
 

 
Definitieve versie van 18 september 2013 

NOTA VAN DE COMMISSIE OVER  

DE VASTSTELLING VAN INSTANDHOUDINGSMAATREGELEN VOOR NATURA 

2000-GEBIEDEN 

Het doel van deze nota is de lidstaten een leidraad te verschaffen voor de 

vaststelling van instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden. De nota 

vormt een aanvulling op de nota's van de Commissie over "De aanwijzing van 

speciale beschermingszones" en "De vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen 

voor Natura 2000-gebieden", en moet in samenhang daarmee worden gelezen.  

 

1.  Wat zijn de vereisten van de habitatrichtlijn? 

Artikel 1, onder l) van de habitatrichtlijn bepaalt dat een speciale beschermingszone een 

door de lidstaten bij een wettelijk, bestuursrechtelijk en/of op een overeenkomst 

berustend besluit aangewezen gebied van communautair belang is waarin de 

instandhoudingsmaatregelen worden toegepast die nodig zijn om de natuurlijke 

habitats en/of de populaties van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in een 

gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. 

Artikel 6, lid 1 stelt een algemene instandhoudingsregeling vast die de lidstaten moeten 

toepassen op alle speciale beschermingszones en die geldt voor alle typen natuurlijke 

habitats van bijlage I en soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen, behalve 

die welke in het Natura 2000-standaardgegevensformulier zijn aangemerkt als niet 

significant. 

Artikel 6, lid 1: "De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige 

instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van 

ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, 

bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden 

aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten 

van bijlage II die in die gebieden voorkomen". 

Dit vereist in veel gevallen de uitvoering van positieve, proactieve maatregelen die 

bijdragen tot het bereiken van de algemene doelstelling van de richtlijn. In dat opzicht 

verschilt lid 1 van de andere leden van artikel 6, die gericht zijn op preventieve 

maatregelen om achteruitgang en verstoring te voorkomen (lid 2) en procedurele 

waarborgen bevatten voor de behandeling van plannen en projecten die significante 

gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden (leden 3 en 4). 

Artikel 6, lid 1 is uitsluitend van toepassing op de speciale beschermingszones
1
 in het 

kader van de habitatrichtlijn, terwijl de leden 2, 3 en 4 ook van toepassing zijn op zones 

                                                 
1 In artikel 4, leden 1 en 2 van de vogelrichtlijn worden speciale instandhoudingsmaatregelen 

vastgesteld voor speciale beschermingszones die uit hoofde van de vogelrichtlijn zijn aangewezen. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_NL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_NL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_NL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_NL.pdf
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die uit hoofde van de vogelrichtlijn zijn aangewezen. In artikel 4, leden 1 en 2 van de 

vogelrichtlijn wordt evenwel een aanpak geïntroduceerd voor het beheer van speciale 

beschermingszones die vergelijkbaar is met de aanpak van artikel 6, lid 1, waarbij de 

lidstaten de soorten van bijlage I en regelmatig voorkomende trekvogels moeten 

onderwerpen aan speciale instandhoudingsmaatregelen met betrekking tot hun habitat om 

ervoor te zorgen dat zij overleven en zich voortplanten in hun verspreidingsgebied. Dit 

houdt in dat voor de speciale beschermingszones van de habitat- en de vogelrichtlijn 

vergelijkbare beschermingsregelingen gelden. 

De uitvoering van artikel 6, lid 1 is niet optioneel: voor alle speciale 

beschermingszones moeten de nodige instandhoudingsmaatregelen worden 

getroffen. 

Juridische interpretatie van artikel 6, lid 1 

Het Hof van Justitie heeft in zaak C-508/04 bepaald dat de lidstaten er niet aan kunnen 

ontkomen om alle nodige instandhoudingsmaatregelen te nemen voor Natura 2000-

gebieden. "Uit artikel 6, lid 1 van de richtlijn volgt evenwel dat in alle gevallen, en niet 

"zo nodig", de "nodige instandhoudingsmaatregelen" moeten worden vastgesteld. In 

laatstgenoemde bepaling hebben de woorden "zo nodig" immers enkel betrekking op de 

beheersplannen, en zij kunnen niet worden opgevat als een algemene beperking van de 

verplichting om de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst 

berustende maatregelen vast te stellen. [...]  

De richtlijn stelt de vaststelling van de nodige instandhoudingsmaatregelen dus 

verplicht, hetgeen in dit opzicht elke beoordelingsmarge voor de lidstaten uitsluit. [...] 

Bovendien kunnen eenvoudige bestuurlijke praktijken, die naar hun aard volgens 

goeddunken van de administratie kunnen worden gewijzigd en waaraan onvoldoende 

bekendheid is gegeven, niet worden beschouwd als een uitvoering van de verplichtingen 

die in het kader van de uitvoering van een richtlijn op de lidstaten rusten". 

 

2.  Wat wordt met instandhoudingsmaatregelen bedoeld?  

Overeenkomstig artikel 6, lid 1 moeten instandhoudingsmaatregelen met betrekking tot 

speciale beschermingszones beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen 

natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden 

voorkomen. De ecologische vereisten hebben betrekking op alle ecologische behoeften, 

met inbegrip van de abiotische en biotische kenmerken, die nodig worden geacht voor de 

instandhouding van de typen habitats en soorten, waaronder begrepen hun relatie tot de 

fysieke omgeving (lucht, water, bodem, vegetatie, enz.).  

Deze vereisten zijn op wetenschappelijke kennis gestoeld en moeten per geval worden 

vastgesteld, hetgeen betekent dat de ecologische vereisten binnen een gebied per soort 

anders kunnen zijn en dat ze voor één soort per gebied kunnen verschillen. Het is 

evenwel niet nodig om specifieke instandhoudingsmaatregelen te treffen voor soorten of 
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typen habitats waarvan de aanwezigheid binnen het gebied op het Natura 2000-

standaardgegevensformulier als niet-significant is aangemerkt
2
.  

De nodige instandhoudingsmaatregelen in een Natura 2000-gebied moeten verband 

houden met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 

Instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau definiëren de beoogde toestand of stand 

van de soorten en typen habitats die in het gebied voorkomen. Deze doelstellingen 

moeten worden vastgesteld in relatie tot de mate van instandhouding van elke soort en 

elk type habitat die resp. dat significant aanwezig was toen het gebied werd aangemerkt 

als gebied van communautair belang, zoals opgenomen in het 

standaardgegevensformulier. Het standaardgegevensformulier baseert het algemene 

oordeel over de in een gebied aanwezige typen habitats en soorten op basis van drie 

criteria (de representativiteit, de relatieve oppervlakte en de mate van instandhouding 

voor typen habitats, en de populatie, de mate van instandhouding en het isolement voor 

soorten)
3
.  

De instandhoudingsdoelstelling voor een gebied is om de toestand van de in het gebied 

aanwezige soorten en typen habitats in stand te houden (wanneer de toestand al goed is) 

of te verbeteren. Op deze manier kan elk gebied optimaal bijdragen tot het bereiken van 

een gunstige staat van instandhouding op het passende (nationale biogeografische) 

niveau, rekening houdend met het natuurlijke verspreidingsgebied van de soorten of 

typen habitats.  

Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied zijn vastgesteld, 

kan enige flexibiliteit worden betracht bij de vaststelling en uitvoering van de 

instandhoudingsmaatregelen en kunnen mogelijke alternatieven worden overwogen, 

rekening houdend met de sociaaleconomische activiteiten in de gebieden. 

Instandhoudingsmaatregelen zijn de feitelijke mechanismen en acties die in een Natura 

2000-gebied plaatsvinden ter verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen. 

3. Wanneer moeten de nodige instandhoudingsmaatregelen worden vastgesteld? 

De lidstaten moeten gebieden van communautair belang aanwijzen als speciale 

beschermingszones en de nodige instandhoudingsmaatregelen treffen die vereist zijn 

uit hoofde van artikel 6, lid 1. Dat moet gebeuren binnen zes jaar nadat de Commissie 

het gebied heeft aangemerkt als gebied van communautair belang (overeenkomstig 

artikel 4, lid 4 van de habitatrichtlijn). De aanwijzing van speciale beschermingszones is 

de aanzet tot de uitvoering van artikel 6, lid 1. Hieruit kan worden afgeleid dat de periode 

van zes jaar tussen de vaststelling van een gebied van communautair belang en de 

aanwijzing van het gebied als speciale beschermingszone bedoeld is om de nodige 

instandhoudingsmaatregelen te treffen, zodat die gereed zijn voor uitvoering wanneer het 

gebied wordt aangewezen als speciale beschermingszone. Het is derhalve raadzaam dat 

                                                 
2 Het gaat daarbij om alle soorten met een populatie die qua omvang en dichtheid onbeduidend is ten opzichte 

van de populaties die op het nationale grondgebied voorkomen en om typen habitats die zijn aangemerkt als 
onvoldoende representatief (categorie D). 

3  Zie de nieuwe rapportagerichtsnoeren en het standaardgegevensformulier: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32011D0484 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32011D0484
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de lidstaten ruim voor het verstrijken van deze termijn beginnen met de vaststelling van 

de nodige instandhoudingsmaatregelen. 

Dit is bevestigd in de zaak-Macaronesia (C-90/10), waarin werd vastgesteld dat een 

lidstaat niet aan de verplichtingen voldoet "door niet overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 

2, van richtlijn 92/43 de passende instandhoudingsmaatregelen en een 

beschermingsregeling te hebben vastgesteld of toegepast ter voorkoming van de 

verslechtering van de habitats en van significante verstoringen voor de soorten door de 

juridische bescherming van de speciale beschermingszones op de in beschikking 2002/11 

genoemde zones te verzekeren". De lijst van gebieden van communautair belang was 

meer dan zes jaar eerder goedgekeurd bij die beschikking.  

In de toekomst kunnen de instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden 

worden herzien of aangepast wanneer nieuwe relevante kennis en mogelijke 

veranderingen in de toestand van de betrokken typen habitats en soorten daartoe 

aanleiding geven. 

4.  Manieren om artikel 6, lid 1 ten uitvoer te leggen 

Overeenkomstig artikel 6, lid 1 van de habitatrichtlijn behelzen de nodige 

instandhoudingsmaatregelen: 

- "zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende 

beheersplannen en  

- passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende 

maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke 

habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen". 

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel wordt de keuze aan de lidstaten gelaten. De 

richtlijn stelt de te bereiken doelstellingen en de toe te passen bepalingen vast, maar waar 

het artikel 6, lid 1 betreft laat de richtlijn de praktische uitvoering van deze bepalingen 

over aan de lidstaten. In veel gevallen worden de in artikel 6, lid 1 bedoelde opties 

gecombineerd voor het beheer van Natura 2000-gebieden. 

Beheersplannen 

In de EU-lidstaten wordt veel gebruikgemaakt van beheersplannen. Hoewel de 

habitatrichtlijn op zich niet vereist dat beheersplannen worden toegepast voor Natura 

2000-gebieden, lijken dergelijke plannen de voorkeur te hebben in de meeste lidstaten en 

zijn ze in veel lidstaten zelfs verplicht. 

Over het algemeen formuleren beheersplannen op gebiedsniveau de 

instandhoudingsdoelstellingen van een gebied en de maatregelen die nodig zijn om die 

doelstellingen te bereiken. Beheersplannen worden vaak gebruikt als leidraad voor 

beheerders en andere belanghebbenden bij de instandhouding van Natura 2000-gebieden 

en als instrument om de verschillende sociaaleconomische belanghebbenden en 

autoriteiten te betrekken bij de uitvoering van de nodige instandhoudingsmaatregelen.  

Beheersplannen zijn een nuttig instrument om ervoor te zorgen dat artikel 6, lid 1 wordt 

uitgevoerd op een heldere en transparante manier waarbij alle belanghebbenden op de 

hoogte worden gesteld van de Natura 2000-doelstellingen en actief worden betrokken bij 

de discussie. Beheersplannen kunnen daarnaast bijdragen tot het vinden van financiering 

en tot betere integratie in andere plannen.  
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Beheersplannen kunnen de vorm aannemen van afzonderlijke documenten of kunnen 

worden geïntegreerd in andere ontwikkelingsplannen, overeenkomstig het beginsel om 

milieuaspecten te integreren in het overige EU-beleid. Bij een geïntegreerd plan is het 

van belang om duidelijke doelstellingen en instandhoudingsmaatregelen vast te stellen 

voor de relevante habitats en soorten die in het gebied voorkomen. 

Momenteel worden er in de lidstaten verschillende soorten beheersplannen gebruikt voor 

de Natura 2000-gebieden: 

– beheersplannen voor afzonderlijke gebieden of voor een groep van gebieden, en 

– sectorale beheersplannen, die instandhoudingsdoelstellingen en specifieke maatregelen 

vaststellen voor Natura 2000-gebieden die relevant zijn voor een bepaalde sector, 

bijvoorbeeld bosbouw, landbouw en water. 

Opgemerkt zij echter dat de bestaande beheersplannen voor andere categorieën 

beschermde gebieden (zoals nationale of natuurparken) niet altijd toereikend zijn voor 

het beheer van Natura 2000-gebieden en derhalve moeten worden aangepast aan de 

specifieke instandhoudingsdoelstellingen die in deze gebieden gelden voor de aanwezige 

soorten en typen habitats van communautair belang. Voorts kunnen de grenzen van de 

andere typen beschermde gebieden verschillen van die van het Natura 2000-gebied. 

 

Wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen  

Er is een verscheidenheid aan wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst 

berustende maatregelen die kunnen worden beschouwd als passend voor het bereiken 

van de instandhoudingsdoelstellingen die per gebied zijn vastgesteld. Vaak is hierbij 

sprake van actief beheer, maar in sommige gevallen ook van passievere, preventieve 

maatregelen (zoals beheer waarbij niet wordt ingegrepen). Anderzijds betreft het hier niet 

noodzakelijkerwijs nieuwe maatregelen, aangezien bestaande maatregelen ook kunnen 

bijdragen tot het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. 

- Wettelijke maatregelen volgen doorgaans een in het procesrecht vastgelegd patroon 

en kunnen specifieke vereisten vaststellen voor activiteiten die kunnen worden 

toegestaan, beperkt of verboden. 

- Bestuursrechtelijke maatregelen kunnen relevante bepalingen vaststellen voor de 

uitvoering van instandhoudingsmaatregelen of de autorisatie van andere activiteiten 

in het gebied. 

- Op een overeenkomst berustende maatregelen gaan gepaard met contracten of 

overeenkomsten die doorgaans worden gesloten tussen beheersautoriteiten en 

landeigenaren of landgebruikers in het gebied. 

Van de positieve maatregelen laten landbouw- en bosbouwmilieumaatregelen goed zien 

hoe bij de sluiting van overeenkomsten ten behoeve van Natura 2000-gebieden rekening 

kan worden gehouden met de sociaaleconomische vereisten. 

Landbouwmilieuovereenkomsten met landbouwers in het kader van de verordening 

inzake plattelandsontwikkeling kunnen als contractuele maatregel worden gebruikt om de 

staat van instandhouding van bepaalde typen habitats (zoals graslanden en weiden) en 

soorten in een reeks gebieden te behouden of te verbeteren. Via 
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bosbouwmilieumaatregelen kunnen met boseigenaren contracten en overeenkomsten 

worden gesloten over het bosbeheer om de instandhouding van habitats en soorten te 

bevorderen. 

Gezien de ruime mogelijkheden voor de vaststelling van de nodige 

instandhoudingsmaatregelen kunnen andere contracten en overeenkomsten en andere 

specifieke maatregelen nodig zijn, waaronder vrijwillige instandhoudingsmaatregelen. 

5. Belangrijke aspecten van de vaststelling van de nodige 

instandhoudingsmaatregelen 

Veel landen beschikken over richtsnoeren voor het formuleren van 

instandhoudingsmaatregelen en voor het beheerplanningsproces van Natura 2000-

gebieden. Hieronder worden enkele van deze aspecten uiteengezet. 

Deugdelijke informatie 

Om passende en haalbare instandhoudingsmaatregelen vast te stellen moet er deugdelijke 

informatie beschikbaar zijn over de huidige toestand van het gebied, de toestand van de 

soorten en de habitats en de belangrijkste gevaren en bedreigingen daarvoor, de 

bestaande vormen van landgebruik, de belangen van de belanghebbenden, enz.  

Voorts moet worden vastgesteld welke belangrijke vormen van landgebruik en 

activiteiten van invloed kunnen zijn op de staat van instandhouding van relevante 

habitats en soorten en welke belanghebbenden moeten worden betrokken bij of 

geraadpleegd in het beheerplanningsproces. Aan de hand van deze analyse kunnen 

potentiële conflicten en oplossingen daarvoor in beeld worden gebracht. 

Het is nuttig om de belangrijkste natuurlijke kenmerken (typen habitats en soorten) en de 

bestaande en geplande sociaaleconomische activiteiten in het gebied te identificeren en in 

kaart te brengen. Deze kaarten komen van pas bij de bespreking van de vereisten van het 

gebiedsbeheer met de belanghebbenden. 

Geïntegreerd gebiedsbeheer moet een overkoepelende doelstelling zijn bij de 

voorbereiding van de instandhoudingsmaatregelen, wat inhoudt dat alle relevante 

belangen van de belanghebbenden in aanmerking moeten worden genomen en dat deze 

zo veel mogelijk geïntegreerd moeten worden in de verwezenlijking van de 

instandhoudingsdoelstellingen.  

Participatie, raadpleging en communicatie 

Publieksparticipatie bij de planning en voorbereiding van het instandhoudingsbeheer 

van een Natura 2000-gebied, teneinde rekening te houden met de standpunten van de 

mensen die in het gebied wonen of werken of het gebied gebruiken, kan een uitstekende 

manier zijn om een gunstiger maatschappelijk klimaat te scheppen met betrekking tot 

milieubescherming. 

De kans van slagen wordt aanzienlijk groter wanneer de belanghebbenden worden 

betrokken bij en toegewijd zijn aan het beheer van het gebied. De participatie kan 

gedurende de beheersplanning en voorafgaand aan de goedkeuring en publicatie 

plaatsvinden aan de hand van het beheersinstrument dat beschikbaar is gesteld voor de 

openbare raadpleging. Vroegtijdige raadpleging en betrokkenheid van de 

belanghebbenden vanaf het begin vergt doorgaans een multidisciplinaire en 

professionele aanpak. 
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Goede communicatie met alle belanghebbenden maakt hen bewust van het belang van 

deelname aan het proces en van de rol die ze kunnen spelen. Het is belangrijk om de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied in een vroeg stadium kenbaar te 

maken aan alle belanghebbenden, waarbij de bewoners en gebruikers van het gebied 

op duidelijke en begrijpelijke wijze worden geïnformeerd over het belang dat het gebied 

vertegenwoordigt voor de instandhouding van bepaalde habitats en soorten, teneinde hen 

te helpen begrijpen hoe belangrijk het is om actie te ondernemen voor goed 

gebiedsbeheer en hen erbij te betrekken.  

Een goede praktijk in veel EU-lidstaten is de actieve participatie van alle 

belanghebbenden, bijvoorbeeld door stuurgroepen of commissies op te richten voor de 

ontwikkeling van het instandhoudingsbeheer. Deze stuurgroepen bestaan doorgaans uit 

de betrokken lokale autoriteiten en vertegenwoordigers van de landeigenaren en -

gebruikers en de belangrijkste bedrijven in het Natura 2000-gebied.  

Een doeltreffende openbare raadpleging vergt een efficiënte procesorganisatie en de 

medewerking van verschillende beleidsniveaus, alsmede voldoende personele en 

financiële middelen en doeltreffende communicatie-instrumenten en -middelen. Om 

ertoe bij te dragen dat de verschillende belanghebbenden, en met name die welke niet 

rechtstreeks betrokken zijn bij milieubeheer, een goed begrip hebben van de wettelijke 

milieuverplichtingen en de voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen 

per gebied en van de kansen die goed gebiedsbeheer kan opleveren, kan het nodig zijn 

om te voorzien in doelgerichte training en voorlichting en, in voorkomend geval, in 

doeltreffende methoden voor conflictoplossing. Op deze manier kan eenvoudiger 

overeenstemming worden bereikt over beheerskwesties.  

Het is aangetoond dat de ontwikkeling van instandhoudingsmaatregelen, de participatie 

van de belanghebbenden en, in sommige gevallen, het oplossen van conflicten worden 

bevorderd door een daarvoor aangestelde "gebiedsaanjager", die kan worden 

aangesteld of financieel kan worden ondersteund door de verantwoordelijke 

overheidsinstanties. Dit kan ook de belangrijkste landeigenaar zijn, of een lokale 

overheid, een lokale ngo of een andere belanghebbende. Deze functie kan worden 

gecombineerd met het toezicht op of het bevorderen van de uitvoering van de 

maatregelen.  

Vaststelling van de nodige instandhoudingsmaatregelen 

De instandhoudingsmaatregelen moeten voldoende nauwkeurig worden vastgesteld 

om de uitvoering ervan te bevorderen (wie doet wat, en hoe) en om mogelijke conflicten 

als gevolg van onduidelijke informatie te vermijden. De instandhoudingsmaatregelen van 

het gebied moeten daarnaast realistisch, meetbaar en beheersbaar zijn. De 

instandhoudingsmaatregelen moeten duidelijk worden beschreven, zodat ze begrijpelijk 

zijn voor een breed publiek.  

De vaststelling van instandhoudingsmaatregelen vereist het juiste niveau van 

technische expertise om een reeks mogelijke maatregelen in aanmerking te kunnen 

nemen voor het bereiken van de doelstellingen, waarbij wordt vastgesteld welke 

maatregelen essentieel zijn en voor welke maatregelen er alternatieve uitvoeringsopties 

bestaan, zodat de maatregelen binnen de algemene grenzen van het plan kunnen worden 

aangepast aan de lokale belangen. De exacte locatie en de middelen en instrumenten die 

nodig zijn voor de uitvoering, moeten worden vermeld. Dit kan het best worden gedaan 

aan de hand van een werkplan waarin de uitvoeringstermijn wordt vermeld en taken en 

verantwoordelijkheden worden toegewezen aan de uitvoerenden. Het werkplan moet 
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flexibel genoeg zijn om waar nodig herziening en aanpassing ervan mogelijk te maken, 

bijvoorbeeld op basis van reeds uitgevoerde maatregelen. Het is van belang om een 

termijn te stellen voor de beoordeling van de instandhoudingsmaatregelen, waarbij 

wordt bekeken hoe geschikt ze zijn voor en in hoeverre ze bijdragen tot het 

verwezenlijken van de instandhoudingsdoelstellingen, teneinde na te gaan of de 

maatregelen passend, meetbaar en uitvoerbaar zijn. 

Middelen voor de uitvoering. Raming van de kosten en baten en vaststelling van 

mogelijke financiële instrumenten 

Indien mogelijk moeten de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de 

instandhoudingsmaatregelen in ieder Natura 2000-beheersinstrument in aanmerking 

worden genomen, waaronder informatie over de geraamde kosten voor de uitvoering en 

monitoring van alle geplande activiteiten, de administratie, de betaling van vergoedingen, 

enz. De personele middelen zijn even belangrijk als de financiële middelen. Om Natura 

2000-gebieden goed te beheren zijn mensen met de juiste vaardigheden nodig om de 

maatregelen te ontwerpen en uit te voeren. Deze informatie is ook belangrijk voor de 

toewijzing van middelen uit verschillende bronnen en steunregelingen. 

De vaststelling van instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden kan een 

duidelijke basis verschaffen voor het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen en kan 

voorts belangrijke voordelen opleveren voor de samenleving en de economie door te 

zorgen voor een voortdurend aanbod van essentiële ecosysteemdiensten
4
. Het netwerk 

herbergt belangrijke koolstofrijke habitats en speelt een belangrijke rol in de aanpak van 

de klimaatverandering, zowel langs de weg van verzachting als die van aanpassing
5
. Het 

netwerk levert ook andere sociaaleconomische voordelen op, zoals de instandhouding 

van waterstromen, de waterkwaliteit en natuurlijke bestuivers, het behoud van de 

landschaps- en de belevingswaarde en de bevordering van toerisme en recreatie. 

Derhalve moeten de talrijke voordelen die het resultaat zijn van investeringen in Natura 

2000 volledig in aanmerking worden genomen.   

De kosten en baten van de uitvoering met betrekking tot Natura 2000-gebieden kunnen 

alleen worden geëvalueerd wanneer het beheer goed wordt gepland. Voor elk gebied 

moet het belang van de sociaaleconomische factoren goed worden vastgesteld, voor 

zover daarover informatie beschikbaar is. Er moet een analyse worden gemaakt van de 

economische sectoren en van hun wisselwerking met de natuurlijke omgeving om te 

bepalen wat de mogelijke kosten en baten van het gebiedsbeheer zijn. Die analyse kan 

van pas komen bij de vaststelling van de daadwerkelijke behoefte aan financiële steun en 

bij de aanwending van de relevante steunregelingen, de verrichting van betalingen voor 

geleverde diensten, enz. 

Doeltreffende uitvoering en communicatie 

Zodra de instandhoudingsmaatregelen zijn vastgesteld, is er een mechanisme nodig om te 

zorgen voor de doeltreffende uitvoering ervan. De lidstaten moeten kunnen aantonen dat 

zij de nodige instandhoudingsmaatregelen hebben genomen in de gebieden en dat zij de 

maatregelen niet alleen hebben vastgesteld, maar ook hebben uitgevoerd. De lidstaten 

moeten iedere zes jaar verslag uitbrengen over de instandhoudingsmaatregelen die 

                                                 
4
  Europese Commissie (2013). De economische voordelen van het Natura 2000-netwerk. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  
5
  Europese Commissie (2013) Richtsnoeren inzake klimaatverandering en Natura 2000. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
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genomen zijn in Natura 2000-gebieden (overeenkomstig artikel 17 van de habitatrichtlijn, 

zie hieronder). 

Een aantal lidstaten heeft de beheersplannen en instandhoudingsmaatregelen wettelijk 

bindend gemaakt. Wat de communicatie en voorlichting betreft moeten de 

instandhoudingsmaatregelen voor de gebieden (of een samenvatting voor het publiek 

ervan, wanneer sprake is van commercieel of anderszins gevoelige en particuliere 

informatie) op transparante wijze beschikbaar zijn voor het algemene publiek 

(bijvoorbeeld op websites en in officiële registers) als informatiebron voor iedereen die 

in het gebied leeft en de gevolgen zal ondervinden van de aanwijzing. 

6. Monitoring, evaluatie en herziening van instandhoudingsmaatregelen 

De monitoring van de activiteiten in Natura 2000-gebieden die verband houden met de 

instandhoudingsmaatregelen dient twee doelen: 

- het beoordelen van de daadwerkelijke uitvoering van de geplande 

instandhoudingsmaatregelen en de doeltreffendheid ervan waar het gaat om het 

verwezenlijken van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied;  

- het beoordelen van de impact van de maatregelen op de staat van instandhouding van 

de doelhabitats en -soorten die in het gebied voorkomen. 

De monitoringmechanismen moeten meetbare en duidelijk controleerbare doelstellingen 

omvatten en kunnen een systeem van indicatoren omvatten om de follow-up en evaluatie 

van de resultaten te vergemakkelijken. In de artikelen 11 en 17 van de habitatrichtlijn 

wordt verwezen naar de monitoring- en toezichtsactiviteiten. Artikel 17, lid 1 verplicht 

de lidstaten om informatie over de in artikel 6, lid 1 bedoelde 

instandhoudingsmaatregelen en een effectbeoordeling van die maatregelen te 

verstrekken. 

In veel lidstaten lopen momenteel monitoringprogramma's om de staat van 

instandhouding van habitats en soorten van communautair belang te beoordelen. 

Overeenkomstig de richtsnoeren voor de uitvoering van artikel 17 moet de beoordeling in 

ieder land plaatsvinden op biogeografisch niveau en betrekking hebben op het gehele 

verspreidingsgebied. De herziening van de beheersplannen en -maatregelen moet echter 

binnen een passende termijn worden verricht opdat het gebiedsbeheer kan worden 

aangepast aan mogelijke veranderingen, rekening houdend met de 

instandhoudingsdoelstellingen, de typen maatregelen en de omstandigheden van elk 

Natura 2000-gebied. 

 

Nota van de Commissie over de vaststelling van instandhoudingsmaatregelen  
voor Natura 2000-gebieden.  

Europese Commissie, Doc. Hab.13-04/05, september 2013 (oorspronkelijke tekst in het Engels) 
Overname met bronvermelding toegestaan.  

Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_NL.pdf 

Contact: nature@ec.europa.eu 

mailto:nature@ec.europa.eu

