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IN LEIDING
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.
Ron Bosman (RWS RIKZ) en Myra Tanis (RWS Directie Limburg) hebben in dit kader een
bezoek gebracht aan collega's in Duitsland. In het navolgende wordt verslag gedaan van de
belangrijkste bevindingen van deze oriëntatie. Dit verslag over Duitsland maakt deel uit van een
reeks van vijf verslagen (ook de 4 andere bezochte landen). De vijf verslagen hebben een
identieke opbouw, om de vergelijking tussen de landen te vergemakkelijken. In een enkel geval
leidt deze strakke systematiek tot lege paragrafen.

12 Overzicht van institutionele verantwoordelijkheden
Duitsland is een federale staat en de Organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling zijn wezenlijk
anders dan in Nederland. Nederland kent een sterk centraal gezag, dat door de Rijksoverheid
wordt uitgeoefend. Lagere overheden hebben weinig direct geattribueerde bevoegdheden. De
meeste bevoegdheden zijn gedelegeerd en onderhevig aan richtlijnen, handleidingen e.d. van de
Rijksoverheid. In Nederland is het de Rijksoverheid die verantwoordelijk is voor de omzetting van
Europese regelgeving, inclusief richtlijnen, in het Nederlandse recht.
In Duitsland is de verantwoordelijkheid voor beleidsterreinen verdeeld tussen de centrale regering
en de deelstaten. Op het gebied van milieuvraagstukken en natuurbescherming ligt de
beleidsverantwoordelijkheid grotendeels bij de deelstaten. Dit geldt ook voor de
verantwoordelijkheid voor het behalen van de voorgeschreven resultaten m.b.t. milieu en natuur.
Aangezien de centrale regering verantwoordelijk is en blijft voor de omzetting van EU-richtlijnen
in de nationale wetgeving, wordt m.b.t. de milieurichtlijnen door de centrale regering raamwetten
gemaakt. Deze raamwetten zijn voor zover mogelijk een 1:1 omzetting van de Richtlijnen waarbij
de eventuele beleidsvrijheid voor de Deelstaten wordt opengehouderi.
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2. PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
12.12.2005, 10.00 —15.00 uur: bezoek Niederschsische Landesbehörde für StraRenbau und
Verkehr
Ochtend:
Herr Heiner HaRmann, Dipi-Ing., Derzernatsleiter für Landschaftspflege und lmmissionsschutz,
Herr Stephan Köhler, Dipl.-Ing., Dezernat für Landschaftspflege und Immissionsschutz. Herr
Köhler heeft van mei tot oktober 2004 bij DG Milieu van de EO in Brussel gewerkt aan de
invoering van Natura 2000.
Middag:
Zie ochtend en
Herr Dr. Dieter Günnewig, Dipi.- Geograph, Geschaftsführer bei Bosch &Partner, Planung und
Beratung für eine umweitgerechte Landschaftsentwicklung.
13.12. 2005, 10.00-12.30 uur: bezoek Niedersëchsisches Umweitministerium samen met
Niedersëchsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
Frau LMRin, Marita Rickels, Referatsleiterin Naturschutz des Niedersâchsisches
Umweltm inisterium
Herr Dr. Walter Keuffel, Leiter des Geschaftsbereichs IV Naturschutz des NLWKN und
stelivertretender Direktor NLWKN
Herr Berthold Paterak, Leiter des Aufgabenbereichs AB 1, Natura 2000, des Geschâftsbereichs
IV Naturschutz des NLWKN, und stelivertretender Leiter des Geschaftsbereichs IV Naturschutz
des NLWKN
Herr Helmut Diekschâfer, Leiter des Aufgaben bereichs 3, Fachü bergreifender
Naturschutzbeitrage, Biotopschutz, Schutzgebietsdokumentation, Kartographie der Betriebsstelle
Brake-Oldenburg des NLWKN und steilvertretender Leiter der Betriebsstelle Brake-Oldenburg
13.12.2005, 14.30-16.30, bezoek Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte
Herr Sönke Meesenburg, DipI.-Ing., Leiter der WSD Mitte, Leitender Baudirektor
Herr Dietmar Abel, WasserstraRen-Neubauamt Heimstedt
Herr Gunther Jenner, Leiter des Dezernates Planfeststellung in der Wasser- und
Schifffahrtsdirektion M itte en tevens KRW (Wasserrrahmenrichtlinien).

NLWKN

Niederschsische Landesbehörde
für StraBenbau und Verkehr
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3. IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJNEN
3.1 Implementatie naar nationale wetgeving
In Duitsland worden de VHR feitelijk geïmplementeerd op Landesebene. De Bund, de centrale
regering dus, heeft in het Bundesnaturschutzgesetz een aantal raamartikelen opgenomen. De
plicht tot het doorlopen van de effecttoets voor plannen en projecten, is opgenomen in het
Bundesnaturschutzgesetz, maar de aanwijzing van gebieden en de formulering van de
instandhoudingsdoelstellingen daarbij is een taak voor de Lânder. Het Umweltministerium is
verantwoordelijk voor de noodzakelijke regelgeving. Het onder het Ministerium vallende
Niederschsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), dat
sinds een jaar als zodanig bestaat, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de richtlijnen.
In Niedersachsen, dat in omvang ongeveer gelijk is aan Nederland zijn vrij veel gebieden
aangewezen als SBZ (421 tegen 162 in Nederland). Daarbij zijn enkele zeer grote, maar ook heel
veel kleine gebieden, zodat de totale aangewezen oppervlakte kleiner is dan in Nederland. In de
meeste gevallen hebben de gebieden een dubbele status, zij zijn zowel Vogelrichtlijngebied als
Habitatrichtlijngebied. Sommige gebieden die als SBZ zijn aangewezen, hadden al een nationale
status als Naturschutzgebiet.
De richtlijnen zijn niet strenger geïmplementeerd, eerder minder streng. Uitgangspunt bij
gebiedsbescherming is dat voor elk gebied het mildst mogelijke beschermingsregime moet
worden gekozen. Gebieden worden alleen als Naturschutzgebiet aangewezen (d.w.z. in het
zwaars mogelijke beschermingsregiem geplaatst) als andere beschermingsregimes niet mogelijk
zijn. De bescherming moet zoveel mogelijk door middel van overeenkomsten worden geregeld.
Van de 421 aangewezen of aangemelde SBZ's zijn er 130 wettelijk beschermd als
Naturschutzgebiet. De overige 291 SBZ's worden beschermd door landschapsverordeningen van
lagere overheden, overeenkomsten en zelfbinding. Dit wijkt dus sterk af van Nederland.
Het afgelopen jaar heeft men geïnventariseerd welke van deze 192 SBZ's naar bovengenoemde
maatstaven toch nog onvoldoende zijn beschermd. In ieder geval 50 gebieden hiervan zijn naar
Duitse maatstaven onvoldoende beschermd. NLWKN zal deze SBZ's alsnog voordragen ter
aanwijzing als Naturschutzgebiet (dus nationale status) om een voldoende bescherming te
verzekeren. Voor deze SBZ's worden als eerste de procedures gevolgd om tot een voldoende
beschermingsregime te komen.
Daarnaast zijn er SBZ's die worden beschermd door de zelfbinding van andere overheden aan
het beschermingsregime. Het gaat dan om de Niederschsiche Landesforst (vergelijkbaar met
Staatsbosbeheer) en de Bundesliegenschaften (beheerder van militaire oefenplaatsen). Voor die
gebieden sluit de Landesregierung convenanteri of bestuursovereenkomsten met deze
overheidsagentschappen.
Dan zijn er nog SBZ's die zijn beschermd door landschapsverordeningen van de untere
Naturbehörde (dat zijn de natuurafdelingen van lagere overheden). Het is de bedoeling die vanaf
2008 ook als Naturschutzgebiet aan te wijzen.
Tot slot zijn er nog SBZ's die worden beschermd door speciale maatregelen voor
soortsbescherming, bijv. voor jagende vleermuizen, of door kwaliteitsbeheer van stromend
oppervlaktewater, bijv. voor ijsvogels. Het beschermingsniveau is dan specifiek op deze soort
afgestemd en belemmert het gebruik veelal niet (bijvoorbeeld een rustplaats van vleermuizen
onder een viaduct).
De soortsbescherming is nationaal geregeld in het BNatschG en maakt onderscheid tussen
besonders geschützten Arte" en "streng geschützten Arten'. De laatste zijn strenger beschermd
dan de eerste. In deze nationale wet is het afwegingkader van art. 16 HR opgenomen. Getoetst
wordt of er voor een ingreep een dwingende reden van groot openbaar belang is, of er geen
andere bevredigende oplossingen bestaan en of de gunstige staat van instandhouding van de
populatie niet in zijn natuurlijke verspreidingsgebied wordt gefrustreerd.
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Op Landesebene is er nog geen adequate implementatie van de soortenbescherming. Op
Landesebene bestaan vooral allerlei programma's die voor te beschermen diersoorten zijn
bedoeld. Deze zijn enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse beschermingsplannen, zoals voor
de hamster of het pimpernelblauwtje.
Zo op het eerste oog lijkt de bescherming zoals die in Duitsland is opgezet onvoldoende. De
Europese Commissie heeft in het verleden al duidelijk gemaakt dat richtlijnen niet kunnen worden
geïmplementeerd door middel van overeenkomsten. Formeel lijkt er dus sprake van onvoldoende
omzetting. In Duitsland is de soortenbescherming onderwerp van discussie, waarbij de
ontwikkelingen vanuit de Europese Commissie nauwlettend in de gaten worden gehouden.
Materieel gezien is echter gekozen voor pragmatisme, omdat de wettelijke bescherming van
gebieden volgens het Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) zeer strikt is. Als een gebied
eenmaal nationaal Naturschutzgebiet is, dan is er eigelijk geen ander gebruik meer mogelijk dan
natuur. Voor bepaalde soorten die afhankelijk zijn van bijv. landbouwactiviteiten (denk aan de
hamster) is dat dus niet per se de beste beschermingsvorm. Ook pionierbiotopen die ontstaan op
militaire oefenplaatsen zijn niet gebaat bij het beëindigen van deze activiteit. Het stilleggen van
de militaire oefeningen leidt tot verdichting en bebossing, waarmee de pionierbiotopen en de
daarbij horende soorten zullen verdwijnen.
Eenmaal aangewezen Naturschutzgebiete moeten ook volledig door de overheid worden
onderhouden en betaald. De eigenaren/gebruikers van gebieden moeten schadeloos worden
gesteld voor het niet meer mogen gebruiken of zelfs moeten vervreemden van hun grond. De
Lander hebben onvoldoende geld en middelen om een dergelijk strikte bescherming, zo die al
vanuit ecologisch oogpunt wenselijk is, door te voeren.
Door met minder strenge beschermingsregimes te werken, kunnen er meer gebieden als SBZ
worden beschermd en behouden. Het is goedkoper en praktischer om boeren te betalen om een
bepaald beheer te voeren, dan dit zelf te moeten doen. Indien een gebied eenmaal wettelijk
beschermd Naturschutzgebiet is, is de overheid verantwoordelijk voor onderhoud en
instandhouding. Er kunnen dan geen overeenkomsten meer worden afgesloten met boeren om
tegen vergoeding een bepaald beheer te voeren; o.a. in verband met de Europese regels m.b.t.
Staatssteu n.
In Niedersachsen zijn er daarom veel verschillende programma's om gebieden zo adequaat
mogelijk te beschermen. Voorbeelden: Landesnaturschutzprogramme, bescherming van
bepaalde biotopen, (moerassen, veengebieden e.d.) Artenschutzprogramme, bescherming van
waardevolle soorten (ijsvogel, vleermuizen), Sonderprogramme des Landes, bijv. Natur Erleben.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van EU-gelden voor specifieke beheersprogramma's, bijv
Proland. Hiermee wordt samenwerking met boeren betaald, die zich door middel van langdurige
contracten verplichten tot een bepaald beheer van hun gronden dat moet bijdragen aan
instandhouding van natte weilanden, biotoopbescherming, rijke oevers, biodiversiteit.
In sommige gevallen gaat de NLWKN ook over tot aankoop van gebieden, eventueel
medegefinancierd door de EU in het kader van de EU Verordening 1257/1 999 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL) in het Duits PROLAND.
Voor al deze instrumenten heeft het Land lijsten opgesteld met prioriteiten, zodat de maatregelen
die in het kader van de genoemde programma's worden genomen, passen bij de natuurwaarden
waarvoor een gebied als SBZ is aangewezen.

3.2 Instandhoudingsdoelstellingen
Instandhoudingsdoelstellingen zijn nog niet geformuleerd. NLWKN heeft een ontwerp gemaakt,
waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar soorten. Soorten zijn als het ware toegewezen aan
gebieden. Daarna worden doelstellingen voor gebieden beschreven, waarna afstemming zal
plaatsvinden met andere gebruikers zoals landbouw, bosbeheer, defensie. De bedoeling is de
doelen abstract te houden om de afstemming met andere beleidsterreinen niet te ingewikkeld te
maken. In Duitsland mogen namelijk maatregelen als een jachtverbod of
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grondwaterstandbeïnvloeding niet worden genomen of voorgeschreven door overheden die over
natuur gaan.
Problemen voorziet men vooral bij concurrerende soorten. Waar komt de prioriteit te liggen?
Vooralsnog is het idee om aan te sluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van een gebied. Natuur is
niet statisch en de prioriteit moet gelegd worden bij soorten die horen bij de waarden in de
richting waarvan een gebied zich van nature al ontwikkelt. Omdat de basisinventarisatie nog niet
klaar is, wil men op dit moment nog geen al te concrete doelstellingen formuleren. Het is namelijk
mogelijk dat uit de inventarisatie blijkt dat een gebied zich inmiddels verder heeft ontwikkeld en er
andere, waardevolle soorten worden aangetroffen. Ongeveer 60% van de gebieden is
geïnventariseerd voor een soort nul-opname (huidige toestand).
De vertegenwoordigers van NLWKN zien de starheid van de VHR als niet altijd gewenst. Een
strikte interpretatie van de richtlijnen leidt ertoe dat je maatregelen moet nemen om de natuurlijke
ontwikkeling in een gebied tegen te houden. Is een gebied eenmaal aangewezen voor bepaalde
pion ieren, dan mag het geen dicht bos worden. In bepaalde gevallen zou dat echter wel moeten
mogen. Anderzijds worden nu al afspraken gemaakt met bijv. bedrijven die turfsteken. Bij afbouw
van de intensiteit nemen zij al maatregelen (mede door Land betaald) om natuurwaarden te
behouden. Niedersachsen wil zo voorkomen dat na stopzetting de gronden worden ingezet voor
landbouw. Het gaat hierbij om bedrijven die vaak nog 20-25 jaar concessie en vergunning
hebben voor de turfwinning. In het uiterste geval worden gronden opgekocht.
Nederland is bij de formulering van instandhoudingsdoelstellingen VHR duidelijk een stap verder,
omdat LNV concept (gebieds)doelen heeft geformuleerd en daarmee een stuk duidelijkheid heeft
gegeven. Of deze doelen voldoende uitvoerbaar zijn en mogelijk een dynamische ontwikkeling in
de weg (gaan) zitten zal moeten blijken.

3.3 Spanning instandhoudingsdoelstellingen en grote projecten
Zie voor beschrijving hoofdstuk 5 Uitvoeringspraktijk

3.4 Voorlichting
Niet aan de orde geweest.

3.5 Monitoring en beheerspiannen
Monitoring is nog niet goed georganiseerd. Om te beginnen is de basisinventarisatie nog niet
klaar, zodat er geen goed overzicht is van welke soorten flora, fauna en biotopen waar precies
voorkomen. Waar beschermde gebieden liggen is natuurlijk wel duidelijk, maar onduidelijk is voor
veel gebieden hoe de precieze ontwikkelingsstand is. Dat is sinds de aanwijzing, melding, soms
jaren geleden niet consequent bijgehouden.
Daarnaast speelt het probleem dat tot dit jaar de Natuurbescherming nogal versnipperd was
georganiseerd. En ook nu zijn er behalve NLWKN nog 52 Untere Naturschutzbehörde, afdelingen
van lagere overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor natuurbescherming. NLWKN wil
toe naar compatibele, geautomatiseerde systemen, zodat alle verschillende instellingen en
overheden hun gegevens kunnen opslaan en uitwisselen. Er is namelijk wel degelijk veel
informatie, maar die is versnipperd of moeilijk toegankelijk.
Zo is zeer veel informatie verzameld door de StraRenbauamter die deze info nodig hadden om tot
een goede afweging van alternatieven te komen in bijv. m.e.r.-procedures. Ook bij de
voorgenomen aanleg van grote woningbouw-, industrie of havenlocaties is dergelijke informatie
verzameld. Deze is echter niet algemeen toegankelijk en wordt bewaard door de overheden die
verantwoordelijk waren voor de publiekrechtelijke toestemmingen voor deze projecten. Meestal is
bij NLWKN niet eens bekend dat die informatie er is.

E:3

Duitsland 2005

In het bosbeheer is er al wel een monitoringssysteem dat niet is bedoeld voor
natuurbeschermingsdoeleinden, maar wel een schat aan informatie oplevert. In Niedersachsen
wordt al sinds 200- 240 jaar elke tien jaar een inventarisatie gemaakt van welke bomen aanwezig
zijn in de bossen die onder het beheer van het Landesforst vallen.
Er zijn geen beheersplannen in Niedersachsen, alhoewel mw. Rickels van het Umweltministerium
daarvan wel gecharmeerd was. Naar haar mening zijn plannen wel nodig, ofschoon dat besef
nog lang niet overal is doorgedrongen. In de plannen zouden gedragsregels moeten worden
opgenomen voor gebruikers van gronden in natuurgebieden, zodat niet voor elk normaal
onderhoud een art.6 HR Vertrglichkeitsprüfung moet worden doorlopen. Gezien de grote
versnippering van gebieden die aangemeld c.q. aangewezen zijn in Niedersachsen, kan een
beheersplan potentieel ook helpen met het bepalen in welk gebied of in welk deel van een gebied
een aantasting van een bepaalde natuurwaarde wel of niet significant is. Dhr. Keuffel van
NLWKN waarschuwt echter voor al te starre plannen. Hij is voorstander van het opstellen van
plannen vanuit de natuurlijke ontwikkeling van een gebied. Daartoe is monitoring zeer belangrijk,
zodat duidelijk wordt wat de trend in een gebied is. Daarmee kan dan in beheerplannen rekening
worden gehouden. Het belangrijkste is naar zijn mening dat wat goed is, niet slechter wordt. Dat
is in eerste instantie belangrijker dat terugbrengen wat was of natuurlijke ontwikkelingen koste het
wat het koste tegen te houden.
Aan de zeezijde van de kustzone zijn de Lander tot 12 mijl uit de kust het bevoegd gezag.
Zeewaarts van deze 12-mijl grens is de Bund bevoegd, hierover zijn tijdens het bezoek dan ook
geen uitspraken gedaan. In het zeegedeelte van de kustzone van Niedersachsen gaat het met
name om Vogelschutzgebiete die echter nog aangewezen moeten worden. Momenteel zijn er
vooral discussies over toelating van windenergiebedrijven in het kustgebied.
Kustzones

Het ontbreekt de NLWKN nog aan gegevens over soorten en habitats in de kustzones, daarom
wordt aan de initiatiefnemers gevraagd te onderzoeken waar de plekken liggen waar windmolens
geen of zo min mogelijk gevaar opleveren voor vogels (stand en trek). Die gegevens worden
vervolgens gebruikt om die plekken te identificeren waar de Vogelbeschermingszones moeten
komen te liggen. Op die manier komt de overheid aan waardevolle gegevens en zijn kosten en
inzet voor haarzelf zo gering mogelijk. Inmiddels is er een Forschungspark toegestaan dat
empirische gegevens moet opleveren over de effecten van windmolens op zee.
De Bond wil Meeresschutzgebiete gaan aanwijzen, die zijn er echter nog niet. Meer informatie
over hoe en wat is er niet gegeven, aangezien dit weer een Bondsaangelegenheid is waar het
Bundesumweltministerium over gaat.
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3.6 Leerpunten voor RWS
Leerpunten voor RWS zijn:
* er zijn nog geen doelen geformuleerd en voor zover er wel doelen zijn, worden die niet van
bovenaf opgelegd, maar vaak in de praktijk ontwikkeld (zie ook h5)
* In Nederland formuleert LNV concept doelen (top-down), die ter commentaar aan het veld
(uitvoering/beheer mcl. RWS) worden voorgelegd
* verzamel en gebruik natuurinfo uit aanleg- en bouwprojecten meer voor formuleren doelen en als input
voor beheerplannen
* verzamel deze info centraal, zodat er een databank is waaruit geput kan worden (gebeurt al enigszins
met natuurloket)
* wijs grote, samenhangende gebieden aan, eventueel uit verschillende delen bestaande en niet
kleine gebiedjes (zie ook h5)
* formuleer doelen vanuit de huidige ontwikkelingstrend van een gebied (van beneden op en niet
van bovenaf). Daarbij is monitoring noodzakelijk anders zijn trends niet waar te nemen;
* zonder trends bestaat beheer uit behoud van wat is en meer niet;
* bij formulering doelen samenwerking tussen ecologen/biologen, juristen en huidige en toekomstige
gebruikers en potentiële initiatiefnemers in een gebied
* wordt in Nederland wel voldoende gebruik gemaakt van Europese (beheer)gelden?
* niet alles in de wet vastleggen leidt tot dynamischer beheer en maakt sneller handelen naar
veranderende omstandigheden mogelijk
* Niedersachsen heeft gekozen voor een systeem waar de feitelijke materiële bescherming van de
waarden vooropstaat, waarbij niet per se alles ook formeel wettelijk beschermd is; dit biedt (indien
richtlijnproof) mogelijkheden voor een flexibelere en efficiëntere inzet van middelen
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4. SAMENHANG TUSSEN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN EN DE
KADERRICHTLIJN WATER
4.1 Verantwoordelijkheid implementatie VHR en KRW
De Umweitministerien van de Lénder zijn verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering
van zowel de Vogel- en Habitatrichtlijn als de Kaderrichtlijn Water.

4.2 Integratie VHR en KRW bij waterbeheer
In Niedersachsen wordt wel gewerkt aan de implementatie van de VHR en de KRW, maar er is
vooralsnog geen enkele afstemming tussen de werkzaamheden voor beide richtlijnen. Vanuit
Naturschutz wordt de noodzaak daartoe wel gevoeld. Men ziet ook kansen voor natuur als er
meer wordt samengewerkt, al was het maar omdat de waterafdelingen meer geld hebben.
Ook wil men komen tot een gezamenlijk monitoringssysteem om uitwisseling van informatie
mogelijk te maken en afstemming tussen te bereiken doelen. Problemen voorziet men bij
concurrerende doelen: zeer schoon water volgens de KRW is niet altijd goed voor bepaalde
soorten die volgens de VHR moeten worden behouden in een bepaald gebied.
Door de Wasser- und Schifffahrtsdirektion (WSD), een Bondsinstelling die veel met de KRW in
aanraking komt, wordt ervaren dat de aandacht bij de implementatie van de KRW veel te veel op
natuur ligt. Zij zijn van mening dat er te weinig aandacht is voor de andere gebruiksfuncties van
water, met name vaarwegen voor scheepvaart, industrie, havens e.d.. De WSD is eigenaar van
de wateren en waterwegen die zij beheert en de implementatiemaatregelen van de KRW worden
opgelegd aan eigenaren. De eigenaren van de wateren moeten de maatregelen uitvoeren en
betalen. De WSD vindt dat daarbij (te) weinig rekening gehouden wordt met de draagkracht en
mogelijkheden van de individuele eigenaren.

4.3 Ervaringen met één beheerplan
Bij de Naturschutzbehörde raakt men inmiddels doordrongen van de noodzaak van afstemming
en wellicht ook één beheerplan. Er zijn echter (nog) geen concrete stappen in die richting
ondernomen.

4.4 Leerpunten RWS
Aangezien er geen afstemming is en de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de
implementatie van de KRW niet zijn bezocht, zijn er geen leerpunten te vermelden.
Nederland is op dit vlak verder. LNV heeft inmiddels concept instandhoudingsdoelstellingen voor
VHR gebieden geformuleerd (zie ook 3.2). RWS probeert door overleg zoveel ervoor te zorgen
dat deze niet in strijd komen met de doelen van de KRW (V&W verantwoordelijkheid) en de
dynamische ontwikkeling van gebieden.
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5. DE UITVOERINGSPRAKTIJK
Dit hoofdstuk is vooral het verslag van de bezoeken aan de Landesbehörde StraRenbau und
Verkehr en de Wasser- und Schifffahrtsdirektion. De wettelijk te doorlopen procedures om te
komen tot de aanleg of wijziging van hoofdwegen en vaarwegen zijn gelijk. Er wordt daarom
alleen specifiek onderscheid gemaakt bij verschillen van de aanpak tussen nat en droog.

5.1 en 5.2 Procedure bij nieuwe plannen en projecten
De procedure voor particuliere initiatiefnemers is niet besproken. Zoals ook later in dit hoofstuk
naar voren komt, hebben de overheidsinstanties een andere rol dan in Nederland. Indien de
WSD een maatregel dient te nemen voor de scheepvaart, is zij zelf verantwoordelijk voor de
afweging van alle belangen en hoeft hiervoor dan geen aparte vergunningen meer te halen. In
Nederland moet een overheidsinstelling net als een particuliere initiatiefnemer naar alle bevoegde
gezagen om de benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen.
Procedure
Op nationaal niveau, dus Bundesebene, wordt er een StraRenbedarfplan opgesteld, waarbij ook
al een risico-inschatting (URE - UmweltRisiko Einschâtzung) wordt gemaakt van de effecten op
natuur. In de toekomst zal een dergelijk plan worden onderworpen aan de Strategische
Milieubeoordeling. In dit plan wordt op centraal niveau gekeken waar een noodzaak bestaat tot
aanleg of uitbouw van autosnelwegen(denk: NoMo). Voor hoofdvaarwegen bestaat een
vergelijkbaar plan. Vervolgens wordt in een nader uitgewerkt plan bepaald welke (vaar-)wegen
wanneer zullen worden aangepakt. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse MIT. In deze fase
worden de beschikbare gelden geprioriteerd.
Daarna wordt, met name als het om nieuwbouw gaat een Linienplanungsverfahren (schaal
1:10.000 of 1:5.000) doorlopen. In deze fase wordt bekeken waar een nieuwe (vaar-)weg moet
komen te liggen, een alternatievenonderzoek naar het tracé. Hierbij wordt een
U mweltvertraglichtkeitsstudie (UVS, vergelijkbaar met de Nederlandse Trajectnota/m .e.r.)
uitgevoerd waarbij alleen de voor de tracering relevante aspecten worden onderzocht. Daartoe
horen ook de effecten op verkeer en economie. In deze fase wordt ook een
Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP)opgesteld. Dit plan geeft aan welke
inpassingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn op het gebied van landschap en natuur.
Vervolgens geeft het bevoegd gezag een Genehmigung (vergunning) waarbij een
U mweltvertraglichkeitsprüfung (MERMiI ieueffectrapport) md. indien nodig een passende
beoordeling als bedoeld in de art. 6 HR, moet worden overgelegd. In Duitsland wordt onderscheid
gemaakt tussen de studie en het rapport. In het rapport moeten alle natuurspecifieke effecten
worden bepaald en beoordeeld en is ook aandacht voor de Artenschutz, soortbescherming,
buiten de beschermde gebieden.
Daarna gaat de procedure verder met het Planfeststellungsverfahren. In deze fase wordt het
ontwerp (Entwurfplanung) verder gedetailleerd uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke
ordening. Vergelijkbaar met het Nederlandse Tracébesluit en de verwerking daarvan in de
gemeentelijke bestemmingsplannen. De fase wordt afgesloten met een besluit waarin
nauwkeurig het verloop en ontwerp van de weg (inclusief bouwtechnische en constructieve
aspecten) wordt vastgelegd tezamen met de mitigerende en compenserende maatregelen, die
genomen moeten worden. Natuurlijk is er daarbij ook aandacht voor de aspecten van het
menselijke milieu, zoals geluid, luchtkwaliteit e.d. en de mitigerende en compenserende
maatregelen op dat vlak.
Als deze fase is afgerond zijn alle betrokken belangen afgewogen en kan met de bouw worden
begonnen. Er hoeven geen vergunningen/ontheffingen op basis van sectorale wetgeving meer te
worden verkregen. Alle relevante aspecten komen in de procedure aan de orde. Het
PlanfeststellungsbeschluR heeft Konzentrationswirkung, wat wil zeggen dat het ook de eisen
omvat die worden gesteld door andere wettelijke regelingen. Bijv. eisen aan de constructie van
kunstwerken (in Nederland apart getoetst in de bouwvergunning van gemeenten), eventuele
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effecten en maatregelen met betrekking tot grondwater (in Nederland in de
grondwatervergunning van de provincie) en de effecten en noodzakelijke maatregelen op het
gebied van natuur (in Nederland afgewogen in de flora- en faunawetontheffing en de
natuurbescherm ingswetvergunn ing).
Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag in deze procedure is het Landesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen voor droge projecten die ook ook alle voorbereidende werkzaamheden uitvoert.
De plannen en besluiten worden getoetst door het Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen als het gaat om BundesfernstraRen, dus autowegen en autosnelwegen van
nationaal belang. In de procedure zijn er verschillende momenten waarop het publiek zijn mening
wordt gevraagd. Na het nemen van het besluit is er beroep mogelijk op een onafhankelijke
rechter in minimaal twee instanties. Voor de waterwegen verloopt dit vergelijkbaar en is de
Wasser- und Schiffahrtdirektion zowel de initiatiefnemer als het bevoegd gezag.
Habitattoets
In deze procedure wordt ook, indien van toepassing de Habitattoets doorlopen. Deze valt in
Duitsland uiteen in de effectbeoordeling (zijn er mogelijk significante effecten) en de
Ausnahmenprüfung (de alternatieventoets). Deze verloopt conform het Bundesnaturschutzgesetz
(BNatschG). In Duitsland wordt overigens onderscheid gemaakt tussen Ersatz en Ausgleich.
Ersatz is vervanging van natuurwaarden ter plaatse van de ingreep. Ausgleich is compensatie en
die mag ook elders plaatsvinden.
Leitfaden/ Handreiking
Door het ministerie voor verkeer, bouw en stadsontwikkeling (BMVBS) is een Leitfaden
(Handreiking) opgesteld over hoe om te gaan met natuur bij nieuwe wegenbouw-projecten. Deze
Handreiking omvat niet alleen checklists, maar ook modelkaarten die in de procedures kunnen
worden gebruikt. Op die manier bereikt men dat aan alle aspecten wordt gedacht en dat het niet
meenemen van bepaalde aspecten bewust en gemotiveerd gebeurt. Kaarten worden uniform en
daardoor duidelijker en leesbaarder voor derden, waaronder burgers. Er wordt bijv. consequent
gebruik gemaakt van de biotoopaanduidingen van de EU, zodat er geen verwarring kan ontstaan
over wat wordt bedoeld. Ook worden ingrepen, effecten en de daarbij horende compenserende
maatregelen beter vergelijkbaar. Hetgeen natuurlijk heel handig is bij monitoring en evaluatie.
De Leitfaden is nog niet digitaal beschikbaar. De betrokkennen (zowel StraRenbau als het
adviesbureau) waren uitermate enthousiast over deze Leitfaden.
Bij de WSD bestaat een dergelijke Leitfaden nog niet, maar men was vast van plan er één op te
stellen naar het voorbeeld van hun "droge" collega's.
De handreiking gaat niet uitgebreid in op de soortenbescherming, aangezien deze nog niet
afdoende is geïmplementeerd. Er wordt wel gekeken naar de effecten op en de bescherming van
de populatie. Niet ieder individuele soort is als zodanig beschermd. Op dit moment wordt binnen
de StraRenbaubehörde gekeken naar de "draft-paper" van de "working group" van de Europese
Commissie over de uitvoering van de artt. 12-16 HR. Men vreest echter voor de praktische
uitvoerbaarheid van de interpretatie van het voorliggende ontwerp van oktober 2005. Deze wordt
als te statisch ervaren. Er was overigens onbegrip voor het feit dat Nederland de Duitse
zienswijze (zie pag. 32 van deze Guidance waar de Duitse zienswijze staat) niet steunt.
Problemen door ontbreken van instandhoudingsdoelstellingen
Het grote probleem waar men bij aanlegprojecten tegenaan loopt, is het ontbreken van
instandhoudingsdoelstellingen voor beschermde gebieden. Het gevolg is dat men zelf samen
met biologen en ecologen instandhoudingsdoelstellingen formuleert en het project daaraan
toetst. De uitkomst hiervan wordt besproken met de Naturschutzbehörde(n). De discussie is of
dit kan of dat gewerkt moet worden met de natuurwaarden die bij aanmelding bij de EU zijn
overgelegd. Het probleem daarbij is dat een weg soms door een klein stukje van een groot
gebied gaat, waarbij een aantal van de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangemeld
absoluut niet worden aangetast. Die natuurwaarden kunnen in het aan te tasten stuk ook zonder
de voorgenomen ingreep niet gerealiseerd worden. Hierbij wreekt zich de grove schaal van
beschrijvingen van natuurwaarden en doelen bij de aanmelding.
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De initiatiefnemer heeft dus behoefte aan meer concreet en regionaal/lokaal beschreven doelen.
Daarom beschrijft Strassenbau zelf instandhoudingsdoelstellingen die gerelateerd zijn aan de
feitelijk voorkomende natuurwaarden ter plaatse. In een groter gebied worden de voor bepaalde
natuurwaarden meeste geëigende delen aangewezen waaraan (ontwikkelings)doelen worden
gesteld. De doelen worden bij voorkeur niet kwantitatief gesteld, aangezien het gaat om een
resultaatsverplichting. De mogelijkheid bestaat altijd dat een gebied prima is ontwikkeld voor een
bepaalde natuurwaarde/soort maar dat deze zich toch niet vestigt vanwege andere (niet
beïnvloed bare) oorzaken.
Casus BAB 26, compensatie vôôr besluit doorgang project
In één concreet geval heeft de Strassenbaubehörde van Niedersachsen al een mogelijke
aantasting gecompenseerd voor een project waarvan nog niet eens zeker is of het wel doorgaat
en in welke vorm. De BAB26 moet worden verlengd als verbinding tussen Hamburg en de
A22/A20 en de tracering van een deel van deze verlenging verloopt ofwel door een zwaar
beschermd cultuurlandschap ofwel door een Vogelbeschermingszone (1300 ha). De effecten op
beide gebieden zullen significant zijn. De uitkomst welk van beide gebieden zal worden
aangetast is nog niet duidelijk.
Ter compensatie van de mogelijke aantasting van het Vogelbeschermingsgebied is niet ver van
de ingreep een bestaand landbouwgebied van ongeveer 200 ha. omgevormd tot een vochtig
grasland, veenweidegebied door verhoging van de grondwaterstand met rietkragen en hoge
begroeiing voor o.a. de kwartelkoning. De kwartelkoning is de belangrijkste soort waarvoor het
aan te tasten gebied is aangewezen. De aanleg van de weg door het Vogelschutsgebiet zou
leiden tot vernietiging en/of verstoring van 500 ha (van de 1300 ha). De kwartelkoning komt
echter maar in een deel van die 500 ha voor. Het compensatiegebied is in dit geval aangekocht
en wordt onderhouden door de Strassenbaubehörde.
Niet altijd worden gebieden aangekocht, vaak vindt inrichting plaats in overleg met huidige
eigenaren en gebruikers. In sommige gevallen is een bepaalde mate van extensivering van het
bestaande gebruik namelijk al voldoende om aan de compensatieverplichtingen voor bepaalde
natuurwaarden te voldoen. Actief ingrijpen of zelfs een volledige omvorming van het gebied is
dan onnodig. Als een compensatiegebied voldoende is ontwikkeld kan worden overgegaan tot
aanmelding als nieuwe SBZ of als uitbreiding van een bestaande SBZ.
Geluid
Bij de onderzoeken naar effecten van geluid op natuurwaarden is gebleken dat niet kan worden
volstaan met een bepaling van de dB(A)'s. In Nederland zijn onderzoeken gedaan naar de
invloed van decibellen op met name vogels. In Duitsland is met interesse naar deze
onderzoeken gekeken. Gebleken is echter dat deze niet één op één toepasbaar zijn door
verschillen in berekeningsmethodiek van geluidbelasting tussen Nederland en Duitsland. De
invoer van dezelfde variabelen in de Duitse rekenmethode resulteert in een geluidbelasting van 5
dB(A) meer dan bij de Nederlandse rekenmethode. Uit Duitse onderzoeken is ook gebleken dat
de geluidbelasting niet het enige effect is. In gebieden met eenzelfde geluidbelasting bleek bijv.
dat vogels wegbieven uit die delen die een zicht hadden op de verkeersweg. Het kunnen
waarnemen van verkeer werkt eveneens verstorend. Uit dit voorbeeld moge blijken dat er nog
veel onduidelijkheden zijn op het gebied van verstoring door infrastructuur op flora en fauna.
Monitoring na een ingreep
Bij monitoring wreekt zich het ontbreken van instandhoudingsdoelen. Wie toetst de monitoring,
waaraan wordt getoetst? Wie bepaalt wanneer compensatie voldoende is? Wie mag de
compensatiegebieden beheren? Wel duidelijk is dat de initiatiefnemer de monitoring betaalt. Het
uitgangspunt van de verschillende gesprekspartners was dat indieh het compensatie-gebied
overgaat naar een andere beheerder of het compensatie-gebied de status van SBZ krijgt, de
verantwoordelijkheid voor de monitoring overeenkomstig overgaat.
Bij de WSD (ook bij StraRenbau) worden de compensatiedoelstellingen al in het
PlanfeststellungsbeschluR opgenomen. Eveneens wordt bepaald welke maatregelen waar
moeten worden genomen, in welke fasering, op welke manier (tot aan te gebruiken materiaal
toe) en wanneer aan de verplichting tot compensatie in voldoende mate is voldaan. De discussie
die steeds weer speelt, is wanneer de onderhoudsplicht ten einde is, mag het beheer worden
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overgedragen aan een andere overheidsinstelling (vergelijk bijv. in Nederland de
overeenkomsten met DLG) of zelfs een private partij (denk aan Natuurmonumenten).
Casus Mittellandkanal
Bij de casus van de verbreding van het Mittellandkanal is vastgelegd dat de compensatie is
voltooid op het moment dat de natuurwaarden die voorkwamen ten tijde van de ingreep weer
voldoende aanwezig zijn. De achterliggende gedachte is dat de op het moment van de ingreep
aanwezige natuurwaarden zich zonder deze ingreep zelfstandig verder zouden hebben
ontwikkeld. Een eeuwigdurende onderhoudsplicht voor deze natuurwaarden is niet in
overeenstemming met het feit dat natuur zich ontwikkelt en niet statisch is.
Wie doet het onderhoud?
Bij overdracht aan private partijen is een onderhoudsverplichting opgelegd van 25 jaar en de
compensatiedoelstelling wordt in het Kadaster aangetekend als derdenbeding. Mocht er
tussentijds sprake zijn van overdracht dan gaan de onderhoudsverplichtingen en de beperkingen
die daar bij horen mee over. Met de compensatieopdracht strijdig gebruik is zo uitgesloten. De
overdracht gebeurt om niet. De private partij hoeft de grond niet te betalen en in ruil daarvoor
onderhoudt zij de compensatie. Op die manier wordt meteen voorkomen dat na een jaar de
grond wordt doorverkocht en de derde partij het compensatiebudget meeneemt.
In geval van kleine compensatieoppervlakten grenzend aan rivieren of kanalen blijft het beheer
meestal bij de WSD zelf.
Checklists
De monitoring vindt plaats aan de hand van checklists. Niet alle maatregelen moeten elk jaar in
het veld worden beoordeeld. Van sommige biotopen is bekend hoe zij zich ontwikkelen. Je hoeft
er niet letterlijk elke dag naast te staan om de ontwikkeling in de gaten te houden, zeker niet bij
biotopen die zich vrij gemakkelijk zelf ontwikkelen.
De checklist bevat vragen over genomen maatregelen die gefaseerd worden uitgevoerd.
Afgevinkt dient te worden of de betreffende maatregel ook in de betreffende periode conform het
PlanfestellungsbeschluR is genomen. Op die manier wordt voorkomen dat iets wordt vergeten.
Bijv. het verhogen van de grondwaterstand met 2 centimeter ter plaatse van x in maand y van
jaar z.
Bij de verbreding van het Mittellandkanal was de compensatieverplichting overigens 1:4. Voor
elke aangetaste m 2 is 4m 2 teruggekomen. De gemiddelde verplichting is 1:2. Het Mittellandkanal
overschrijdt de grens tussen de voormalige BRD en de voormalige DDR. Een deel van het
kanaal liep daarmee door het zogenaamde niemandsland achter de Oostduitse grens. Daar
heeft de natuur redelijk vrij haar gang kunnen gaan. Na de verbreding is voor compensatie
uitgegaan van deze ontwikkeling, ook in de voormalige BRD-gebieden.
Monitoringspraktijk bij StraIenbaubehörde
De monitoringsintensiteit hangt samen met de complexiteit van de te ontwikkelen biotoop.
Relatief eenvoudige biotopen worden 5 jaar begeleid. Daarna vindt niet meer elk jaar een
inventarisatie compleet met kartering plaats, maar wordt volstaan met een visuele inventarisatie.
Ingewikkeldere biotopen worden langer en intensiever gevolgd. Bijv. als een ontwikkeling
afhankelijk is van grondwaterstanden of pH-waarden. In praktijk worden de te nemen
maatregelen inclusief de monitoring in het besluit gezet. Op die manier zijn de maatregelen
verplicht en is het ook eenvoudiger geld te reserveren.

5.3 Externe werking
Niet expliciet besproken. In praktijk wordt net als in Nederland indien nodig de Habitattoets
doorlopen als er mogelijk significante effecten zijn.

5.4 Effecten op meer SZB's tegelijkertijd
Niet aan de orde geweest.
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Cumulatieve effecten

Men is bekend met de verplichting cumulatieve effecten mee te nemen bij een toets. Bij het
Umweltministerium is er echter geen inzicht in welke projecten waar zijn of worden uitgevoerd.
Evenmin staat vast welke plannen vanaf welk moment in de procedure zouden moeten worden
meegenomen als effect. Ook is centraal onbekend welke compensatiemaatregelen voor welke
projecten waar zijn genomen. De informatie bestaat wel, maar is versnipperd tussen allerlei
initiatiefnemers en overheidsniveaus. Het ideaalbeeld is een registratiesysteem van al deze
informatie, maar gezien de federale staatsinrichting in Duitsland met nogal wat overheden met
soevereine taken op elk niveau is dit vooralsnog een droom. Deelname kan niet worden
afgedwongen.
5.5 Casus Ortsumgehung Hildesheim

Bij Hildesheim (30 km ten zuiden van Hannover) loopt een Bundesstrasse (geen autosnelweg)
dwars door de stad. Vanwege het ook in Duitsland almaar drukker wordende verkeer is de wens
ontstaan om enerzijds het woon- en leefklimaat voor omwonenden te verbeteren en anderzijds het
verkeer een adequate verbinding te bieden voor een vlotte doorstroming.
Bij het zoeken naar een nieuw tracé moest rekening worden gehouden met:
• de bestaande weg voor en na de stad waarop moest worden aangesloten;
• de stad
• een militair oefenterrein
• één SBZ die uit twee uit elkaar gelegen delen bestaat (een deel ten noorden van de stad en een
deel ten zuiden)
Uiteindelijk was een tracering bedacht die zoveel mogelijk tussen de twee SBZ's doorliep. Een
gedeeltelijke doorsnijding was echter niet te voorkomen.
Voor het aangewezen gebied waren geen instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. De
natuurwaarden waarvoor het gebied was aangemeld waren nogal abstract geformuleerd en het
was onduidelijk welke waarden waar in het gebied voorkwamen en hoe belangrijk die waren in het
kader van Natura 2000. De inventarisaties zijn uitbesteed aan het bureau Bosch & Partner in
Hannover. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van de nieuwe Handreiking (= eerder vermelde
Leitfaden) en de bijbehorende modelkaarten. De ervaringen daarmee zijn positief, alhoewel de
Handreiking soms te gedetailleerd is. Het is noodzakelijk steeds te beoordelen welk detailniveau
voor welke fase van besluitvorming noodzakelijk is.
Uit de inventarisatie bleek dat de SBZ niet een homogeen gebied was. Het gaat om een glooiend
gebied met op de hoger gelegen delen schrale kalkgraslanden aflopend naar veenweidegebieden
met poelen voor amfibieën. Het deel waar het militaire oefenterrein zich bevindt, is een open
gebied met veel pion ierbiotopen. Het andere, losgelegen deel van de SBZ bestaat uit bossen.
Verder bleek uit de inventarisatie dat de veenweidegebieden veel omvangrijker waren dan het
gebied dat was aangewezen als SBZ, zodat het voorziene tracé weliswaar zoveel mogelijk tussen
de twee delen van de SBZ doorliep, maar wel dwars door de graslanden buiten de SBZ liep.
Alle inventarisatieresultaten zijn in kaart gebracht.
Door tegenstanders van de nieuwe weg was inmiddels een klacht ingediend, omdat er geen
rekening zou zijn gehouden metter plaatse aanwezige prioritaire orchideeën (Habitat 6210*) . Bij
de inventarisatie zijn echter geen orchideeën waargenomen en het gebied is ook niet aangemeld
voor deze soort. Naar aanleiding van de klacht is met de klagers een veidbezoek gehouden,
waarbij een aantal bobo's aanwezig was en er werden warempel drie orchideeën waargenomen.
Bij een veidbezoek drie dagen later door alleen het onderzoeksbureau zijn de orchideeën niet
meer gezien.
Toch is rekening gehouden met de orchideeën, door de militaire weg, die naast de verlegde
Bundesstraf.e moest komen, in de plannen te schrappen. Deze militaire weg zou namelijk de
vindplaats vernietigen. De verlegde BundesstraRe had geen invloed op de vindplaats. Daarmee
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waren er geen significante effecten meer en waren de Habitattoets en de melding aan de
Europese Commissie vanwege de aantasting van een prioritaire soort van de baan.
Uiteindelijk heeft de StraRenbaubehörde instandhoudingsdoelstellingen voor dât deel van de SBZ
geformuleerd waar de weg door heen liep. Deze lokalere beschrijving van de doelstelling is
gerechtvaardigd geacht om dat het niet om een homogeen gebied ging, maar om een SBZ met
zeer verschillende biotopen. De effectbeoordeling (gutachten Erhebliche Beëintrchtigung (=
significant effect)) is alleen gedaan voor die natuurwaarden die ook feitelijk door de weg werden
beïnvloed. Voor de verder weggelegen biotopen zijn geen instandhoudingsdoelstelling
geformuleerd. Er is dus geen gedetailleerde inventarisatie van het hele gebied gedaan. De verder
weggelegen delen van de SBZ zijn alleen globaal beschreven. In een strook van 300m aan
weerszijde van de geplande weg is een vlakdekkende inventarisatie gedaan. De verschillende
belangenorganisaties in het gebied zijn hierbij vanaf het begin betrokken en de samenwerking is
ook goed verlopen.
Overigens wordt geprobeerd in overleg met de Bundes Forschungsanstalt Naturschutz (BFN) te
bezien of er Erheblichkeitsschwellen kunnen worden opgesteld, dat zijn drempels waarbij een
bepaalde activiteit per definitie leidt tot een significant effect. Het omgekeerde geldt dan natuurlijk
ook: is de activiteit minder omvangrijk van aard zal per definitie geen sprake zijn van een
significant effect. In praktijk blijkt dit echter heel moeilijk te zijn.
Uit die inventarisatie bleek dat het gebied ook belangrijk is voor kamsalamanders. Er was echter
geen goed inzicht in de omvang van de populatie. Daarom zijn hekken neergezet en de
salamanders geteld. Uit de vangst werd afgeleid dat het om een tamelijk grote populatie ging,
waarvan het leefgebied zou worden afgesneden van het voortpiantingsgebied. Dat betekent dat
de weg een significant effect heeft op de populatie.
Vervolgens is gekeken naar alternatieven voor de weg. Die waren er niet. Een tunnel werd
buitenproportioneel duur gevonden. Dat had de rechter al in de eerdere initiatieffase bepaald en
daarbij ging het om prioritaire soorten. Voor niet prioritaire soorten zou dit nog sterker gelden.
Besloten is daarom het vernietigde dan wel niet meer bereikbare biotoop te compenseren in het
defensieterrein, dat niet meer intensief wordt gebruikt. De rest van het gebied wordt verbeterd en
opgewaardeerd. Voor de salamanders zijn aan weerszijden van de weg complete biotopen
ingericht met zowel leefgebied als voortpiantingsgebied. Op die manier kunnen er twee populaties
voortbestaan. Om toch uitwisseling tussen deze twee nieuwe populaties mogelijk te maken,
worden ter plaatse van nu al gebruikte loopstroken verbindingstunneltjes onder de verdiepte weg
door aangelegd. Voorziene verbindingen waarvan na inventarisatie is gebleken dat deze zinloos
zijn, zijn uit de plannen geschrapt. Van een aantal wel nog in de plannen opgenomen
verbindingen tussen de kamsalamander-gebieden wordt betwijfeld of deze wel gebruikt gaan
worden. De aanleg gaat echter toch door om hierover zekerheid te krijgen.

5.6 Ervaringen met soortbescherming buiten SBZ's
Regulier beheer en onderhoud (onderhoud dat elke 2 â 3 jaar plaatsvindt) zijn uitgezonderd van
de vergunning- of ontheffingsplicht. Bij besluiten voor nieuwe projecten wordt in het besluit al
vastgelegd wat wordt verstaan onder beheer en onderhoud en binnen welke marges dat
vergunning- dan wel ontheffingsvrij is.
Bij rivieren bijv. wordt vastgelegd dat de uitgangssituatie een vaardiepte is van 5m. Het is de WSD
dan toegestaan in het kader van beheer en onderhoud de vaardiepte elke paar jaar weer terug op
die diepte van 5m te brengen. Pas als men dieper wil baggeren, kan een natuurtoets verplicht zijn.
Als beheerders van rivieren buiten de besluiten bij nieuwe projecten om een beheer- en
onderhoudpian maken, moet dit worden voorgelegd aan het bevoegde gezag voor natuur en
water voor een verklaring van geen bezwaar. Vervuilingen die ten tijde van een aanwijzing al
aanwezig waren, worden vooral gezien als gebiedseigen en nopen niet tot aparte maatregelen of
toestemmingen.
Bij wegen wordt de toestand van de wegbermen vastgelegd en zolang het beheer en onderhoud
daarmee in overeenstemming is, is geen aparte toestemming nodig.
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Overigens is een belangrijk verschil met Nederland dat elke overheid voor beheer en onderhoud
van wegen en vaarwegen onder zijn verantwoordelijkheid zelf zijn toestemmingen geeft en alle
relevante afwegingen maakt in het kader van alle toepasselijke wetgeving. Een overheid heeft
geen vergunningen/ontheffingen van andere overheden nodig, maar moet de toets aan de criteria
van de verschillende wetten zelf doen.
Gedragscodes die wettelijk zijn geregeld zoals in Nederland, zijn onbekend, maar er zijn wel
allerlei algemene richtlijnen om bijv. tussen 1 maart en 15 september niet te maaien - maaihoogte
8-10 cm e.d. (WWFVDW - over 3 maanden gereed - één deel over extensiv bereich en één deel
over intensiv bereich).

5.7 Ervaringen met de rechterlijke macht
Er zijn zaken voor de rechter geweest, maar vaak wordt in goed overleg met de omgeving en
betrokken belangenorganisaties getracht de gang naar de rechter te voorkomen.
Er zijn geen concrete gevallen besproken.
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5.8 Leerpunten RWS
Leerpunten voor RWS/Nederland zijn:
* beheer en onderhoud is in Niedersachsen niet vergunningplichtig;
* compensatie- en mitigatiemaatregelen worden in een projectbesluit vastgelegd, evenals wat in de
toekomst zal worden verstaan onder regulier beheer en onderhoud, zodat niet voor elke keer berm
maaien een vergunning/ontheffing moet worden aangevraagd;
* planningkosten voor VHR (FFH) ca. 10-15%; meestal uiteindelijk echter <5% bouwkosten; dit vindt
DId geen probleem.
* geen "pooling" van compensatie in Duitsland (in NL wel via LNV)
* niet te veel kleine gebiedjes aanwijzen. Als alleen de kerngebieden worden aangewezen leidt elke
ingreep tot significante effecten;
* een goede en goed toegankelijke basisinventarisatie is onontbeerlijk;
* veel overleg met lokale belangenverenigingen leidt tot minder gerechtelijke procedures;
* werken volgens een Handreiking voorkomt dat aspecten worden vergeten;
* werken met modelkaarten en de Europese aanduidingen van gebieden leidt tot duidelijkere en
vergelijkbare kaarten die niet meer tot verwarring leiden. Bovendien is het efficiënt;
* de uitleg van Europese begrippen blijft dichter bij die van de Europese richtlijnen. Men interpreteert
niet zelf van alles;
* bezoeken van landen is heel belangrijk en leidt tot meer kennisuitwisseling en
materiaaluitwisseling dan op/via internet voorhanden is;
* beoordeling van bestaand gebruik leeft niet;
* monitoringsystemen en —intensiteit aanpassen aan te ontwikkelen biotoop. Hoe complexer hoe
meer monitoring. Je hoeft niet elk half jaar te kijken of je eik nog wel groeit.
* maak een checklist van compensatie- en mitigatiemaatregelen, zodat je er geen vergeet;
* geen starre instandhoudingsdoelstellingen formuleren, maar ook rekening houden met natuurlijke
ontwikkelingen, met name bij biotopen/soorten die niet worden bedreigd met verdwijning op
Europees niveau;
* let altijd op met het vergelijken en gebruik maken van buitenlandse onderzoeken. De
berekeningsmethodieken kunnen verschillen, zodat input van dezelfde variabelen tot verschillende
uitkomsten kan leiden, die niet zonder meer vergelijkbaar zijn, bijv. bij geluid;
* in het projectbesluit zijn alle afwegingen gedaan. Daarna zijn geen aparte vergunningen meer
nodig;
* compensatiedoelen afzetten tegen natuurlijke ontwikkeling in een gebied, de biotoop waarin wordt
ingegrepen zou zich zonder ingreep ook verder hebben ontwikkeld, sta die ontwikkeling niet per
definitie in de weg;
* in projectbesluit aangeven wanneer een initiatiefnemer voldoende heeft gecompenseerd en van
zijn verplichting is ontheven;
* instandhoudings- en compensatiedoelen niet te veel kwantificeren. Externe invloeden, buiten de
beheerder respectievelijk initiatiefnemer om kunnen het resultaat beïnvloeden;
* bij grote doorsnijdingen stelt de overheidsinitiatiefnemer zelf instandhoudingsdoelstellingen op, bij
kleinere gebieden laat men dit aan Naturschutzbehörde over.
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6. EUROPESE UITWISSELING
Alle bezochte instanties en personen waren zeer enthousiast en ook zeer geïnteresseerd in de
gang van zaken in Nederland. Deze bezoeken werden toegejuicht en we werden uitgenodigd
contact op te nemen bij vragen. Een structurele kennisuitwisseling werd op prijs gesteld.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
7.1 Allereerst wijzen wij op de leerpunten of aandachtspunten voor RWS die bij de
verschillende hoofdstukken zijn geformuleerd. Daarnaast is een conclusie dat wettelijke
vastiegging van doelen meer rechtsgelijkheid en rechtszekerheid geeft, maar een
dynamische, natuurlijke ontwikkeling in de weg kan staan.
Verder ligt in Duitsland de nadruk op gebiedsbescherming en minder op
soortenbescherming. Er wordt met name gezorgd dat voor soorten geschikte habitats
worden ingericht binnen de SBZ's.
7.2 Ten tweede willen we opmerken dat het bezoek aan Duitsland een meerwaarde heeft
gehad ten opzichte van informatie die van internet kan worden geplukt of informatieuitwisseling via telefoon en mail. Opvallend was dat alle bezochte instanties het bezoek
zeer goed hadden voorbereid en presentaties hadden van concrete projecten gelardeerd
met veel foto- en kaartmateriaal. Het is aan te bevelen bij nieuwe bezoeken ook dergelijk
materiaal vanuit Nederland mee te nemen, bijv. een powerpointpresentatie van een aantal
casus. Ook was men zeer geïnteresseerd in de wetteksten (mits in Duits of anders
Engels).
7.3 Verder is het aan te bevelen dat verslagen van bestaande internatonale overleggen op
intranet worden geplaatst. Er werd door de Duitse collega's regelmatig gerefereerd aan
overleggen waaraan ook RWS of V&W deelneemt, zonder dat ons bekend was wat daar
speelde of dat RWS/V&W deelneemt aan die overleggen. Deze informatie is nu
versnipperd aanwezig.
Terugkoppeling van de uitkomsten van onze bezoeken zal zeer op prijs worden gesteld bij
de bezochte instanties en kan helpen bij toekomstige contacten.
De manier waarop in Duitsland al bij de alternatievenbepaling een
Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) wordt gedaan is voordelig bij verdere planning.
Hierdoor wordt in een vroeg stadium overgegaan tot vermijding (niet alleen op gebied van
natuur), waardoor een Habitattoets niet meer hoeft te worden uitgevoerd. Daarover
ontstaat dan in een later stadium geen discussie meer.
Als een tracering onbekend is (nieuwe weg) worden in een gebied van 10 km aan
weerszijden van mogelijke traceringen de mogelijke conflicterende belangen
geïnventariseerd. Bijv. SBZ's, cultuurlandschappen, archeologische vindplaatsen
(voorzover bekend), woongebieden, ziekenhuizen, recreatiegebieden, rivieren,
monumenten e.d. Al deze belangen worden in kaart gebracht en deze kaarten worden
over elkaar gelegd zodat een beeld ontstaat van de zogenaamde Konfliktarme Korridore.
Daar wordt dan bij voorkeur de nieuwe ingreep gepland.
Gaat het om een project waarbij de ligging al wel bekend is, bijv. uitbouw of uitbreiding of
als moet worden aangesloten op een al eerder aangelegde weg, wordt een gebied van 2
km aan weerszijden in kaart gebracht.

7.4 Onbeantwoorde en nieuwe vragen
Onbeantwoorde vragen zijn met name de vragen over de Kaderrichtlijn water en de toepassing
van natuurbescherming in de kustzones. De bezochte instanties waren niet verantwoordelijk voor
deze beleidsgebieden. Zo is de WSD bijv. niet verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de
kanalen en rivieren en evenmin voor bescherming tegen hoogwater.
Daarnaast is er nog geen ervaring met de afstemming tussen de Kaderrichtlijn Water en de Vogelen Habitatrichtlijn. Het is wel interessant om te zien hoe die afstemming zich zal ontwikkelen,
aangezien de noodzaak tot afstemming wel wordt gevoeld.
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De vragen over voorlichting en voorbeelden van de wederwaardigheden van projecten bij rechters
zijn helaas niet aan de orde gekomen.
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