
Vragen en antwoorden Natura 2000  

 

 Wat zijn de knelpunten in de Natura 2000-gebieden? 

 

 Welke maatregelen zijn nodig bij de Natura-2000 gebieden? 

 

 Zijn deze maatregelen terecht?  

 

 Waarom wordt niet een ander perceel bij het Natura 2000-gebied aangewezen voor 

de uitvoering van de maatregelen? 

 

Natura 2000 beheerplannen 

 Wie stelt een beheerplan Natura 2000 op? 

 

 Hoe lang is een beheerplan Natura 2000 geldig? 

 

 

 

  



 Wat zijn de knelpunten in de Natura 2000-gebieden? 

In en rondom de Natura 2000-gebieden moeten allerlei maatregelen worden 

uitgevoerd. Deze gebieden worden namelijk teveel belast door stikstof afkomstig van 

onder andere mest en uitlaatgassen. Vaak is de grondwaterstand ook te laag, 

waardoor de gebieden extra kwetsbaar zijn voor teveel stikstof. De soortenrijkdom 

loopt daardoor terug. Op Europees niveau en op landelijk niveau 

(aanwijzingsbesluiten) is afgesproken welke natuurdoelen voor de Natura 2000-

gebieden we wanneer moeten halen.  

Terug … 

 

 Welke maatregelen zijn nodig bij de Natura-2000 gebieden? 

Per Natura 2000-gebied is onderzoek gedaan naar de noodzakelijke 

herstelmaatregelen. Die onderzoeken heten ‘PAS-gebiedsanalyses’. Naast de PAS-

gebiedsanalyse is er ook nog een Natura 2000-analyse gemaakt van niet-PAS 

maatregelen die nodig zijn om Natura 2000 doelen te halen. Vooral rond de Wieden 

en Weerribben zijn in de EHS gebieden opgenomen waar bijvoorbeeld nog 

moerasuitbreiding nodig is om Natura doelen veilig te stellen.  

 

Bij de PAS-gebiedsanalyses zit een maatregelenkaart waarop staat waar welke 

maatregelen, in en naast het natuurgebied, getroffen moeten worden. Veel 

maatregelen buiten het natuurgebied richten zich op het verhogen van de 

grondwaterstand en/of het tegengaan van bemestingseffecten.  

Terug … 

 

 Zijn deze maatregelen terecht?  

Alle PAS-gebiedsanalyses zijn onderworpen aan een zogenaamde ‘opnametoets’ om 

te controleren of de analyses goed zijn uitgevoerd en de maatregelen die nodig zijn.  

Terug … 

 

Waarom wordt niet een ander perceel bij het Natura 2000-gebied 

aangewezen voor de uitvoering van de maatregelen? 

In de PAS-gebiedsanalyses is onderzocht waar welke maatregelen nodig zijn in en 

rond de Natura 2000 gebieden. De percelen waar herstelmaatregelen moeten 

plaatsvinden zijn dus niet willekeurig gekozen maar om inhoudelijke redenen.  

Terug … 

 

 



Natura 2000 beheerplannen 

 Wie stelt een beheerplan Natura 2000 op? 

Het bevoegd gezag van het Natura 2000 gebied stelt het beheerplan op in 

samenspraak met alle betrokken partijen in en om het gebied (eigenaren, gebruikers 

en andere betrokken overheden). Voor de 16 van de 24 Natura 2000 gebieden moet 

de provincie als bevoegd gezag de beheerplannen vaststellen. Het Rijk is 

verantwoordelijk voor de andere gebieden.  

Terug … 

 

 Hoe lang is een beheerplan Natura 2000 geldig? 

Het beheerplan heeft een geldigheidsduur van zes jaar na vaststelling. Gedurende 

deze zes jaar worden de effecten gemeten van de maatregelen op het realiseren van 

de instandhoudingsdoelen. Tegen het einde van deze periode wordt het beheerplan 

door het bevoegd gezag geëvalueerd en beoordeelt zij of de maatregelen de beoogde 

resultaten opleveren. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan de geldigheid 

van het beheerplan met nog eens zes jaar worden verlengd of wordt een nieuw 

beheerplan opgesteld.  

 

Het beheerplan moet vastgesteld zijn binnen drie jaar na aanwijzing van het 

betreffende Natura 2000 gebied.  

Terug … 

 

 

 


