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1. 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 Ieren 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. De reis naar
Engeland is m.n. voorbereid door Corrie Boschma (RWS Noord-Holland). Door ziekte heeft zij niet
aan de reis kunnen deelnemen en heeft Lieke Berkenbosch (RWS-RIKZ) de gesprekken in
Engeland alleen gevoerd.
In het navolgende wordt verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen van deze reis. Dit
verslag over Engeland maakt deel uit van een reeks van vijf verslagen (Engeland plus de vier
andere bezochte landen). De vijf verslagen hebben een identieke opbouw, om de vergelijking
tussen de landen te vergemakkelijken. Soms leidt deze strakke systematiek tot lege paragrafen.

1.2 Overzicht van Institutionele verantwoordelijkheden

De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de VHR ligt bij het ministerie DEFRA (Environment,
Food and Rural Affairs). Op operationeel niveau hebben English Nature (EN) en haar
zusterorganisaties in Wales, Schotland en Noord-Ierland belangrijke taken en
verantwoordelijkheden. EN wordt nagenoeg volledig door de overheid betaald, maar is
onafhankelijk. EN levert advies aan overheden, bedrijven en particulieren en reguleert activiteiten
in natuurgebieden. EN heeft instrumenten om het beheer van Natura 2000 gebieden te sturen (zie
hieronder) en moet verplicht geconsulteerd worden bij passende beoordelingen in het kader van
vergunningverlening (onafhankelijk advies, vergelijkbaar met advies van de CieMer in NL).
Passende beoordelingen worden uitgevoerd in het kader van de vergunningaanvraag voor een
activiteit. Er is dus geen aparte NB-wet vergunning of iets dergelijks.
EN wordt in 2006 samengevoegd met enkele andere engelse organisaties. Men krijgt dan o.a.
landschapsbescherming erbij als taak en er zal meer aandacht besteed worden aan de beleving
door het publiek. De nieuwe naam is" Natural England".
De JNCC coördineert het werk van English Nature en de zusterorganisaties en vertegenwoordigd
het Verenigd Koninkrijk in internationaal overleg. De JNCC bereidt ook de aanwijzing van Natura
2000 gebieden in het Engelse gedeelte van de Noordzee voor.
Ook is gesproken met de Highways Agency (HA), die resorteert onder de Secretary of State for
Transport. De Highways Agency heeft net als RWS te maken met de VHR als initiatiefnemer en
als uitvoerder van beheer en onderhoud.
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2. PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
28 november
• Bristol, Highways Agency; gesproken met Tony Sangwine (beleid) en Stuart Wilson
(operationele zaken)
29 november
• Bristol, DEFRA; gesproken met Trevor Salmon (Hoofd van het Natura 2000 team) en Tim
Andrews
• Peterborough, English Nature; gesproken met Andy Clements
30 november
• Peterborough, JNCC; gesproken met Colin McLeod en Wyn Jones (hoofd Habitats advies)
Charlotte Johnston (aanwijzing gebieden in het Engelse gedeelte van de Noordzee)
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3. IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJNEN
3.1 Implementatie naar nationale wetgeving
Men heeft in het Verenigd Koninkrijk de VHR al in 1994 (!) in nationale wetgeving
geïmplementeerd en heeft daarmee dus ruime ervaring. Desalniettemin is er een recente
uitspraak van het Europese Hof, waarin wordt geconstateerd, dat VK op onderdelen de VHR niet
correct heeft geïmplementeerd. Dit betreft o.a. de toepassing van de VHR in het Engelse
gedeelte van de Noordzee en de interpretatie van activiteiten, waarvoor een passende
beoordeling moet worden uitgevoerd: deze verplichting geldt volgens het Europese Hof niet
alleen voor concrete uitvoeringsplannen, maar vaak ook voor beleids- en structuurplannen

3.2 Instandhoudingsdoelstellingen
In Engeland zijn alle SBZ's aangewezen. In Schotland en Noord-Ierland is dat pas recent
gebeurd. Het Verenigd Koninkrijk is nu klaar met de gebiedsaanwijzing, met uitzondering van
gebieden in het Engelse gedeelte van de Noordzee. Hiervoor zijn wel voorstellen gereed. De
gebiedsdoelen worden opgesteld na uitgebreid overleg met alle stakeholders en worden daarna
vastgelegd in aanwijzingsbesluiten (De pijn voor de stakeholdes zit in het voortraject!). Doelen
kunnen op een hoger niveau liggen dan de huidige situatie. Volgens de Highways Agency
verschilt de concreetheid van doelen per gebied wel eens.
Volgens één van de contactpersonen (ik weet helaas niet meer wie) kunnen de grenzen van een
SBZ worden gewijzigd als daartoe aanleiding bestaat. Desnoods kan een SBZ de omvang van
een punt krijgen. Dit is vooral van belang voor vogelrichtlijngebieden, aangezien de situatie voor
vogels weleens wijzigt. Het opheffen van een Natura 2000 gebied is volgens betrokkene niet
mogelijk.

3.3 Spanning instandhoudingsdoelstellingen en grote projecten
In het VK zijn de aanwijzingsbesluiten pas vastgesteld nadat de doelen geformuleerd waren. Dit
wijkt af van de NL situatie waarin er al vigerende aanwijzingsbesluiten zijn, die worden aangepast,
waarbij in de aanpassingsronde nieuwe doelen worden geformuleerd. Het tussentijds wijzigen van
doelen wordt in VK dus niet als probleem herkend. Ook onze wens om te kunnen salderen tussen
aan elkaar grenzende gebieden (Ruimte voor de Rivier) wordt niet herkend. Vermoedelijk omdat
de gebieden in VK groter zijn. Overigens is dit probleem volgens English Nature wel oplosbaar.
Andy Clements is bereid hierover verder van gedachten te wisselen.

3.4 Voorlichting
English Nature maakt handige brochures per gebied met een lijst van activiteiten, die daar plaats
(kunnen) vinden, effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Verder kent Engeland een
traditie van een sterke betrokkenheid van stakeholders en een 'bottum up" proces. Overigens is
voorlichting niet expliciet aan de orde geweest.

3.5 Monitoring en beheerspiannen
Er is een monitoringscyclus van eens per 6 jaar. SBZ's, die achteruitgaan worden vaker
gemonitord. De gebieden worden in 5 klassen ingedeeld, variërend van goede status tot
vernietigd. Monitoring is de verantwoordelijkheid van EN en van haar partnerorganisaties in
Schotland, Noord-Ierland en Wales. JNCC coördineert de monitoring en stelt standaarden op.
Ook particuliere organisaties en vrijwilligers verzamelen gegevens. Er wordt gewerkt aan betere
ontsluiting van natuurinformatie via internet en aan een nationale dataset voor prioritaire soorten.
In 2003 was 58% van de gebieden in goede status, in 2005 is dit 69%. De vooruitgang komt
vooral door extensivering van landbouwkundig gebruik.
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In het uitgestrekte Engelse gedeelte van de Noordzee is het gebrek aan gegevens een reëel
probleem.
Er is geen verplichting tot het opstellen van beheerplannen. Als echter blijkt dat een gebied
achteruitgaat, is men verplicht om maatregelen te treffen. EN heeft hier een belangrijke rol in. Op
vrijwillige basis wordt een Management Scheme of Management Agreement afgesloten tussen
EN en de eigenaar. Indien nodig kan dit ook afgedwongen worden met een Management Notice.
Dit laatste houdt in, dat de eigenaar verplicht is maatregelen te treffen. Als hij in gebreke blijft, zal
EN zelf maatregelen treffen en de kosten verhalen. EN stelt ook subsidies ter beschikking voor
het treffen van maatregelen. Het feit, dat het aantal gebieden in goede status is vooruitgegaan
(zie hierboven) is vooral het gevolg van een extensivering van het landbouwkundig gebruik,
waarvoor subsidies zijn ingezet.
Vergunningplichtig gebruik wordt getoetst als de herziening van de vergunning toch aan de orde
is. Het Bevoegd Gezag is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een Passende
Beoordeling, met een verplicht advies van EN. De review van vergunningen pakt men op "zo snel
als praktisch haalbaar" (in de praktijk trekt men hier 6 jaar voor uit, nadat een gebied is
aangewezen). In het verleden werden wel vergunningen voor 50 of 100 jaar verstrekt. Deze
worden getoetst voor ze verlopen zijn. Recent zijn een aantal klei-winners met zo'n langjarige
vergunning uitgekocht voor 17 miljoen pond.
Bestaand niet-vergunningplichtig gebruik kan worden gereguleerd in bijv. bestemmingsplannen
(bijv. zonering voor recreatie) of via een Management Scheme - Agreement of - Notice.

3.6 Leerpunten voor RWS
• Als initiatiefnemer kun je beter werken met concrete doelen, dan met abstracte doelen,
• Samenvoegen van kleine gebieden tot een groot gebied kan aantrekkelijk zijn omdat het
meer flexibilteit geeft in de uitvoering.
• Standaarden voor monitoring van JNCC zijn wellicht bruikbaar voor NL.
• Rol van English Nature t.a.v. beheer en passende beoordelingen lijkt goed te werken.
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4. SAMENHANG TUSSEN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN EN DE
KADERRICHTLIJN WATER
4.1 Verantwoordelijkheid implementatie VHR en KRW
De implementatie van de KRW valt onder verantwoordelijkheid van de Environment Agency.
Hiermee is niet gesproken.

4.2 Integratie VHR en KRW bij waterbeheer
De contactpersonen waarmee wel gesproken is, zien de afstemming tussen VHR en KRW niet
als een probleem. Waar nodig wordt er samengewerkt. Zij waren echter zelf geen van allen direct
bij de afstemming betrokken, zodat dit onderwerp niet diepgaand aan de orde is geweest.

4.3 Ervaringen met één beheerplan
Beheerplannen voor Natura 2000 gebieden zijn niet verplicht. Of er voor sommige gebieden wel
gemeenschappelijke beheerplannen worden gemaakt, was bij de personen waarmee gesproken
is niet bekend.

4.4 Leerpunten RWS
De Highways Agency werkt aan verschillende projecten in het kader van de KRW om
waterverontreiniging door wegverkeer (run off) in beeld te krijgen en terug te dringen. Zijn we in
NL hier ook mee bezig?
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5. DE UITVOERINGSPRAKTIJK
5.1 en 5.2 Procedure bij nieuwe plannen en projecten
Zie onder 3.5 beheer en regulering van gebruik. Voor nieuwe plannen en projecten is een
passende beoordeling verplicht.
De HA heeft veel ervaring met projecten en het uitvoeren van Passende Beoordelingen. Hiervoor
heeft men ook eigen richtlijnen opgesteld (ook definitie van significantie e.d.), die via internet
beschikbaar zijn. Ook mitigatie en compensatie zijn in richtlijnen uitgewerkt. Men probeert
compensatie te vermijden, want dat geeft veel kans op vertraging. Kort gezegd beschouwt men
maatregelen in het gebied zelf als mitigatie.
Tav de beschikbaarheid van gegevens in het Engelse gedeelte van de Noordzee: Het is al een
paar keer voorgekomen, dat men een project wil realiseren en dat uit de inventarisatie tbv dat
project blijkt, dat het betreffende gebied zeer waardevol is en zich kwalificeert voor de VHR. Het
is dan moeilijk om te bepalen hoe hiermee om te gaan (voorbeeld: windturbinepark en gasleiding)

5.3 Externe werking
In de praktijk wordt de Habitattoets doorlopen als er mogelijk significante effecten zijn. Hiervan
zijn concrete voorbeelden beschikbaar.

5.4 Effecten op meer SBZ's tegelijkertijd, cumulatieve effecten
Als een ingreep effecten heeft op meerdere SBZ's, worden de effecten per gebied bekeken.
Omgaan met cumulatie is ook in VK een lastige opgave. English Nature (of gemeente?) maakt als
hulpmiddel een overzicht van alle relevante activiteiten in een gebied.

5.5 Voorbeelden
HA: bij een wegenproject, waarbij de verschillende richtingen deels een eigen trace hadden, is 1
van de richtingen gesloopt en samengevoegd met de andere rijrichting. Dit om de versnippering
van het gebied terug te draaien.
EN: werkt intensief samen met havenontwikkelaars, wat leidt tot aanzienlijke investeringen in
natuurherstel, oplopend tot 12% van de investeringskosten. Aanleiding hiervoor was een zaak
tegen een havenbedrijf, waarbij het havenbedrijf in het ongelijk werd gesteld. Sindsdien is de
samenwerking sterk verbeterd.
EN: op dit moment loopt er een procedure voor het oprichten van een groot windturbinepark (1000
Megawatt) in de kustwateren, voor de Thamesmonding. Bij het onderzoek ter voorbereiding op het
project werd hier een populatie roodkeelduikers aangetroffen, die het tot nu toe bekende aantal
exemplaren in het totale VK ver overtrof. Men weet nog niet hoe hiermee om te gaan en
overweegt om een klein deel te vergunnen en op basis van monitoring te bezien of het park verder
kan worden uitgebreid.

5.6 Ervaringen met soortbescherming buiten SBZ's
Vanuit de HA wordt gewerkt aan diverse thema's: Verstoring, versnippering en verontreiniging. Bij
verstoring ziet men zichthinder als een belangrijker aspect dan geluidhinder. Dit speelt vooral bij
vleermuizen. Effecten van luchtverontreiniging (vooral nutrienten) op Natura 2000 gebieden zijn in
onderzoek. In Engeland is ook de introductie van gebiedsvreemde soorten in Natura 2000
gebieden vanuit de bermbeplanting een aandachtspunt. In enkele gevallen heeft men de
beplanting moeten verwijderen. Er worden ontsnipperingsmaatregelen getroffen, maar voorkomen
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bij nieuw aanleg is het belangrijkste. Men ziet bestaand gebruik van wegen niet als een
belangrijke bedreiging voor waarden van Natura 2000 gebieden.
Zowel English Nature als de Highways agency hebben een soort gedragscodes opgesteld voor de
uitvoering van werkzaamheden. EN heeft bijv. een gedragscode opgestald voor baggeren, in
samenwerking met havenautoriteiten.
Bestaand niet vergunningplichtig gebruik wordt alleen aangepakt als dit een serieuze bedreiging
vormt voor het gebied. Systematische en volledige toetsing van bestaand gebuik vindt niet plaats.
Men is wel voorzichtig met de beperking van recreatief gebruik ivm het draagvlak. Gebruik van jet
ski's zou wel eens een probleem kunnen gaan vormen. Een actueel probleem in een aantal
gebieden is het branden van de vergetatie voor de jacht, wat tot verarming van de vegetatie leidt.
Men wil dit graag verbieden, maar dat ligt erg gevoelig. Militair gebruik wordt in het algemeen niet
als probleem gezien. Er is een goede samenwerking tussen EN en het ministerie van defensie en
het beheer van militaire Natura 2000 terreinen is doorgaans goed in overeenstemming met het
doel.

5.7 Ervaringen met de rechterlijke macht
Er zijn zaken voor de rechter geweest, maar dit komt zelden voor. Vaak wordt in goed overleg met
de omgeving en betrokken belangenorganisaties voorkomen, dat de gang naar de rechter wordt
gemaakt. Een interessant instrument is de "Public lnquiry". Deze kan (door iedereen?)
aangevraagd worden bij omstreden initiatieven. Een planning Inspector van het ministerie maakt
dan een rapport op basis van hoor en wederhoor en adviseert de minister. Doorgaans wordt het
advies opgevolgd en gaat men daarna niet meer naar de rechter. De onder 5.6 genoemde zaak
tussen EN en een havenbedrijf is behandeld in een Public lnquiry, die 9 maanden duurde en
waarin zowel EN als het havenbedrijf veel geinvesteerd hebben. Zo'n zaak wordt dus grondig
geanalyseerd.

5.8 Leerpunten RWS

•
•

•

•

•

Probeer compensatie zoveel mogelijk te vermijden ivm risico's en vertraging. Breng als het kan
maatregelen onder de noemer van mitigatie. Het criterium "in het gebied zelf = mitigatie" kan
hiervoor gebruikt worden, maar definitie luistert wel nauw (aldus HA)
Richtlijnen, handleidingen e.d. van de HA en EN kunnen nuttig zijn voor RWS
Bestaand gebruik van wegen levert in de regel geen problemen op. Verstoring (ook door
recreatie en militair gebruik) wordt in het algemeen niet als een groot probleem gezien in relatie
tot Natura 2000 gebieden
In VK worden blijkbaar veldinventarisaties uitgevoerd tbv de uitvoering van projecten, terwijl in
NL de praktijk is, dat gewerkt wordt met bestaande kennis. Hoe moet hier in het kader van de
VHR mee worden omgegaan? Bijv. voor de bouw van windturbineparken op zee wordt in VK
veldwerk verricht, terwijl dit in NL niet gebeurt.
In VK gaat men minder snel naar de rechter. Dit kan te maken hebben met de verplichte
adviesaanvraag voor passende beoordelingen bij EN. Zo'n soort kwaliteitstoets kan ook intern
VenW worden georganiseerd en kan problemen voorkomen. Ook de Public lnquiry kan een
gang naar de rechter voorkomen. Ik krijg echter wel de indruk, dat het instrument qua zwaarte
en proceduretijd niet veel onderdoet voor een behandeling door de Raad van State.
Hoge investeringen in mitigatie/compensatie komen ook in VK voor (12% van de
investeringskosten voor haven uitbreidingen).
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6. EUROPESE UITWISSELING
6.1 Structuur voor kennisuitwisseling?
Vanuit DEFRA en JNCC zijn er al reguliere contacten met NL: met LNV en met VenW (OSPARover natuur op zee). Vanuit HA zijn er incidentele contacten met DWW. Als het nodig is weet men
elkaar te vinden. Er zijn met name contacten rondom ontsnippering. Verder komt men elkaar
tegen in PIARC verband (wg. C14) Met EN zijn er nog geen contacten. Juist vanuit EN was er
wel belangstelling voor duurzamer contacten. 1 vm hun operationele rol is er veel uit te wisselen.
HA was niet direct op zoek naar nieuwe contacten. Ik krijg de indruk, dat men de zaken redelijk
op orde heeft. Desalniettemin zal er vermoedelijk wel bereidheid zijn tot samenwerking in de
toekomst. Mijn advies is om ons te concentreren op English Nature en in tweede instantie HA.

11
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7.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In het algemeen was het zeer nuttig en interessant om te horen hoe een ander West-Europees land met
een andere organisatie en andere gebieden met dezelfde richtlijnen omgaat. Er zijn veel parallellen,
maar ook opvallende verschillen.
Inspirerend was de onafhankelijke rol van English Nature bij het beheer van gebieden en passende
beoordelingen. Dit lijkt heel goed te werken. Het verdient aanbeveling erover na te denken of iets
dergelijks in NL kan worden opgezet. Een lichte vorm kan binnen VenW zelf worden georganiseerd
als een soort interne kwaliteitstoets. Hiervoor kan ook een bureau worden ingehuurd. Ook het op te
richten programmabureau van LNV zou hier een rol in kunnen spelen.
Het is goed om bij het maken van producten in het kader van ons eigen VHR-project vooral gebruik te
maken van ervaringen van andere landen (bijv. richtlijnen voor mitigatie/compensatie, gedragscodes,
bestaand gebruik)
• Ook tav voorlichting kan gebruik gemaakt worden van de ervaring van EN. Specifieke aanbevelingen
zijn al in de hoofdstukken 3 t/m 5 opgenomen.
• Een gesprek met de Organisatie die verantwoordelijk is voor de implementatie van de KRW (en daarbij
ook met de VHR te maken heeft) is nuttig bij een vervolg van deze kennisuitwisseling.
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