vermindering van het aantal slachtoffers (Haasnoot, 2013). Ze
gaan versnippering van populaties tegen. Het is aannemelijk, maar lastig te bewijzen, dat
faunapassages ook bijdragen aan de gezondheid van populaties en aan (her)kolonisatie van
gebieden.

2.1.5 Bouw
De oppervlakte bebouwd terrein in Nederland groeide van 320.000 hectare in 1989 (op
een totaal oppervlak van ruim 4 miljoen hectare) tot bijna 345.000 hectare in 2008 (CBS,
2012). De effecten van bebouwing zijn niet per definitie negatief. Mits goed uitgevoerd
(met geïntegreerde voorzieningen zoals neststenen voor vogels en vleermuizen) en goed
beheerd (zowel het openbaar groen als de particuliere tuinen) kunnen sommige vogelsoorten zelfs profiteren van urbanisatie.
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http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1419-Faunapassages.html?i=17-105
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http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1071-De-das.html?i=19-91
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Vogelbescherming Nederland heeft op dit terrein succesvol samengewerkt met bedrijven
uit de bouwbranche, zoals producent Monier bv (marktleider op het gebied van dakproducten) en vastgoedontwikkelaars BAM en Heijmans.
Net als de landbouw kan ook bebouwing invloed hebben op natuurgebieden in de omgeving, o.a. door wateronttrekking, geluid, licht en intensieve recreatie. En, eveneens als
bij de landbouw, lijkt er steeds minder ruimte voor natuur in de stedelijke omgeving te
resteren25.
Begin 21ste eeuw verschenen berichten in de media over beschermde soorten die bouwprojecten en andere economische activiteiten zouden belemmeren. Er werd een interdepartementaal beleidsonderzoek uitgevoerd naar de knelpunten (IBO, 2002-2003). De
meeste knelpunten bleken te zitten in de uitvoering van de wetgeving, en niet in de wetgeving zélf. Overigens zijn er uit de praktijk nauwelijks voorbeelden van projecten die niet
kunnen doorgaan als gevolg van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn (Backes et al, 2007).

TIJDELIJKE NATUUR

Mede in antwoord op maatschappelijke bezwaren tegen strikte natuurwetgeving
werd door Innovatienetwerk - i.s.m. ARK Natuurontwikkeling en Bureau Stroming
- het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Het concept biedt een oplossing voor
het probleem dat terreineigenaren braakliggende terreinen intensief beheren om
vestiging van beschermde soorten te voorkomen. Dit kost de terreineigenaren
geld en ontneemt de natuur kansen. De oplossing die werd bedacht benut de
bestaande ruimte in de wetgeving: vooraf wordt een ontheffing gegeven voor
beschermde soorten die nog niet aanwezig zijn op een terrein, maar wel zouden
kunnen verschijnen. Dit onder de voorwaarde dat de terreineigenaar géén
natuurwerend beheer voert en op het terrein de natuur minimaal één groeiseizoen
met rust laat. Deze creatieve oplossing werd door Oldendorp en Backes (2006)
met positief resultaat getoetst aan EU-wetgeving. Ook werden de ecologische
voordelen in kaart gebracht (Bureau Stroming en Linnartz, 2006). Het toenmalige
ministerie van LNV ondersteunde Tijdelijke Natuur en ontwikkelde een beleidslijn,
op basis waarvan ontheffingen zijn afgegeven. De eerste ontheffing (van Haven
Amsterdam) werd door de rechter getoetst en geaccepteerd. Begin 2014 waren er
29 ontheffingen afgegeven voor in totaal 2.000 hectare. Dat het concept kan leiden
tot ecologische winst werd aangetoond door Zekhuis en De Gelder (2013).

2.1.6 Energie
De sector energie heeft veel verschillende effecten op soorten en leefgebieden. Zo dragen
fossiele brandstoffen bij aan het broeikaseffect met gevolgen voor een groot aantal soorten en leefgebieden. Ook activiteiten voor duurzame energie kunnen negatieve effecten
hebben op de Europese natuur. Denk aan grootschalig landgebruik voor biobrandstoffen
als koolzaad (olie), hoogspanningsmasten en windmolens met aanvaringsrisico’s voor
vogels en waterkrachtcentrales die trekroutes blokkeren voor trekvissen zoals zalm.
Windparken in of nabij een Natura 2000-gebied zijn in de praktijk vaak mogelijk, bijvoorbeeld het windpark bij Urk. Wel moet vooraf worden aangetoond dat er geen significante
25
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negatieve effecten te verwachten zijn op onder de Richtlijnen aangewezen soorten of
leefgebieden. Grootschalige projecten vereisen vrijwel altijd een m.e.r.-procedure. Omdat
windenergie vaak op bezwaren stuit van omwonenden of milieuorganisaties worden aanvragers van een vergunning gedwongen rekening te houden met de verschillende belangen. Recent kregen o.a. geplande windmolenparken in het Reichswald26 en in Reusel-De
Mierden (bezwaar gegrond verklaard november 2014) te maken met zowel lokale als
grensoverschrijdende lokale bezwaren vanwege nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

2.1.7 Exploitatie / Jacht
In Nederland is er sprake van jacht/schadebestrijding (o.a. grootschalig afschot van ganzen), vangst voor illegale handel (o.a. van zangvogels), stroperij (zowel op land als van
zoetwatervis) en het verzamelen van allerlei producten (o.a. paddenstoelen en bessen).
Commerciële vangst van vis en schelpdieren is in ons land van alle vormen van directe
exploitatie de sector met de grootste effecten.
Bij geen enkele in dit rapport beschreven sector is de directe afhankelijkheid van de natuur
zo duidelijk als bij de commerciële visserij. Het verschil tussen goed en slecht visserijbeleid
is enorm, zowel economisch als ecologisch. De Wereldbank en de FAO (2009) toonden in
een gezamenlijke studie aan dat er wereldwijd sprake was van een grote, grotendeels door
overheden gesubsidieerde, overcapaciteit aan visserijboten. Met als effecten onder meer
economische inefficiëntie, een groeiende afhankelijkheid van vissers van subsidies en traag
herstellende visbestanden door overbevissing. Het rapport berekende dat minder intensief
vissen jaarlijks $ 50 miljard kan opleveren. Ook in Europa resulteerde overbevissing in sterk
teruggelopen visstanden, met als gevolg een jaarlijkse derving van € 3 miljard aan inkomsten en een verlies van 100.000 banen (NEF, 2012).
Het EU-quotabeleid heeft inmiddels geleid tot herstel van een aantal visstanden (PBL,
2014). Ook worden Natura 2000-gebieden op de Noordzee ingesteld. De effectiviteit van
het ingezette beleid kan verder worden versterkt door de verduurzaming van de visvloot
26
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te ondersteunen met innovatiesubsidies. Belangrijk is verder om verkeerde prikkels in het
beleid weg te nemen. Zo zijn er vissers die bijdragen aan verduurzaming door te vissen met
een grotere maaswijdte. Daarmee vangen ze minder ondermaatse schol. Maar in plaats
van een beloning worden deze vissers nu nog gekort op hun zeedagen.

2.1.8 Recreatie
Recreatie is één van de sectoren die in de rapportages van de Europese lidstaten (EU,
2015) frequent wordt genoemd als bedreigend voor de natuur. Maar in tegenstelling tot
de landbouw worden deze bedreigingen meestal niet als zeer ernstig aangemerkt. De mate
waarin recreatie verstoort verschilt per soort en is verder afhankelijk van o.a. de hoeveelheid geluid, de snelheid van de verstoringsbron, de plek van de verstoring (verstoring op
land is meestal minder ernstig dan vanuit de lucht of vanaf het water) en de voorspelbaarheid van de route van de verstoringsbron (Krijgsveld et al, 2008).
Recreatie betekent niet per definitie een bedreiging voor de natuur. Het kan ook een
sterke bondgenoot zijn. Van de Laar en Lycklama (2012) vergeleken drie uiterwaardengebieden: het Natura 2000-gebied de Gelderse Poort en de meer agrarische uiterwaarden
de Midden-IJssel en de Brabantse Bedijkte Maas. Natura 2000-gebied Gelderse Poort is
als enige volledig toegankelijk en combineert deze toegankelijkheid zowel met de hoogste natuurwaarden als met de hoogste waarde van de vrijetijdseconomie. Een duidelijke
win-winsituatie dus, waar natuur, ondernemers en recreanten allen baat bij hebben.

2.2

Conclusies		
•
•
•

34

De sectoren met het grootste effect op de natuur zijn landbouw, waterbeheer, grondstoffenwinning, infrastructuur/wegtransport, bouw, energie, exploitatie/jacht en
recreatie.
Deze sectoren hebben vaak negatieve effecten op soorten en hun leefgebieden, met
landbouw als absolute koploper in zowel frequentie als ernst.
Daarnaast zijn er veel voorbeelden van positieve onderlinge relaties tussen natuur en
economische sectoren, met name op het gebied van hoogwaterveiligheid en recreatie.
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•

Het koppelen van functies heeft evidente voordelen, maar blijkt in de praktijk lastig
realiseerbaar. Dat komt onder meer door het ontbreken van coherentie in beleid.
Daarnaast speelt een gebrek aan samenwerking en gemis van integrale doelen hier
een rol. Nadelig is bovendien dat de maatschappelijke baten van natuur niet of slechts
ten dele worden meegenomen in de besluitvorming.

Het volgende hoofdstuk verkent hoe effectief en efficiënt de bescherming van soorten en
hun leefgebieden is geborgd door de Habitat- en Vogelrichtlijn.         
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3.

BORGING VAN NATUUR IN WETGEVING
In de voorgaande hoofdstukken kwamen achtereenvolgens de waarde van natuur, de achteruitgang van natuur en de effecten van de meest relevante economische sectoren op de
natuur aan bod. Dit hoofdstuk beziet de rol van wetgeving bij de bescherming van natuur.
De noodzaak natuur te behouden en te beschermen is evident. Het is ook een basisvoorwaarde voor een op duurzaamheid gerichte samenleving. Natuurbescherming vereist
niet alleen goede private initiatieven maar zeker ook een effectieve wet- en regelgeving.
Internationaal zijn er diverse door Nederland ondertekende natuurbeschermingsverdragen27, zoals het Biodiversiteitsverdrag (CBD), het Verdrag van Bern inzake het behoud van
wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa, en verdragen gericht op
het behoud van migrerende diersoorten (CMS), walvissen (IWC), wetlands (Ramsar) en
de handel in bedreigde soorten (CITES). Dit rapport richt zich op de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn en de uitvoering daarvan in Nederland.

3.1

De Vogel- en Habitatrichtlijn		
De Vogelrichtlijn (1979) richt zich expliciet op behoud van vogelsoorten, inclusief beperking
van jacht en handel, en inclusief de bescherming van leefgebieden die voor die vogels van
belang zijn.
De Vogelrichtlijn heeft als doel28:
•

“Instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op een niveau
dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen,
waarbij zij tevens rekening houden met economische en recreatieve eisen.”

De Vogelrichtlijn vereist dat lidstaten de nodige maatregelen nemen om “een voldoende
gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand
te houden of te herstellen” van alle vogelsoorten. Beschermde gebieden dienen te worden
aangewezen voor 187 soorten (voorkomend op bijlage I van de Richtlijn) en voor geregeld
in die lidstaat voorkomende trekvogels. Daarnaast heeft de Vogelrichtlijn specifieke bepalingen voor de jacht op en handel in bepaalde vogels, voorkomend op bijlagen II en III bij
de Richtlijn.
De Habitatrichtlijn (1992) richt zich op de bescherming van wilde dier- en plantensoorten,
mede door het in stand houden van hun leefgebieden29.
De Habitatrichtlijn heeft als doel30:
•
•
•

“Bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.”
“Natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van communautair belang in
een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen.”
“In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden
met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en
lokale bijzonderheden.”

27

www.cbd.org, www.coe.int/bernconvention, www.cms.int, www.iwc.org, www.ramsar.org, www.cites.org

28

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

29

‘Habitat’ is een ander woord voor leefgebied van een bepaalde soort.

30

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
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Vrij vertaald: de EU wil biodiversiteit behouden door bepaalde soorten en hun leefgebieden (‘van communautair belang’) te beschermen, rekening houdend met andere belangen.
De Habitatrichtlijn vereist dat lidstaten beschermde gebieden aanwijzen voor natuurlijke
habitats die zijn opgenomen in bijlage I en dier- en plantensoorten uit bijlage II die in die
lidstaat voorkomen. Daarnaast dienen lidstaten beschermende maatregelen te nemen
voor soorten en hun voortplantings- en rustplaatsen uit bijlage IV bij de richtlijn. Tenslotte
heeft de richtlijn een bijlage V met soorten waar de lidstaten beschermende maatregelen
voor kunnen nemen om te voorkomen dat vangst of jacht ten koste gaat van die soort.
Voor beide richtlijnen geldt dat het aanwijzen van gebieden uitsluitend gebeurt op basis
van ecologische criteria, en dat vervolgens bij de uitvoering van beheerplannen en andere
beschermingsmaatregelen rekening wordt gehouden met economische, sociale en culturele aspecten.

3.1.1 Natura 2000
Het Natura 2000-netwerk omvat bijzondere beschermingszones die zijn en zullen worden aangewezen op grond van zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn. Het huidige Natura
2000-netwerk heeft inmiddels een redelijke dekking voor de op land voorkomende soorten
en leefgebieden uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. In zee voorkomende soorten hebben in
de meeste landen veel minder aandacht gekregen.

3.1.2 Vogel- en Habitatrichtlijn zijn meer dan Natura 2000
Zoals uit het voorgaande blijkt, omvatten de Vogel- en Habitatrichtlijn meer dan alleen
beschermde gebieden. Beschermende maatregelen voor soorten uit beide richtlijnen gelden ook buiten Natura 2000-gebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bejagen, wegvangen,
plukken en het op andere wijzen exploiteren van dieren en planten die ten koste kunnen
gaan van de overlevingskansen van een soort. Maar het gaat ook om activiteiten (bijv.
landbouw) die niet direct gericht zijn op exploitatie van dieren en planten, maar waarvan
de uitvoering wel ten koste kan gaan van hun overlevingskansen.

3.2

Natuurwetgeving in Nederland
In Nederland worden beide richtlijnen uitgevoerd door de Flora- en faunawet (2002) en
de Natuurbeschermingswet (1998). Deze wetten zullen, tezamen met de Boswet, vervangen worden door de Wet natuurbescherming. De Tweede Kamer is op 1 juli 2015 akkoord
gegaan met het wetsvoorstel hiertoe.
De Nederlandse Natura 2000-gebieden vallen grotendeels binnen het Natuurnetwerk
Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het is een samenhangend netwerk van in (inter)nationaal opzicht belangrijke, duurzaam te behouden
ecosystemen (LNV, 1990).
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Met publicatie in de Nota Ruimte kreeg de EHS wettelijke status. Sinds 2011 wil het Rijk
de EHS ‘geijkt gaan realiseren’ en de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid decentraliseren naar de provincies. Rijk en provincie hebben de omvang en de ligging van het
Natuurnetwerk Nederland (de herijkte EHS) nog niet vastgelegd.31

3.2.1 Relatief klein oppervlak van Nederlandse natuur binnen Natura 2000
De European Environmental Agency zegt in haar ‘State of Nature in the EU’ (2015): “The
lowest terrestrial coverage [of Natura 2000 designated areas] was reported in the United
Kingdom (5.1%), France (8.5%), Germany (9.3%) and the Netherlands (9.3%).” Inmiddels is
het Nederlandse percentage hoger32.
Gezien het relatief kleine oppervlak van ons land in vergelijking met andere Europese
landen, betekent dit lage percentage dat ons land ook qua totaaloppervlak relatief weinig
bijdraagt.
Het totale areaal van alle Europese Natura 2000-gebieden bedraagt circa 59 miljoen
hectare. De Nederlandse Natura 2000-gebieden bedragen in totaal 17.370 km2, waarvan
11.807 km2 kust- en getijdegebieden en 5.563 km2 landoppervlak en zoetwater33.

31

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

32

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

33

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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3.2.2 	 Uitvoering loopt achter
Na een eeuw waarin natuurgebieden in ons land steeds verder versnipperden, is ook de
afgelopen jaren meer natuur verloren gegaan dan er is bijgekomen (zie hoofdstuk 1). Deze
paragraaf gaat in op de factoren die hier een rol spelen.
Eén van de oorzaken van het gebrek aan natuurbeschermingsresultaat ligt in de vertraagde
uitvoering. Nederland heeft - net als alle overige lidstaten - herhaaldelijk vooraf gestelde
deadlines gemist. Allereerst bij het omzetten van de richtlijnen in nationale wetgeving.
Nederland had namelijk de Europese regels op een onvolledige en deels incorrecte wijze
omgezet, hetgeen op zijn beurt vertraging heeft veroorzaakt in de juiste toepassing en
uitvoering van de richtlijnen.
Vervolgens is vertraging opgetreden bij aanwijzing van de Natura 2000-gebieden, op land
en zeker op zee. Nederland heeft lange tijd onvoldoende gebieden aangewezen en is nog
steeds bezig met het voltooien van de aanwijzing van een aantal Natura 2000-gebieden.
Dat heeft ook de nodige vertraging veroorzaakt bij de totstandkoming en vaststelling van
beheerplannen. De oorspronkelijke doelstelling was dat er per december 2013 beheerplannen zouden zijn voor alle Natura 2000-gebieden. In augustus 2015 zijn van de 162
Nederlandse Natura 2000-gebieden slechts 6 beheerplannen definitief vastgesteld, 17
andere beheerplannen verkeren in de ontwerpfase34.

3.2.3 Naleving onder de maat
Goede wetgeving is pas effectief als deze goed wordt uitgevoerd en nageleefd. Dat lijkt
slecht op orde bij de Nederlandse natuurwetgeving. In de praktijk doet zich een veelheid
aan problemen voor. Een selectie hiervan:
•

34
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Mitigatie en compensatie worden bij de bescherming van soorten gebrekkig uitgevoerd. In een ontheffing van de Flora- en faunawet worden voorwaarden opgesteld om

De voortgang is interactief te bekijken op http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx
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•
•

•

3.3

negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken (zgn. mitigatie) of om te vernietigen
leefgebied elders te compenseren. Op basis van een steekproef concluderen Bosman
et al (2011) dat verplichte, in een ontheffing opgenomen compenserende maatregelen
slechts in 10% van de gevallen tijdig en volledig zijn uitgevoerd.
Gedragscodes blijken wel te leiden tot meer bewustwording, maar nog niet tot de
gewenste ecologische effectiviteit. Met name de uitvoering in het veld en het verzamelen van informatie na de werkzaamheden zijn zwakke punten (Veen et al, 2011).
Cumulatie-effecten in relatie tot Natura 2000-gebieden lijken onvoldoende te worden
gewogen (Veen et al, 2011). Een vergunning onder de Natuurbeschermingswet kan
worden gegeven als een activiteit geen significant effect heeft op een populatie. Als er
echter meerdere activiteiten worden ondernomen die allemaal effect hebben op een
bepaalde populatie, dan kunnen deze activiteiten samen wel degelijk een significant
effect hebben. Daarom is er ook de wettelijke verplichting cumulatieve effecten te
beoordelen.
Op 1 oktober 2010 trad de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in
werking. Deze maakt het mogelijk dat het bevoegd gezag één geïntegreerde omgevingsvergunning afgeeft voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. De aanwezigheid van beschermde soorten en/of hun leefgebied blijkt vrijwel niet mee te worden
genomen in de WABO-procedures, waardoor de wettelijke bescherming van plant- en
diersoorten tekortschiet (Schmidt en Kersten, 2012).

Natuurwetgeving werkt, mits goed uitgevoerd
In het voorgaande is geschetst dat uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn achter loopt
op schema. Echter, daar waar Nederland en andere Europese landen al wel soorten en
gebieden hebben beschermd, zijn de resultaten vaak positief. Dit benadrukt dat de wetgeving werkt, mits zij goed wordt uitgevoerd. Daar moet aan worden toegevoegd dat het tot
wel 10 jaar kan duren voordat natuurbeschermingsmaatregelen zich vertalen in een groei
van populaties (Pellissier et al, 2014).
In deze paragraaf passeert een aantal rapporten en onderzoeken de revue die wijzen op
effectiviteit van de natuurwetgeving. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van specifieke soort- en gebiedsbescherming binnen de Vogel- en Habitatrichtlijn die tot direct
resultaat leidden en/of waaruit lessen getrokken kunnen worden voor de toekomst.

3.3.1 Vogelrichtlijn heeft meetbaar positief resultaat op Bijlage 1-soorten
Tien wetenschappers deden onderzoek naar het effect van de Europese Vogelrichtlijn
op de soorten uit Bijlage 1 van deze richtlijn. In juli 2015 publiceerden zij erover in
‘Conservation Letters’, het wetenschappelijke tijdschrift van de Society for Conservation
Biology. Voor hun onderzoek analyseerden zij grote, recente datasets met populatietrends
van alle in de EU broedende vogelsoorten tussen 1980-2012 en 2001-2012. Zij concluderen
dat de populaties van soorten uit Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn in beide tijdsvakken significant meer positieve trends laten zien dan soorten die niet op die lijst staan35. Sanderson
et al.: “Dit is een zeldzaam bewijs van de meetbare positieve impact van een multilaterale
natuur-beschermingsovereenkomst, wat aantoont dat dergelijke overeenkomsten meetbare voordelen kunnen brengen, zelfs in een tijd van ongekende klimaatverandering.”

35

Let wel: dit betekent niet dat het doel van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor alle soorten van Annex 1 behaald is.
Het laat alleen zien dat populaties van soorten van Annex 1 relatief minder achteruitgegaan zijn of meer in aantal
zijn toegenomen dan soorten die niet op die Annex staan. Oftewel: dat de richtlijnen lijken te helpen om haar
doelen te bereiken.
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3.3.2 State of Nature EU bevestigt impact Vogelrichtlijn en nut Natura 2000
In de ‘State of Nature in the EU’ (EEA, 2015) worden vergelijkbare conclusies getrokken
over de toename van populatiegroottes van Vogelrichtlijn Bijlage 1-soorten: “Many of the
birds listed in Annex I of the Birds Directive, for which Special Protection Areas (SPAs) must
be designated, have populations which are increasing, although often these species are not
considered secure. This suggests that setting Natura 2000 sites is an effective conservation
measure which also benefits non-target species. Additionally, birds for which a Species
Action Plan (SPA) has been agreed have a slightly higher proportion, with increasing
populations.”
Het rapport geeft aan dat deze soorten daarmee niet meteen stabiel zijn, maar ziet het net
als de voornoemde wetenschappers en het Nederlandse PBL (zie 3.3.3) als een bevestiging
van de effectiviteit van bescherming middels Natura 2000-gebieden.

3.3.3 Biodiversiteitsverlies in Nederland afgeremd
In 2010 kon het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het eerst aangeven dat de
snelheid waarmee biodiversiteit in Nederland verloren gaat gemiddeld genomen afgenomen was: “In 2010 is de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland geremd, maar
niet gestopt. […] De achteruitgang is geremd door de uitbreiding en het herstel van natuur
en de verbetering van de milieucondities. Deze remming is zichtbaar bij zowel de soorten- als de ecosysteemcomponent van biodiversiteit. De achteruitgang is nog niet gestopt
omdat populaties van kwetsbare soorten en de natuurkwaliteit van kwetsbare ecosystemen nog steeds achteruitgaan.”
In de Balans van de Leefomgeving (PBL, 2014) werd deze trend bevestigd: “Het aantal
bedreigde soorten in Nederland neemt niet langer toe, maar de toestand is nog lang niet
op het gewenste niveau. Het ruimtelijk, milieu- en natuurbeleid begint zijn vruchten af
te werpen. Het areaal natuur is vergroot, herstelmaatregelen worden uitgevoerd en de
milieu- en watercondities zijn verbeterd. Door deze inspanningen neemt sinds 2005 het
aantal bedreigde soorten niet meer toe. Deze verbetering is niet bij alle soortgroepen zichtbaar. Bij vlinders en amfibieën bijvoorbeeld is de gemiddelde trend nog negatief. Ook bij de
meeste ecosystemen vlakt de trend van de achteruitgang af, bij het ecosysteem moeras is
er sprake van verbetering.[….] Gemiddeld gezien is de achteruitgang van de beschermde
natuur langzaam afgeremd en deze lijkt nu te stoppen36. ‘Gemiddeld gezien’ betekent dat er
ook soorten en ecosystemen zijn waarbij de achteruitgang niet is gestopt. Het beleid streeft
ernaar de achteruitgang van alle beschermde soorten en ecosystemen te stoppen en zelfs
te verbeteren.”

3.3.4 Natuurwetgeving ecologisch en sociaal-economisch effectief
In haar studie van 2012 noemt het PBL de Nederlandse natuurwetgeving, inclusief uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn, ecologisch effectief: “De natuurwetgeving is ecologisch effectief, omdat de aanwezigheid van kwetsbare, beschermde soorten en gebieden
wordt meegewogen in de vergunning- of ontheffingsaanvraag bij activiteiten als nieuwbouw, het slopen van gebouwen of het kappen van bomen. De gedragscodes van de Floraen faunawet zorgen voor een hogere bewustwording en betere gegevensverzameling.”
Tevens ontkracht het PBL de theorie dat Nederland ‘op slot zou zitten’ (zie ook 1.1.3): “De
Natuurbeschermingswet beschermt de Natura 2000-gebieden en reguleert effecten die van
36
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Belangrijke formulering: ‘de trend van achteruitgang vlakt af en het verlies lijkt nu te stoppen.’ Soms wordt deze
genuanceerde paragraaf samengevat als ‘verlies aan biodiversiteit in NL is gestopt’, wat onjuist is.
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buiten op deze gebieden inwerken. […] Nederland gaat niet op slot door de bescherming
van soorten en habitats. Slechts bij een klein deel van de vergunning- en ontheffingsaanvragen kan het project of de activiteit niet doorgaan vanwege ontoelaatbare effecten. Voor
het vinden van een balans tussen bescherming en uitvoering past het bevoegd gezag vooral
maatregelen toe die schade voorkómen (mitigerende maatregelen) en maatregelen om
het leefgebied elders te herstellen (compenserende maatregelen). De natuurwetgeving lost
zo de inherente spanning op tussen het collectieve belang van de bescherming van natuur
versus de private belangen bij de uitvoering van activiteiten.”

3.3.5 Succesvolle herintroductie van bever en otter
Bever (Castor fiber) en otter (Lutra lutra) staan op Bijlage 2 van de Habitatrichtlijn: ‘dier- en
plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van
speciale beschermingszones vereist is’.
De herintroducties van de bever en de otter in Nederland zijn succesvol verlopen.
Tussen 1988 en 2014 zijn 163 bevers uitgezet op verschillende locaties37, als eerste in de
Biesbosch. In 2005 waren er naar schatting van Staatsbosbeheer 200 bevers, in 2012 was
dat aantal 600 en nu naar schatting 900-1000.
De otter werd in 2002 weer uitgezet in het natuurgebied ‘Weerribben-Wieden’. Inmiddels
hebben volgende generaties zich verspreid over zeven provincies met in 2014 een
geschatte populatie van rond de 140 otters38.
Het gebied Weerribben-Wieden werd in januari 2015 aangewezen als Natura 2000-gebied,
onder meer vanwege de Bijlage 2-status van de otter, wat de kans op succes voor de otter
in Nederland verder vergroot.
De herintroductie van deze zoogdieren is niet alleen ecologisch succesvol verlopen.
Deze iconische soorten hebben een grote aantrekkingskracht op natuurliefhebbers en
recreanten. Carla Schönknecht-Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zeeland, zegt
daarover in het in januari 2015 verschenen boekje ‘De komst van de bever en otter naar
Zeeland’: “Zeeland maakt zich op voor de komst van de otter en de bever. De afgelopen
decennia is hard gewerkt aan het Natuurnetwerk Nederland. Natuurgebieden zijn robuust
ontwikkeld en met elkaar verbonden. Dit heeft geleid tot een aaneengesloten netwerk
van natuurgebieden en inherent hieraan de verspreiding en een toename van soorten. De
otter en de bever liften hierop mee en zijn in staat geweest om, na de herintroductie in
Nederland, zich succesvol te reproduceren en te verspreiden. Dit was zo succesvol dat de
bever aan de grens van Zeeland is gearriveerd en de otter nadert. […] Ik hoop dat op afzienbare termijn de otter en de bever deel gaan uitmaken van onze kenmerkende Zeeuwse
soorten als bijvoorbeeld zeehond, bruinvis, kluut, dwergstern en patrijs! De terugkeer van
otter en bever is de kroon op het natuurbeleid en voegt aansprekende iconen toe aan
Zeeland!”
Dergelijk zichtbaar ecologisch succes, gecombineerd met kansen voor de toerisme- en
recreatiesector, vergroot het draagvlak voor natuurbeschermende maatregelen.

37

www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
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Genetische monitoring van de otterpopulatie 2013/2014, A.T. Kuiters et al, februari 2014
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3.3.6 Ruimte voor de Rivier: natuuroplossingen voor sociaal-economische
problemen
Na de wateroverlast van 1995 en 1998 besloot de Nederlandse overheid in 2000 tot een
nieuwe aanpak voor de hoogwaterproblematiek. Daarbij werd gekozen voor een ruimtelijke oplossing boven een civieltechnische aanpak. Anno 2015 is ‘Ruimte voor de Rivier’39
uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van drie ministeries, vier provincies, vier
gemeentes en acht waterschappen. Het programma uit 2007 streeft ernaar de uitvoering
in 2017 te hebben gerealiseerd.
De Vogel- en Habitatrichtlijn en Ruimte voor de Rivier versterken elkaar. Enerzijds hebben
de richtlijnen, en de gebieds- en resultaatgerichte aanpak die daarbij centraal staat, bijgedragen aan het maken van de keuze voor de ruimtelijke oplossing. Anderzijds draagt de uitvoering van Ruimte voor de Rivier bij aan behoud van de Natura 2000-gebieden en diverse
daarin voorkomende soorten. Daaronder ook tot de verbeelding sprekende soorten als de
bever.
De Grensmaas was een van de eerste Natura 2000-gebieden waar een beheerplan voor is
opgesteld. Dit beheerplan laat voorbeeldig zien dat een systeemvisie als Ruimte voor de
Rivier een uitstekende basis is voor uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Andere
voorbeelden van Natura 2000-gebieden waar deze systeemvisie wordt toegepast zijn de
Gelderse Poort, Loevestein, Uiterwaarden van de IJssel, Uiterwaarden van de Nederrijn en
Uiterwaarden van de Waal.
Het Strategisch Kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier en Ruimte
voor Natura 2000 zegt hierover: “Voor het hele rivierengebied geldt dat de maatregelen
voor veiligheid, mits goed gelokaliseerd, tevens een versterking opleveren van de Natura
2000 waarden. […] De te nemen ruimtelijke maatregelen voor veiligheid in het kader van
Ruimte voor de Rivier kunnen bijdragen aan de duurzame instandhouding en versterking
van de Natura 2000 waarden in ons land. Een project waarbij economie en ecologie elkaar
niet in de weg staan, maar elkaars gelijken zijn.”

3.3.7 Muurhagedis bij Maastricht: Groen Belvédère
De muurhagedis (Podarcis muralis) staat op bijlage IV van de Habitatrichtlijn: ‘dier- en
plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd’. De soort
komt in Nederland alleen in Maastricht voor40. Het aantal dieren is na de jaren tachtig
(minder dan 50) weer langzaam toegenomen, tot door menselijke activiteiten leefgebied
en aantallen weer afnamen na 200541. Vanaf 2008 is de populatie weer langzaam toegenomen tot 100-150 individuen in 2014.
Na enkele individuele projecten die ontheffing kregen op voorwaarde van compensatie-activiteiten, werd in 2011 gezocht naar een meer integrale oplossing. In 2013 produceerde
RAVON (Reptielen, Vissen en Amfibieën Onderzoek) een rapport42, in opdracht van de
gemeente Maastricht en Arcadis.
Dit rapport kwam met een structureel voorstel om te werken aan leefgebied voor
een duurzame populatie (geschat op circa 500 individuen). Dit jaar is een belangrijk
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Reptielen in Maastricht voor de toekomst behouden, Ravon, 2013
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onderdeel opgeleverd. De Belvédèreberg, een voormalige vuilstort, is ingericht als een
voor Nederland uniek nieuw kernleefgebied voor de muurhagedis. Wethouder Gerdo
van Grootheest43: “Dit project laat zien dat het inpassen van infrastructuur in een gebied
wel degelijk hand in hand kan gaan met de natuurbelangen. Door het aanleggen van een
nieuw groot groen raamwerk met veel verbindingen wordt het leefgebied van deze unieke
bewoners van Belvédère zelfs verbeterd en vergroot.”

3.3.8 Convenant Rugstreeppad
De streng beschermde rugstreeppad (Epidalea calamita) is een soort van zandige terreinen
met een hoge dynamiek. Een kleine, tijdelijke poel, zoals bijvoorbeeld een met regenwater
gevulde waterplas, is al voldoende voor de voortplanting. Dit soort omstandigheden komt
vaak voor op bouwterreinen. Ontwikkelaars komen dan ook regelmatig in aanraking met
deze soort.
De soort is in de Noordoostpolder breed verspreid, waardoor het risico voor ontwikkelaars
aldaar relatief groot is. Provincie Flevoland bedacht daarom een integrale oplossing die
duurzame instandhouding van de soort garandeert. Die oplossing staat beschreven in het
‘Rugstreeppaddenmanagementplan voor de Noordoostpolder’44 en resulteerde in 2011
in een Convenant Rugstreeppad. Omdat de rugstreeppad door het convenant voldoende
zal worden beschermd, kon er een zogenaamde generieke ontheffing worden afgegeven
zodat niet voor iedere bouwactiviteit apart ontheffing hoeft te worden aangevraagd45.
Deze pro-actieve werkwijze vermindert de risico’s en de administratieve lasten aanzienlijk.
Deze nieuwe manier van werken voldoet aan de Europese regelgeving en kan dus op meer
plaatsen en ook voor andere soorten worden nagevolgd (Mendelts en Boerema, 2012).
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http://www.belvedere-maastricht.nl/leefgebied-muurhagedis-en-hazelworm-op-belvedereberg-in-gebruik-genomen/
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http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/rugstreeppaddenmanagement/
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http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/landelijk-gebied/projecten/op-de-bres-voor-de-rugstr/
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Een succesvol onderdeel van het plan is de aanleg van beoogde nieuwe poelen.
Landschapsbeheer Flevoland zocht in opdracht van provincie Flevoland locaties voor realisatie van 40 nieuwe poelen voor rugstreeppadden. Dat werden er uiteindelijk zelfs 44, in
grote meerderheid op of nabij boerenerven. De eigenaren van de poelen blijken enthousiast. Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland: “Het enthousiasme van de agrariërs
is geweldig om te zien en zo’n pro-actieve benadering levert voor deze soort waarschijnlijk
een betere bescherming op dan elk afzonderlijk klein project apart te mitigeren.”
Hoewel deze aanpak veelbelovend is, blijken er knelpunten in de uitvoering. Het beheer
van sloten kan meer afgestemd worden op de eisen van de rugstreeppad. Weinig boeren
en tuinders hebben dit opgepakt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat agrariërs dan in
overleg moeten met het waterschap. Ook maatwerk bij het peilbeheer komt niet van de
grond (Spikmans et al, 2014).

3.3.9 Twee decennia korenwolfbeleid
De korenwolf of hamster (Cricetus cricetus) werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw door
veel partijen gezien als een voorbeeld van doorgeschoten natuurwetgeving. Reden hiervoor was dat de bouw van een bedrijventerrein vertraging opliep toen bleek dat deze
beschermde soort ter plekke voorkwam. In een recent verschenen rapport worden twee
decennia korenwolfbeleid geanalyseerd (Schuerhoff en Ruijs, 2015). De belangrijkste conclusie is dat het beleid heeft geleid tot een grotere korenwolfpopulatie én breder gedragen
beleid. De soort wordt nu gezien als een positief symbool voor het Limburgse landschap.
Schuerhoff en Ruijs noemen een aantal redenen voor het succes. Allereerst zijn de huidige
maatregelen, die zijn gebaseerd op jaren onderzoek, beter uitvoerbaar voor agrariërs en
dragen bovendien bij aan betere bodemvruchtbaarheid en minder erosie. Daarnaast blijkt
het beleid te leiden tot meer biodiversiteit en een kenmerkend Zuid-Limburgs cultuurlandschap. De verbreding van het beleid zorgde voor meer lokaal draagvlak. Het aanstellen van
een centraal aanspreekpunt was belangrijk om de balans tussen de belangen van natuur
en agrariërs te bewaken.
Boswachter Frans Kapteijns van Natuurmonumenten bevestigt dat de aanvankelijke weerstand bij boeren is omgeslagen in steun: “Iedereen heeft de hamster omarmd.”46 Ondanks
de significante groei van de hamsterpopulatie en de verbetering van de structurele randvoorwaarden is het nog te vroeg om te spreken van een volledig succes, aangezien er nog
geen sprake is van een levensvatbare populatie.

3.3.10 Gebieds- en soortbescherming door agrariërs: Olde Maten en
Veerslootslanden
Het Overijsselse Natura 2000-gebied ‘Olde Maten en Veerslootlanden’ omvat één van de
laatst bewaard gebleven restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse
laagveengebied. Het gebied is gekozen als speciale beschermingszone vanwege zowel het
habitattype als voor vijf beschermde soorten.
In het gebied is natuurorganisatie Staatsbosbeheer actief gaan samenwerken met de
Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten (ANV). In de loop van de komende jaren
wordt het dagelijks beheer van dit bijzondere cultuurhistorische natuurgebied door
Staatsbosbeheer overgedragen aan deze ANV. In een persbericht van augustus 2015 kondigt agrarische natuurvereniging Horst en Maten een excursie aan in de Olde Maten: “In
46
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http://www.eo.nl/ditisdedag/radio/item/is-20-jaar-investeren-in-korenwolf-geslaagd/
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het erg afwisselende landschap komen vele honderden soorten insecten en dergelijke kleine
diertjes voor, waaronder de vlinders de meest opvallende zijn in hun verschijningsvorm.
Veel soorten zijn heel nuttig voor de landbouw omdat hun larven vaak soorten onderdrukken die hinder in de landbouw veroorzaken.”

3.3.11 Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee
In 2005 oordeelde de rechter positief over een bezwaar van de Waddenvereniging en
Vogelbescherming tegen een afgegeven vergunning voor mechanische kokkelvisserij in
Natura 2000-gebied de Waddenzee. In 2005 en in 2008 werd ook een vergunning voor het
verzamelen van mosselzaad in de Waddenzee vernietigd. Deze uitspraken resulteerden
in een convenant tussen natuurorganisaties, de visserijsector en het verantwoordelijke
ministerie met als uiteindelijke doel verduurzaming van de visserij in 2020. Onderdeel
van de afspraken is de opzet en financiering van het herstelprogramma ‘Naar een rijke
Waddenzee’47.
Imares Wageningen UR concludeert dat de kokkels in de Waddenzee zich goed hebben
hersteld48. De kokkelbanken liggen nu op 20 procent van de droogvallende wadplaten.
Kokkels vormen een onmisbare schakel in een gezonde en rijke Waddenzee; in een paar
weken filteren de kokkels samen al het water in de Waddenzee. Daarnaast vormen ze een
stevige bodem voor mossels en voedsel voor vogels, platvissen en krabben.
Boswachter Erik Jansen van Natuurmonumenten is verheugd: “Ook de trekvogels die
schelpdieren eten lijken zich te herstellen.” Doordat de kokkels zich herstellen en slechts
een klein deel handmatig wordt weggevist kan er ook worden gevist op kokkels in
jaren met weinig broedval. Dat is van groot belang voor de handkokkelaars. Volgens de
Vereniging van Handkokkelaars ‘Handkracht Verder’ zorgt het akkoord voor continuïteit
van de handkokkelvisserij en laat het zien dat natuur en economie in de Waddenzee goed
samen kunnen gaan49.
47

http://www.cbd.int/doc/world/nl/nl-nr-05-en.pdf
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http://www.natuurbericht.nl/?id=14367

49

http://ophandkrachtverder.nl/afspraken-waddenzee
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3.3.12 Lessen uit de praktijk
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn blijken in de praktijk goed te kunnen voldoen om de
beoogde natuurbeschermingsdoelen te realiseren. Diverse voorbeelden uit dit hoofdstuk
laten dat zien. Voorwaarde is uiteraard dat de richtlijnen goed worden uitgevoerd. Deze
paragraaf vat de algemene lessen uit de genoemde voorbeelden samen.

48

•

Soort- en gebiedsbescherming werken
In de praktijk blijken de Vogel- en Habitatrichtlijn goede instrumenten om wezenlijk bij te dragen aan bescherming van soorten en gebieden. Dit is de conclusie uit
diverse publicaties. Wel is het aantal publicaties nog beperkt. Dat is evenwel goed
te verklaren: ook in Nederland ontbreken nog de meeste beheerplannen van Natura
2000-gebieden. De uitvoering is vaak suboptimaal (onvoldoende naleving of juist te
strikt). Daarnaast ligt de kern van de achteruitgang veelal in (externe) drukfactoren en
die moeten juist door ander beleid worden beperkt. Daarnaast laten natuurbeschermingsresultaten soms lang op zich wachten.

•

Soorten zijn ambassadeurs van hun leefgebieden
Soorten staan nooit op zichzelf, maar maken deel uit van een ecosysteem.
Bescherming van het leefgebied van één soort heeft altijd voordelen voor andere
dieren en planten in hetzelfde gebied. Die zelfversterkende combinatie van soort- en
gebiedsbescherming is zichtbaar in de voorbeelden en is essentieel onderdeel van de
wetgeving en haar doelen. De soortgerichte bescherming heeft bovendien als voordeel
dat stakeholders er communicatief en commercieel hun voordeel mee kunnen doen:
van de gedeputeerde in Zeeland die de bever en otter bij de typisch Zeeuwse soorten
wil noemen tot de boeren in Olde Maten die bezoekers graag rondleiden en wijzen op
de bijzondere beschermde soorten in hun gebied.

•

Integrale aanpak bespaart tijd en geld
Een les voor alle project- en gebiedsontwikkelaars in Nederland: neem de natuurwetgeving vanaf het begin mee in de plannen. Het maakt uitvoering van de wetgeving
eenvoudiger en voorkomt dat voor verschillende gebiedsactiviteiten steeds opnieuw
vergunningen of ontheffingen moeten worden aangevraagd. Als direct in kaart is
gebracht waar een project een beschermd leefgebied en/of een beschermde soort
raakt, en de ontwikkelaars betrekken daar de juiste deskundigen bij, dan wordt het
voldoen aan de wet eenvoudiger. Dat een integrale en pro-actieve aanpak het beste
werkt is zichtbaar in de voorbeelden van muurhagedis, rugstreeppad en hamster.

•

Cross-sectorale samenwerking en functiecombinaties succesvol
Door belangen samen te brengen of minimaal goed af te stemmen kunnen verschillende partijen een gezamenlijk belang krijgen in beheer en inrichting van een bepaald
gebied. Voorbeelden in het klein zijn het Belvedère-gebied in Maastricht, waar
gemeente en private partijen samen met een lokale natuurorganisatie zoeken naar de
beste integrale aanpak. Convenanten kunnen hierbij een nuttig instrument zijn, zoals
de rugstreeppad in de Noordoostpolder en duurzame visserij en natuurherstel in de
Waddenzee illustreren.
De diverse gebieden en projecten die vallen onder Ruimte voor de Rivier illustreren
het beste de meerwaarde van het combineren van functies. Het zijn voorbeelden van
een expliciete keuze voor een dubbele doelstelling: veiligheid én een aantrekkelijke
leefomgeving. Benutting van essentiële natuurfuncties, waterberging en klimaatadaptatie gaan hier samen met soort- en gebiedsbescherming. Zeker in deze tijd van
toenemende klimaatverandering is het essentieel om de uitvoering van de Vogel- en
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Habitatrichtlijn en klimaatadaptatie al vanaf het begin van een project op elkaar af te
stemmen. Ook samenwerking met buur- en andere landen, waar migrerende soorten
van- en naar afreizen, hoort vanzelfsprekend bij de projectaanpak.
De bovengenoemde punten staan niet op zichzelf; er bestaat een duidelijke samenhang
tussen de bovengenoemde lessen.

3.4

Conclusies
•
•
•
•

Steeds meer onderzoeken bevestigen de effectiviteit van de Vogel- en Habitatrichtlijn,
mits deze goed worden uitgevoerd.
Goede planning en uitvoering kosten tijd en zijn gebaat bij goede communicatie tussen
verschillende belanghebbenden vanaf de start van een project of ontwikkeling.
Uitvoering en naleving van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland schieten tekort.
Het toepassen van geleerde lessen kan leiden tot versnelling en verbetering van de
effectiviteit.
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4.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het is zinvol om wetgeving periodiek te evalueren. Dat geldt zeker voor wetgeving
die op termijn grote maatschappelijke doelen beoogt te realiseren, zoals de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Voldoet de wetgeving nog binnen de zich steeds veranderende maatschappelijke context? Zijn de oorspronkelijke doelen van de wetgeving nog steeds geldend? Is de
wetgeving in de praktijk nog immer goed uitvoerbaar en te handhaven? En hoe staat het
met de uitvoering? Een evaluatie kan helpen om zowel de effectiviteit als de efficiëntie van
dit soort wetgeving (verder) te optimaliseren.
Dit rapport levert een bijdrage aan de door de Europese Commissie gewenste ‘Fitness
Check’ van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De analyse die hier is gemaakt van het nut, de
noodzaak en uitvoering van deze richtlijnen heeft geleid tot de volgende conclusies en
aanbevelingen.

4.1

Conclusies
Natuurbehoud cruciaal voor voortbestaan mens
De Millennium Ecosystem Assessment (MEA) uit 2005 heeft geleid tot brede erkenning van
de maatschappelijke waarde van natuur. De MEA onderscheidt vier typen van zogenaamde
‘ecosysteemdiensten’ die de natuur levert.
•
•
•
•

Productiediensten, bijv. hout en vis.
Regulatiediensten, zoals waterveiligheid en klimaatregulatie.
Culturele diensten, bijv. toerisme en recreatie.
Diensten die de voorgaande drie ondersteunen, bijv. nutriëntencycli en
bodemvruchtbaarheid.

De MEA toont aan hoe cruciaal deze diensten, en daarmee bescherming van natuur, zijn
voor de mens.
Europese natuurdoelen nog lang niet behaald
De urgentie en het belang van natuurbescherming zijn groot. De maatschappelijke waarde
van natuur en de door haar geleverde ecosysteemdiensten is onbetwistbaar. Ondanks de
totstandkoming van de Vogel- en Habitatrichtlijn is de afgelopen decennia veel natuur
verloren gegaan. De staat van soorten en hun leefgebieden in Nederland is slecht en lijdt
onder de toenemende gevolgen van klimaatverandering. Enkele hoopvolle uitzonderingen
hierop ten spijt zijn de Europese natuurdoelen dan ook nog lang niet behaald.
De slechte staat van de Nederlandse natuur heeft een ongunstig effect op de economie,
omdat een aantal Nederlandse ecosysteemdiensten de afgelopen jaren minder goed zijn
gaan werken (PBL, 2014). Het gaat om essentiële zaken als de voorziening van drinkwater,
het gebruik van niet-drinkwater in onder andere landbouw en industrie, de bodemvruchtbaarheid, de koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Natuurbescherming is ook vanuit
die optiek dan ook geen luxe maar pure noodzaak.
Natuurwetgeving effectief, mits goed uitgevoerd
Een groot aantal voorbeelden laat zien dat natuurwetgeving effectief kan zijn, mits goed
uitgevoerd. Gemeenschappelijk in al die voorbeelden is dat de verschillende belanghebbenden binnen de wettelijke randvoorwaarden goede oplossingen bedenken, samen
uitvoeren, monitoren en waar nodig bijsturen. Heldere rollen en afspraken, sectoroverstijgend werken en continuïteit zijn daarbij belangrijke elementen.
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Natuurwetgeving stelt grenzen en biedt ruimte
Nederland zit niet op slot. Dat betekent echter niet dat alles mag. Logisch, want net zoals
verkeersregels automobilisten verbieden om te snel of door rood rijden - om medeweggebruikers te beschermen of de hoeveelheid geluidshinder te verlagen - verbiedt natuurwetgeving schadelijke activiteiten om soorten en natuurgebieden te behouden. Het behoud
van soorten en natuurgebieden is immers cruciaal voor het voortbestaan van de mens.
Bovendien is de maatschappelijke waarde van ecosysteemdiensten groot. Waar de wetgeving grenzen aangeeft, zijn die nodig. Wel zit er meer rek in de natuurwetgeving dan
wordt gedacht. Verschillende nieuwe instrumenten benutten die ruimte en zorgen voor
een betere balans tussen natuur en ruimtelijke ontwikkelingen. Diverse gedragscodes en
convenanten geven daar goede voorbeelden van.
Uitvoering van natuurwetgeving schiet tekort
De uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn moet onder meer gestalte krijgen in Natura
2000. De totstandkoming daarvan is ernstig vertraagd. Dat geldt voor de aanwijzing van
beschermde gebieden, het formuleren van beheerplannen, de uitvoering en naleving. Dat
ligt mede aan de reactieve houding van de lidstaten, waaronder Nederland. De urgentie
wordt onvoldoende onderkend en daarom krijgen de richtlijnen onvoldoende prioriteit.
Mede voor Nederland kan daar nog aan worden toegevoegd dat de uitvoering en naleving
van de bestaande natuurwetgeving onder de maat is.
Landbouw veroorzaakt de grootste problemen
De landbouw is in Europa en in Nederland de sector met zowel de meest frequente als de
meest ernstige negatieve effecten op natuurgebieden en soorten. Het realiseren van de
Europese natuurdoelen vereist onherroepelijk een natuurvriendelijkere landbouw. Nieuw
beleid dat tot een echte omslag leidt is daarvoor cruciaal.
Beleid gebaat bij meer coherentie
Hoewel het besef van de waarde van natuur en de kennis over natuurwetgeving groeit,
wordt natuur onvoldoende meegenomen in gebieds- en projectontwikkeling. Waar dit wel
gebeurt, levert dat ecologisch en sociaal-economisch winst op; meer natuurbehoud, lagere
kosten, minder tijdrovende processen en meer steun van lokale bewoners en ondernemers. In een aantal gevallen blijken de belangen van economische sectoren en natuur
elkaar zelfs te versterken. Oorzaken van gebrekkige coherentie in het beleid zijn de sectorale organisatie ervan en het systematisch negeren of onderschatten van de grote maatschappelijke waarde van natuur en ecosysteemdiensten.
Aanpassen bestaande natuurwetgeving vertragend en duur
Het is ongewenst als de Fitness Check zou leiden tot de conclusie dat de natuurwetgeving
moet worden aangepast. Aanpassing kan leiden tot een flinke verdere vertraging, terwijl
juist snelle voortgang met de uitvoering prioriteit heeft.
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4.2

Aanbevelingen
Geen herziening bestaande natuurwetgeving
De natuurwetgeving stelt duidelijke grenzen waar effectief natuurbehoud dit vereist, en
biedt tegelijkertijd ruimte voor andere sectoren waar nodig. Met het oog op effectieve en
efficiënte uitvoering van de natuurwetgeving is het van groot belang om geen tijd te verliezen met aanpassing van de richtlijnen. Het zou een kostbare misvatting zijn om te denken
dat nieuwe wetgeving snel kan worden gerealiseerd. Aanpassing van de richtlijnen is niet
alleen ingewikkeld en tijdrovend, maar ook onnodig. Het zou een vorm van kapitaalvernietiging zijn die niet aansluit bij de ambitie van de Europese Commissie om meer kostenefficiënt te werken.
Fundamenteel ander landbouwbeleid noodzakelijk
Landbouw heeft zowel in ernst als frequentie de meest negatieve effecten op de natuur en
loopt daardoor aan tegen maatschappelijke grenzen. Bovendien krijgt de natuur niet de
kans zich structureel te herstellen en haar maatschappelijke diensten te blijven vervullen.
Er zijn enkele positieve voorbeelden van duurzame landbouwpraktijken en dat is hoopgevend, maar het zijn vooralsnog niet meer dan druppels op een gloeiende plaat. Juist binnen de landbouwsector zal een flinke omslag moeten worden gemaakt. Er zijn structurele
oplossingen nodig voor de huidige fundamentele problemen die een direct gevolg zijn van
een beleid gericht op schaalvergroting en intensivering van de productie.
Versnellen uitvoering bestaande natuurwetgeving
Gezien de urgentie en relevantie van het behoud van natuur is het van groot belang de
uitvoering van de richtlijnen te versnellen. Er zijn de afgelopen jaren belangrijke lessen
geleerd, die als basis kunnen dienen voor meer effectieve en efficiënte uitvoering. Er moet
voldoende capaciteit en budget komen om de opgelopen achterstanden in te lopen. Dat is
noodzakelijk omdat er netto nog steeds voor mens en economie belangrijke natuur verloren gaat.
Pro-actief stimuleren van een integrale aanpak
Natuurbelangen vanaf het begin van een proces integreren is effectiever, efficiënter en
kostenbesparend. Procedures kunnen worden verkort en vereenvoudigd, en de diverse
maatregelen kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Het initiatief voor een integrale
aanpak kan zowel worden genomen door de regionale overheid (provincies, gemeenten)
als door private partijen (bedrijfsleven, landbouw- en natuurorganisaties). Er zijn inmiddels
veel voorbeelden van uitvoering van wetgeving waarbij cross-sectoraal wordt samengewerkt. Boeren die een actieve uitvoerende rol krijgen bij natuurbeheer. De toeristensector die letterlijk munt slaat uit ambassadeursoorten in hun regio, zoals de otter of bever.
Infrastructuurbedrijven die meewerken aan ruimte voor de rivier waarbij natuur en veiligheid hand in hand gaan. Deze successen verdienen navolging.
Coherent beleid onontbeerlijk
Er is coherent beleid nodig op de thema’s natuur, landbouw, water, klimaatadaptatie,
infrastructuur, toerisme & recreatie en andere relevante economische sectoren. Een goede
afstemming voorkomt verkeerde interpretaties van de wet en kan belanghebbenden veel
tijd en geld besparen. Betere communicatie en handhaving versterken elkaar; minder misverstanden en minder kans op overtreding van de wet.
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