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INLEIDING

1.1

Doel en kader van deze reis
In het kader van het corporate VHR-project binnen Rijkswaterstaat zijn in het najaar van 2005
bezoeken gebracht aan ons omringende landen om ervaringen uit te wisselen en te leren hoe
anderen de VHR hebben geïmplementeerd. Bijkomend doel was om te verkennen of het zinvol is
om met bepaalde contactpersonen/organisaties duurzamer contacten op te bouwen.
Sjoerd Hermsen (RWS-NB) en Jacqueline Zijimans (RWS-CD) hebben in dit kader een bezoek
gebracht aan collega's in Frankrijk. In het navolgende wordt verslag gedaan van de belangrijkste
bevindingen van deze oriëntatie. Op veel plaatsen in het verslag zijn de Franse termen gebruikt,
omdat vertaling ervan lastig is. Deze zijn cursief weergegeven. Dit verslag maakt deel uit van een
reeks van 5 verslagen (1 verslag per land). De vijf verslagen hebben een identieke opbouw om de
vergelijking tussen de landen te vergemakkelijken. Soms leidt deze strakke systematiek tot bijna
lege paragrafen.

1.2 Overzicht van institutionele verantwoordelijkheden
Er zijn twee Franse (overheids)organisaties benaderd: MEDD in Parijs en GIP ATEN in
Montpellier.

'MEDD'
Het MEDD is verantwoordelijk voor (met name) de (formele) implementatie van de VHR.
Met name de 'Diroction de la nature et des paysages' van het MEDD is belast met de omzetting
van de VHR in de Franse wet- en regelgeving.
'..,ir

Al CN

'GIP ATEN' is nog een jonge instantie: deze
instelling ('groupement d 'intérêt public)

Leden ATEN:
MEDD (het ministerie belast met ecologie);
. Réserves naturelles de France (nationale
natuurreservaten);
• Fédération des Parcs naturels régionaux de France
(regionale natuurparken);
• Conservatoire de lespace littoral et des rivages
lacustres,
•
Station biologique de la Tour du Valat;
• Fédération des Conservatoires dEspaces Naturels;

werd opgericht op 9 februari 1997. Ze
bestaat uit dertien leden. Een overzicht van
deze leden is opgenomen in kader 1 (zie
hiernaast).
'GIP ATEN' zorgt voor de ontwikkeling en
verspreiding van methoden voor het beheer
van zowel nationale als Europese (NATURA
2000) natuurgebieden. 'GIP ATEN' heeft een
Waarvan de volgende Nationale parken:
• Les Cévennes;
bereik van circa 10.000 gemeenten alsmede
Les Ecnns;
vele andere partners in Frankrijk en Europa.
• La Guadeloupe;
De verspreiding van kennis en kunde door
• Le Mercantour;
'GIP ATEN' komt ten goede aan het beheer
• Port-Cros;
van de natuur in het algemeen. Kortom, 'GIP
• Les Pyrénées;
ATEN' verzamelt, structureert en verspreidt
• La Vanoise.
kennis over en methoden voor het duurzaam
Kader 1: Deelnemende partijen aan GIP ATEN
beheer van natuurgebieden.
'GIP ATEN' is middels een interministerieel
besluit (en dus namens de Staat) door het
'MEDD' opgericht. Zij houdt zich bezig met het beheer van 35% van de aangewezen NATURA
2000-gebieden. Het beheer van de overige 65% van NATURA 2000-gebieden ligt bij het 'MEDD'
en (natuur)organisaties ('associations ).
Naast 'GIP ATEN' kent Frankrijk ook het, eveneens door het 'MEDD' ingestelde, 'Institut de
formation de I'Environnement'. De werkzaamheden van dit instituut zijn enigszins te vergelijken
met die van 'GIPATEN'. 'GIPATEN'zit echter veel dichter op de beheerders, zoals ook kan
worden afgeleid uit de strategische aandachtsvelden van 'GIP A TEN'(zie kader 2).
S

4

Frankrijk 2005

Aandachtsvelden GIP ATEN':
Training en opleiding van personeel van betrokken instanties;
Het ontwikkelen van trainingen en opleidingen;
Beroepen en vakgroepen;
Documentatie/bronnenmateriaal;
Informatie op internet;
Uitgeversbeleid;
Planning en evaluatie van het beheer van natuurgebieden;
Internationale aspecten;
Juridische aspecten uit natuurbeschermingsrecht en -beleid;
1 fl\ Pprcnnpip in,pt on middolon

Kader 2: Strategische aandachtsvelden GIP ATEN' (2005-2008)
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2. PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
In onderstaande tabel is schematisch weergegeven welke interviews door zijn afgenomen.

Datum en tijdstip

Gesproken met

woensdag 23 november 2005
9.30-1300 uur

Damien Goislot *

donderdag 24 november 2005
9.15-11.00 uur

Monique Fabbro
Jacques Claudin
Hassan Souheil

Organisatie

Locatie

'MEDD'

MEDD
20 Avenue de Ségur
75007 PARIJS
Zaal 419, begane grond
GIP ATEN
397 Rue de las Sorbes
34060 MONTPELLIER

GIP ATEN'
'GIPATEN'
'GIPATEN'

* Bij het gesprek met Damien Goislot (MEDD) zouden volgens afspraak ook aansluiten Madeleine Boucard (MEDD),
Sandrine Gautieren en een collega (beiden MTETM). Zij waren echter, zonder zich te hebben afgemeld, niet aanwezig bij
het gesprek.
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3. IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJNEN
3.1 Implementatie naar nationale wetgeving
3.1.1 Juridische doorvertaling
Het 'MEDD' is verantwoordelijk voor de omzetting van de VHR in de Franse wet- en regelgeving.
De VHR is omgezet in de Franse rechtsorde door de 'Ordonnance' van 11 april 2001 (nr. 321),
gewijzigd door de wet van 23 februari 2005 (nr. 157) inzake de ontwikkeling van landelijke
gebieden. De bepalingen van voornoemde 'Ordonnance'zijn geïntegreerd in de artikelen L414-1
tot en met L414-4 van boek IV ('Flora en Fauna'), van de 'Code de I'Environment'.
Twee uitvoeringsbesluiten vullen vervolgens voornoemde bepalingen aan, namelijk:
• het 'décret'2001-1031 van 8 november 2001 inzake de aanwijzingsprocedure voor SBZ's;
• het 'décret'2001-1216 van 20 december 2001 die de modaliteiten inzake de bescherming en
het beheer van gebieden vastlegt.
Deze bepalingen zijn eveneens geïntegreerd in de 'Code de I'Environment', in Boek 1 ('Algemene
bepalingen'), de artikelen R122-17 en R122-20, en in Boek IV ('Flora en Fauna'), de artikelen
R41 1-23 en R414-1 tot en met R414-23.
De regeling inzake de passende beoordeling is verankerd in de nieuwe artikelen R414-19 van de
'Code de I'Environnement' en de richtlijn van 5 oktober 2004 (zie voor aanvullende toelichting de
folder 'I'Évaluation des incidences des pro grammes et projets de travaux, ouvrages et
aménagements sur les sites NATURA 2000). Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de
uitvaardiging van een decreet over de toepassing/tenuitvoerlegging van het beheer van
gebieden.
De tenuitvoerlegging van de nationale instrumenten ter omzetting van het bepaalde in
artikel 6, lid 2, HRL
Deze bepaling wordt vooral nageleefd door middel van de 'arrêtés biotopes'en de bescherming
van de 'sites nationaux' (te vergelijken met de Nederlandse 'beschermde natuurmonumenten').
De tenuitvoerlegging van de nationale instrumenten ter omzetting van het bepaalde in
artikel 6, leden 3-4, HRL: Integratie van de habitattoets in besluiten op grond van andere
wettelijke regelingen
De habitattoets ingevolge artikel 6, leden 3-4, HRL, vindt plaats door middel van integratie van
deze toets in besluiten op grond van andere wettelijke regelingen, onder andere: de Waterwet, en
de wet of het besluit inzake de 'installations classées' (installaties waarvoor een individuele
toestemming (vergunning) is vereist).
Voornoemde juridische instrumenten bevatten echter allerlei plafonds. Onder deze plafonds is er
geen autorisatie (lees: habitattoets ingevolge de 'l'Ordonnance) vereist. Bovendien zijn deze
plafonds van (bijvoorbeeld) financiële of technische aard doch hebben geen betrekking op
natuurbeschermingsaspecten. Verdere beperkingen zijn dat bijvoorbeeld de Waterwet enkel
betrekking heeft op water en in voorkomend geval dus enkel op de 'natte' natuurgebieden.
Tenslotte worden bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld de visserij en de jacht onder de
gestelde wettelijke voorwaarden en binnen de daarvoor aangewezen gebieden, bij voorbaat als
niet-storende activiteiten voor een NATURA 2000-gebied van de habitattoets uitgezonderd.
Het is overigens belangrijk om te weten dat het oordeel is dat het huidige Franse systeem ter
bescherming van natuurgebieden met inbegrip van de SBZ's voornamelijk gebaseerd is op
vrijwillige contracten met betrokken eigenaren en gebruikers. De bescherming van SBZ's valt of
staat momenteel nog met de bereidwilligheid van betrokkenen om zo'n contract te ondertekenen.
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3.1.2 Gebiedsbescherming binnen Natura 2000
ir is geen speciiieK ImpiementatieEnkele kenmerken van Frankrijk:
instrument voor artikel 6, lid 3 HRL. Het
• 122 van de 191 vogelsoorten (64%) zoals genoemd in
'MEDD' is verantwoordelijk voor de
Bijlage 1 VRL komen in Frankrijk voor;
formele implementatie van de VHR en
• 155 van de 222 typen natuurlijke habitats van
voor de tenuitvoerlegging van bepaalde
gemeenschappelijk belang (70%) komen in Frankrijk
voor;
evaluaties zoals de beoordeling van
• 139 van de 632 overige dier- en plantensoorten (22%)
installations classées' (door de wet
zoals genoemd in Bijlage 2 HRL komen in Frankrijk voor;
benoemde instellingen) voor de
• Frankrijk heeft 193 SBZs ingevolge de VRL aangewezen
bescherming van de natuur. Het
(4.226.277 ba.);
'MTETM' is verantwoordelijk voor de
• 1.222 SBZ's ingevolge de HRL aangemeld (1.654500
ha.);
passende beoordelingen van grote
•
De
grootste SBZ is Sologne (346.184 ha.);
projecten; de 'collectivités territoriales'
•
De kleinste SBZ is die van de habitats van
(territoriale entiteiten) zijn
vleermuissoorten (zolders, schuren en grotten).
verantwoordelijk voor de passende
beoordelingen van kleine projecten. De
topstpmminn voor
nrnir.tn
nrote
r
Kader 3: Frankrijk onderscheidt zich
gebeurt namens de staat (dit is met
Bron: MEDD', /u/i2005
andere woorden een interministerieel
besluit). Als er iets fout gaat is de staat
verantwoordelijk, zij het dat de eindverantwoordelijkheid bij de betrokken minister ligt.
Bescherming van gebieden: bescherming van NATURA 2000-gebieden ligt met name in handen
van het 'comitée de pilotage' (dit is een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de
staat (i.c. 'MEDD'), van betrokken gemeenten alsmede van eigenaars/gebruikers van de SBZ's).
Zij maken een 'plan de gestion'(vergelijkbaar met het Nederlandse beheersplan). Dit is een
document met IHD-en en maatregelen.
3.1.3 Gebiedsbescherming in bredere zin
Naast SBZ's kent Frankrijk ook natuurreservaten. De landelijke natuurreservaten worden
ingesteld door de Staat. De regionale natuurreservaten worden ingesteld door de regio, op basis
van vrijwilligheid. De (landelijke en regionale) natuurreservaten worden beschermd door 'décrets'
(lees: Besluiten) van de RvS. Beschermde natuurmonumenten - zoals vermeld - kent Frankrijk
ook: 'sites nationaux', te vergelijken met de Nederlandse beschermde natuurmonumenten. De
bescherming van al deze gebieden heeft ook een belangrijk positief (neven)effect op de
bescherming van NATURA 2000-gebieden.

3.2 Instandhoudingsdoelstellingen
Deze vraag is niet aan de orde geweest.

3.3 Spanning instandhoudingsdoelstellingen en grote projecten
De toestemming voor grote projecten gebeurt namens de staat door middel van een
interministerieel besluit. Als er iets fout gaat is de staat verantwoordelijk, zij het dat de
eindverantwoordelijkheid bij de betrokken minister ligt. Waarom vaardigt het ministerie een
decreet uit en bijvoorbeeld niet een vergunning? Dit komt omdat een decreet ook de bevoegdheid
geeft om te onteigenen. Door middel van een decreet kan namelijk een 'déclaration d'uti/isation
publique'verkregen worden. Deze is vereist om te kunnen onteigenen.
Kleinschalige projecten worden toegestaan door middel van een 'arrêté du pré fet départemental'.
Bij zowel grote als kleinschalige projecten zijn de besluiten dus interministerieel.
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3.4 Voorlichting
Deze vraag is niet aan de orde gekomen.
3.5 Monitoring en beheersplannen
3.5.1 Monitoring
Volgens dhr. Goislot wordt er op nationaal niveau gewerkt aan een gegevensbank. Deze zal op
nationaal niveau ('MEDD) opgezet worden. Volgens 'GIP A TEN'wordt een gegevensbank
opgezet door het 'Musée de I'Homme et de I'histoire nature/le' namens de ministeries van
educatie, landbouw en milieu (dus ook het 'MEDD').
Men heeft op dit moment wel gegevens over de zogenaamde 'zônes d'importance éco/ogique'
(gebieden van ecologische waarde). Echter, ook deze gegevens zijn niet volledig. Wat de
gegevens over aantallen van soorten in SBZ's betreft: deze informatie hangt veel af van
studies/onderzoek op lokaal niveau, alsmede van de afmeting van het gebied. Hoe kleiner het
gebied, hoe gedetailleerder de informatie over de aantallen.
Kustzones
Niet aan de orde geweest.
3.5.2 Beheer en beheersplannen
De bescherming van NATURA 2000-gebieden ligt met name in handen van de zogeheten
'comités de pilotage' (een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de staat (i.c.
'MEDD'), betrokken gemeenten en eigenaars/gebruikers). Het 'comité de piotage' is belast met
de vaststelling van het 'DOCOB' (zie verderop), de (vrijwillige) contracten, de formulering van de
te treffen instandhoudingsmaatregelen, alsmede het maken van de passende beoordelingen in
relatie tot het betrokken gebied. Het 'comité de piotage' is samengesteld uit afgevaardigden van
het beschermde gebied hun belangengroeperingen en vertegenwoordigers van eigenaren en
gebruikers van terreinen (artikel L414-2 van de 'Code de I'Environnement'). Deze personen
wijzen uit hun midden de president van het 'comité de pilotage' aan. Vertegenwoordigers van de
staat nemen er aan deel als raadgevers. Het 'comité de pilotage' komt ongeveer 3 tot 4 per jaar
bij elkaar.
Het 'DOCOB'
Voor iedere SBZ moet een beheerplan worden opgesteld, dat deel uitmaakt van het voor het
betrokken gebied vast te stellen 'document d'objectifs'('DOCOB) Het 'DOCOB'(waarover straks
meer), is een referentiedocument voor het beheer van een beschermd gebied. Het beheerplan,
waarin de IHD-en en -maatregelen van het gebied zijn geformuleerd, wordt vastgesteld door de
Staat (het 'MEDD'), danwel door de zogeheten 'collectivités territoriales'
(samenwerkingsverbanden tussen vertegenwoordigers van de Staat en de 'comités de pilotage').
Tegenwoordig bestaat er ook de mogelijkheid voor gemeenten om een beheerplan vast te stellen.
Er zijn grote verschillen in de vastgestelde beheerplannen (door de omvang van een gebied, door
regionale verschillen, et cetera). 1 De beheerder van een SBZ wordt bij het vaststellen van het
'DOCOB' 'opérateur' genoemd. Bij de tenuitvoerlegging daarvan wordt hij of zij 'structure
animatrice' genoemd (what's in a name!).

1
Het accent van het Franse gebiedsbeschermingsregime lag aanvankelijk vooral op de bescherming van soorten. Op dit moment
verschuift het accent naar de bescherming van habitats als zodanig en de habitats van soorten.
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Hieronder zijn twee figuren opgenomen waaruit de verdeling van betrokken actoren bij zowel de
vaststelling als tenuitvoerlegging van een SBZ is opgenomen (zie figuren 1 en 2).

Onderzoeksbureaus (4%)

Onderzoeksbureaus
(11%)
Verenigingen
(32%)
Territoriale
entiteiten (26%

Territoriale
collectiviteiten
(30%)

Overheidsinstellingen
(31%)

Figuur 1: Verdeling betrokken actoren bij
vaststelling DOCOP' ('opérateur)

V erenigingen
(42%)

Overheidsinstellingen
(24%)

Figuur 2 Verdeling betrokken actoren bij
tenuitvoerlegging 'DOCOB' ('structures
animatrices')

Sinds de wet 'DTR'van februari 2005 wijzen de territoriale samenwerkingsverbanden uit hun
midden de beheerder aan die belast wordt met het vaststellen van het 'DOCOB' en de
tenuitvoerlegging ervan. De staat stelt met hen een beheerovereenkomst voor het betrokken
gebied vast. De staat blijft verantwoordelijk voor het resultaat van de tenuitvoerlegging van
NATURA 2000 richting Europa.
Bij het vaststellen van de 'DOCOBS' en de tenuitvoerlegging van de contracten wordt door de
beheerder tevens rekening gehouden met socio-economische actoren. De beheerder beoogt de
eigenaren/gebruikers van het gebied te mobiliseren en om NATURA 2000 in de lokale politiek te
integreren. Het beheer van beschermde gebieden leunt op een aanzienlijk aansturingswerk van
allerlei partijen zoals thematische werkgroepen, het organiseren van openbare bijeenkomsten en
de mobilisering van scholieren en bevoegde gezagen.
Doel en inhoud 'DOCOB'
Het 'DOCOB' vormt een planningsinstrument voor het beheer van een NATURA 2000-gebied.
Het 'DOCOB' moet invulling geven aan de beoogde doelstellingen van het NATURA 2000netwerk. Het is gericht op handhaving/herstel van een gunstige staat van instandhouding van de
natuurlijke habitats, de populaties van wilde flora- en faunasoorten waarvoor het gebied is
aangewezen.
Het DOCOB'vormt een referentiedocu ment:
het brengt de habitats en soorten van communautair belang in kaart en beoordeelt hun staat
van instandhouding (goed/gemiddeld/slecht);
het beschrijft de menselijke activiteiten en de gebruiken die binnen het gebied plaatsvinden
(bestaande activiteiten);
het beschrijft de projecten die mogelijke gevolgen hebben voor het gebied (windmolens,
grondstoffenwinning en overige ruimtelijke ingrepen) die onderworpen zijn aan een passende
beoordeling.
Het 'DOCOB' is daarnaast een operationeel document:
• het definieert de doeleinden ter bescherming van habitats en soorten;
• het stelt de contractuele of wettelijke beschermingsmaatregelen vast en het voorziet in de
additioneel te nemen maatregelen;
• Het programmeert de middelen ter financiering van de te nemen maatregelen.
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De keuze van de te nemen beheermaatregelen is het resultaat van een dwarsanalyse van het
samenspel van natuurbescherming en socio-economisch gebruik in het gebied. De gemiddelde
kosten voor het opstellen van een 'DOCOB'bedragen 43.000 euro. De vaststelling van een
'DOCOB' neemt circa 2 tot 2,5 jaar in beslag.
Contracten met eigenaren/gebruikers ter realisering van de doelstellingen van het

'DOCOB'
Een eigenaar of rechthebbende kan (vrijwillig) een contract (ook wel 'chartre 'genoemd)
ondertekenen, ter nadere uitwerking van de doelstellingen van het 'DOCOB' tegen een bepaalde
vergoeding. De maatregelen waarvoor een contract kan worden opgesteld zijn beschreven in de
richtlijn 'DNP/SDEN' (nr. 2004-3) van 24 december 2004 inzake het contractuele beheer van
NATURA 2000-gebieden. De financiering van de contracten gebeurt voor 50% door het 'MEDD',
50% door Europa. Ook de territoriale collectiviteiten kunnen bijdragen aan de financiering van
deze contracten.
De contracten worden in het algemeen vastgesteld door de departementale directies van
landbouw en bos. Het 'Centre National pour I'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricols'('CNASEA) is de instantie die voor de financiering van de contracten zorgdraagt. De
ondertekenaars van contracten zijn vrijgesteld van de belasting onbebouwd.
De beheerders van het gebied worden door de 'préfet'van de regio aangewezen en worden
'personnes morales' genoemd. Zij werken namens de staat, die het beheer financiert. Het is
hierbij belangrijk om te vermelden dat milieubescherming uiteindelijk een aangelegenheid is van
de regio's. Frankrijk kent 22 regio's (met aan het hoofd een 'préfet'). Naast de 'préfets'van de
regio's zijn er ook 'pré fets' van de departementen. Beiden werken namens de staat. De 'préfet de
'département' vertegenwoordigt de staat op het niveau van de departementen. De 'préfet' kan
een lijst opstellen met activiteiten (met mogelijke schadelijke gevolgen) waarvoor toestemming
vereist is. Dit geldt enkel voor activiteiten binnen een SBZ. Voor ieder NATURA 2000-gebied
wordt een 'fiche'opgesteld, een soort handleiding met daarin een uitleg van het juridisch kader,
een toelichting inzake het beheer, informatie over de vastgestelde contracten en een beoordeling
van de mogelijke schadelijke gevolgen van de in het gebied voorkomende activiteiten. Kortom,
alle informatie met betrekking tot het gebied wordt in deze zogeheten 'fiche'verzameld.
Beheerspiannen en bestaande activiteiten
Anders dan in Nederland wordt een beheerplan in Frankrijk niet gebruikt om plannen en projecten
uit te sluiten van een verbod behoudens vergunning. De aard van instandhoudingsmaatregelen
voor beschermde gebieden kunnen de volgende zijn:

•

Financieel:

•

Regelingen:

•

'Arrêtés de biotopes':

•

Administratieve regelingen:

contracten met eigenaars/gebruiker (te vergelijken met de
Nederlandse beheerovereenkomsten (de zogenaamde 'SANen 'SN-regelingen');
ter bescherming van natuurparken, natuurreservaten en
beschermde natuurmonumenten ('sites classés'); ook hier is
geen externe werking van toepassing;
deze zijn te vergelijken met besluiten tot aanwijzing van
beschermde leefomgevingen (vgl. artikel 19 en volgende uit
de Flora- en faunawet), bijvoorbeeld een solitaire boom of een
heggenrij. De 'arrêtés de biotopes'worden genomen door de
'pré fet';
zoals regelingen inzake de toegang tot beschermde gebieden.
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4. SAMENHANG TUSSEN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN EN DE
KADERRICHTLIJN WATER
De implementatie van de KRW is in handen van de 'Direction de I'Eau'. Op dit moment vindt geen
afstemming tussen deze Directie en de 'Direction de Ja Nature' plaats over een mogelijke
integratie van de beheerspiannen ingevolge VHR en KRW. Er zijn echter besluiten in
voorbereiding voor gezamenlijk beheer.
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5. DE UITVOERINGSPRAKTIJK
5.1 en 5.2 Procedure bij nieuwe plannen en projecten
Grote projecten (zoals bijvoorbeeld de aanleg van een autosnelweg) worden toegestaan door
middel van een 'décret du ministère de I'Equipement'. Het ministerie vaardigt dit besluit uit
namens de Staat (dit is dus een interministerieel besluit). Waarom vaardigt het ministerie een
decreet uit en bijvoorbeeld niet een vergunning? Dit komt omdat een decreet ook de bevoegdheid
geeft om te onteigenen. Door middel van een decreet kun namelijk een 'déclaration d'utiisation
pub/ique'verkregen worden. Deze is vereist om te kunnen onteigenen.
Bij kleinschalige projecten idem dito, zij het dat kleinschalige projecten worden toegestaan door
middel van een 'arrété du préfet départemental'. Bij zowel grote als kleinschalige projecten zijn de
besluiten dus interministerieel. Door middel van het 'decretY'arrêté'worden ook de aangevraagde
plannen/projecten toegestaan.

5.3 Externe werking
Het is aan de private of publieke initiatiefnemer om een passende beoordeling te maken ter
verkrijging van de noodzakelijke vergunning voor zijn project. Dat kan ook het 'MEDD' of het
'MTETM' zijn, of de zogeheten 'collectivités territoriales' in het geval van kleinere projecten.
Voor projecten waarvoor geen toestemming en/of geen passende beoordeling is vereist, wordt
geen rekening gehouden met de zogenaamde 'externe werking'. Maar ook bij de beoordeling van
activiteiten in of nabij beschermde gebieden (met inbegrip van SBZ's) wordt geen rekening
gehouden met de 'externe werking'. Men beseft dat dit wel degelijk in strijd is met het bepaalde in
artikel 6 HRL. Daarentegen wordt bij de begrenzing van de gebieden wel met de 'externe
werking' rekening gehouden. De begrenzing van een gebied wordt dus ruimer getrokken dan
oorspronkelijk voorzien.
Cumulatieve effecten worden slechts meegenomen van plannen/projecten van dezelfde
ondernemer. Met andere woorden, wanneer twee verschillende ondernemers schadelijke
plannen/projecten hebben, dan worden die effecten niet bij elkaar opgeteld. Dhr. Goislot geeft
aan dat het besef leeft/groeit dat ook hier de Franse regelgeving tekortschiet. Ook bij 'GIP ATEN'
bestaat de mening dat er totaal geen rekening gehouden wordt met cum ulatieve effecten.
Ruimtelijke ordeningsplannen (met inbegrip van bestemmingsplannen) worden - vooralsnog - niet
onderworpen aan een habitattoets ingevolge artikel 6, leden 3-4, HRL, zoals omgezet in
eerdergenoemde Franse wet- en regelgeving. Enkel die ruimtelijke ordeningsplannen die ook
binnen de werkingssfeer van de strategische MER-richtlijn (2001/47) vallen, zijn in voorkomend
geval wel aan die beoordeling zoals vastgelegd in de 'Ordonnance 2001'onderworpen.

5.4 Effecten op meer SBZ's tegelijkertijd
Frankrijk kent zogenaamde 'multi-sites'. In tegenstelling tot in Nederland worden in Frankrijk
bijvoorbeeld vijf los te onderscheiden gebiedjes gezamenlijk als één SBZ aangemeld. De
beïnvloeding van één deelgebied kan dus worden 'verrekend' met de vier andere deelgebieden,
waardoor er minder snel mogelijke significante gevolgen optreden. Er ontstaan hierdoor wel
problemen met de begrenzing van SBZ's (onduidelijk is namelijk op welke manier de grens
gelegd moet worden, er moet immers wel een verbinding zijn tussen de afzonderlijke gebiedjes
vanuit ecologisch oogpunt). Zie figuur 3 en 4 hieronder.
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Figuur 3: Multi-sites als één SBZ (in
Frankrijk)

Figuur 4: Dezelfde SBZ's afzonderlijk (in
Nederland)

5.5 Voorbeelden
Een heel mooi voorbeeld is de uitbreiding van de haven van Havre in het Seine-estuarium.
Uiteindelijk is hier een compromis gevonden tussen de economische en ecologische aspecten.
De in totaal drie adviezen van de Europese Commissie met betrekking tot andere
redenen/rechtvaardigingsgronden bij de aanwezigheid van prioritaire soorten en habitats waren
allen positief (de voorbeelden waren het Seine-estuarium, de 'TGV' en de 'canal hydro-carbure').
Volgens dhr. Goislot zijn er geen situaties (geweest) waar regulier beheer buiten SBZ's vastliep
op soortsbescherming. Gedragscodes kent Frankrijk niet. Er is wel een handboek/gids waarin
handvaten worden gegeven voor het beheer van gebieden (is echter niet te vergelijken met de
Nederlandse gedragscodes).

5.6 Ervaringen met soortbescherming buiten SBZ's

5.7 Ervaringen met de rechterlijke macht
Deze vraag is niet aan de orde geweest.
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6. EUROPESE UITWISSELING
6.1

Structuur voor kennisuitwisseling?
Er is geen goed overzicht over bestaande structuren waarbij wij als RWS kunnen aansluiten. Wel
wordt het volgende genoemd. Bij 'GIP A TEN'werd gewezen op 'Eurosite'als Europees netwerk
dat zich richt op de uitwisseling van kennis en informatie op natuurgebied: htt://www.eurosite.orq

6.2 Contactpersonen
De geïnterviewde personen van 'MEDD' en 'GIP ATEN' hebben een welwillende en enthousiaste
houding ten opzichte van een Europese uitwisseling. Dhr. Goislot belooft ons bovendien een lijst
met contactpersonen op te sturen. Daarnaast zijn emailadressen uitgewisseld:
Damien Goislot
T 0033 14219 1864
E damien.goislotecologie.gouv.fr
Daarnaast noemt de heer Goislot de volgende personen die betrokken zijn bij de implementatie
van de VHR en die kunnen worden benaderd:
• Jean-Pierre Arnaud, préfet du région Montpellier
T 0033 (0)46715 4111;
• Laurent Millet, jurist MEDD.
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7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1

Specifieke toepasbaar bij verdere verkenning voor de VHR in het buitenland
Het verdient aanbeveling om ook onze directe collega's in Frankrijk te kunnen interviewen van
het Département de I'Eau'van het 'MEDD'om een totaalbeeld te krijgen. Ook verdient het
aanbeveling interviews te houden met Franse organisaties die grote projecten, zoals autowegen
en TGV-sporen, realiseren.

7.2 Algemener toepasbaar in het project 'Implementatie VHR bij RWS'
Het verdient aanbeveling een Organisatie als 'GIP ATEN'waar beheerders samenkomen, elkaar
informeren, etc. ook in Nederland op te richten. Dit zou het beheer (betere afstemming
maatregelen; tijdsbesparend; leren van elkaars fouten, etc.) van de SBZ beslist ten goede
komen. Het idee is dus een door LNV opgerichte Organisatie waarin RWS, Defensie, RECRON,
et cetera vast deelnemen. De vraag hierbij is echter: wie gaat dat betalen?

7.3 Overig
De mogelijke samenhang tussen VHR en KRW heeft in Frankrijk erg summier plaatsgevonden.
Hier zou aandacht voor kunnen zijn in de eventuele samenwerking tussen Europese lidstaten
(bijv. Frankrijk en Nederland).

16

C1asic OFS IS tu'i for 1-1E sheets

www. bi rdor'iat i c. • corfl

Si?

