
Toelichting bij de infographics 

De infographics zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en BIJ12 en 

sluiten aan bij het BIJ12-project ‘Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages’. 

Vanwege de decentralisatie zijn nu meerdere instanties (12 provincies, RWS, EZ en Defensie) 

verantwoordelijk voor het invullen van de Standaard Gegevensformulieren (SDF’s), dezelfde 

instanties die ook verantwoordelijk zijn voor de Natura 2000-beheerplannen. De infographics geven 

in één oogopslag weer wat deze rapportages inhouden, hoe deze en de betrokken partijen zich tot 

elkaar verhouden en waarom samenhang en afstemming tussen de rapportages van belang is. De 

infographics beperken zich tot de drie Natura 2000-gerelateerde rapportages: de Habitatrichtlijn 

rapportage (Artikel 17 HR), de nationale Vogelrichtlijn rapportage (Artikel 12 VR), het Standaard 

Gegevensformulier (SDF) en de Natura 2000-beheerplannen. Deze infographics moeten worden 

gezien als aanvulling op de stroomschema’s (pathways) in het kader van het BIJ12-project 

‘Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages’.  

 

Samenhang rapportages Natura 2000 

In het kort is weergegeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de rapportages. Wat 

wordt er bijvoorbeeld gevraagd, wie is er verantwoordelijk voor, hoe vaak moet er worden 

gerapporteerd? Zo is de overheid verplicht om richting de Europese Commissie te rapporteren over 

populatieomvang en trends van vogels middels de nationale Vogelrichtlijn rapportage (Artikel 12 

VR), over de staat van instandhouding van de overige soorten en habitattypen middels de 

Habitatrichtlijn rapportage (Artikel 17 HR) en over het relatief belang van Natura 2000-gebieden 

voor de instandhouding van soorten en habitattypen middels het SDF. Het opstellen van Natura 

2000-beheerplannen is daarentegen geen Europese verplichting, maar is een verplichting van de 

overheid. 

 

Belang afstemming rapportages Natura 2000 

Met ‘afstemming rapportages Natura 2000’ wordt bedoeld: de samenwerking tussen de 

verschillende verantwoordelijke instanties per rapportage (m.n. SDF en beheerplan) en de 

samenhang tussen de verschillende rapportages. 

 

Efficiënt –  meer efficiëntie kan worden bereikt als instanties verantwoordelijk voor de verschillende 

administratieve niveaus (nationaal / gebied) de benodigde informatie hiervoor openbaar maken / 

met elkaar uit wisselen. Zo kan bijvoorbeeld de beschrijving van de natuurwaarden en uitwerking 

van de doelen in de beheerplannen bij invulling van het SDF worden gebruikt. In het verlengde 

hiervan is het ook efficiënt om de rapportages (wanneer mogelijk) in tijd op elkaar af te stemmen. 

Zo is bijvoorbeeld actualisatie van de SDF logisch nadat het (her)nieuw(d)e beheerplan is 

vastgesteld. 

 

Eenduidige boodschap – voor communicatie naar buiten toe (richting EC, voor de politiek, in de 

media etc.) is het belangrijk dat op de verschillende administratieve schaalniveaus dezelfde 

boodschap wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld het verklaren van de behoudsstatus van een soort 

of habitattype door bepaalde knelpunten of bedreigingen. Hoe staat het er voor met de soort? 

Waar ligt dit aan? Is dit op te lossen? Een eenduidige boodschap hangt o.a. samen met efficiëntie, 

coherentie en consistentie en is van belang, omdat de SDF rapportage en de beheerplannen door 

15 instanties worden uitgevoerd (12 provincies, RWS, EZ en Defensie). 

 

Consistent – een consistente aanpak per rapportage is nodig om vergelijking binnen rapportages 

mogelijk te maken/houden, dit omdat de SDF rapportage en de beheerplannen niet door één 

instantie worden uitgevoerd, maar door een tienvoud daarvan. Hierdoor schuilt het gevaar dat 

ieder voor zich een eigen methodiek gaat hanteren. Voor de landelijke rapportage wordt gebruik 

gemaakt van de SDF’s en daarvoor is het nodig dat de SDF’s op consistente manier wordt ingevuld. 

Daarnaast wordt aan de hand van de SDF’s beoordeeld in welke gebieden extra inspanning nodig is 

om de landelijke doelstellingen te behalen. Voor een wetenschappelijk verantwoorde vergelijking 



tussen de SDF’s is hiervoor een consistente manier van beoordelen noodzakelijk. Om dit te 

bereiken, zijn er handleidingen opgesteld en worden workshops gehouden.   

 

Coherent – dit gaat over het bewaken van de samenhang tussen de rapportages, m.n. tussen de 

verschillende administratieve schaalniveaus. Hiermee kan ook het beleid op een coherente manier 

worden uitgevoerd, bijvoorbeeld dat de gebiedsdoelen en de landelijke  doelen op elkaar worden 

afgestemd / tegelijk worden bijgesteld. Dit is een aspect dat belangrijk is voor een doelmatig en 

doeltreffend beleid. Om de samenhang tussen de rapportages mogelijk te maken is het gewenst 

om (waar mogelijk) af te stemmen tussen de beoordelingsmethodieken van de verschillende 

rapportages.  


