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1. INLEIDING
1.1 Kaderen doel
In de Tweede Kamer is de veronderstelling geuit dat Nederland zichzelf qua ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden nodeloos aan het beperken is door ten aanzien van de implementatie
van het Natura 2000 netwerk (onderdeel van de implementatie van de EU Vogel- en
Habitatrichtlijn) een houding van 'het braafste jongetje van de klas' in te nemen. Om na te gaan in
hoeverre deze veronderstelling werkelijk opgaat heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) aan Alterra de opdracht gegeven om onderzoek te doen. Alterra heeft dit
ingevuld met een verkenning van de invulling die verschillende Europese lidstaten geven aan het
Natura 2000 netwerk. Alterra zal de resultaten van deze internationale verkenning afzetten tegen
de implementatie zoals die binnen Nederland geschiedt.
Rijkswaterstaat, als waterbeheerder één der grootste beheersinstanties voor VHR-gebieden in
Nederland, was in de gelegenheid om deel te nemen aan de reis naar Spanje die door Alterra
voor dit onderzoek zijn gemaakt. De Nederlandse delegatie bestond uit vijf personen (waaronder
één RWS-medewerker) plus één, soms twee personen van de Nederlandse Ambassade in
Madrid.
Deze reis wijkt af van de vier latere RWS-reizen (naar respectievelijk Frankrijk, Engeland,
Duitsland / Niedersachsen en Denemarken). De reis naar Spanje vond een halfjaar eerder plaats
dan de vier andere. De reis naar Spanje ontstond als "sprong op een rijdende LNV-trein", de vier
andere reizen genoten een meer gedegen voorbereiding van specifieke RWS-vragen. Daardoor
wijkt dit reisverslag ook wat af van de vier andere reisverslagen uit 2005.

1.2 Institutionele verantwoordelijkheden in het gastiand
In het moderne, democratische Spanje is als reactie op 40 jaar centralisme in de Franco-tijd een
zeer sterke regionalisering en decentralisatie van verantwoordelijkheden tot stand gekomen.
Ofschoon nog niet van een federale staat gesproken kan worden, zoals in Duitsland het geval is,
zijn er zeer veel zaken waarvoor de centrale nationale regering en zijn ambtenarenapparaat niet
meer als verantwoordelijke en invuller aan de lat staat. Nationale wetgeving is dus vooral
kaderstellend van karakter en de afdwingbaarheid van nationale wetgeving blijft beperkt, zolang
daar geen één-op-één doorvertalingen van zijn in de respectievelijke regionale wetgevingen.
Spanje kent op dit moment niet minder dan 17 autonome regio's (de zgn. "autonomias") en maar
liefst 52 provincies (zie Box 1). Natuurbeheer valt in Spanje sinds het eind van de jaren negentig

Box_1_Organisatie_en_verantwoordelijkheden_Spaanse_overheid
Autonomias
Galicia
Asturias
Cantabria
Pais Vasco
Navarra
La Rioja
Aragén
Cataluiia
CastillaLeôn
Castilla-La
Macha
Madrid
Valencia
Extremadura

Murcia
Andalucia
Baleares
Canarias

Provincias

La Corura
Oviedo
Santander
Vizcaya
Navarra
Logroo
Huesca
Gerona
Salamanca
Guadalajara
Madrid
Valencia
Céceres
Murcia
Huelva
Baleares
Tenerife
Ceuta

Lugo

Orense

Guipuzcoa

Alava

Zaragoza
Lérida
Zamora

Teruel
Barcelona
Leôn

Cuenca

Toledo

Castellén
Badajoz

Alicante

Sevilla

Câdiz

Gran
Canaria
Melilla

Pontevedra

Tarragona
Palencia
Ciudad
Real

Cérdoba

Burgos

Soria

Valladolid

Segovia

Almeria

Mélaga

Granada

Albacete

Jaén

Avila
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op nationaal niveau onder het Ministerie van Milieu (Departamento del Medio Ambiente).
Daarvoor was het, net als in Nederland, onderdeel van het Ministerie van Landbouw
(Departamento de Agricultura). Met de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de
autonome regio's is alleen het beheer van de zgn. Nationale Parken, een beperkt aantal grotere
en ongereptere stukken natuur, de directe verantwoordelijkheid van het nationale departement
gebleven. Dit zal overigens in de nabije toekomst ook naar de regio's gaan.
Als gevolg van de decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering is het de taak van de
autonome regio's geweest om tot begrenzingen en aanwijzingen van Speciale
Beschermingszones (SBZ's) in het kader van de Vogel- en de Habitatrichtlijn te komen. De
centrale nationale overheid heeft alleen dit als opdracht aan de regio's gegeven. Zodoende is er
geen sprake geweest van een nationaal vastgelegd stelsel van criteria op grond waarvan
gebieden begrensd en aangewezen zijn. In eerste instantie heeft deze situatie ertoe geleid dat er
zeer grote regionale verschillen bestonden in de eerste reeks van aanwijzingen, zowel voor wat
betreft de aantallen gebieden als hun oppervlaktes en de redenen van aanwijzing. Omdat Spanje
er in dat stadium door de Europese Commissie op aangesproken werd dat er op nationaal niveau
nog onvoldoende aanwijzingen hadden plaatsgevonden, zijn toen de autonome regio's opnieuw
op pad gestuurd om één en ander recht te breien. Als gevolg hiervan is toen een versnelling in de
aanwijzingen op gang gekomen, die er uiteindelijk toe geleid heeft dat de huidige stand van zaken
wel bevredigend genoemd kan worden. Nochtans is er nog altijd geen sprake van eenheid van
criteria in de begrenzingen en aanwijzingen, zelfs niet waar gebieden de grenzen van de
autonome regio's overschrijden.
Voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water liggen de verantwoordelijkheden wel bij de
nationale overheid, bij het Ministerie van Openbare Werken (Ministerio de Obras Ptiblicas).
Waterbeheer is in Spanje georganiseerd per stroomgebied en het beheer van de stroomgebieden
is ondergebracht bij zgn. hydrografische configuraties (Confederaciones Hidrogrâficas) die direct
onder het nationale ministerie vallen. Ons is niet geheel duidelijk geworden waar de
verantwoordelijkheid ligt voor inhoudelijke afstemming tussen Kaderrichtlijn Water en Vogel- en
Habitatrichtlijn, ofschoon wel werd aangegeven dat een dergelijke afstemming noodzakelijk is
gezien het feit dat grote delen van de stroomdalen van de rivieren als Speciale Beschermingszone
voor de Habitatrichtlijn zijn begrensd.

4
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2. REISSCHEMA EN PROGRAMMA
17mei2005
• Aankomst in Madrid, 's middags gesprek met Prof. Francisco Suârez en Juan Arate,
Departamento de Ecologia, Universidad Autônoma de Madrid, Campus de Cantoblanco,
Edificio Biologia, oficina C-212, 28049 Madrid, beiden onafhankelijke en ecologisch
inhoudelijke deskundigen op het gebied van Natura 2000.
18mei2005
• 's Morgens gesprek met Miguel Aymerich (Subdirector General de Vida Silvestre) en Rafael
Hidalgo (Jefe de Servicio de Red Natura 2000), Ministerio del Medio Ambiente (Ministerie van
Milieu), Ministerio de Medio Ambiente, Gran Via de San Francisco, 4, 28005 Madrid, beiden
verbonden aan het Ministerie van Milieu op het nationale niveau, vooral deskundig op het
gebied van ecologie en juridische zaken.
• Late ochtend gesprek met Francisco Sénchez-Herrera (Jefe de Servicio de Espacios
Naturales Protegidos) en Federico Zamora (Jefe de Secci6n de Espacios Naturales
Singulares), Comunidad Autdnoma de Madrid, Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci3n
del Territorio, Princesa, 38a planta, 28008 Madrid, beiden in vergelijkbare rol als
bovenstaande personen, maar dan op het niveau van de regionale overheid ("autonomia"), de
verplichte implementatie van nationaal (of in dit geval zelfs EU) beleid in de autonome regio
van Madrid.
• Vroege middag gesprek met Alejandro Sânchez en Octavio Infante, Sociedad Espariola de
Ornitologia / Bird Life International, als vertegenwoordigers van een NGO die betrokken is
(geweest) bij de implementatie van Natura 2000 in Spanje.
• Late middag gesprek met Prof. Enrique Alonso, Câtedra UNESCO de Territorio y Medio
Ambiente, Universidad ReyJuan Carlos, Edificio Departamental 1, oficina 041, 28933
M6stoles, internationaal en nationaal algemeen erkend juridisch deskundige op het gebied
van (implementatie van) natuurwetgeving.
19mei2005
's Morgens gesprek met Ignacio L6pez (Director del Departamento Internacional) en José
Carlos Caballero (Director del Departamento Técnico), ASAJA (Asociaci6n J6venes
Agricultores), Agustin de Betancourt, 17, 28003 Madrid, beiden vertegenwoordigers van een
landbouwbelangenorganisatie en, daarmee, verklaarde tegenstanders van "het project Natura
2000" (letterlijk citaat van henzelf).
's Middags excursie o.b.v. medewerkers van de regionale overheid van Madrid naar het
Parque Natural de Pealara, een berggebied op de grens tussen de regio's Madrid en Castilla
Leôn waar o.a. een voormalig ski-gebied ecologisch hersteld wordt; tijdens dit bezoek
gesproken met Juan Antonio Vielva (Director-Conservador del Parque Natural de Per9alara),
Comunidad Aut6noma de Madrid, Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio,
Princesa, 38a planta, 28008 Madrid.
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3. IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJNEN
3.1 Implementatie naar nationale wetgeving
In Spanje is de Vogelrichtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd via toevoegingen aan de
bestaande natuurwetgeving, terwijl (later) de Habitatrichtlijn letterlijk is overgenomen in de
nationale wetgeving. Typisch Spaans probleem is dat de nationale natuurwetgeving alleen
kaderstellend is voor wat er verder in de autonome regio's aan regionale wetgeving bestaat. De
afdwingbaarheid van de juridische verplichtingen van de richtlijnen bij de voor de uitvoering
verantwoordelijke regio's is dus in ieder geval voor een belangrijk deel niet gegarandeerd, zolang
de regio's de EU richtlijnen niet in hun regionale wetgeving hebben geïmplementeerd. Wij hebben
hierover alleen met de Madrileense autonome regio gesproken en hier was geen sprake van een
dergelijke implementatie en, sterker nog, ze waren dat ook niet van plan en maakten bezwaar
tegen het bezwaar dat uit Brussel dreigt te komen tegen een onvoldoende verankering van de
richtlijnen in nationale Spaanse wetgeving.

3.2 Instandhoudingsdoelstellingen
Voor zover we hebben kunnen nagaan, is er in Spanje (in ieder geval op nationaal niveau) nog
niet of nauwelijks nagedacht over instandhoudingsdoelstellingen. Er is hooguit sprake van globale
concepten, die zich echter noch op het niveau van het land, noch op het niveau van de autonome
regio's en al helemaal niet op het niveau van de individuele SBZ's hebben uitgekristalliseerd.

3.3 Spanning instandhoudingsdoelstellingen en grote projecten
Ondanks de afwezigheid van specifieke instandhoudingsdoelstellingen zijn er uiteraard in Spanje
wel verschillende gevallen (geweest) waarin aanzienlijke spanning bestaat tussen de
instandhouding van natuurwaarden in SBZ's en (voornemens tot) grote projecten. Heel vaak wordt
met deze spanning ietwat angstig omgegaan. De precieze inhoud van voorgenomen projecten
wordt niet voldoende open gecommuniceerd uit angst dat belangengroeperingen (hetzij
natuurgericht, hetzij vanuit de belangen van andere stakeholders) al op voorhand dwars zullen
gaan liggen. Deze angst is waarschijnlijk ook de belangrijkste reden voor de achterstand die er is
met het oppakken van beheerplannen (die in Spanje overigens niet verplicht zijn) voor de nieuw
aangewezen gebieden (Natura 2000 gebieden, die niet al eerder een beschermde status onder
nationale wetgeving hadden). Een prachtig voorbeeld van hoe verlammend zelfs een onterechte
angst kan werken werd aangereikt door Enrique Alonso (Universidad Rey Juan Carlos). Vanuit
een grote, in het binnenland gelegen olieraffinaderij van REPSOL (Spaanse oliemaatschappij)
moest een pijpleiding naar de kust worden aangelegd. Het budget hiervoor (vele miljoenen) was
maar voor een beperkte tijdsperiode beschikbaar en de ontwerpers van het tracé van de
pijpleiding drongen aan op enige haast. De pijpleiding zou één (of meer) SBZ's doorkruisen en de
autoriteiten waren huiverig voor openbaring van de ontwerpschetsen, omdat ze felle tegenstand
vreesden van natuurbeschermers. De tijd begon te dringen en REPSOL zette de autoriteiten het
mes op de keel (project van zwaarwegend maatschappelijk belang etc.). Toen het puntje bij het
paaltje kwam, bleken er slechts op één of twee punten mogelijk problemen op te treden in relatie
met te beschermen waarden. Hiervoor bleken vrij eenvoudige mitigerende (en compenserende)
maatregelen op te stellen, die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar waren. Niet altijd is het
op een dergelijke wijze goed gegaan: er werd ook een voorbeeld aangedragen (Francisco Suârez,
Universidad Aut6noma) van de aanleg van een snelweg in Andalucia door één van Spanje's
belangrijkste Mediterrane bosgebieden heen, waarin aan compensatie op een zodanig banale
wijze invulling werd gegeven (via het verlenen van dure onderzoeksopdrachten aan ecologen) dat
er eigenlijk eerder sprake van zwijggeld dan van compensatie leek te zijn.
Aanvullend op bovengenoemde voorbeelden werden nog twee voorbeelden uit de luchtvaart
aangedragen over spanningen tussen grote projecten en de instandhouding van Natura 2000. Bij
de geplande luchthaven van Ciudad Real (een particulier initiatief) is de fout gemaakt een
traditionele MER-studie te verwarren met een habitattoets. Hierdoor is niet zorgvuldig met de
kwesties van alternatieven omgegaan. Initiatiefnemer dacht met de effectbeschrijving genoeg
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gedaan te hebben, maar stootte vervolgens alsnog z'n neus. Tweede voorbeeld betreft de aanleg
van een extra landingsbaan bij Barajas, de luchthaven van Madrid. Hier is een deel van de loop
van een rivier (die aangewezen was als Habitatrichtlijngebied) onder de landingsbaan verdwenen.
Zwaarwegend maatschappelijk belang was onbetwist, alternatievenonderzoek heeft uitgewezen
dat er geen minder schadelijke of onschadelijke alternatieven waren. Als compensatie is het
gehele riviertraject op een andere plaats gesitueerd, inclusief de eveneens in de aanwijzing
betrokken rivierdalhabitats (mét aanplant van de relevante boomsoorten etc.!!). Het enige
eigenaardige nu is dat juridisch de landingsbaan nog altijd het als SBZ begrensde gebied is, terwijl
het als compensatie aangelegde alternatieve riviertraject geen bijzondere bescherming kent...

3.4 Voorlichting
Ofschoon we slechts vrij indirect over voorlichting ten aanzien van Natura 2000 hebben
gesproken, is het wel duidelijk geworden dat er, zowel op het nationale niveau als op het niveau
van de autonome regio's, vrij veel aan voorlichtingsmateriaal is vervaardigd. Folders, brochures
over gebieden en regio's waren in ruime mate beschikbaar. De indruk werd echter verkregen dat
er met de verbreiding van de informatie in ieder geval tot voor kort niet al te zorgvuldig is
omgegaan. Natuurorganisaties en —belangengroepen waren goed op de hoogte, en al vanaf het
begin van het implementatieproces betrokken, maar bij bv. één van de grotere belangengroepen
voor de landbouw (ASAJA) was pas heel recent het besef geland van de consequenties van de
implementatie van Natura 2000 voor hun leden. De informatie die we van hen kregen suggereert
duidelijk dat de Spaanse overheden redelijk laat zijn geweest met het verstrekken van duidelijke
informatie over de implementatie van het Natura 2000 netwerk, de juridische implicaties ervan en
de consequenties ervan voor hun belangengroep. In Spanje wordt een totaal van niet minder dan
93% van het grondgebied beschouwd als behorende tot bosbouw of landbouw, waarmee dit type
grondgebruik proportioneel het hoogste is in heel Europa. Het feit dat ASAJA zelfs vandaag de
dag zich nog profileert als 'tegenstander van het project' vloeit direct voort uit het feit dat de
overheden pas laat met hun informatie zijn gekomen (waarschijnlijk uit 'angst' voor negatieve
respons) en dat hun informatie niet duidelijk genoeg is geweest om aan te geven dat het hier niet
om een vrijblijvend project gaat, maar om internationale juridische verplichtingen.

3.5 Monitoring en beheerplannen
Spanje neemt op het gebied van biodiversiteit een zeer bijzondere plaats in. Op het gebied van
hogere planten is er sprake van niet minder dan 1500 endemen, naast nog eens een 500 soorten
die behalve op het Iberisch Schiereiland alleen in Afrika voorkomen. Het totaal aan hogere
plantensoorten bedraagt 8000-9000. Zonder zeevissen mee te tellen komen er in Spanje 770
soorten vertebraten voor, waaronder eveneens een aantal spectaculaire en veel grondgebied
nodig hebbende soorten als wolf, Spaanse lynx, monniksgier, grote trap en Spaanse keizerarend.
Wat betreft habitattypen wordt in Spanje niet minder dan 65% van de 179 in de richtlijn genoemde
typen aangetroffen. Hiervan wordt maar liefst 50% als prioritair genoemd. Hoewel over monitoring
niet expliciet gesproken is, is hiermee impliciet wel duidelijk geworden dat er over het immense
grondgebied waar het in Spanje over gaat (niet minder dan zon 13 miljoen ha, oftewel ruim 25%
van het nationale grondgebied) en de grote hoeveelheid soorten en habitattypen waarvoor Spanje
een zeer groot Europees belang kent van een complete monitoring geen sprake kan zijn.
In Spanje lijkt er geen verplichting te bestaan om voor elk van de Natura 2000 gebieden een
beheerplan te maken. Dit is conform de Habitatrichtlijn zelf, die dit middel weliswaar suggereert
maar niet bindend voorschrijft. Op nationaal niveau wordt niettemin onderschreven dat
beheerplannen een belangrijk en wellicht onontbeerlijk hulpmiddel zijn voor een correcte
uitvoering van de richtlijnen, maar dit kan niet door het centrale ministerie aan de autonome
regio's worden opgelegd. Zo blijkt de decentralisatie van verantwoordelijkheden in Spanje te
leiden tot grote regionale verschillen waar het gaat om het komen tot beheerplannen voor Natura
2000 gebieden. Voor de Nationale Parken en andere reeds voor de implementatie bestaande
reservaatgebieden bestonden al wel beheerplannen, maar hoe er nu omgegaan moet worden met
de beschermingsstatus van alle nieuw aangewezen gebieden blijft vooralsnog een kwestie van
iedere potentiële bedreiging individueel behandelen. Ook hierin bestaan overigens duidelijke
regionale verschillen. Zo heeft de regio Navarra inmiddels een soort richtlijn opgesteld voor het
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kunnen opstellen van Beheerplannen Natura 2000 binnen hun grondgebied. Hiermee lopen ze
voorop in Spanje, maar het betekent dus niet noodzakelijk dat dit door de andere regio's als
voorbeeld zal worden gebruikt. Het gaat verder: op de grens tussen de regio's Madrid en CastillaLeôn bevindt zich een berggebied waarin beide regio's SBZ's heeft aangewezen, maar er is langs
officiële weg geen enkel contact tussen de beide regio's over hoe het beheer aan weerszijden
moet worden opgepakt en op elkaar worden afgestemd.

3.6 Leerpunten voor RWS
• Vage of ontbrekende instandhoudingsdoelen maken het moeilijk om initiatieven correct te
toetsen.
• Gebrekkige communicatie over grote projecten (uit angst voor dwarsliggers) werkt averechts.
• Bij compensatie voor aantastingen dient aan de gecompenseerde natuur wel een
beschermingsstatus te worden verleend.
• Spaanse partners kennen in grensgebieden tussen autonome regio's zo veel
grensoverschrijdende problemen, dat het aanbeveling verdient om hierover contacten te zoeken
voor onze Eems-Dollard en Grensmaas.
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4. SAMENHANG TUSSEN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN EN DE
KADERRICHTLIJN WATER
4.1 Verantwoordelijkheid implementatie VHR en KRW
Zoals reeds vermeld, valt in Spanje de implementatie van de VHR onder de verantwoordelijkheid
van de autonome regio's (onder toezicht van het landelijk Ministerie voor Milieu), terwijl de
verantwoordelijkheid voor de KRW valt onder de direct onder het landelijk niveau ressorterende
hydrografische confederaties, die georganiseerd zijn per stroomgebied. Er is tijdens dit bezoek
niet gesproken met vertegenwoordigers van deze confederaties.

4.2 Integratie VHR en KRW bij waterbeheer
De mensen van het nationale Ministerie voor Milieu onderkenden expliciet de noodzaak van
integratie van (ecologische) doelstellingen voor Vogel- en Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water.
Volgens hen was er op ambtelijk niveau ook inmiddels al een bewustzijn aan het ontstaan van de
hierbij potentieel optredende problemen, maar op bestuurlijk niveau was er nog niets geregeld.
Ook voorzagen zij wel enige inhoudelijke problemen vanwege het feit dat traditioneel de
hydrografische confederaties vooral bestaan uit vrij strikt opererende civiele ingenieurs, die nog
maar net toe zijn aan concepten van meer integraal waterbeheer, waarin ook plaats is voor verder
strekkende ecologische consideraties dan alleen waterkwaliteit. Meer kan helaas niet over deze
materie worden gezegd, omdat we niet gesproken hebben met vertegenwoordigers van deze
hydrografische confederaties.

4.3 Ervaringen met één beheerplan
Ervaringen met het opstellen van één geïntegreerd beheerplan voor KRW en VHR bestaan er in
Spanje voor zover wij hebben kunnen nagaan niet.

4.4 Leerpunten voor RWS
In Spanje is het waterbeheer vanouds al in stroomgebieden georganiseerd, dus al op voorhand
conform de KRW. Het kan dus nuttig zijn om specifiek met één of enkele van deze
stroomgebiedsbeheerders (hydrografische confederaties) contact te zoeken.
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5. DE UITVOERINGSPRAKTIJK
5.1 en 5.2 Procedure bij nieuwe plannen en projecten
Er is niet specifiek gesproken over de te volgen procedure bij nieuwe plannen en projecten. Uit de
aangedragen, en deels al hierboven beschreven, voorbeelden blijkt wel dat ook in Spanje nieuwe
plannen en projecten met mogelijk schadelijke effecten op erkende en aangewezen Natura 2000
waarden niet zonder meer kunnen worden uitgevoerd. Of er, net als in Nederland, een vaste
voorgeschreven procedure is voor de toetsing van deze effecten, is ons niet duidelijk geworden. In
zijn algemeenheid kan wel worden gesteld dat er in Spanje bij alle betrokkenen een duidelijke
terughoudendheid bestaat om naar de nationale rechter te gaan. Gerechtelijke procedures
verlopen dermate traag en onduidelijk dat geen enkele belangengroep daar graag en veel gebruik
van maakt. Daarentegen zijn er wel al veel voorbeelden van gevallen waarin partijen, ook
particuliere NGO's, rechtstreeks naar de Europese Commissie zijn gegaan om hun gelijk te halen
(en vaak ook te krijgen). Dat de gang naar Brussel door Spanjaarden eerder lijkt te worden
bewandeld dan door Nederlanders, hangt ongetwijfeld gedeeltelijk samen met het feit dat de EU
natuurwetgeving niet op het niveau van de autonome regio's is verankerd.

5.3 Externe werking
Er zijn in de gesprekken geen concrete voorbeelden aan de orde geweest over hoe er met
externe werking is omgegaan en of daar vergelijkbare toetsingsprocedures aan de orde zijn als bij
effecten binnen SBZ's.

5.4 Effecten op meer SBZ's tegelijkertijd
Er zijn wel voorbeelden aangedragen van projecten, met name infrastructuur projecten voor
snelwegen en hoge-snelheids lijnen, die effecten hadden op verschillende SBZ's, maar bij de
toetsing is hier steeds sprake geweest van toetsing op de effecten per gebied en niet van een
toetsing op de effecten op het geheel van de gebieden.

5.5 Cum ulatieve effecten
Over cumulatieve effecten en het omgaan daarmee is met geen woord gerept in de gesprekken.

5.6 Beheer en onderhoud en bestaand gebruik
Over beheer en onderhoud van bv. het wegennet of het omgaan met de watervoorraden (in
Spanje met name 's zomers vaak een heel delicate kwestie) en de mogelijke (negatieve)
consequenties daarvan voor Natura 2000 waarden is niet heel specifiek gesproken. Wel werd met
name door de landbouwbelangenorganisatie aangegeven dat de steeds verder toenemende vraag
naar irrigatiewerken niet naar bevrediging kan worden ingevuld als gevolg van de eisen die de
natuurbescherming aan de waterhuishouding van de SBZ's stelt. Vooral omdat dit naar hun
verwachting stellig zal gaan leiden tot belangrijke inkomstendervingen onder de landbouwers,
stelden zij dat de implementatie van Natura 2000 zoals die nu voorligt een veel duidelijker en
specifiekere financiering vergt dan wat er nu beschikbaar lijkt te zijn.
Pogingen om meer ecologisch verantwoorde landbouwmethoden te introduceren, die wél
compatibel zijn met de instandhouding of zelfs de versterking van de natuurwaarden worden hier
en daar ook ondernomen, veelal op initiatief van natuurgerichte NGO's zoals SEO Birdlife. In de
Ebrodelta steunen zij een initiatief voor rijstbouw op ecologische wijze, waarin speciale aandacht
uitgaat naar de ecologische functie van deze gebieden als voedselgebied voor water- en
moerasvogels. De landbouwers kijken daarentegen zeer sceptisch aan tegen deze kansen voor
combinatiemogelijkheden. De woordvoerders van ASAJA gaven aan dat ze eigenlijk helemaal
geen kansen en uitsluitend bedreigingen zagen in de implementatie van Natura 2000. Zaken als
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ecotoerisme en zgn. 'ruraal' toerisme, mogelijkheden ter verbreding van de
inkomstenmogelijkheden van het 'platteland', hebben in Spanje al een aanvang genomen voordat
men zich in agrarische kringen bewust was van Natura 2000. De woordvoerders stelden dan ook
dat dergelijke verbredende' ontwikkelingen (naast meer ecologische en meer traditionele vormen
van landgebruik) weliswaar kansen bieden met het oog op de toekomst (met een globaliserende
landbouweconomie en steeds lastiger concurrentiepositie van de Spaanse (en Europese) boeren),
maar dat deze kansen in principe onafhankelijk zijn van, en niet in positieve zin beïnvloed worden
door het Natura 2000 netwerk. Karakteristiek voorbeeld: een toerist zal, naar hun zeggen, niet
minder graag met vakantie gaan naar een gebied met olijfboomgaarden waar niet kunstmatig
geïrrigeerd wordt dan naar een gebied waar dat wel gebeurt. Het lijken voornamelijk de
beperkingen tot de aanleg en ingebruikname van irrigatiesystemen te zijn (voortvloeiend uit de
beschermende maatregelen van Natura 2000) die de landbouwers zorgen baren.
Een nogal sprekend (en wrang) praktijkvoorbeeld van de negatieve financiële consequenties van
Natura 2000 voor individuele landbouwers werd aangehaald door Francisco Suârez en Juan
Ai'iate van de Universidad Aut6noma van Madrid. Een bepaald steppe-achtig gebied was
aangewezen als SBZ vanwege het voorkomen van de Duponts leeuwerik, binnen Europa alleen in
Spanje vertegenwoordigd en verder alleen in Noord-Afrika. De boeren met land binnen het
aangewezen gebied kunnen hun land alleen nog maar op de traditionele wijze bewerken, hetgeen
in de snel veranderende economische situatie al heel snel niet meer rendabel is. Onmiddellijk
buiten de begrenzingen is aan hun buren door een energiebedrijf de mogelijkheid geboden om
windmolens op hun terrein op te stellen, waarvoor ze dan een bepaald bedrag per windmolen per
maand ontvangen. Deze optie staat echter niet open voor de ongelukkigen die toevallig hun stukje
land binnen de SBZ hadden... Omdat dit soort voorbeelden legio is (denk aan mogelijkheden voor
irrigatie, stads- of dorpsuitbreiding, etc.), leeft in Spanje heel sterk de gedachte dat
schadeloosstellingen uit een EU bron beschikbaar (zouden) moeten komen voor die groepen van
stakeholders die in hun huidige en / of in hun potentiële inkomsten of ontwikkelingskansen worden
belemmerd door de vereisten van Natura 2000 gebieden.
De boer als (toekomstige) natuurbeheerder, wellicht naast de traditionele en dan meer
'ecologische' landbouwvormen, is als concept als denkbaar, maar in het algemeen lijkt het erop
dat zelfs met goede financiering hiervoor op dit moment het draagvlak voor dergelijke
perspectieven nog zeer gering is. Een boer wil 'het beste' uit zijn land halen. In dit licht werd ook
gememoreerd dat het Spaanse platteland in feite binnen het tijdsbestek van één generatie van
21e eeuw terechtgekomen is, waardoor het moeilijk is om nu
bijna Middeleeuwse toestanden in de
al weer te anticiperen op een geglobaliseerde agrarische markt in de niet al te verre toekomst.
5.7 Ervaringen met de rechterlijke macht

Zoals al eerder gesteld, is de gang naar de nationale rechter in Spanje geen populaire weg. Er zijn
echter wel enkele interessante ervaringen met het Europese Hof geweest. Een bekend voorbeeld
is de gang van zaken rondom de aanwijzing van het wetland Marismas de Santota, waar zelfs
nog een stuk Europese jurisprudentie op het gebied van aanwijzingen uit is voortgevloeid. De
moerassen van Santoi9a, een aan de noordkust gelegen wetland, kwalificeerden als Speciale
Beschermingszone voor de Vogelrichtlijn, maar een regionale bestuurder weigerde het gebied als
zodanig aan te wijzen, want er bestonden diverse plannen voor (o.a. de aanleg van een snelweg
er dwars doorheen en allerlei stedelijke ontwikkeling). Na een klacht bij de EU kreeg Spanje
alsnog de opdracht het gebied aan te wijzen. Dit is gebeurd, de snelweg is opgeruimd en
inmiddels zijn ook al herstelmaatregelen uitgevoerd gericht op een noodzakelijke verbetering van
de waterkwaliteit én die maatregelen hebben al succes gehad.
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5.8 Leerpunten voor RWS
•

Duidelijke en vaste procedures voor het toetsen van initiatieven (o.a. infrastructurele projecten) bieden
meer duidelijkheid dan het ad hoc uitvoeren van toetsen, én bieden ook betere garanties voor
effectieve natuurbescherming.
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6 EUROPESE UITWISSELING
Bij alle partijen waarmee we hebben gesproken, met uitzondering van de land bouwbelangenorganisatie, werd het initiatief om op meer Europees niveau naar de problematiek van de
implementatie van VHR te kijken toegejuicht. Al deze partijen zullen dan ook stellig bereid zijn aan
verdere en/of dieper gaande samenwerking op concretere punten hun medewerking te verlenen.
Tot op zekere hoogte is hiervan al gebruik gemaakt door de Gemeente Amsterdam, die eind 2005
een symposium organiseerde over de consequenties van EU richtlijnen (waaronder Vogel- en
Habitatrichtlijn) voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor lagere overheden van stedelijke
gebieden, waarbij Enrique Alonso via de contacten die tijdens dit bezoek door LNV zijn gelegd
gevraagd werd een lezing te houden. Dit heeft hij inderdaad gedaan, waarmee in ieder geval zijn
bereidheid tot verdere samenwerking al is gebleken.
Voor RWS lijkt het in de toekomst daarnaast ook zeker interessant om meer specifiek contact te
zoeken met één of enkele van de hydrografische confederaties ten aanzien van het waterbeheer
en met het Ministerie van Openbare Werken ten aanzien van het beheer van het wegennet.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Spanje heeft in korte tijd 13 miljoen hectare aan Natura 2000 gebieden aangewezen, en bij de
EU aanvaard gekregen. Het is echter twijfelachtig of er een groot bestuurlijk en
maatschappelijk draagvlak voor Natura 2000 in Spanje bestaat.
• Van doelgerichte samenwerking tussen de verschillende overheidslagen is bij de aanwijzing
van SBZ's geen sprake geweest. Dit heeft geresulteerd in een gebrekkige invulling van
instandhoudingsdoelen en richtlijnen voor beheerplannen.
• Hieruit vloeit voor RWS de aanbeveling voort om te streven naar nauwe samenwerking met
LNV en provincies, opdat we in Nederland vanuit een gedeelde visie spreken over wât er
onder wèlke voorwaarden moet worden geregeld.
• In Spanje liggen grote belangenconflicten rond de beschikbaarheid van schaars zoet water.
Het verdient aanbeveling om de Spaanse deelname aan onze internationale
kennisuitwisseling te benutten als kans om input te krijgen voor dit type droogteproblematiek.
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