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Wij hebben op 6 november 2012 bijgevoegde brief ontvangen van de Staatssecretaris van 
EL&I. In deze brief geeft de staatssecretaris antwoord op vragen die wij in onze brief van 
13 september hebben gesteld over de aanwijzing van het Wierdense Veld en het rapport van 
IQuatro (briefkenmerk 2012/0206891). 

De Staatssecretaris geeft aan niet in te kunnen gaan op ons verzoek het Wierdense Veld te 
schrappen als Natura 2000-gebied. Verder bevestigt de staatssecretaris de eerder ambtelijke reactie 
vanuit het ministerie van EL&I op het rapport van IQuatro. Volledigheidshalve voegen wij ook deze 
ambtelijke reactie bij. 
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Brief van Staatssecretaris EL&I over aanwijzing Wierdense Veld en rapport IQuatro 

Aanvullend zullen wij de Staatssecretaris van Economische Zaken een brief sturen, waarin wij 

• waardering uitspreken over het voornemen van de Staatssecretaris om een procedure bij 
de Europese Commissie te starten om de gebieden Boddenbroek en het deelgebied Achter 
de Voort te schrappen als Natura 2000-gebied. 

• de Staatssecretaris vragen om toe te lichten op basis van welke juridische en ecologische 
argumenten het Rijk concludeert dat het Wierdense Veld niet kan worden geschrapt als 
Natura 2000 gebied. 

• aangeven dat het voor ons opnieuw duidelijk is, dat de doelen voor het Natura 2000 
beleid in Den Haag bepaald worden. 
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Geacht college, 

In uw brief van 11 september 2012 vraagt u of ik tegemoet kan komen aan uw 
wens het Wierdense Veld te schrappen als Natura 2000-gebied. U verwijst daarbij 
naar de aangenomen motie van Schreijer-Pierik c.s. (Kamerstuk 30 654, nr. 55), 
waarin de regering wordt opgeroepen om niet over te gaan tot aanwijzing van het 
Wierdense Veld als Natura 2000-gebied. 

Op 22 oktober 2008 heeft mijn ambtsvoorganger laten weten het besluit om het 
Wierdense Veld aan te wijzen als Natura 2000-gebied te handhaven (Kamerstuk 
31 700 XIV, nr. 11). Dit besluit was mede gebaseerd op de conclusies uit een in 
opdracht van uw provincie door bureau Arcadis opgesteld rapport. In dit rapport 
wordt geconcludeerd dat de aanmelding van het gebied in 2003 weliswaar 
rommelig is verlopen, maar dat de aanmelding van het gebied terecht is. 

In de brief van 23 februari 2011 (Kamerstuk 32 670, nr. 1), waarin ik de Tweede 
Kamer informeer over mijn voornemens ten aanzien van Natura 2000, heb ik 
aangegeven het schrappen van Natura 2000 gebieden te willen onderzoeken. 
Daarbij is gemeld dat het schrappen van gebieden geen gemakkelijke weg is in 
Brussel en het van de Lidstaat een zeer zorgvuldige (ecologische) onderbouwing 
vraagt. Er is in die analyse vooral gekeken naar de kleinere gebieden (300 ha), 
maar ook andere gebieden waar specifieke vragen over waren gesteld, zoals het 
Wierdense Veld, zijn in de analyse betrokken. Resultaat is dat ik op 14 september 
2011 (Kamerstuk 32 670, nr. 24) heb aangekondigd de procedure bij de Europese 
Commissie te starten om de gebieden Boddenbroek, Teeselinkven en het 
deelgebied Achter de Voort te schrappen als Natura 2000-gebied. Uit de analyse is 
verder gebleken dat alle overige gebieden essentieel zijn voor het bereiken van de 
gunstige staat van instandhouding. 

De analyse heeft niet tot nieuwe informatie geleid waarmee ik tegemoet kan 
komen aan uw wens om het Wierdense Veld als Natura 2000-gebied te schrappen. 

Ons kenmerk 
DGNR-PDIM2000 / 12344469 

Uw kenmerk 
2012/0206891 
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Tevens vraagt u mijn reactie op het rapport van IQuatro 'Natura 2000-gebieden in 
Overijssel'. Direct na uitkomst van dit rapport is een uitgebreide analyse gemaakt 
van de redeneerlijnen in het rapport. Deze analyse is uw ambtenaren op 14 
september j l . ter beschikking gesteld. Conclusie is dat in de aanwijzingsbesluiten 
alleen doelstellingen zijn opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de 
verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat heb ik tevens geantwoord op 
vragen van het Tweede Kamerlid Lodders (Kamervragen (Aanhangsel) 2012-2013, 
nr. 34). 

Hoogachtend, 

dr. Henk Bleker 
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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ANALYSE IQUATRO RAPPORT ‘NATURA 2000-GEBIEDEN IN OVERIJSSEL’ 

 

 

Doel analyse 

Onderliggende analyse is bedoeld duidelijkheid te bieden over de door IQuatro geschetste 

inconsistenties in de implementatie van Natura 2000 in en door Nederland. 

 

Conclusies IQuatro en reactie hierop 

Het bureau IQuatro, dat vroeger onder de naam IncaConsult opereerde, heeft de afgelopen jaren al 

veelvuldig rapporten opgesteld waarin ze het beeld geven dat veel doelen in de Natura 2000-

aanwijzingsbesluiten als nationale kop aangemerkt dienen te worden. In onderliggende analyse 

worden het rapport van IQuatro en de daarin genoemde argumenten waarom de doelen een 

nationale kop zouden zijn, per categorie geanalyseerd. In deze analyse zijn eerdere passages uit 

Kamerbrieven, Kamervragen en uit een reactie van de Europese Commissie te vinden waarin al is 

ingegaan op de redenaties van IQuatro. Door een onjuiste interpretatie van richtlijnverplichtingen 

concludeert IQuatro dat doelen onterecht als Natura 2000-doelen worden aangemerkt. Voor al 

deze doelen kan worden beargumenteerd dat ze noodzakelijk zijn om aan de richtlijnverplichtingen 

te voldoen. Aan de hand van enkele uitgewerkte gebieden is dit inzichtelijk gemaakt. 

 

Belangrijkste punten naar aanleiding van het rapport: 

 

Complementaire doelen 

In de Natura 2000 systematiek werden alleen zogeheten ‘complementaire doelen’ toegekend voor 

soorten/habitattypen die zich mogelijk in een gebied konden gaan vestigen / ontwikkelen of voor 

Vogelwaarden in Habitatrichtlijngebieden en vice versa. Daarnaast bestaan alleen de doelen in de 

aanwijzingsbesluiten, zoals deze voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. IQuatro noemt alle 

doelen die door hen als niet verplicht worden geacht complementaire doelen. Het andere gebruik 

van de term ‘complementaire doelen’ werkt verwarrend. 

 

Discrepantie SDF en aanwijzingsbesluiten 

In het rapport is een deel van de doelen (circa 40%: tabel 2, kolommen 5, 8 en 11) die als teveel 

worden aangemerkt het gevolg van een discrepantie tussen de waarden, zoals in Brussel 

aangemeld via het Standaardgegevensformulier (SDF), en zoals nu benoemd in de 

aanwijzingsbesluiten. De Vogel- en Habitatrichtlijn verplichten Nederland er toe in de geselecteerde 

gebieden voor alle voorkomende Natura 2000-waarden een doel te stellen. Dit moet op basis van 

de best beschikbare kennis. De meest actuele kennis wordt verwerkt in de aanwijzingsbesluiten.  

Door de intensieve gebiedsprocessen en ingediende zienswijzen op ontwerp-aanwijzingsbesluiten is 

een beter beeld ontstaan van aanwezige waarden in de geselecteerde Natura 2000-gebieden. 

Hiervoor worden in de uiteindelijke (definitieve) aanwijzingsbesluiten doelen opgenomen. Er is voor 

gekozen het SDF pas aan te passen wanneer gebieden definitief zijn aangewezen om het meerdere 

malen aanpassen van deze database te voorkomen en te zorgen dat de aanwijzingsbesluiten 

leidend zijn. De constatering dat doelen, opgenomen voor waarden die niet worden genoemd in het 

SDF, niet voortvloeien uit de Richtlijnverplichtingen is dus onjuist. 

 

Verwaarloosbaar aanwezig en toch een doel 

In het SDF zijn meerdere waarden gekenmerkt als ‘verwaarloosbaar aanwezig’, ofwel een score ‘D’. 

Voor deze waarden hoeven geen doelen gesteld te worden. Als echter uit actuele kennis blijkt dat 

voor deze waarde de score D onterecht was en deze waarde wel in voldoende mate aanwezig was 

in 2004 is alsnog, in lijn met de richtlijnverplichtingen, een doel in het aanwijzingsbesluit 

opgenomen. Ook deze aanpassing is dan nog niet in het SDF doorgevoerd. 

 

Teveel aan vogeldoelen 

Bij de aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden is gebruik gemaakt van kwalificerende soorten (door 

IQuatro ‘selecterende soorten’ genoemd) en begrenzingssoorten. De criteria voor beide verschillen, 

maar voor soorten uit beide categorieën moeten in aangewezen Vogelrichtlijngebieden 

doelstellingen worden geformuleerd. 
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Artikel 6.2 van VHR alleen van toepassing op ‘selecterende soorten’? 

Niet alleen 6.1 maar ook 6.2 van de VHR is, in tegenstelling tot hetgeen IQuatro beweert, van 

toepassing op alle Natura 2000-waarden waarvoor doelstellingen in het aanwijzingsbesluit zijn 

opgenomen.  

 

Doelstellingen niet conform beoordelingen SDF 

Bij de analyse van de doelstellingen is IQuatro ervan uit gegaan dat de conservation status 

(beschermingsstatus) en/of representativiteit zoals vermeld op de SDF’s hetzelfde is als de staat 

van instandhouding van de waarden in betreffende gebieden. Een score ‘uitstekend’ en ‘goed’ zou 

dan volgens IQuatro moeten leiden tot behoudsdoelstellingen en alleen ‘beduidend’ tot een 

uitbreiding- dan wel verbeterdoel kan leiden. Aangezien deze interpretatie van conservation status 

in het SDF door IQuatro niet juist is, is ten onrechte de conclusie getrokken dat er te hoge 

doelstellingen zijn geformuleerd. 

 

Bovenstaande argumenten worden in bijlage 1 verder uitgelegd en toegelicht. In bijlage 2 is een 

analyse van aantal gebieden weergegeven en bijlage 3 gaat in op het doel en gebruik van de 

Standaardgegevensformulieren (SDF).
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Bijlage 1 
 

Analyse uitgangspunten rapport IQuatro 
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Analyse uitgangspunten rapport IQuatro 

 

In het rapport wordt op verschillende manieren aangegeven dat er teveel doelstellingen in kader 

van Natura 2000 zijn opgenomen, terwijl hiervan al eerder, ook in communicatie richting Tweede 

Kamer en IQuatro, is aangegeven dat de visie van het kabinet en ook van de Europese Commissie 

hierop verschilt. 

Opvallend is dat IQuatro de analyse ‘Implementatie Natura 2000 in Nederland’, die in 2011 is 

uitgevoerd en gereviewd door een Commissie hoogleraren o.l.v. dhr. Wijmen, niet citeert. In deze 

analyse worden veel van de door IQuatro genoemde argumenten, waarom doelen een nationale 

kop zouden zijn, weerlegd.  

 

In twee situaties werden in het verleden zogeheten complementaire doelen geformuleerd (zie 

Natura 2000 Doelendocument, pagina 35): 

 

 

In de Kamerbrief van 14 september 2011 (Voortgang Natura 2000) heeft Staatssecretaris Bleker 

aangekondigd de complementaire doelen te zullen schrappen. Dit is deze zomer middels een 

wijzigingsbesluit in de reeds definitieve besluiten doorgevoerd. Voor de ontwerpbesluiten die nog 

niet definitief zijn, zal dit bij het definitief vaststellen van het besluit gebeuren. 

 

Naast deze complementaire doelen zijn in de aanwijzingsbesluiten Natura 2000 alleen 

doelstellingen opgenomen die direct voortvloeien uit de verplichtingen van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn.  

 

Discrepantie waarden gemeld in SDF en doelen in aanwijzingsbesluiten 

IQuatro beweert dat doelen voor soorten of habitattypen die niet zijn opgenomen op het Standaard 

Data Formulier nationale doelen zijn en dus verwijderd dienen te worden. Hieronder de al eerder 

gecommuniceerd tekst waarom deze doelen niet geschrapt kunnen worden en noodzakelijk zijn om 

te voldoen aan de internationale verplichtingen. Algemene lijn hierbij is dat aanwijzingsbesluiten 

worden gebaseerd op de best beschikbare kennis op dit niveau en dat dit nog verwerkt moet 

worden in het Standaardgegevensformulier. Hierdoor ontstaat een discrepantie, waarbij de 

gegevens in het aanwijzingsbesluit de juiste zijn.  

 

Citaat uit Kamerbrief 10-puntenplan Natura 2000 (14 september 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie 1: (....) zijn Habitatrichtlijndoelen toegekend aan Vogelrichtlijngebieden én Vogelrichtlijndoelen 

aan Habitatrichtlijngebieden 

Categorie 2: Voor soorten en habitattypen met een zeer ongunstige staat van instandhouding waarvoor in 

concrete gebieden goede kansen aanwezig zijn voor de vestiging van een populatie of de ontwikkeling van 

een habitattype zijn complementaire doelen geformuleerd. Deze doelen zijn alleen toegekend aan 

Habitatrichtlijngebieden. Het betreft ontwikkeldoelen. 

De analyse maakt duidelijk dat er op de volgende vaak genoemde onderwerpen geen rek en ruimte 

mogelijk is: 
- Het is verplicht om instandhoudingsdoelstellingen te formuleren voor alle niet verwaarloosbaar 

aanwezige soorten en habitattypen van bijlage I en II van de Habitatrichtlijn die in een 
Habitatrichtlijngebied aanwezig zijn. Voor verwaarloosbaar aanwezige natuurwaarden hoeven geen 
doelen te worden gesteld. 

- ..... 
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Citaat uit ‘Implementatie Natura 2000 in Nederland’ (bijlage bij Kamerbrief 10-puntenplan), p. 21 

 

 

Dit alles wordt bevestigd in de review door de Commissie van Wijmen (bijlage 6 bij Implementatie 

Natura 2000 in Nederland, pagina 16): 

 

 

Ook de Europese Commissie bevestigt deze interpretatie van de Richtlijn in haar reactie op de 

vraag of alle aanwezige waarden een doelstelling behoeven: 

 

Bovenstaande sluit aan bij de conclusie van IQuatro dat er ook doelen zijn die wel in het SDF 

worden genoemd maar niet over worden genomen in de aanwijzingsbesluiten. In deze gevallen 

heeft nieuwe kennis tot het inzicht geleid dat deze waarden in 2004 niet aanwezig waren en ook 

geen doelstelling behoeven. Hierbij gaat het echter om een kleiner aantal doelen omdat een betere 

kennis van het gebied vaker leidt tot het ontdekken van nieuwe waarden dan tot het schrappen 

van waarden.  

  

Meer doelen dan aangemeld 

Omdat er voor alle aanwezige habitattypen en soorten doelen moeten worden geformuleerd, moeten er, ten 

opzichte van de aanmelding, doelstellingen worden toegevoegd voor habitattypen en soorten die niet waren 

aangemeld, maar waarvan blijkt dat ze wel voorkomen in een gebied. Dit blijkt ook uit de brief van de 

Europese Commissie. De aanmeldingsformulieren (SDF) moeten dan worden aangepast aan de nieuwe 

kennis over wat er in een gebied aan habitattypen en soorten voorkomt. Nederland hanteert het 

uitgangspunt dat alleen doelen worden gesteld voor habitats en soorten die ten tijde van de aanmelding in 

het gebied voorkwamen. Er worden doelstellingen verwijderd wanneer blijkt dat een habitattype of soort ten 

tijde van aanmelding niet voorkwam in een gebied. Evenzo worden er doelen toegevoegd als ze niet waren 

aangemeld, maar uit nieuwe gegevens blijkt dat ze ten tijde van aanmelding wel voorkwamen in een 

gebied. De aanmeldingsformulieren worden hier later op aangepast (zie statische doelen en natuurlijke 

dynamiek). Zo worden er dus soms meer en soms minder doelen gesteld dan oorspronkelijk aangemeld. 

Deze werkwijze is niet strenger dan de Europese verplichtingen. 

Statische doelen en natuurlijke dynamiek 

Nederland heeft nationaal nog geen duidelijke procedure vastgesteld om de aanwijzingsbesluiten en 

instandhoudingsdoelstellingen in de toekomst periodiek te actualiseren. Hierdoor lijken de 

aanwijzingsbesluiten en instandhoudingsdoelstellingen statisch, alsof natuurlijke ontwikkelingen die zich in 

een gebied voordoen niet kunnen worden verwerkt in de aanwijzingsbesluiten en 

instandhoudingsdoelstellingen. De Europese Commissie vraagt om het actueel houden van de Natura 2000-

database met objectieve gegevens per gebied. Dit gebeurt met behulp van de Standaard Data Formulieren 

(SDF) die ook zijn ingevuld bij het aanmelden van de gebieden. Het Standaard Data Formulier (SDF) is door 

Nederland na de aanmelding van de gebieden in 2004 nog niet integraal geactualiseerd. Hierdoor zijn de 

gegevens in het SDF verouderd: habitattypen en soorten die wel in een gebied blijken voor te komen zijn 

soms niet aangemeld, terwijl ze wel moeten worden beschermd. 

Andersom zijn er soms soorten aangemeld die niet (meer) in een gebied voorkomen. De 

aanwijzingsbesluiten gaan wel uit van de meest recente informatie. Meer flexibiliteit kan worden 

gerealiseerd door op nationaal niveau een duidelijke actualisatieprocedure af te spreken voor 

aanwijzingsbesluiten en instandhoudingsdoelstellingen, in samenhang met actualisatie van de 

aanmeldingsgegevens bij de Europese Commissie. […] 

‘.... Anderzijds bestaat wel de verplichting om een kwaliteitsverslechtering en een significante verstoring in 

elk gebied te voorkomen. Deze verplichting geldt voor alle soorten en habitattypes die in meer dan 

verwaarloosbare mate in het gebied voorkomen, onafhankelijk van de vraag of het gebied (oorspronkelijk) 

ter bescherming van deze habitattypes of soorten is aangewezen.’ 

The objective of the Directive is to ensure biodiversity. The Directive therefore requires the Member States 

to include in the standard data form all habitat types of Annex I and species of Annex II which are present 

on the site. This includes habitat types and species which were not recorded on the initial standard data 

form. .... 
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Doelen voor waarden met beoordeling ‘D’ in SDF 

IQuatro geeft aan dat ten onrechte doelen zijn opgenomen voor waarden die in het SDF de 

beoordeling ‘D’ ofwel ‘verwaarloosbaar aanwezig’ hebben gekregen. Het klopt inderdaad dat, 

wanneer soorten of habitattypen een ‘D’-status hebben, hiervoor geen doel wordt opgenomen in de 

aanwijzingsbesluiten. Ook in deze gevallen gaat het echter om een discrepantie tussen de 

gegevens in het SDF en de actueel best beschikbare kennis die als basis voor het 

aanwijzingsbesluit dient. Wanneer door nieuwe inzichten duidelijk is geworden dat een waarde in 

2004 niet als D maar als A, B of C gekwalificeerd had moeten worden, wordt alsnog een doel 

opgenomen. Het SDF zal hierop aangepast worden, zodra de aanwijzing definitief is. Zie ook 

‘Implementatie Natura 2000 in Nederland (p. 21) en beantwoording Kamervragen lid Dijkgraaf (24 

augustus 2010): 

 

 

Teveel aan vogeldoelen 

IQUATRO baseert haar conclusies over selectie van watervogels  onder andere op Waterfowl 

Population Estimates van het jaar 2004 (kolom 4). Dit is onjuist. Voor de N2000 gebieden die in 

2000 als Vogelrichtlijngebied zijn aangewezen geldt dat het al of niet toevoegen van watervogels is 

beoordeeld op basis van Waterfowl Population Estimates uit 1997 (SOVON, 2000). 

 

 IQUATRO onderscheidt alleen selectiesoorten die aan de 1% drempel voldoen. Een belangrijk deel 

van de vogels waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen behoort echter niet tot de 

categorie van ‘selectiesoorten’ ofwel ‘kwalificerende soorten’ , maar behoort tot de categorie van 

‘andere soorten van Bijlage I of trekkende vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als 

broedgebied, overwinteringsgebied of rustplaats’.  Op deze zogenaamde ‘begrenzingssoorten’ zijn 

de selectiecriteria niet van toepassing, maar de leefgebieden van deze soorten hebben mede de 

begrenzing van de Vogelrichtlijngebieden bepaald. Ook hiervoor biedt het document 

‘Implementatie van Natura 2000 in Nederland’ duidelijkheid over het gehanteerde systeem (p. 20): 

 

 

Verwaarloosbaar aanwezig 

Van een instandhoudingsdoelstelling kan worden afgezien wanneer een habitattype of soort ‘aanwezig, maar 

verwaarloosbaar’ is in het gebied. In zo’n situatie kan het habitattype of de soort als ‘D’ worden 

geclassificeerd in het aanmeldingsformulier, en hoeft er geen instandhoudingsdoelstelling te worden 

geformuleerd. Bij vergunningverlening hoeft dan niet aan zo’n habitattype of soort te worden getoetst. 

Nederland stelt geen instandhoudingsdoelstellingen voor dergelijke ‘D’ aanmeldingen, tenzij uit nadere 

gegevens blijkt dat het habitattype of de soort ten tijde van aanmelding toch in meer dan verwaarloosbare 

mate aanwezig was in het gebied. Dan wordt alsnog een doelstelling geformuleerd. Het omgekeerde doet 

zich ook voor: als een habitattype wel was aangemeld (als C, B of A), maar ten tijde van aanmelding 

verwaarloosbaar aanwezig bleek te zijn geweest, dan wordt de instandhoudingsdoelstelling geschrapt. De 

aanmeldingsformulieren worden daar later op aangepast. In veel gebieden zijn habitattypen en soorten in 

verwaarloosbare mate aanwezig, maar worden ze niet vermeld in de aanmeldingsformulieren (ook niet als 

‘D’). Er wordt dan ook geen doelstelling geformuleerd. Het zou een grote onnodige inspanning vragen om 

alle verwaarloosbaar aanwezige habitattypen en soorten te inventariseren om ze vervolgens als 

‘verwaarloosbaar’ aan te melden. Er hoeft immers toch geen doelstelling voor te worden geformuleerd. 

Antwoord vraag 10: 

In het aanwijzingsbesluit van een gebied worden instandhoudingsdoelstellingen opgenomen voor de soorten 

en habitattypen die aanwezig zijn in een gebied. Voor soorten en habitattypen, die in een gebied “aanwezig, 

maar verwaarloosbaar” waren ten tijde van de aanmelding, worden geen instandhoudingsdoelstellingen 

opgenomen. Habitats en soorten van de bijlagen I en II, die als “aanwezig maar verwaarloosbaar” zijn 

gekwalificeerd in het Standaardgegevensformulier, maar waarvan uit nadere gegevens is gebleken dat die 

wel in betekenende mate voorkwamen ten tijde van aanmelding, zijn wel opgenomen in de 

aanwijzingsbesluiten. In de aanwijzingsbesluiten wordt dit per geval onderbouwd. 
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Toepassing van artikel 6.1 en 6.2 op doelen 

IQuatro geeft in zijn rapport een onderscheid aan tussen doelen waarop alleen artikel 6.1 van de 

Habitatrichtlijn van toepassing is en doelen waarop zowel 6.1 als 6.2 van toepassing is. Artikel 6.2 

behelst het nemen van passende maatregelen om doelstellingen te bereiken. Hierbij wordt het 

onderscheid gemaakt tussen waarden waarvoor een gebied is geselecteerd (zowel 6.1 als 6.2 van 

toepassing) als waarden die ook in het gebied aanwezig zijn en daarom een doelstelling krijgen 

(alleen 6.1). 

 

Over deze kwestie zijn al eerder kamervragen gesteld (van der Vlies (SGP), 5 maart 2010) waarin 

is aangegeven dat dit onderscheid niet te maken is: 

 

Daarnaast is dit ook nog expliciet door de Europese Commissie geantwoord op vragen i.k.v. de 

analyse rondom het 10-puntenplan. Het onder vermelde antwoord volgt op de beantwoording van 

de Commissie dat in het Standaardgegevensformulier op basis van de actueel beschikbare kennis 

alle aanwezige waarden gemeld moeten worden. 

Vraag 2 

Hoe verhoudt artikel 19c van de Natuurbeschermingswet met de passage «gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen», zich tot artikel 6 lid 2, van de Habitatrichtlijn, waar het in dit artikel gaat 

om de soorten en habitats «waarvoor de zones zijn aangewezen» en waarvan de handleiding van de 

Europese Commissie aangeeft dat het gaat om «soorten en habitats die de reden voor aanwijzing van de 

Speciale Beschermingszones v.d. Habitat- en Vogelrichtlijn (SBZ-H/V) hebben gevormd»? 

  

Antwoord 2 

Artikel 19c van de Natuurbeschermingswet 1998 strekt evenals de artikelen 19d, 19e en 19f tot 

bescherming van alle natuurwaarden, waarvoor een Natura 2000-gebied naar nationaal recht is 

aangewezen. De zinsnede in artikel 19c «gelet op de instandhoudingsdoelstellingen» geeft aan dat 

uitgangspunt zijn de habitats en soorten, die zijn genoemd in het aanwijzingsbesluit als speciale 

beschermingszone en welke instandhoudingsdoelstelling in dat aanwijzingsbesluit voor die habitats en 

soorten is genoemd. Daarmee wordt de reikwijdte van artikel 19c ingeperkt. Artikel 6, tweede lid, van de 

Habitatrichtlijn verwijst ten algemene naar «de doelstellingen van deze richtlijn». Uit de uitleg van de 

Europese Commissie blijkt dat wordt gedoeld op de doelstellingen voor de habitats en soorten, waarvoor het 

gebied is aangewezen.2 De aanwijzing is een zaak van nationaal recht.  

Vogelrichtlijndoelen 

Alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten in Nederland dienen volgens de Vogelrichtlijn beschermd te 

worden. Voor bepaalde categorieën vogelsoorten zijn lidstaten ook verplicht om speciale beschermingszones 

(Vogelrichtlijngebieden) aan te wijzen. Dit betreft soorten van Bijlage I van de richtlijn (artikel 4, lid 1) en 

trekvogels (artikel 4, lid 2). Voor bijlage I betreft het een limitatieve lijst met soorten, waarvan Nederland 

de hier voorkomende soorten beschermt. Voor de trekvogels onder artikel 4 lid 2 is de lijst niet limitatief en 

vraagt de Vogelrichtlijn speciale aandacht voor trekkende watervogels. Nederland beschermt de trekkende 

watervogels waarvoor dit land een belangrijke rol speelt (o.a. voor overwintering of broedkolonies). Andere 

trekvogels worden alleen via Natura 2000 beschermd als het gaat om broedvogels die voorkomen op de 

Rode Lijst en waarvoor de Vogelrichtlijngebieden wezenlijk bijdragen aan de gunstige staat van 

instandhouding (> 25% van de nationale broedpopulatie). In totaal (Bijlage I en trekvogels) gaat het om 95 

vogelsoorten. 

 

Niet alle vogelsoorten die in een gebied voorkomen krijgen een instandhoudingsdoelstelling. Een gebied 

krijgt alleen een instandhoudingsdoelstelling voor één van deze 95 vogelsoorten als er meer vogels zitten 

dan de drempelwaarde. Voor broedvogels geldt 1% van de nationale broedpopulatie als drempelwaarde. 

Voor trekkende watervogels (niet broedvogels) geldt 0,1% van de biogeografische populatie als 

drempelwaarde. Dit zijn internationaal geaccepteerde drempelwaarden. 
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Doelstellingen niet conform beoordelingen in het SDF 

In het rapport stelt IQuatro wederom de op het SDF vermeldde ‘conservation status’ 

(beschermingsstatus) (Factsheets, kolom 3) gelijk aan de staat van instandhouding van 

betreffende waarden in de gebieden. 

 

Over deze kwestie zijn al eerder kamervragen gesteld (o.a. Dijkgraaf (SGP), 28 juli 2010) waarin is 

aangegeven dat dit ‘conservation status’ door Nederland bij het invullen van de SDF niet is 

geïnterpreteerd als staat van instandhouding, maar als juridische beschermingsstatus: 

 

Ook als de beschermingsstatus (nieuwe vertaling: behoudsstatus) meer ecologisch ingevuld wordt, 

waar nu aan gewerkt wordt, is het niet zonder meer te koppelen aan de doelstellingen in het 

gebied. Het gaat uit van andere criteria dan de landelijke staat van instandhouding (inclusief 

herstelmogelijkheden in het gebied) en heeft als doel het belang van het gebied te duiden. 

 
Citaat uit het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juli 2011 betreffende een 

gebiedsinformatieformulier voor Natura 2000-gebieden (2011/484/EU): 

 

 
De representativiteit (mate waarin het habitattype voldoet aan de definitie in de Europese 

interpretation manual) heeft Nederland gekoppeld aan het beste deel van het habitattype in het 

Vraag 7 en 8 

Hoe kan het zijn dat de «mate van instandhouding van de structuur en de functies van het betrokken type 

natuurlijke habitat en herstelmogelijkheid» van het habitattype Estuaria (H1130) in het Natura 2000-gebied 

Westerschelde & Saeftinghe in het Standaardgegevensformulier als «goed» (B) is gekwalificeerd en dat de 

staat van instandhouding van dezelfde habitat in het aanwijzingsbesluit als «zeer ongunstig» is 

gekwalificeerd? [...] 

 

Antwoord 7 en 8 

In de toelichting bij het Standaardgegevensformulier omschrijft de Europese Commissie het subonderdeel 

«beschermingsstatus» in termen van mate van instandhouding van structuur en functies en 

herstelmogelijkheid. Nederland heeft het begrip bij het invullen van de formulieren in 2004, primair 

geïnterpreteerd als de »juridische» beschermingsstatus. Deze beoordeling is dus nadrukkelijk geen 

ecologische kwalificatie geweest, maar is gebaseerd op onder meer de planologische bescherming van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de bescherming van bestaande natuurmonumenten zoals die voor het 

gebied «Westerschelde & Saeftinghe» van toepassing zijn. Daarnaast is globaal gekeken naar het bestaande 

en voorziene beheer en de bedreigingen. De combinatie van deze elementen heeft geresulteerd in een 

kwalificatie van de beschermingsstatus van een habitattype in een gebied. […] 

Any habitat type of Community interest or species of Community interest present on a site, as indicated in 

the SDF, will be subject to the provisions of Article (1). Any habitat type of Community interest with a 

significant representativity or species of Community interest with a significant population size and density 

will also be subject to the provisions of Article 6(2). Appropriate assessments under Article 6(3) must 

include all species present on the site with a significant population size and density or a significant 

representativity. The significance of the implications of a plan or project on the integrity of the site must be 

assessed in view of the site’s conservation objectives. (…) 

Op te merken valt dat het Standaardgegevensformulier bedoeld is voor de beoordeling van de 

behoudsstatus  van een habitat of soort in een bepaald gebied, terwijl de beoordelingen ex artikel 17 

betrekking hebben op de staat van instandhouding over het geheel van een biogeografische regio op het 

grondgebied van een lidstaat. De term „staat van instandhouding” wordt in artikel 1, onder e) en i), van de 

Habitatrichtlijn omschreven met verwijzing naar de algemene situatie van een habitattype of een soort in 

een biogeografische regio. Die „staat van instandhouding” wordt thans op regelmatige basis beoordeeld in 

het kader van de zesjaarlijkse voortgangsverslagen ex artikel 17 van de Habitatrichtlijn. De beoordeling van 

gebieden aan de hand van de criteria van bijlage III van de Habitatrichtlijn behelst een beoordeling van de 

behoudsstatus van een habitattype of soort in een specifiek gebied. 
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gebied, dat kan dus slechts een klein deel van het gehele oppervlak van het habitattype in het 

gebied zijn. Verbetering van de kwaliteit is dus, zelfs bij de beoordeling “uitstekend”, mogelijk door 

het zorgen dat een groter oppervlak aan de beoordeling “uitstekend” voldoet. Omdat er gradaties 

mogelijk zijn binnen “goed” en “uitstekend”, is het ook mogelijk om bij een goede beoordeling van 

de beschermingsstatus nog tot verbetering te komen. 

 

Uit de beoordelingen in het SDF van populatie/oppervlak, representativiteit en beschermingsstatus 

kunnen geen van alle doelen afgeleid worden. Omdat de verplichting is landelijk tot een gunstige 

staat van instandhouding te komen, is in beginsel bij een ongunstige staat van instandhouding 

landelijk een uitbreiding/verbeterdoelstelling geformuleerd. Deze landelijk doelstelling is vervolgens 

met behulp van strategisch lokaliseren (daar de hoogste ambitie neerleggen waar dat ook het best 

haalbaar is) over de gebieden verdeeld. Het kan dan ook zo zijn dat een gebied waar betreffende 

waarde al in een groot oppervlakte en/of goede kwaliteit voorkomt, en relatief makkelijk verder uit 

te breiden is, juist nog meer kan gaan bijdragen aan de landelijke doelstelling, indien dat nodig is. 
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Bijlage 2 
 

Uitwerking van enkele gebieden uit de factsheets van IQuatro 
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Samenvattende gebiedsanalyse: 

 

De Wieden 

 

Volgens tabel 2 van het IQuatro rapport heeft het gebied de Wieden: 

 

• 6 habitattypen met een afwijkende (te hoge) doelstelling (kolommen 3 en 4);  

Alle 6 habitattypen hebben volgens het profielendocument (2008) een ongunstige staat van 

instandhouding (SvI), waarvan 1 een zeer ongunstige SvI. Voor al deze habitattypen geldt dan ook 

landelijk een uitbreidings- en/ of verbeterdoelstelling. Dit is in die gebieden neergelegd, waar dit 

mogelijk wordt geacht.  

 

• 3 soorten waarvoor ten onrechte een doelstelling is geformuleerd (kolom 8); 

Alle drie genoemde soorten zijn na aanmelding toegevoegd, omdat door betere gegevens is 

gebleken dat de soorten in het gebied voorkomen en aannemelijk ook ten tijde van aanmelding 

reeds in het gebied aanwezig moeten zijn geweest.  

 

• 3 soorten met een afwijkende (te hoge) doelstelling (kolom 6); 

Alle drie soorten hebben volgens het profielendocument (2008) een zeer ongunstige staat van 

instandhouding. Voor deze soorten is landelijk dan ook een uitbreiding en/ of verbeterdoelstelling 

neergelegd, welke in de gebieden is vertaald. 

 

• 15 vogelsoorten waarvoor ten onrechte een doelstelling is geformuleerd (kolommen 10 en 11); 

Van de 15 genoemde soorten in kolom 10 (‘niet-selecterend’) zijn er 3 die in kolom 9 zouden 

moeten staan (‘selecterend’). De overige soorten, ook die genoemd in kolom 11, voldoen aan het 

criterium om als ‘begrenzingssoort’ aan het gebied te worden toegevoegd (broedvogels >1% van 

de landelijke broedpopulatie en niet-broedvogels > 0.1% van de internationale populatie). Voor al 

deze soorten is dan ook terecht een doelstelling opgenomen. 

  

• 3 vogelsoorten met een afwijkende doelstelling (kolom 9). 

Van de drie soorten met een afwijkende (te hoge) doelstelling volgens het rapport hebben er twee 

landelijk een zeer ongunstige SvI en één een matig ongunstige SvI. De landelijke doelstelling is 

voor twee soorten geformuleerd als uitbreiding en/ of verbetering. Een soort (A122) heeft landelijk 

een behoudsopgave, waarbij in enkele gebieden met potenties, waaronder de Wieden, wordt 

gestreefd naar uitbreiding, om het verlies in andere belangrijke gebieden op te vangen. [Conclusie 

opnemen?] 

 

 

Engbertsdijksvenen 

 

Volgens tabel 2 van het IQuatro rapport heeft het gebied Engbertsdijksvenen: 

 

• 2 habitattypen met een afwijkende (te hoge) doelstelling (kolom 3); 

Beide habitattypen hebben landelijk een ongunstige SvI, één daarvan een zeer ongunstige. Voor 

beide habitattypen is dan ook een uitbreidings en/ of verbeteringsdoelstelling geformuleerd. Beide 

gebiedsdoelen sluiten aan op deze landelijke doelstelling. 

 

• 2 vogelsoorten waarvoor ten onrechte een doelstelling is geformuleerd (kolom 10); 

Beide soorten voldoen aan het criterium om als ‘begrenzingssoort’ aan het gebied te worden 

toegevoegd (broedvogels >1% van de landelijke broedpopulatie en niet-broedvogels > 0.1% van 

de internationale populatie). Voor al deze soorten is dan ook terecht een doelstelling opgenomen. 

 

De factsheet voor dit gebied is niet volledig. IQuatro is ‘vergeten’ te vermelden dat er nog 22 

andere VR-soorten zijn verwijderd t.o.v. oorspronkelijk VR-besluit. Hierdoor kan een onevenredig 

beeld ontstaan, waarbij het lijkt alsof er alleen maar doelen zijn bijgekomen sinds de aanwijzing als 

Vogelrichtlijngebied. 
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Boetelerveld 

 

Volgens tabel 2 van het IQuatro rapport heeft het gebied Boetelerveld: 

 

• geen enkele waarde waarvoor het gebied is aangemeld (kolom 3); 

Het gebied is in 2004 aangemeld als één van de vijf belangrijkste gebieden voor dit habitattype. 

 

• 2 habitattypen met een afwijkende (te hoge) doelstelling (kolom 4); 

Beide habitattypen hebben landelijk een ongunstige SvI, één daarvan een zeer ongunstige. Voor 

beide habitattypen is dan ook een uitbreidings en/ of verbeteringsdoelstelling geformuleerd. Beide 

gebiedsdoelen sluiten aan op deze landelijke doelstelling. 

 

• 2 habitattypen waarvoor ten onrechte een doelstelling is geformuleerd (kolom 5); 

Alle twee genoemde habitattypen zijn na aanmelding toegevoegd, omdat door betere gegevens is 

gebleken dat de habitattypen in het gebied voorkomen en aannemelijk ook ten tijde van 

aanmelding reeds in het gebied aanwezig moeten zijn geweest. Omdat ze in meer dan 

verwaarloosbare mate aanwezig zijn, worden er doelen voor geformuleerd. 

 

• 1 soort waarvoor ten onrechte een doelstelling is geformuleerd; 

De kamsalamander (H1166) is na aanmelding toegevoegd, omdat door betere gegevens is 

gebleken dat de soort in het gebied sinds 1990 voorkomt. Ook voor de kamsalamander geldt dat 

de soort in meer dan verwaarloosbare mate aanwezig is en een doelstelling dient te worden 

opgenomen in het aanwijzingsbesluit. 
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Uitgebreide gebiedsanalyse: 

 

035 Wieden 

 
Toegevoegde HR-soorten (tabel 2) 

De zeggekorfslak (H1016) is recentelijk op een groot aantal locaties verspreid over het gebied 

aangetroffen. Het voorkomen van de soort in dit gebied was tot voor kort onbekend aangezien er 

eerder geen monitoringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het is aannemelijk dat de soort reeds ten 

tijde van de aanmelding in het gebied aanwezig was, daarom is de soort aan het aanwijzingsbesluit 

toegevoegd en zijn er doelen voor opgenomen. Uit recente gegevens blijkt ook dat de gestreepte 

waterroofkever (H1082) hier bestendig voorkomt, en dus ook in 2003 al aanwezig was, dus ook 

voor deze soort zijn doelen opgenomen. Beide soorten zullen toegevoegd worden aan het SDF 

zodra het gebied definitief aangewezen wordt. 

De platte schijfhoren (H4056) is na aanmelding van de Nederlandse Habitatrichtlijngebieden in 

bijlage II opgenomen, bij de uitbreiding van de Europese Unie in 2005. Bij recente inventarisaties 

is gebleken dat dit gebied één van de belangrijkste Natura 2000-gebieden is waar de soort 

voorkomt. Ook voor deze soort zijn dus doelen opgenomen in het aanwijzingsbesluit en hij zal 

toegevoegd worden aan het SDF bij definitieve aanwijzing van het gebied. 

 

## zie ook algemeen antwoord alles wat aanwezig is in het gebied moet vermeld worden en alles 

wat in meer dan verwaarloosbare mate aanwezig is, moet een doel krijgen. Wel leuk als we hier 

ook een artikelnummer bij hebben zoals voor de vogels. 

 

Verwijderde vogelsoort (tabel 2). 

a. Pijlstaart (A054) In afwijking van de oorspronkelijke aanwijzing (2000) maar conform het 

ontwerpbesluit (2007) is het gebied niet meer aangewezen voor de volgende  trekvogelsoort zoals 

bedoeld in artikel 4.2 van de Vogelrichtlijn: pijlstaart (A054).  De oorspronkelijke aanwijzing was 

gebaseerd op incidentele uitschieters. Het gebied herbergde minder dan 0,1% van de 

biogeografische populatie van de pijlstaart in de periode 1999/2000-2003/2004  

(= 8 vogels, 0,1% drempel =60 vogels). 

 

Oppervlakte gebied (tabel 2) 

Sinds de aanmelding van het Habitatrichtlijngebied is de begrenzing gewijzigd. De wijzigingen 

staan toegelicht in paragraaf 3.3. van het ontwerpbesluit. Zo zijn de grenzen beter op 

perceelgrenzen en in het veld herkenbare lijnen gelegd en zijn tekstueel geëxclaveerde vlakken 

ook zoveel mogelijk op de kaart geëxclaveerd. Verder zijn gebieden die in intensief agrarisch of 

recreatief gebruik zijn en waar geen waarden aanwezig zijn uit de begrenzing verwijderd. Daarmee 

is de begrenzing van het gebied (flink) verkleind. 

 

Vogelsoorten waarvoor geen gebiedsdoelstellingen mogelijk zijn/soort voldoet niet aan 

selectiecriteria (kolom 1/4) 

Op grond van artikel 10a, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bestaat de verplichting 

om in een aanwijzing doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van 

vogelsoorten op te nemen (paragraaf 5.1 NvT aanwijzingsbesluit). 

Voor alle vogelsoorten, de kwalificerende en de begrenzingssoorten zijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld (N2000 doelendocument 2006, tekstkader 5.1.1.) Daarom 

dient voor alle vogel soorten in het Natura 2000 aanwijzingsbesluit besluit een ISHD te worden 

opgenomen.  

 

a. Kleine zwaan (A037) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Het gebied herbergt drempeloverschrijdende aantallen van de soort. 1% van 

de biogeografische populatie is 170 vogels. Het gemiddelde aantal vogels in de jaren 1993-1997 is 

177.8 vogels (SOVON, 2000). Het aantal in het gebied uitgedrukt als percentage van de 

biogeografische populatie is 1%. De biogeografische populatie en drempelwaarde zijn ontleend aan 

Rose & Scott 1997, Waterfowl Population Estimates-2nd edition (paragraaf 4.1 aanwijzing als 

Vogelrichtlijngebied N/2000/300 24 maart 2000). 
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b. Kolgans (A041) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Het gebied herbergt drempeloverschrijdende aantallen van de soort. 1% van 

de biogeografische populatie is 6.000 vogels. Het gemiddelde aantal vogels in de jaren 1993-1997 

is 8017.2 vogels (SOVON, 2000). Het aantal in het gebied uitgedrukt als percentage van de 

biogeografische populatie is 1,3 %. De biogeografische populatie en drempelwaarde zijn ontleend 

aan Rose & Scott 1997, Waterfowl Population Estimates-2nd edition (paragraaf 4.1 aanwijzing als 

Vogelrichtlijngebied N/2000/300 24 maart 2000). 

 

c. Grauwe gans (A043) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Het gebied herbergt drempeloverschrijdende aantallen van de soort. 1% van 

de biogeografische populatie is 2.000 vogels. Het gemiddelde aantal vogels in de jaren 1993-1997 

is 2093 vogels (SOVON, 2000). Het aantal in het gebied uitgedrukt als percentage van de 

biogeografische populatie is 1 %. De biogeografische populatie en drempelwaarde zijn ontleend 

aan Rose & Scott 1997, Waterfowl Population Estimates-2nd edition (paragraaf 4.1 aanwijzing als 

Vogelrichtlijngebied N/2000/300 24 maart 2000). 

 

d. Fuut ( A005) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) 

voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van niet-broedvogels (gemiddeld 

0.2 % van de internationale populatie, drempel is 0.1%). De soort behoort tot de categorie 

‘begrenzingssoort’. De internationale populatie is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan 

Waterfowl Population Estimates 1997, niet aan WPE 2004. 

 

e. Smient (A050) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) 

voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van niet-broedvogels (gemiddeld 

0.2 % van de internationale populatie, drempel is 0.1%). De soort behoort tot de categorie 

‘begrenzingssoort’.De internationale populatie is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan 

Waterfowl Population Estimates 1997, niet aan WPE 2004. 

 

f. Krakeend (A051) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) 

voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van niet-broedvogels (gemiddeld 

0.2 % van de internationale populatie, drempel is 0.1%). De soort behoort tot de categorie 

‘begrenzingssoort’.De internationale populatie is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan 

Waterfowl Population Estimates 1997, niet aan WPE 2004. 

 

g. Tafeleend (A059) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) 

voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van niet-broedvogels (gemiddeld 

0.9 % van de internationale populatie, drempel is 0.1%). De soort behoort tot de categorie 

‘begrenzingssoort’.De internationale populatie is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan 

Waterfowl Population Estimates 1997, niet aan WPE 2004. 

 

h. Kuifeend (A061) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) 

voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van niet-broedvogels (gemiddeld 

0.2 % van de internationale populatie, drempel is 0.1%). De soort behoort tot de categorie 

‘begrenzingssoort’. De internationale populatie is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan 

Waterfowl Population Estimates 1997, niet aan WPE 2004. 

 

i. Grote zaagbek (A070) het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) 

voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van niet-broedvogels (gemiddeld 

0.1 % van de internationale populatie, drempel is 0.1%). De soort behoort tot de categorie 

‘begrenzingssoort’.De internationale populatie is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan 

Waterfowl Population Estimates 1997, niet aan WPE 2004. 
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j. Bruine kiekendief (A081), broedvogel  het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor 

deze soort als Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 

(SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels 

(gemiddeld 15,.3 broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 

12 broedparen (Tabel 1C SOVON 2000)). De soort behoort tot de categorie ‘begrenzingssoort’. Het 

gebied behoort niet tot de beste vijf selectiegebieden. De broedpopulatie is in het kader van 

SOVON (2000) ontleend aan SOVON monitoringsrapporten over 1993-1997. 

 

k. Paapje (A275), broedvogel het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort 

als Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 

(SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels 

(gemiddeld 5.0 broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 4 

broedparen (Tabel 3A SOVON 2000)). Het gaat om een soort van de nationale Rode Lijst waarvan 

het voorkomen van broedvogels is meegewogen in de vaststelling van begrenzing van aan te 

wijzen Vogelrichtlijngebieden. De soort behoort tot de categorie ‘begrenzingssoort’. De 

broedpopulatie in het jaar 1997 is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan van Dijk et al, 

1999. 

 

l. Snor (A292) broedvogel het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) 

voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels (gemiddeld 71.0 

broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 10 broedparen 

(Tabel 3A SOVON 2000)). Het gaat om een soort van de nationale Rode Lijst waarvan het 

voorkomen van broedvogels is meegewogen in de vaststelling van begrenzing van aan te wijzen 

Vogelrichtlijngebieden. De soort behoort tot de categorie ‘begrenzingssoort’.De broedpopulatie in 

de jaren 1993-1997 is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan Osieck & Hustings, 1994. 

 

m. Grote karekiet (A298) broedvogel het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor 

deze soort als Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 

(SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels 

(gemiddeld 6.0 broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 2 

broedparen (Tabel 3A SOVON 2000)). Het gaat om een soort van de nationale Rode Lijst waarvan 

het voorkomen van broedvogels is meegewogen in de vaststelling van begrenzing van aan te 

wijzen Vogelrichtlijngebieden. De soort behoort tot de categorie ‘begrenzingssoort’.De 

broedpopulatie in het jaar 1997 is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan van Dijk et al, 

1999. 

 

n. IJsvogel (A229) broedvogel In aanvulling op de oorspronkelijke aanwijzing als 

Vogelrichtlijngebied (2000) en het ontwerpbesluit (2007) is het gebied ook aangewezen voor de 

volgende vogelsoort van bijlage I van de Vogelrichtlijn: ijsvogel (A229) als broedvogel. Het gebied 

herbergde minstens 1% van de landelijke broedpopulatie van de ijsvogel in de periode 1999-2003 

(gemiddelde: 4.6 broedparen, 1% drempel: 3.9 broedparen (SOVON & CBS, 2005)). De soort is 

toegevoegd als begrenzingssoort omdat er in 2000 al vijf andere gebieden voor de soort zijn 

geselecteerd.  (definitief N2000 aanwijzingsbesluit, niet gepubliceerd). 

 

o. Rietzanger (A295) broedvogel het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze 

soort als Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 

(SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels 

(gemiddeld 251.0 broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1989-1991 is 

120 broedparen (Tabel 3A SOVON 2000)). Het gaat om een soort van de nationale Rode Lijst 

waarvan het voorkomen van broedvogels is meegewogen in de vaststelling van begrenzing van aan 

te wijzen Vogelrichtlijngebieden. De soort behoort tot de categorie ‘begrenzingssoort’.De 

broedpopulatie in het jaar 1989-1991 is in het kader van SOVON (2000) ontleend aan Osieck & 

Hustings, 1994. 

 

p. Roerdomp (A021) broedvogel het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze 

soort als Vogelrichtlijngebied. Het gebied behoort tot één van de vijf belangrijkste broedgebieden 

voor de soort in Nederland. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 
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(SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels 

(gemiddeld 14.0 broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 2 

broedparen (Tabel 1C SOVON 2000)) 

 

q. Nonnetje (A068)  het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze soort als 

Vogelrichtlijngebied. Het gebied behoort tot één van de vijf belangrijkste pleisterplaatsen voor de 

soort in Nederland, en het gebied voldoet aan de 1% drempel voor een soort van bijlage 1. Op 

basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 (SOVON,2000) voldoet het gebied aan 

het getalsmatige criterium voor opname van (gemiddeld vogels 463.3 vogels in de jaren 1993-

1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 250 vogels (Tabel 2A SOVON 2000)) 

 

r. Zwarte stern (A197) broedvogel het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze 

soort als Vogelrichtlijngebied. Het gebied behoort tot één van d evijf belangrijkste broedgebieden 

voor de soort in Nederland. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 

(SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels 

(gemiddeld 132.2  broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 

11 broedparen (Tabel 1C SOVON 2000)) 

 

s. Purperreiger (A029) broedvogel het gebied is in 2000 onherroepelijk aangewezen voor deze 

soort als Vogelrichtlijngebied. Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1993-1997 

(SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname van broedvogels 

(gemiddeld 20.2  broedparen in de jaren 1993-1997, 1% van de landelijke populatie 1993-1997 is 

3 broedparen (Tabel 1C SOVON 2000)). In dit geval is de soort meegenomen als begrenzingssoort, 

omdat het gebied niet tot de beste 5 gebieden behoort. 

 

Oppervlaktes habitattypen (kolom 4, 1e deel): 

De oppervlaktes van habitattypen in een gebied zijn bij de aanmelding ingevuld als een % van het 

totale oppervlak van het gebied. Dit percentage is een benadering, over het algemeen is een 

inschatting gemaakt met een afronding op 5%, bij kleine aandelen (onder de 10%) is in hele 

procenten geschat, kleiner dan 1% is niet ingevuld (niet mogelijk). De oppervlakte in een gebied in 

het SDF van 2004 is dus een zeer ruwe inschatting. De inschatting van het landelijke oppervlak in 

het profielendocument is van wisselende kwaliteit: van sommige habitattypen was het oppervlak 

goed bekend of te benaderen, van anderen is een zeer globale schatting gemaakt. De invulling van 

het relatieve oppervlak in het SDF is daarom ook een inschatting geweest. Inmiddels zijn er in de 

Natura 2000-gebieden habitattypen karteringen gemaakt, waarmee zowel de oppervlaktebepaling 

op gebiedsniveau als landelijk (met verbeterde extrapolatie) sterk verbeterd is. De aandelen zoals 

genoemd in het ontwerpbesluit kloppen daarom beter dan die in het oude SDF. De getallen zoals 

die in het definitieve besluit zullen worden opgenomen, zullen ook overgenomen worden bij de 

update van het SDF. 

 

Landelijk aandeel in SDF en uitbreidingsdoelen (kolom 5) 

De soorten gevlekte witsnuitlibel (H1042), grote vuurvlinder (H1060) en geel schorpioenmos 

(H1393) bevinden zich alle drie landelijk in zeer ongunstige staat van instandhouding en het 

landelijke doel is dan ook uitbreiding van verspreiding en omvang leefgebied en verbetering 

kwaliteit leefgebied ten behoeve van de uitbreiding van de populatie. Omdat dit gebied voor deze 

soorten (zeer) belangrijk is, wordt hier ingezet op uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van 

het (nieuwe) leefgebied, ten behoeve van uitbreiding van de lokale populatie, conform het 

landelijke doel. Daarbij is het niet relevant welk deel van de populatie op dit moment in het gebied 

aanwezig is, maar wat de mogelijkheden zijn binnen het gebied om bij te dragen aan de landelijke 

doelstelling om de landelijke populatie uit te breiden. Bij een toename de populatie in het gebied 

kan het aandeel ten opzichte landelijk zelfs afnemen als uitbreiding elders nog beter zou blijken uit 

te pakken, terwijl dus toch het doel behaald wordt. 

 

Hetzelfde geldt voor de uitbreidingsdoelen en eventuele doelen voor verbetering van kwaliteit van 

de habitattypen kranswierwateren (H3140), meren met krabbescheer (H3150), vochtige heide 

van het laagveen (H4010B) en trilvenen (H7140A): de matig of zeer ongunstige staat van 

instandhouding noopt tot een landelijk uitbreidingsdoel (en/of verbeterdoel) waar in dit gebied aan 

bijgedragen kan worden. Voor H3140 wordt uitbreiding in de Wieden in de toelichting op het 
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landelijk doel genoemd. Het huidige relatieve oppervlak doet niet ter zake, het gaat om de potentie 

in het gebied.  

 

Het landelijk doel voor het oppervlak van galigaanmoerassen (H7210) is behoud, maar in het 

gebied is lokale uitbreiding van de oppervlakte nodig om het type duurzaam te behouden. 

 

## zie ook algemeen antwoord: in het SDF staan geen doelen, alleen het actueel belang van het 

gebied. 

 

Verbetering kwaliteit en SDF (kolom 5) 

De landelijke kwaliteit van het habitattype veenbossen (91D0) is matig ongunstig. Er is dan ook 

landelijk een opgave voor verbetering van de kwaliteit. In het gebied zijn deels matig en deels 

goed ontwikkelde bossen aanwezig, verbetering is mogelijk in de matig ontwikkelde delen. 

 

## zie ook algemeen antwoord: in het SDF staan geen doelen, alleen het actueel belang van het 

gebied. 
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040 Engbertdijksvenen 
 

Verwijderde en toegevoegde habitattypen (tabel 2) 

De reden van het verwijderen van de habitattypen H4010 en H91D0 en het vervangen van 

H2320 in H4030 wordt toegelicht in bijlage B1 van het definitieve besluit: het betreft in alle 

gevallen een gewijzigde opvatting van de definitie van de habitattypen, danwel een beter begrip 

van de situatie ter plekke.  

H4030 heeft landelijk de doelstelling uitbreiding oppervlak en verbetering kwaliteit. In dit gebied is 

het habitattype aanwezig op een zandkop te midden van het hoogveengebied gebied, uitbreiding 

van oppervlakte is daardoor niet mogelijk. Omdat het een klein oppervlak is, zijn ook 

representativiteit en beschermingsstatus niet optimaal. Het is echter niet mogelijk die te 

verbeteren zonder uitbreiding van het oppervlak (zie ook bijlage B4.1 van het aanwijzingsbesluit). 

 

## definities van habitattypen nog verder uitgewerkt na 2003, zoals bijvoorbeeld wat onder het 

systeem van een hoogveen valt en wat als afzonderlijke vochtige heide wordt gerekend. 

 

Vogels zonder SDF gegevens of met een D (tabel 2) 

A008, A039: deze soorten zijn opgenomen in het SDF (2007), overigens ook in oudere, met 

tenminste een C; onduidelijk wat bedoeld is met de rode kleur. – zie ook hieronder. 

 

## rol SDF voor Vogelrichtlijngebieden is anders dan voor Habitatrichtlijngebieden: geen sprake 

van aanmelding, SDF is simpelweg het formulier waarin de gegevens van aanwijzing worden 

gemeld aan de Commissie. -> alle vogels vrijwel in 1 keer afdoen: in 2007 update SDF geweest die 

conform ontwerp-besluiten is, dus die moeten vrijwel allemaal kloppen, vergelijking met 2004 is 

niet relevant, want geen peildatum voor de VR. 

 

Vogelsoort verwijderd uit ontwerp- of aanwijzingsbesluit (tabel 2) 

a. Kleine zwaan (A037): Soort is niet verwijderd uit ontwerp- of aanwijzingsbesluit. Het gebied is 

niet eerder voor de kleine zwaan aangewezen als Vogelrichtlijngebied (verwijzing naar toelichting 

bij de voorgenomen aanwijzing als wetland van de Engbertsdijksvenen ikv aanwijzing als 

Vogelrichtlijngebied (1989,J.89574)).  

De soort kwalificeerde volgens SOVON 2000 en is destijds daardoor in het SDF terecht gekomen, 

maar niet in het aanwijzingsbesluit. Op grond van SOVO&CBS(2005) is de gebied-soort combinatie 

geschrapt ten opzichte van SOVON (2000) omdat  het gebied voor de soort van geringe betekenis 

op basis van huidig voorkomen (1999-2003) en soms betere telgegevens.  

 

Oppervlakte gebied (tabel 2) 

In het aanwijzingsbesluit is sprake van een oppervlakte van het Natura 2000-gebieden 

(=Habitatrichtlijngebied) van ongeveer 1000 ha, waarvan ongeveer 930 ha Vogelrichtlijngebied is. 

De oppervlakte in de tekst van de aanwijzingsbesluiten is afgerond (meestal op 10 ha), omdat er 

binnen de begrenzing nog sprake kan zijn van kleine oppervlaktes tekstueel geëxclaveerd gebied 

en om de tekst flexibel te maken voor kleine wijzigingen na eventuele beroepen. Aan de tekst over 

de oppervlakte kunnen geen rechten ontleend worden, voor de precieze oppervlakte wordt 

verwezen naar de legenda van de bij het besluit horende kaart. Op deze kaart is sprake van in 

totaal 997 ha Habitatrichtlijngebied en 931 ha Vogelrichtlijngebied. Het verschil met het SDF (resp. 

998 en 932 ha) is waarschijnlijk ontstaan doordat de begrenzingen bij het SDF in een Europese 

projectie zijn gezet (ETRS89: European Terrestrial Reference System) in plaats van in de nationale 

(Rijksdriehoekstelsel). 

 

Vogelsoorten waarvoor geen gebiedsdoelstellingen mogelijk zijn (Kolom 1/2/5) 

Op grond van artikel 10a, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bestaat de verplichting 

om in een aanwijzing doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van 

vogelsoorten op te nemen (paragraaf 5.1 NvT aanwijzingsbesluit). 

Voor alle vogelsoorten, de kwalificerende en de begrenzingssoorten zijn 

instandhoudingsdoelstellingen opgesteld (N2000 doelendocument 2006, tekstkader 5.1.1.) Daarom 

dient voor alle vogel soorten in het Natura 2000 aanwijzingsbesluit besluit een ISHD te worden 

opgenomen.  



Ambtelijke EL&I analyse IQuatro rapport 2012/02 | bijlage 2 

14-9-2012  Pagina 20 van 24 

a.  Geoorde fuut (A008): soort is toegevoegd als begrenzingssoort (bijlage 1 SOVON&CBS, 

2005). Op basis van het gemiddelde aantal in de periode 1999-2003 voldoet het gebied aan het 

getalsmatige criterium voor opname van broedvogels (gemiddelde gebied 1999-2003=23 

broedparen, gemiddelde 1999-2003 landelijk = 490 broedparen, 1% drempel voor opname = 4.9 

broedparen).  

b.  Rietgans (A039): Toendrarietgans is als soort is gehandhaafd omdat de gebied-

soortcombinatie al was vermeld in SOVON (2000). Op basis van het gemiddelde aantal in de 

periode 1993-1997 (SOVON,2000) voldoet het gebied aan het getalsmatige criterium voor opname 

van niet-broedvogels (gemiddeld 0.3% van de internationale populatie, drempel is 0.1%). De soort 

kwalificeert daardoor voor begrenzing. De internationale populatie is in het kader van SOVON 

(2000) ontleend aan Waterfowl Population Estimates 1997, niet aan WPE 2004. 

 

Vogelsoort voldoet niet aan 1%-selectiecriterium m.b.t. aantal (kolom 4). 

a. Kraanvogel (A127): de soort is gehandhaafd ten opzichte van SOVON (2000) omdat de 

gebied-soort combinatie al in SOVON (2000) vermeld stond en specifiek betrekking heeft op een 

slappplaatsfunctie. Het gebied voldoet met 0.2% van de internationale populatie aan het criterium 

voor opname (0.1%). De soort kwalificeert daardoor voor begrenzing. 

b. Geoorde fuut(A008) zie hiervoor. 

c. Rietgans (A039): zie hiervoor. 

 

Doelen verbetering kwaliteit en uitbreiding oppervlak (kolom 5) 

H7110: Aangezien het habitattype aanwezig is in het gebied wordt het vermeldt in het SDF en 

worden er doelen voor gesteld. Het doel in het gebied is uitbreiding oppervlak en verbetering 

kwaliteit, dit is conform het landelijke doel voor dit landelijk in zeer ongunstige staat verkerende 

habitattype. De verwachting is dat uitbreiding door verbetering van de kwaliteit van H7120 en 

verbetering van de kwaliteit van het habitattype zelf hier goed mogelijk is. 

 

## zie ook algemeen antwoord: a) alles wat aanwezig is in het gebied moet vermeld worden en 

alles wat in meer dan verwaarloosbare mate aanwezig is, moet een doel krijgen en b) in het SDF 

staan geen doelen, alleen het actueel belang van het gebied. 

 

H7120: In het profielendocument (2008) behorende bij het besluit wordt geen uitspraak gedaan 

over de situatie van H7120 in de Engbertdijksvenen. De invulling van het SDF is het afgelopen jaar 

verder uitgewerkt tot een meer eenduidige methode (nog in ontwikkeling), waardoor de 

beoordeling van de ecologische criteria veranderd is. De representativiteit en behoudsstatus zijn 

beoordeeld als “goed” (en niet “uitstekend”), vooral op grond van het (beperkt) voorkomen van de 

hoogveenvormende en het niet geheel compleet zijn van het hoogveensysteem. In het profiel 

wordt vermeld dat het habitattype landelijk in matig ongunstige staat van instandhouding 

verkeerd, vooral met betrekking tot de kwaliteit (typische soorten) en het toekomstperspectief 

(verdwijnen ten gunste van H7110). Dit laatste is geen ongewenste ontwikkeling. De landelijke 

instandhoudingsdoelstelling is dan ook behoud verspreiding en oppervlakte, maar wel verbetering 

kwaliteit, zo mogelijk richting actief hoogveen. In de Engbertdijksvenen zijn mogelijkheden voor 

deze ontwikkeling aanwezig en daarom wordt daar in dit gebied op ingezet: “verbetering kwaliteit” 

betekent dus in feite ontwikkeling naar H7110. 

 

## Zie ook algemeen antwoord: a) in het SDF staan geen doelen, alleen het actueel belang van 

het gebied. En b) het profielendocument 2006 is vervangen door het profielendocument 2008, die 

behoort bij de definitieve aanwijzing. Specifieke informatie per gebied staat hier niet in genoemd, 

maar zo ver als relevant overgenomen in de ontwerp aanwijzingsbesluiten. 

 

Vogelsoort waarvoor gebiedsdoelstellingen niet mogelijk omdat het een niet-selecdterende soort 

betreft of vanwege afwezigheid van gegevens op het SDF (kolom 5). 

a. Geoorde fuut (A008) en Rietgans (AS039). Beide soorten zijn toegevoegd als 

begrenzingssoort, dus er dient een instandhoudingsdoelstelling te worden toegevoegd. Beide 

soorten zijn vermeld in het SDF. Zie ook hiervoor. 

 

## zie ook algemene tekst over voor welke vogels aanwijzen en selectie en begrenzingssoorten. 
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041 Boetelerveld 
 

Geen selecterende waarden (tabel 2) 

Het is gebied behoorde in 2003 tot de vijf belangrijkste gebieden voor H4010, waarvoor het toen 

dan ook geselecteerd is. Met de huidige kennis en het huidige voorkomen van H4010 zou het 

Boetelerveld nu niet geselecteerd worden.  Er is op dit moment echter geen sprake van een nieuwe 

selectie. De gebiedenlijst is in 2004 als zodanig goedgekeurd door de Europese Commissie. Het is 

alleen mogelijk om een gebied af te voeren, als blijkt dat de selectie in 2003 niet terecht was. Dat 

is niet het geval. Aangezien er een grote oppervlak van goede kwaliteit aanwezig is, is het ook niet 

mogelijk om dit habitattype elders te ondervangen, zonder dat de dekking van het netwerk voor dit 

habitattype in gevaar komt. Daarom is het gebied gehandhaafd, ook al zou er op dit moment geen 

reden voor selectie zijn. 

 

Verwijderde en toegevoegde habitattypen en soorten tov SDF (tabel 2) 

H4030 is verwijderd ten opzichte van de aanmelding als Habitatrichtlijngebied (2003). Het 

habitattype blijkt er niet voor te komen. Uit verbeterde kennis over het gebied blijkt dat het 

habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) voorkomt op plagplekken in vochtige 

heiden, die verspreid over het gebied aanwezig zijn. Hoewel een groot gedeelte van het gebied niet 

optimaal is als leefgebied, is de kamsalamander (H1166) aangetroffen in een drietal poelen en 

vennen gelegen aan de oostkant. De soort komt hier sinds ongeveer 1990 voor. Omdat soort en 

habitattype aanwezig zijn, worden ze toegevoegd aan het SDF bij definitieve aanwijzing. Omdat ze 

in meer dan verwaarloosbare mate aanwezig zijn, worden er doelen voor geformuleerd. 

 

Oppervlakte status profielendocument 2006 (kolom 4) 

Onduidelijk is waarom een aantal vlakjes (H3130, H5130 en H6230) rood gemaakt zijn. Het 

aandeel van het landelijk oppervlak dat in dit gebied aanwezig is volgens het profielendocument 

kleiner dan 2%, hetgeen overeenkomt met de beoordeling C (of D) in het SDF.  

 

“Afwijkende” doelstellingen (kolom 5) 

Vochtige heiden (H4010A) bevindt zich landelijk in matig ongunstige staat van instandhouding. De 

landelijke doelstelling is verbetering kwaliteit en lokaal uitbreiding oppervlak. Omdat in het 

Boetelerveld al een substantiële oppervlak met op verschillende plekken goede kwaliteit aanwezig 

is, waardoor het ook een belangrijk gebied in het oosten van het land is, en er goede potenties zijn 

voor uitbreiding, wordt hier ingezet op uitbreiding en verdere verbetering van de kwaliteit. 

 

Omdat het jeneverbesstruweel (H5130) in een klein oppervlak aanwezig is, is het in 2003 

beschouwd als “verwaarloosbaar”, wat geleid heeft tot een “D” in het SDF. De jeneverstruwelen in 

dit gebied behoren echter tot de zeldzame plantengemeenschap met hondsroos (Roso-

Juniperetum), waardoor het gebied toch van belang wordt geacht voor de landelijke staat van 

instandhouding van het habitattype. Vanwege de kleine oppervlakte is de ambitie laag gehouden 

en is voor de kwaliteit behoudopgave gesteld. Bij definitieve aanwijzing wordt ook het SDF 

aangepast, en zal en D voor jeneverbesstruwelen vervangen worden door een andere beoordeling. 

 

De blauwgraslanden (H6410) verkeren landelijk in zeer ongunstige staat van instandhouding, dus 

de landelijke doelstelling is uitbreiding en verbetering kwaliteit. In dit gebied zijn is een klein, maar 

soortenrijk voorbeeld van het habitattype blauwgraslanden aanwezig. Op diverse plaatsen is 

uitbreiding van dit habitattype mogelijk, dus daar wordt ingezet op de bijdrage aan de landelijke 

uitbreidingsdoelstelling. Aangezien het habitattype in dit gebied reeds goed ontwikkeld is, is 

behoud van de huidige kwaliteit voldoende. 

 

De drijvende waterweegbree (H1831) verkeert landelijk in matig ongunstige staat van 

instandhouding. Omdat onduidelijk is hoe de soort hersteld kan worden is landelijk ingezet op 

behoud. De soort is in meerdere jaren op enkele plaatsen in het gebied aangetroffen, waaronder in 

een zwakgebufferd ven (H3130). Hoewel de situatie in het gebied niet optimaal lijkt te zijn, wordt 

conform het landelijke doel (en om dezelfde reden) ingezet op behoud. 
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Doel en gebruik Standaardgegevensformulier (SDF) 

Het SDF is een formulier dat dient voor het verzamelen van gegevens volgend uit artikel 4.1 van 

de HR en artikel 4.3 van de VR. Het heeft daarmee zelf niet de status van een aanwijzingsbesluit, 

maar het is het communicatiemiddel met de Commissie óver de aanwijzingsbesluiten. Het SDF is 

een informatiebron voor diverse werkzaamheden van de Commissie en dient daarvoor actueel 

gehouden te worden.  

 

Citaat uit het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juli 2011 betreffende een 

gebiedsinformatieformulier voor Natura 2000-gebieden (2011/484/EU). 

 
Doel en gebruik van het Standaardgegevensformulier  

De belangrijkste doelen van het Natura 2000-standaardgegevensformulier (SGF) en de 

resulterende databank zijn:  

1. de gegevens ter beschikking te stellen die de Commissie in staat moeten stellen samen met de 

lidstaten maatregelen met het oog op het opzetten en in stand houden van een geïntegreerd 

Natura 2000-netwerk te coördineren en de doeltreffendheid van dit netwerk voor het behoud 

van de habitats van bijlage I en de habitats van de soorten van bijlage II van Richtlijn 

92/43/EEG, alsmede de habitats van de vogelsoorten van bijlage I en de andere 

trekvogelsoorten waarop Richtlijn 2009/147/EG betrekking heeft, te evalueren; 

2. de lijsten van SCI’s en SAC’s uit hoofde van de Habitatrichtlijn op het niveau van de Unie bij te 

werken;  

3. informatie te verstrekken waarvan de Commissie gebruik kan maken bij de besluitvorming op 

andere terreinen, zodat met het Natura 2000-netwerk terdege rekening wordt gehouden in 

andere beleidstakken en -sectoren waarover de activiteiten van de Commissie zich uitstrekken, 

met name het regionaal beleid en het beleid inzake landbouw, energie, vervoer en toerisme;  

4. de Commissie en de betrokken comités te helpen bij het selecteren van acties voor subsidiëring 

in het kader van Life + of andere financieringsinstrumenten, door het ter beschikking stellen 

van gegevens die voor het behoud van de betrokken gebieden relevant zijn en die derhalve het 

besluitvormingsproces kunnen vergemakkelijken;  

5. te voorzien in een consistent en handzaam format voor de uitwisseling en mededeling van 

informatie over Natura 2000-gebieden, overeenkomstig de bepalingen van de Inspire-

verordening en andere besluiten van de Commissie en verdragen over de toegang tot 

informatie (bv. het Verdrag van Aarhus);  

6. gegevens beschikbaar te maken voor onderzoek, planning en andere doeleinden ter 

ondersteuning van het beleid inzake natuurbehoud;  

7. een betrouwbare referentie- en informatiebron te verschaffen voor de beoordeling van 

specifieke problemen in geval van overtredingen van de wetgeving van de Unie.  

 

De SGF’s, die het Natura 2000-netwerk op Unieniveau documenteren, vormen voor al deze 

doeleinden een belangrijke informatiebron. Wil deze documentatie goed aan haar diverse 

doelstellingen beantwoorden, dan dient zij behoorlijk up- to-date te worden gehouden. De lidstaten 

wordt daarom met aandrang geadviseerd deze documentatie geregeld bij te werken op basis van 

de beste beschikbare informatie. Zo kunnen bijvoorbeeld monitoringresultaten in het kader van 

artikel 11, beleidsontwikkelingen, effectbeoordelingen enz. nieuwe informatie opleveren die in 

geactualiseerde SGF’s moet worden verwerkt. Gedetailleerde monitoring van elk gebied, naast de 

krachtens artikel 11 voorgeschreven monitoring, wordt door de Habitatrichtlijn evenwel niet 

uitdrukkelijk vereist.  

 

Hoewel sommige veranderingen die door lidstaten in de SGF’s worden aangebracht, wettelijke 

gevolgen kunnen hebben (bv. veranderingen die bij besluit van de Commissie in de lijsten op 

Unieniveau worden aangebracht), worden herzieningen van gegevens in de SGF’s als zodanig niet 

geacht automatisch juridische effecten te sorteren. Het verdwijnen van een soort uit een gebied zal 

bijvoorbeeld niet noodzakelijk aan slecht beheer worden geweten en dus niet automatisch 

resulteren in gerechtelijke stappen. Evenmin volgt uit de in het SGF vermelde informatie over 

bedreigingen en pressiefactoren met negatieve gevolgen voor een gebied noodzakelijk dat de 

lidstaat zijn verplichtingen niet nakomt: al deze informatie moet in het juiste kader worden gezien. 
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