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		 Samenvatting
Dit rapport (Hoofdrapport) is het resultaat van een gezamenlijke inspanning
van de gebiedspartners in de Achterhoek en de Provincie Gelderland.
Het geeft aan voor welke activiteiten binnen de vijf Natura2000 gebieden in
de Achterhoek toezicht en handhaving prioriteit hebben in de komende
beheerplanperiode. De partners maken op grond van deze prioriteiten
nadere afspraken voor het feitelijke toezicht en de handhaving in de
Natura2000 gebieden Stelkampsveld, Korenburgerveen, Willinks Weust,
Bekendelle en Wooldse Veen.
De prioriteiten zijn bepaald met behulp van een landelijke systematiek en risicoinschattingen door gebiedskenners en ecologen. De kans op het optreden van
de activiteit én de omvang van het (negatieve) effect daarvan op de natura2000
instandhoudingsdoelen bepalen samen de hoogte van het risico. De activiteiten
met de hoogste risico’s hebben de hoogste prioriteit gekregen voor toezicht en
handhaving (de handhavingsobjecten). Op die manier worden de beschikbare
inzet en middelen zo effectief mogelijk aangewend.
In hoofdstuk 3 van dit rapport is voor elk van de vijf gebieden afzonderlijk een
prioriteitenlijst opgesteld. Sommige handhavingsobjecten en prioriteiten
komen direct voort uit de analyses die zijn gemaakt in de afzonderlijke beheer
plannen. Andere zijn door de gebiedspartners in werksessies benoemd en
geprioriteerd. Tot slot is een totaaloverzicht gemaakt met meest prioritaire
activiteiten (zie tabel 10 in § 3.3.4). De negen activiteiten met de hoogste
prioriteit uit die tabel zijn aangeduid als prioritaire handhavingsobjecten op
basis van de gehanteerde systematiek.
De gebiedspartners hebben in een gezamenlijke sessie de nalevingsstrategieën
voor deze prioritaire handhavingsobjecten beschreven. De partners gebruiken
de voorliggende prioritering om jaarlijks de inzet voor toezicht & handhaving
onderling af te spreken en vast te leggen.
Er is ook een samenvattende publieksversie van dit rapport beschikbaar.
Die versie geeft snel overzicht en inzicht en is bedoeld voor de toezichthouders
en handhavers én voor de gebruikers van de gebieden. Als u aanvullend
behoefte heeft aan meer details, achtergrondinformatie en uitleg kunt u het
hoofdrapport erop naslaan.
De Provincie Gelderland zal in de toekomst regie blijven voeren op het samen
met de gebiedspartners uitvoeren en bijstellen van het handhavingsplan. Op die
manier wordt een coherent en duidelijk signaal gegeven naar de gebruikers van
de Natura2000 gebieden en een actieve bijdrage geleverd aan het realiseren van
de doelstellingen van de vijf Natura2000 beheerplannen.
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1		 Inleiding
1.1		 Natura 2000, Beheerplannen
en Handhavingsplan
Gelderland is rijk aan bijzondere natuurgebieden. De mooiste natuur
gebieden zijn ook aangewezen als onderdeel van het Europese natuurnetwerk
Natura 2000. Daar zijn we trots op maar het schept ook verplichtingen.
De natuurkwaliteit en biodiversiteit moet duurzaam behouden blijven.
Om dit handen en voeten te geven is voor elk Natura 2000 gebied een beheer
plan opgesteld. In die beheerplannen worden telkens twee sporen gevolgd.
Het eerste spoor is een programma met maatregelen die ervoor moeten
zorgen dat de natuur in stand blijft en ook nog tegen een stootje kan.
Het tweede spoor is bescherming tegen activiteiten in en om het gebied die
het gebied kunnen aantasten. In de Wet natuurbescherming zijn hier regels
voor gesteld. Die regels moeten echter ook gehandhaafd worden. Daarvoor
worden, in goed overleg met de betrokkenen, handhavingsplannen
geschreven.
Het rapport dat voor u ligt is het Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek en
gaat over een vijftal Natura2000 gebieden die in de Achterhoek liggen
(zie Bijlage 1). Het betreft de volgende Natura 2000 gebieden:
• Stelkampsveld (60),
• Korenburgerveen (61),
• Willinks Weust (62),
• Bekendelle(63),
• Wooldse Veen (64).
In Nederland zijn 162 natuurgebieden aangewezen in het kader van Natura
2000. Natura2000 is de regelgeving op het gebied van natuurbescherming
die de EU-lidstaten samen hebben afgesproken. De aangewezen gebieden
in Nederland maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuur
gebieden in de Europese Unie. De wettelijke bescherming voor deze 162
gebieden is vastgelegd in de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb).
In de zogenaamde aanwijzingsbesluiten zijn per Natura2000 gebied
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Dit kan het geval zijn voor
habitattypen en eventueel voor soorten waarvoor het gebied een belangrijke
functie vervult binnen de Europese Unie.
Dít rapport, het Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek, is een nadere
uitwerking van specifieke zaken zoals die in de beheerplannen beschreven zijn.
Het gaat in op de menselijke activiteiten in het gebied en de effecten daarvan op
de instandhoudingsdoelen. Hieruit wordt de noodzaak tot de inzet van toezichten handhavingsactiviteiten afgeleid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
gegevens uit de beheerplannen, aangevuld met informatie uit gebiedssessies
met gebruikers en handhavers. Omdat de inzet van mensen en middelen op de
taken toezicht en handhaving begrensd is, is een prioritering nodig. Dit hand
havingsplan geeft inzicht in de prioriteiten en hoe die zijn bepaald. Tot slot is
er een nalevingsstrategie opgenomen in dit plan. Er wordt vanuit gegaan dat de
reeds bestaande en geformaliseerde toezicht- en handhavingspraktijk op b.v. de
Wnb-vergunningen in de gebieden gecontinueerd wordt.

Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek

7

1.2		 Doel en afbakening hand
havingsplan
Toezicht en handhaving in de natuurgebieden is niet nieuw. De specifieke
focus op het waarborgen van de instandhoudingsdoelen uit de Natura2000
beheerplannen is dat wél. Het handhavingsplan biedt een handvat voor de
bevoegde handhavingsinstanties om hun inzet te optimaliseren. Overtreding
van wettelijke regels door gebruikers van de gebieden kan het behalen van de
instandhoudingsdoelen in gevaar brengen. Een gedragen handhavingsstrategie
en een effectieve samenwerking tussen handhavingsinstanties kan de kans op
overtredingen en de negatieve invloed van een overtreding helpen verminderen.
Naast het beschermingsregime voor Natura2000 zijn er meer regels en
beschermingsregimes in en rond de gebieden van toepassing. Denk daarbij aan
soortbescherming en bescherming van houtopstanden die ook in de Wnb 2017
geregeld zijn. Maar ook aan bijvoorbeeld de toegangsbepalingen, de plaatselijke
APV of de voorschriften in omgevingsvergunningen. Om te zorgen dat de
voorwaarden en beperkingen die gesteld worden in vergunningen en in de
Natura 2000-beheerplannen worden nageleefd, wordt gestreefd naar goede
afstemming en samenwerking tussen de verschillende handhavingsinstanties.
Dit handhavingsplan biedt daarbij houvast.
Ook voor de gebruikers van de gebieden biedt dit plan inzicht in hoe toezicht
en handhaving worden ingezet. De redenen en aanpak daarachter worden
duidelijk gemaakt en het geeft gebruiker inzicht in de prioritering binnen de
handhavingspraktijk.

1.3		 Aanpak en methode

Bij de opstelling van dit handhavingsplan is een aanpak gehanteerd zoals
beschreven in de ‘Handreiking handhavingsplan Natura 2000’ (IPO, 2013).
Daarbij zijn in grote lijnen de volgende werkstappen uitgevoerd:
• Stap 1: Voorbereidende bureauwerkzaamheden, zoals het verzamelen van
relevante informatie uit de Natura2000 beheerplannen en andere
documenten van de afzonderlijke vijf gebieden.
• Stap 2: Uitvoeren van een risico-sessie met gebruikers en handhavers die
actief zijn in en om de vijf gebieden. Met als primair doel: het ophalen van
gebiedskennis over de handhavingsrisico’s in de vijf gebieden.
• Stap 3: Analyseren en verwerken van de resultaten tot prioriteringslijsten van
te handhaven activiteiten voor de vijf gebieden.
• Stap 4: Voorbereiden en uitvoeren van een handhavings-sessie om met de
gezamenlijke handhavende partijen een nalevingsstrategie te formuleren.
• Stap 5: Uitwerken van de resultaten en schrijven van het plan.
Voor het inschatten en prioriteren van de handhavingsrisico’s is gebruik
gemaakt van een risicoanalyse, die is ontwikkeld door het Expertisecentrum
Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie/het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze analyse is toegespitst op de
specifieke situatie met de vijf Natura2000 gebieden in de Achterhoek.
De uitkomsten van deze analyse is gebaseerd op gebiedskennis van ecologen,
experts op het vlak van toezicht en handhaving, gebruikers van het gebied en
overige expert-judgement.
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1.4		 Status en termijn van dit
document
Het handhavingsplan is een gezamenlijk strategisch uitvoeringskader van de
samenwerkende handhavingsinstanties en maakt geen deel uit van de beheer
plannen in het gebied. Het hoeft daarom niet de procedure van de Algemene wet
bestuursrecht te doorlopen. Het handhavingsplan is een ambtelijk document,
bedoeld voor toepassing door de handhavingsinstanties. De looptijd is in
principe gelijk aan die van de beheerplannen (6 jaar). Op grond van nieuwe
bevindingen kan het plan tussentijds worden bijgesteld, wat één van de
kenmerken van programmatisch handhaven is.

1.5		 Leeswijzer

Dit Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek is een document dat door de
Provincie Gelderland is opgesteld, vóór en dóór gebiedskenners, experts,
handhavers en gebruikers van het gebied.
In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de achtergronden van dit plan en de
relatie met de Natura2000 beheerplannen, het doel van het plan, de aanpak
voor tot stand brengen van het plan en de status ervan.
Hoofdstuk 2 beschrijft de voor handhaving relevante aspecten van de vijf
gebieden, de doelgroepen van gebruikers en handhavers in het gebied, vormen
van gebruik in de gebieden waar toezicht en handhaving een bijdrage kan
leveren aan het halen van de doelstellingen en specifieke aandachtspunten voor
handhaving.
Hoofdstuk 3 is de weerslag van de het bureauwerk, de werksessie met stake
holders, de risicoanalyse en de prioritering van vormen van gebruik waar
toezicht en handhaving relevant kan zijn. Per natura2000-gebied is een analyse
gedaan en zijn prioriteiten vastgesteld. Vervolgens zijn deze prioriteiten samen
gevoegd tot een totaal-lijst voor de Achterhoek.
In hoofdstuk 4 is aangegeven hoe de naleving in het gebied kan worden
gestimuleerd door het formuleren van een nalevingsstrategie.
Hoofdstuk 5 beschrijft hoe de samenwerking tussen de handhavende partijen is
vormgegeven en waarop moet worden ingezet om dit te optimaliseren.
Tot slot geeft hoofdstuk 6 inzicht in de monitoring en evaluatie van de voor
genomen toezicht- en handhavingsinspanningen uit dit plan.
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2		 Gebiedsbeschrijving
2.1		 Karakteristiek van de
gebieden
In deze paragraaf worden de 5 afzonderlijke Natura2000 gebieden opeenvolgend
kort beschreven, in de volgorde van de ligging van de gebieden in de provincie,
gekeken van noord naar zuid. De beschrijving geeft kort de belangrijkste
landschaps-ecologische karakteristieken, een afbeelding van de ligging en
begrenzing van het gebied uit het aanwijzingsbesluit en de belangrijkste
gebruiksvormen in en om het gebied.
In deze paragraaf wordt zodoende alleen een korte karakteristiek gegeven
van de vijf gebieden. Meer gedetailleerde informatie over de gebieden met
betrekking tot kernopgaven, de instandhoudingsdoelen en de doelstellingen
zijn opgenomen in Bijlage 2 van dit Handhavingsplan. Deze informatie is over
genomen uit de vijf afzonderlijke beheerplannen en is op onderdelen aangevuld
met de recente wijzigingen van de aanwijzingsbesluiten (Veegbesluit 2018).
Voor details en achtergrondinformatie van de gebieden kunt u de afzonderlijke
beheerplannen en/of de website www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 raad
plegen. Daar is alle relevante en meest recente informatie te vinden over de vijf
betreffende natura2000 gebieden.

2.1.1		

Stelkampsveld
Het gebied Stelkampsveld is onderdeel van het Achterhoekse kampen- en
bekenlandschap. Het gebied is 102 ha groot, ligt enkele kilometers ten westen
van Borculo en is in eigendom bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
particulieren. Kenmerkend is de kleinschalige afwisseling van akkerland,
graslanden, heide en hoeven. Voor de ligging en begrenzing van het gebied zie
figuur 1.
Het gebied Stelkampsveld maakt ook deel uit van het landgoed Beekvliet.
Het fraaiste perceel van dit landgoed herbergt een gradiënt van droge
heide, natte heide, heischraal grasland, basenminnend blauwgrasland
naar venbegroeiingen. Waar relatief kalkrijk grondwater als kwel uittreedt
in het blauwgrasland, is een kalkmoeras ontstaan. Het betreft één van de
weinige binnenlandse groeiplaatsen van Grote muggenorchis en Parnassia
en één van de weinige landelijke groeiplaatsen van Wolfsklauwmos.
De basenminnende begroeiingen zijn vooral afhankelijk van een diepere
regionale grondwaterstroom, maar de lokale grondwaterstromen zijn ook van
groot belang.
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Figuur 1. Ligging en begrenzing van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld

Binnen het gebied liggen landbouwgronden die zullen worden omgevormd
naar natuur. Binnen de begrenzing ligt een aantal onverharde wegen en paden.
De terreinen hebben de hoofdfunctie natuur en er wordt gewandeld en gefietst.
Het gebied heeft een relatief geringe oppervlakte en daarmee ook een relatief
grote randlengte. De positie in het hydrologisch systeem, als kwelgebied met
rondom inzijggebied, maakt dat het kwetsbaar kan zijn voor beïnvloeding via
het lokale en regionale grondwatersysteem.

2.1.2		

Korenburgerveen
Het Natura2000 gebied Korenburgerveen is in eigendom en beheer bij Staats
bosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren. Het gebied heeft een
oppervlak van 459 ha en bestaat voornamelijk uit moerassen, vennen, hoogveen
en bos. Het gebied ligt enkele kilometers ten noordwesten van Winterswijk.
Voor de ligging en begrenzing van het gebied zie figuur 2.
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Figuur 2. Ligging en begrenzing van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen

Het gebied ligt op een natuurlijke overgang van hoogveen via laagveen naar
de Schaarsbeek, en naar het omringend zandlandschap. Deze overgangen
zijn, door hun hoge en bijzondere soortenrijkdom, een van de belangrijkste
kwaliteiten van het gebied. De eigenlijke hoogveenafzetting is beperkt
in diepte, doordat tot vrij hoog in het veenprofiel invloed van grondwater
aanwezig is. In de gradiënt naar de Schaarsbeek komt over een grote
oppervlakte zegge-broekmoeras voor, waarvan het galigaanmoeras en de
veenbossen deel uitmaken. De natuurlijke overgangen tussen de typen zijn
mede verantwoordelijk voor een rijke fauna. Ondanks de turfwinning is
het hoogveengedeelte van het Korenburgerveen één van de meest kansrijke
hoogveenrestanten in Nederland. In het gebied zijn daarom verschillende
maatregelen genomen met het oog op herstel van hoogveenvorming. Het gebied
maakt onderdeel uit van het parelsnoer van veengebieden op de DuitsNederlandse grens.
Het gebied wordt doorsneden door een spoorlijn. Voor mensen is het gebied
nagenoeg ontoegankelijk door het moerassige karakter. Langs de buitenranden
lopen enkele lokale landwegen, die deels verhard zijn en deels onverhard.
Tegen de noordoost kant ligt een bungalowpark en een crossbaan. Binnen de
begrenzing ligt, rondom het veencomplex, een kleinschalige zone waar het
gebruik gericht is op extensief natuurgericht beheer. Buiten de begrenzing van
het gebied wordt voornamelijk landbouw uitgeoefend. De robuuste inrichting
van het watersysteem in en rond het Korenburgerveen maakt dat het gebied
goed kan functioneren te midden van de omringende landbouw.

Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek

13

2.1.3		

Willinks Weust
Willinks Weust is een afwisselend en kleinschalig gebied. Het gebied licht ten
oosten van Winterwijk, vlak bij de Duitse grens, is 52 ha groot en is in eigendom
en beheer bij Staatsbosbeheer en particulieren. Voor de ligging en begrenzing
van het gebied zie figuur 3.

Figuur 3. Ligging en begrenzing van het Natura 2000-gebied Willinks Weust

De ondergrond van het gebied bestaat uit Muschelkalk afgedekt met lemig zand
en keileem. Het grondwater stagneert op de schelpkalk, zodat een gedifferen
tieerd patroon van vocht- en kalkgradiënten bestaat. In het gebied komen
soortenrijke loofbossen op natte tot vochtige bodems voor, die voor een groot
deel bestaan uit eiken-haagbeukenbossen en oude eikenbossen. Op de
moerassige en zandige bodem groeit vochtige ruigte en wilgenstruweel. Verder
zijn er diverse schraallanden, waaronder blauwgraslanden en heischrale
graslanden aanwezig.
Aan de noordwestzijde van het gebied is ligt een (dagbouw) kalksteengroeve die
nog in bedrijf is. Daarvoor is bronbemaling noodzakelijk. Binnen het gebied ligt
een klein aantal onverharde wegen en paden. Daarover is geen doorgaand
autoverkeer mogelijk. Het gebied is relatief klein en heeft daardoor grote
randinvloeden. Een deel van het gebied dat eerder een aparte status had als
natuurmonument, is officieel niet toegankelijk. Deze status is vervallen bij de
inwerkingtreding van de Wnb 2017.
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2.1.4		

Bekendelle
Bekendelle is een bosgebied dat enkele kilometers ten zuiden van Winterswijk
ligt, langs de hier vrij meanderende Boven-Slinge. Het gebied heeft een
oppervlak van 88 ha en is in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten en
particulieren. Het gebied is in het begin van de negentiende eeuw spontaan
bebost geraakt. Voor de ligging en begrenzing van het gebied zie figuur 4.

Figuur 4. Ligging en begrenzing van het Natura 2000-gebied Bekendelle

Het bos dat in het laaggelegen deel van het gebied ligt, loopt bij hoge water
standen onder en is beek begeleidend vogelkers-essenbos. Er zijn overgangen
naar het eiken-haagbeukenbos en het wintereiken-beukenbos en naar elzen
broekbos. Het grootste deel van het gebied bestaat uit eiken-beukenbossen en
naaldbos, deels met hulst in de ondergroei.
Het gebied wordt doorsneden door een aantal kleine verharde wegen en
onverharde boswegen. De verharde wegen zijn doorgaande wegen met auto
verkeer. Daarnaast wordt het gebied op bepaalde plaatsen en wegen en paden
intensief gebruikt door recreanten. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd
door een spoorlijn. Het overgrote deel van het gebied is in particulier bezit en
valt onder de Natuurschoonwet (1928) NSW-landgoederen. Een deel van het
gebied met een oppervlak van 5 ha is in eigendom van Natuurmonumenten en
had voorheen tevens de status van bosreservaat. Deze status is vervallen bij de
inwerkingtreding van de Wnb 2017.
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2.1.5		

Wooldse Veen
Het Wooldse Veen en het aansluitende reservaat Vardingholter Venn in
Duitsland zijn samen één van de veencomplexen op de Nederlands-Duitse grens.
Het Wooldse Veen heeft een oppervlakte van 63 ha en is in eigendom bij
Natuurmonumenten en particulieren. Het ligt aan de Duitse grens ter hoogte
van het dorpje Burlo (D). Voor de ligging en begrenzing van het gebied zie
figuur 5.

Figuur 5. Ligging en begrenzing van het Natura 2000-gebied Wooldse Veen

Het gebied ligt aan de rand van een relatief hooggelegen plateau dat ter plaatse
afhelt in oostelijke richting. Het gaat om een relatief ondiep, grotendeels
uitgeveend veencomplex boven weinig doorlatende keileem. In de veengaten
zijn vroege stadia van hoogveenregeneratie talrijk en goed ontwikkeld. Daar
omheen liggen natte heiden. In het randgebied en op oudere veenresten is
berken(broek)bos aanwezig. Op de hoger gelegen randen groeit eikenberkenbos. De overgang naar de minerale gronden in de omgeving was van
oorsprong bijzonder rijk ontwikkeld, met vegetaties en soorten van kalkrijke
omgeving. Hiervan zijn nog verarmde resten over.
Het gebied is door het moerassige karakter nauwelijks toegankelijk. Er is een
wandelpad vanaf de Kuipersweg richting de grens. Rondom het gebied liggen
vooral bossen en venen en is landbouw aanwezig in een relatief kleinschalig
kampenlandschap. Door het aanliggende natuurgebied aan Duitse zijde is ook
vanaf die kant weinig directe beïnvloeding door menselijke activiteiten te
verwachten, behalve door wandelaars over enkele grenspaden.
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2.2		 Doelgroepen

Binnen en in de omgeving van de vijf gebieden zijn diverse doelgroepen te
onderscheiden waarvoor dit handhavingsplan van belang is. Deze doelgroepen
bestaan grofweg uit twee groepen:
1 Partijen die door hun activiteiten in en om de gebieden effecten kunnen
veroorzaken op de instandhoudingsdoelen.
Hierbij moet gedacht worden aan organisaties, groepen en/of individuen
zoals:
• Industriële bedrijven
• Landbouwbedrijven
• Recreatiebedrijven
• Evenementenorganisaties
• Nutsbedrijven
• Waterschappen
• Gemeentes
• Terrein beherende organisaties
• Particuliere grondeigenaren
• Wildbeheerders en jagers
• Recreanten
• Weggebruikers
• Bewoners
• Omwonenden
• Overigen
In de praktijk kan één en hetzelfde individu vanzelfsprekend tot meerdere
groepen behoren.
2 Partijen die als toezichthouder en/of handhaver aanwezig zijn in het gebied.
Daarbij gaat het om functionarissen met opsporings- en handhavingsbevoegdheden vanuit de volgende organisaties:
• Politie
• Provincie
• Waterschappen
• Gemeentes
• Terrein beherende organisaties
• Nvwa
• Omgevingsdienst
• Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Daarnaast blijken er in de praktijk vaak particulieren en grondeigenaren te zijn
die spontaan een signalerende taak op zich nemen. Daarmee zijn zij onderdeel
van een (vrijwillig) netwerk van inofficiële toezichthouders. Deze individuen
kunnen ook tot melding van een overtreding, incident of activiteit overgaan.
De meldingen kunnen worden gedaan bij de genoemde handhavende partijen
via de daarvoor beschikbare kanalen.

2.3		 Activiteiten en/of vormen
van gebruik
In samenwerking met diverse organisaties, toezichthouders, handhavers en
particulieren is een overzicht gemaakt van activiteiten in en direct om de
Natura2000 gebieden. De basis voor dit overzicht wordt gevormd door de
‘Geïnventariseerde activiteiten’ zoals die in de beheerplannen zijn beschreven
onder de gelijknamige hoofdstukken (hoofdstuk 4 of 7). Deze activiteiten zijn
getoetst en ingedeeld in categorieën.
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In hoofdstuk 8 van de beheerplannen is aangegeven voor welke categorieën
toezicht en handhaving van toepassing is.
Voor de categorieën 0, 1 en 3 is handhaving niet aan de orde.
• Categorie 2: Hierbij gaat het om handelingen met dusdanig negatieve
effecten, dat niet kan worden uitgesloten dat hierdoor het halen van de
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied in het gedrang komt.
Tegenover de significant negatieve effecten van deze handelingen staan
echter de positieve effecten van de maatregelen die zullen worden getroffen
dan wel de positieve effecten die het gevolg zijn van de voorwaarden
waaronder de activiteit moet worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn nietvergunningplichtig.
• Categorie 4: projecten die niet leiden tot significante effecten mits
maatregelen worden uitgevoerd;
• Categorie 5: vergunningplichtige projecten.
De bestaande activiteiten waarbij sprake is van stikstofuitstoot worden in dit
handhavingsplan buiten beschouwing gelaten. Dergelijke activiteiten zijn altijd
vergunningplichtig. Toezicht en handhaving daarvoor lopen via de reguliere
handhavingsprogramma’s van de Provincie, de Omgevingsdienst en/of de
Gemeenten.
Deze lijst is vervolgens middels de Risicosessie van Stap 2 aangevuld met zaken
die door de deelnemers aan de sessie zijn aangedragen als relevant. Vervolgens
is dit overzicht ingedikt tot activiteiten waar toezicht en handhaving een
zinvolle bijdrage kan leveren aan het bereiken van de instandhoudingsdoel
stellingen uit het beheerplan. Het bevat zodoende alleen activiteiten die
mogelijk een negatief effect kunnen hebben op de één of meer instand
houdingdoelen. De complete lijst van deze zogenaamde ‘handhavingsobjecten’
is weergegeven in Bijlage 3.

2.4		 Specifieke punten voor
handhaving
In de vijf beheerplannen van de Natura2000 gebieden zijn alle knelpunten
beschreven, waarbij een significant negatief effect op één of meer instand
houdingsdoelen is aangetoond of niet kan worden uitgesloten. In dergelijke
gevallen zijn ook maatregelen beschreven om die knelpunten te verhelpen.
Sommige knelpunten hangen direct samen met het actuele gebruik van het
gebied. Waar voor deze knelpunten toezicht en handhaving een (aanvullend)
middel is om bij te dragen aan het verhelpen van het knelpunt, worden deze
knelpunten in dit handhavingsplan meegenomen in de risico-analyse en
prioritering, zoals hierna in hoofdstuk 3 beschreven. Voor de exacte beschrijving
van deze knelpunten en maatregelen wordt hier verwezen naar de afzonderlijke
beheerplannen. Deze knelpunten worden hierna per gebied kort beschreven, en
zijn eveneens opgenomen in de groslijst van handhavingsobjecten in Bijlage 3.

2.4.1		
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Bekendelle
Recreatie

De recreatiedruk in Bekendelle is hoog. Een belangrijke maatregel die in het
verleden al is genomen om de effecten van de recreatiedruk te verlagen is het
sluiten van de toegankelijkheid van de oevers van de Boven Slinge in de
westelijke helft van het gebied. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en
paden. Het recreatief gebruik binnen deze openstellingsregels heeft geen
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significant negatief effect op de Natura 2000-doelen. De recreatie levert
plaatselijk verstoring op van typische soorten van de boshabitattypen, maar dit
leidt er niet toe dat deze soorten uit de habitattypen verdwijnen. Een knelpunt
vormt de betreding buiten de opengestelde paden. Deze leiden vooral in het
habitattype Vochtige alluviale bossen en Eiken-haagbeukenbossen tot negatieve
effecten op de vegetatie.
Voor het gebied Bekendelle is een voorzet gegeven voor de prioritering van
handhaving. In de eerste beheerplanperiode is daarom de wens om het toezicht
en de handhaving op de openstellingsregels te intensiveren.

		

2.4.2		
		

Aanbrengen van oeverbeschoeiingen

Particuliere grondeigenaren met percelen die aan de beek grenzen hebben in het
recente verleden op eigen initiatief oeverbeschoeiingen aangebracht om het
afkalven van de beekoevers te voorkomen. Het beschoeien van de beekoevers
staat het meer natuurlijk functioneren van de beek in de weg. Het zonder
vergunning beschoeien van de beekloop is niet toegestaan. Ook dit vraagt in dit
gebeid om specifieke aandacht bij de handhaving.

Willinks Weust
Grondwaterkwaliteit

In de hydrologische invloedzone van het gebied Willinks Weust infiltreert water
dat via de ondergrond in het Natura 2000-gebied terecht komt. Dit water mag
niet te veel voedingsstoffen bevatten. Binnen de invloedzone is daarom
aandacht nodig voor de activiteiten bemesten en afspoeling. Middels
monitoring wordt gevolgd of de gewenste waterkwaliteit wordt bereikt.
In het Natura 2000-beheerplan voor het gebied Willinks Weust is een voorzet
gegeven voor de prioritering van handhaving. De handhaving gericht op de
grondwaterkwaliteit is een aandachtspunt.

Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek
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3		 Risicoanalyse en
prioriteiten
3.1		 Inleiding

Terrein beherende organisaties, waterschappen, landgoedeigenaren, provincie
en andere toezichthouders, moeten weten waar de risico’s (en dus de
prioriteiten) voor toezicht liggen. Omdat een toezichthouder en handhaver niet
altijd en overal aanwezig kan zijn, moet diens tijd zo effectief en efficiënt
mogelijk ingezet worden.
De risicoanalyse is daarbij een hulpmiddel. Daarmee wordt duidelijk(er) in
welke handelingen en overtredingen van wet- en regelgeving bij niet-naleving
de grootste risico’s schuilen voor de natuur. Het is een goede kapstok bij het
prioriteren van toezicht- en handhavingsactiviteiten.

Met de risicoanalyse beantwoorden we de volgende vragen:
• Hoe groot is de kans dat bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd,
normen worden overschreden, of regels of wetten worden overtreden?
• Hoe ‘erg’ is dat, oftewel: Wat zijn de effecten voor de instandhoudingsdoelen?
• Welke doelgroepen zijn daarbij betrokken?
• Bij welke overtredingen moet met voorrang worden opgetreden?

3.2		 Methode

Voor het inschatten en prioriteren van de handhavingsrisico’s is gebruik
gemaakt van een risicoanalyse, die is ontwikkeld door het Expertisecentrum
Rechtshand-having van het Ministerie van Justitie/het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze analyse is aangepast naar de
situatie in Gelderland.
In een sessie met de gebiedspartners (gebruikers en handhavers) zijn voor de
vijf gebieden lijsten van activiteiten tot stand gekomen die voor die gebieden
specifiek relevant geacht werden. Voor de afbakening van te prioriteren over
tredingen voor toezicht & handhaving zijn deze activiteiten ingedeeld naar
5 categorieën (A t/m E). Vervolgens is voor de vijf afzonderlijke gebieden een
risicoanalyse uitgevoerd. Per gebied zijn de voorkomende habitattypen en
soorten op eco-hydrologische grondslag geclusterd tot zogenaamde eco-groepen.
Uiteindelijk is voor iedere eco-groep het risico-getal bepaald en is door het
sorteren op hoogste risico-getal een prioritering tot stand gekomen.
Voor het berekenen van het risico-getal is de volgende rekenregel gebruikt:
• Risico = Kans x Ecologisch effect
De kans-getallen zijn samen met de gebiedspartners in een werksessie bepaald.
Daarbij is ‘Kans’ beschreven als de kans dat een overtreding ergens in of om het
gebied optreedt. Voor alle activiteiten is dit door de betrokken experts ingeschat.
Voor ‘Kans’, is een schaal gehanteerd van 0 t/m 3 (0=niet, 1=kleiner dan
gemiddeld, 2=gemiddeld, 3=groter dan gemiddeld). Daarbij hebben o.a. de
volgende aspecten een rol gespeeld:
• Het handhavingsverleden (met b.v. indicatoren als spontane naleving)
• De bekendheid van actoren met regelgeving
• Expert-judgement uit beleids- en uitvoeringspraktijk.
Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek
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Voor ‘Ecologisch effect’ is een aanduiding van 0 t/m 4 gebruikt (0 = geen effect
tot 4 = groot effect). De inschatting is een combinatie van indicaties zoals die
zijn gegeven door gebiedskenners tijdens de gebiedssessies en ecologen van
adviesbureau Naturali Consultancy en van de provincie Gelderland, op basis van
gebiedskennis en expert-judgement. Er is vooral gekeken naar de eventuele
negatieve effecten van verschillende activiteiten op de aangewezen
instandhoudingsdoelen. Bij het maken van de inschatting is rekening
gehouden met het volgende:
• De omvang en ruimtelijke spreiding van de activiteiten en de negatieve
impact op de eco-groep en typische soorten die daarbij horen. Bij de typische
soorten is vooral gekeken naar vogels, (zoog)dieren, amfibieën en reptielen,
• De algemene kennis over storings-/effect-relaties zoals weergegeven in de
gebieds-specifieke ‘Effectenindicator’ (zie bijlage 4),
• Een aantal basis-denklijnen (zie bijlage 5) voor de effectbeoordeling van de
activiteiten uit Categorie C en D, en
Door per gebied de risico’s te berekenen (Risico = K x E) en de lijst op waardes te
sorteren ontstaat een rangorde van handhavingsrisico’s. De berekende waarde
voor ‘Risico’ is minimaal 0 en maximaal 12, zoals hieronder in de tabel 1 weer
gegeven.
KxE

Effect

Kans

0

1

2

3

0

0

0

0

0

1

0

1

2

3

2

0

2

4

6

3

0

3

6

9

4

0

4

8

12

       Tabel 1 Mogelijke waarden voor ‘Risico’

De activiteiten met de hoogste risico-cijfers (8, 9 en 12) krijgen logischerwijze de
hoogste prioriteit toegekend. Zodoende ontstaat een hanteerbaar beeld voor de
afzonderlijke gebieden. Deze hoogste prioriteiten zijn in de gebiedstabellen in
de kolom ‘Risico’ met oranje gearceerd. Het gebruiken van alleen de activiteiten
met risico >= 8 is arbitrair. Waar nodig kan dit uitgebreid worden met de
activiteiten die een risico-cijfer 6 hebben gekregen.
Tot slot is een over-all prioritering gemaakt voor alle vijf gebieden in de
Achterhoek tezamen. Daarbij is per activiteit gescoord in hoeveel van de vijf
gebieden het risico-getal gelijk is aan 8, 9 of 12. Dit zijn de activiteiten die als
prioritair zijn aangemerkt.
De uitkomsten van deze risico-analyse kunnen door de tijd heen veranderen.
Er kunnen onder andere verschuivingen plaatsvinden in de maatschappelijke
betrokkenheid op onderwerpen. Ook kan door verminderde naleving of tijdelijk
verminderd toezicht de kans op een overtreding hoger worden. Daardoor kan de
prioritering op toezicht en handhaving ook verschuiven. Daarom wordt de
risicoanalyse elke 6 jaar (overeenkomend met actualisatie van het N2000
beheerplan) opnieuw uitgevoerd, en het handhavingsplan bijgesteld.
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3.3		 Resultaten risicoanalyse en
prioritering
In de volgende paragrafen worden de resultaten weergegeven van de indeling
van activiteiten in categorieën, de risicoscores en prioriteiten per gebied en tot
slot de handhavingsprioriteiten voor alle gebieden samen.

3.3.1		

Categorie-indeling
De categorie-indeling zoals hierna weergegeven in tabel 2 is tot stand gekomen
in overleg met deskundigen op het gebied van vergunningverlening en hand
having bij de Provincie. In de tabel zijn 4 categorieën onderscheiden voor
activiteiten die momenteel al in de gebieden kunnen voorkomen (cat. A t/m D),
en 1 categorie van toekomstige activiteiten (cat. E). De categorieën zijn in de
tekst onder de tabel toegelicht.
Meegenomen in
priotering van
dit HHPlan?

Cat

Omschrijving

Nadere specificatie

A

Activiteiten die wel
zijn toegestaan, op
basis van een afgegeven
vergunning Wnb 2017
(of voorloper daarvan)

Er kunnen voorwaarden zijn
opgenomen in de vergunning
waarop toezicht en handhaving
nodig is

Nee

B

Bestaande activiteiten
die wel zijn toegestaan,
vanwege andere redenen
dan een vergunning
Wnb 2017

Dit geldt voor activiteiten die:
1 niet vergunningplichtig zijn,
of
2 vrijstelling hebben gekregen
van vergunningplicht, of
3 waarvoor ontheffing is
verleend, of
waarvoor een andersoortige
(schriftelijke) toestemming is
afgegeven.
PS. Er kunnen in al deze
gevallen voorwaarden zijn
gesteld, waarop toezicht en
handhaving nodig is.

Ja
Alleen zaken die
vallen onder de
noemer ‘Bestand
gebruik’ in het
kader van de
vijf onderhavige
Natura2000
beheerplan

C

Activiteiten die niet zijn
toegestaan (mogelijk
illegaal)

Allleen in bepaalde
uitzonderlijke en/of dwingende
situaties kan daarvoor een
WNb-vergunning voor worden
verleend.

Ja

D

Activiteiten die nooit
toegestaan (illegaal)

Dit gaat bijvoorbeeld om mileudelicten. Voor deze activiteiten
kan en zal in principe geen
WNb vergunning worden
verleend.

Ja

E

Toekomstige nieuwe
activiteiten of projecten
die, gedurende de
geldigheidsduur van de
vigerende Natura2000
beheerplanen, wordern
gepland of voorgesteld.

Deze activiteiten zijn (mogelijk)
verguningplichtig. Hieronder
vallen ook de activiteiten uit
H7 en 8 van de beheerplannen,
op het moment dat daar
wijzigingen in optreden.

Nee

Tabel 2. Categorie-indeling activiteiten
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Toelichting op bovenstaande tabel
Categorie A:
Deze categorie bestaat uit activiteiten (handhavingsobjecten) waarvoor al eerder
een Wnb-vergunning is afgegeven. De naleving van die vergunningen en
eventuele aanvullende voorwaarden (handhavingsobjecten) wordt door de
vergunningverlener middels de reguliere lopende handhavingsprogramma’s
getoetst. Deze activiteiten vallen daarom buiten de prioritering van dit hand
havingsplan, en zijn hierna niet verder uitgewerkt.
Categorie B:
In deze categorie vallen de activiteiten uit het hoofdstuk ‘Inventarisatie
bestaand gebruik’ van de vijf afzonderlijke Natura2000 beheerplannen, en die
zijn vrijgesteld van vergunningplicht. In hoofdstuk 8 van diezelfde beheer
plannen is aangegeven dat op deze vrijgestelde activiteiten wél toezicht &
handhaving nodig is. Dit is nodig om wijzigingen in de aard en intensiteit van
het bestaand gebruik te signaleren. Door deze wijzigingen kan het zijn dat de
activiteiten niet meer onder de vrijstelling vallen. Deze activiteiten worden in
dit voorliggende handhavingsplan wél meegenomen in de prioritering.
Categorie C:
Deze activiteiten zijn overgenomen van de lijsten van activiteiten die zijn
gebruikt tijdens de werksessie met gebiedspartners. Hier zijn de activiteiten
opgenomen die in beginsel niet zijn toegestaan, maar waar mogelijk wel een
vergunning voor kan worden verkregen als daar zwaarwegende reden voor zijn.
Een initiatiefnemer of gebruiker kan hiervoor een Wnb-vergunning aanvragen,
waarna een toetsing zal volgen. Deze activiteiten worden wél in dit hand
havingsplan geprioriteerd.
Categorie D:
Dit zijn activiteiten die in beginsel nooit zijn toegestaan en niet zullen worden
toegestaan. Meestal betreft het hier zogenaamde illegale activiteiten, d.w.z.
activiteiten die verboden zijn. Dergelijke verboden kunnen voortvloeien uit de
Wnb, maar ook uit andere wet- en regelgeving. Een voorbeeld daarvan is het
algemene verbod op verstoren en vernielen van nest- en verblijfplaatsen van
vogels en dieren, of het veroorzaken van milieuvervuiling. Deze activiteiten
worden wél in dit handhavingsplan geprioriteerd.
Categorie E:
Dit betreft toekomstige activiteiten die mogelijk vergunningplichtig zijn.
De activiteiten vinden nu nog niet plaats. Gedurende de looptijd van dit hand
havingsplan kunnen deze activiteiten in categorie A t/m D terecht komen.
Op dergelijke nieuwe ontwikkelingen is monitoring nodig. Er kan nu nog geen
toezicht & handhaving op worden uitgevoerd. Daarom valt deze categorie buiten
de prioritering van dit handhavingsplan, en is hierna niet verder uitgewerkt.
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3.3.2		

Prioriteiten categorie B (voor alle gebieden)
Ten behoeve van de prioritering is een totaallijst van vrijgestelde vormen van
bestaand gebruik gemaakt voor alle vijf gebieden samen. Zie tabel 3.

Tabel 3 Tabel Risico-beoordeling Categorie B voor de vijf gebieden samen.

Legenda Tabel 3

Een aantal van deze vormen bestaand gebruik komen in alle gebieden voor en
sommige alleen in specifieke gebieden. Al deze vormen in zijn vrijgesteld op
basis van al eerder uitgevoerde effecttoetsen. Daarmee zijn de verschillen in
ecologische effecten tussen de vijf gebieden gelijkgetrokken. In de in dit plan
uitgevoerde risicobeoordeling voor categorie B is daarom alleen nog sprake van
onderlinge risico-vergelijking van de verschillende activiteiten.
De kans-getallen zijn overgenomen uit de resultaten van de werksessies, en
waar nodig op een enkel onderdeel bijgesteld. De effect-getallen zijn tot stand
gekomen op basis van expert-judgement. Vijf activiteiten zijn zodoende
beoordeeld als risicovol (risico = 8, 9 of 12). Dit zijn de eerste vijf prioriteiten voor
de handhaving in de gebieden door gebiedspartijen. Deze vijf prioriteiten
komen verderop in dit plan terug in het samenvattend overzicht van
handhavingsprioriteiten.

3.3.3		

Prioriteiten categorie C en D (per gebied)
Voor de vijf gebieden is, op basis van de input uit de werksessies, een groslijst
van activiteiten samengesteld die vallen onder categorie C en D. Die groslijst is
voor elk van de vijf gebieden gelijk, maar niet iedere activiteit komt voor binnen
elk gebied. Als de activiteit niet voorkomt is gerekend met een kans = 0.
Voor de effectbepaling is gewerkt volgens de methode van clustering van
habitattypen naar vier eco-groepen. De onderscheiden eco-groepen zijn als volgt
ingedeeld:
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Tabel 4 Indeling van instandhoudingsdoelen in eco-groepen
De codes (DZ, VG, NZ en NG) voor eco-groep komen terug in de kolommen van de
beoordelingstabellen per gebied. De toegepaste denklijnen voor effectbepaling
zijn toegelicht in bijlage 5.
Hieronder zijn de resultaten voor de vijf gebieden weergegeven. De kansgetallen zijn overgenomen uit de resultaten van de werksessies, waar nodig op
onderdelen bijgesteld. De effect-getallen zijn tot stand gekomen op basis van
expert-judgement. Daarbij zijn de specifieke eco-hydrologische kenmerken van
het gebied, het voorkomen van de aangewezen instandhoudingsdoelen en
kennis over verstoringsrelaties meegewogen in het oordeel.
De risico-getallen zijn berekend door ‘kans’ te vermenigvuldigen met het hoogst
gescoorde ‘effect’ voor die activiteit op de effectkolommen DZ, VG, NZ en NG. Per
gebied is zodoende een verschillend aantal prioriteiten ontstaan. Dit wordt o.a.
veroorzaakt door gebieds-specifieke verschillen in activiteiten die voorkomen, de
verschillen in habitattypen binnen het gebied en overige gebiedskenmerken,
zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid of begaanbaarheid van het terrein.
Prioriteiten Stelkampsveld
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Tabel 5 Tabellen Risicobeoordeling categorie C en D voor Stelkampsveld
De kolommen voor ‘Effect NZ’ in tabel 5 zijn leeg omdat in dit gebied geen
instandhoudingsdoelen zijn aangewezen die in deze eco-groep vallen.
In Stelkampsveld vallen 10 activiteiten uit categorie C en 3 activiteiten uit D
onder de noemer ‘risicovol’ (risico = 8, 9 of 12). Het betreft hier dus 13 van 30
activiteiten die als prioritair worden aangemerkt. Dit zijn, naast de 4
prioriteiten voor Stelkampsveld uit categorie B, de gebieds-specifieke prioritaire
handhavingsobjecten voor Natura2000 gebied Stelkampsveld.
Prioriteiten Korenburgerveen

Tabel 6 Tabellen Risicobeoordeling categorie C en D voor Korenburgerveen
In Korenburgerveen vallen 7 activiteiten uit categorie C onder de noemer
‘risicovol’ (risico = 8, 9 of 12). In categorie D zijn geen risicovolle activiteiten
geïdentificeerd. Zie tabel 6. Dit wordt met name veroorzaakt door de relatief
lage kans-getallen die in de werksessies zijn toegekend. Met een kans-getal = 1
zal nooit een hoog risico worden bereikt. Het betreft hier dus 7 van 30
activiteiten die als prioritair worden aangemerkt. Dit zijn, naast de 2 specifieke
prioriteiten uit categorie B, de gebieds-specifieke prioritaire
handhavingsobjecten voor Natura2000 gebied Korenburgerveen.
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Prioriteiten Willinks Weust

Tabel 7 Tabellen Risicobeoordeling categorie C en D  voor Willinks Weust
In Willinks Weust vallen 6 activiteiten uit categorie C onder de noemer ‘risicovol’
en 3 uit categorie D (risico = 8, 9 of 12).  Het betreft hier dus 9 van 30 activiteiten
die als prioritair worden aangemerkt. Dit zijn, naast de 3 specifieke prioriteiten
uit categorie B, de gebieds-specifieke prioritaire handhavingsobjecten voor
Natura2000 gebied Willinks Weust. Daarnaast geldt aanvullend het voor
Willinks Weust specifiek beschreven handhavingsobject ‘Grondwaterkwaliteit’
zoals beschreven in §2.4.2.
Prioriteiten Bekendelle
In Bekendelle vallen 8 activiteiten uit categorie C onder de noemer ‘risicovol’ en
2 activiteiten uit categorie D (risico = 8, 9 of 12). Het betreft hier dus 10 van 30
activiteiten die als prioritair worden aangemerkt. Dit zijn, naast de 3 specifieke
prioriteiten uit categorie B, de gebieds-specifieke prioritaire handhavings
objecten voor Natura2000 gebied Bekendelle. Daarnaast gelden aanvullend de
voor Bekendelle specifiek beschreven handhavingsobjecten ‘Recreatie’ en
‘Aanbrengen oeverbeschoeiing’ zoals beschreven in §2.4.1.
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Tabel 8 Tabellen Risicobeoordeling categorie C en D voor Bekendelle
Prioriteiten Wooldse Veen

Tabel 9 Tabellen Risicobeoordeling categorie C en D  voor Wooldse Veen
In gebied Wooldse Veen vallen 4 activiteiten uit categorie C onder de noemer
‘risicovol’ en 1 activiteit uit categorie D (risico = 8, 9 of 12). Het betreft hier dus 5
van 30 activiteiten die als prioritair worden aangemerkt.  Dit zijn, naast de 3
specifieke prioriteiten uit categorie B, de gebieds-specifieke prioritaire
handhavingsobjecten voor Natura2000 gebied Wooldse Veen.

3.3.4		

Totaaloverzicht prioriteiten Achterhoek
De afzonderlijke gebiedsprioriteiten uit de voorgaande paragraaf kunnen op
zichzelf prima gebruikt worden voor het richten van de inzet op toezicht &
handhaving in de gebieden. Voor het geval nog nadere focus nodig zou zijn
is hierna een totaaloverzicht van de prioriteiten in de categorieën B, C en D
weergegeven en is gesorteerd op hoogste prioriteiten.
Daartoe zijn de risicogetallen van Cat B, C en D uit de vorige paragraaf over
genomen in één tabel (Tabel 10) met 5 gebiedskolommen (SKV, KBV, WIL,
BEK en WOV). Vervolgens is per activiteit geteld hoe vaak een score 8, 9 of 12
(hoog risico) voorkomt. Dat getal staat in de laatste kolom PRIO. De tabel is
vervolgens gesorteerd op PRIO. Hiermee wordt een rangschikking aangegeven
naar activiteiten die binnen de vijf Achterhoekse gebieden het vaakst scoren
op risicovolle activiteiten. Dit geeft verder richting aan de prioriteiten voor
toezicht en handhaving voor de vijf Natura2000-gebieden samen. Het blijft
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echter nodig om dit overzicht in samenhang met de specifieke prioriteiten van
de afzonderlijke gebieden te blijven beschouwen.

Tabel 10 Totaaloverzicht prioriteiten Toezicht & Handhaving Natura2000
Achterhoek
Tot slot gelden aanvullend prioriteiten voor toezicht & handhaving op:
• Grondwaterkwaliteit (Willinks Weust)
• Recreatie (Bekendelle)
• Aanbrengen oeverbeschoeiing (Bekendelle)

3.3.5		

Gebruik en toekomst
De prioriteiten zoals die in de vorige paragraaf zijn gepresenteerd geven richting
aan de inspanning die partijen gaan leveren op het gebied van toezicht en
handhaving in de vijf Achterhoekse Natura2000 gebieden. Met deze prioritering
in de hand zal een planning worden gemaakt voor inzet van toezichthouders en
handhavers in de komende jaren. Daarbij kunnen beschikbare tijd en middelen
zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De uiteindelijke keuze van handhavingsobjecten wordt door de gezamenlijke handhavende partijen gemaakt.
De uitkomst van deze prioritering is geen star gegeven. Het helpt om de
aandacht te richten, maar er kan om allerlei redenen van worden afgeweken,
bijvoorbeeld als blijkt dat in een bepaald gebied toch andere dan de genoemde
activiteiten frequent tot overtredingen van de Wnb leiden. Of als een specifieke
gebruikersgroep een bepaalde activiteit veel vaker gaat uitvoeren dan eerder het
geval was.
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De ervaringen uit de praktijk van toezichthouders & handhavers is een
belangrijke bron van informatie voor het bepalen en effectief houden van het
handhavingsbeleid in een gebied. Bij de uitvoering van dit handhavingsplan is
het van belang op tijd en op regelmatige tijden bijstellingen te kunnen doen. Op
die manier wordt de effectiviteit van het plan groter.
De Provincie Gelderland zal in de toekomst regie blijven voeren op het samen
met de gebiedspartners uitvoeren en bijstellen van het handhavingsplan. Op die
manier wordt een coherent en duidelijk signaal gegeven naar de gebruikers van
de Natura2000 gebieden en een actieve bijdrage geleverd aan het realiseren van
de doelstellingen van de vijf Natura2000 beheerplannen.  

Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek
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4		 Nalevingsstrategie
4.1		 Inleiding, wat is een
nalevingsstrategie
In het vorige hoofdstuk zijn de prioriteiten voor toezicht en handhaving
uitgewerkt. Het is echter niet zo dat alleen de Wet natuurbescherming een
aangrijpingspunt levert voor toezicht en handhaving. Ook andere wetgeving
kan belangen beschermen waarbij het N2000 gebied gebaat is. In bijlage 7 is
een overzicht gegeven van deze relevante regelgeving.
Voorlichting, toezicht en handhaving zijn instrumenten om de naleving van
wet-en regelgeving te bevorderen. Een gezamenlijke aanpak hiervan zal
samenhang tussen de activiteiten van handhavingsinstanties verhogen,
doeltreffende samenwerking stimuleren en tegenstrijdige benadering richting
de burgers en bedrijven in de Natura2000 gebieden voorkomen. In de
nalevingsstrategie wordt beschreven welke acties door partijen worden
ondernomen om gewenst gedrag aan te moedigen (of ongewenst gedrag te
ontmoedigen).

4.2		 Opbouw nalevingsstrategie

De nalevingsstrategie kent de volgende componenten:
De preventiestrategie - het voorkomen van overtredingen: denk aan voorlichting
en communicatie, het aanpassen van de fysieke inrichting (bv. het blokkeren
van paden) en het belonen van gewenst gedrag.
De toezichtstrategie - het krijgen en houden van zicht op het naleefgedrag en de
beweegredenen voor het gedrag.
De handhavingsstrategie (sanctie) - geeft aan welke afwegingen worden
gemaakt om wel over te gaan tot handhaving en welk juridisch instrument
(bestuurlijk/strafrechtelijk) daarbij wordt ingezet. Hiervoor wordt de
interventiematrix uit de Landelijke Handhavingsstrategie gebruikt.
Het gaat dus niet alleen meer om het opsporen van overtredingen, maar ook om
het krijgen van inzicht in de redenen van de overtreding. Hieruit kan bepaald
worden welke aanpak het naleefgedrag kan verbeteren. Bij onbewuste over
tredingen kan overwogen worden om voorlichting te geven terwijl bij de
bewuste overtreders sancties kunnen worden opgelegd.

4.3		 Uitvoering-totstandkoming
Op woensdag 15 november 2017 is tijdens een werksessie samen met de mede
werkers van handhavingsinstanties in de Achterhoek kennis over doelgroepen
en motieven van gedragingen samengebracht om daar passende maatregelen
aan te kunnen koppelen. Tijdens de werksessie zijn alle vormen van gebruik die
in de omgeving van de gebieden voorkomen en mogelijk een negatief effect op
de instandhoudingsdoelen van de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen
hebben doorgenomen. Per gebruik is op basis van de motivatie tot overtreding
bepaald welke strategieën mogelijk zijn om de overtredingen te verminderen.

Hieronder wordt de nalevingsstrategie van de negen hoogst geprioriteerde
vormen van gebruik uit de totaaltabel van §3.3.4 behandeld. Dit zijn de
activiteiten met PRIO = 3, 4 en 5. Van de overige activiteiten met PRIO = 2 zijn de
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nalevingsstrategieën opgenomen in Bijlage 6. Voor de activiteiten met PRIO = 0
en 1 zijn de nalevings-strategieën niet verder uitgewerkt. Bij een gezamenlijke
actie zullen de partners bepalen hoe zij op gaan treden waardoor overtreders
uniform benaderd worden.
Bij het bepalen van de wijze van optreden wordt de interventiematrix uit de
Landelijk Handhavingsstrategie als leidraad gebruikt. Hoe ernstiger de
overtreding en hoe laakbaarder het gedrag, hoe zwaarder het optreden.

		

Nalevingsstrategieën

		

C14 Brommer en motorcross (5 gebieden)
Doelgroep

Recreanten

		

Preventie

Signalering
met:
1) Borden
2) Palen /
hekken
Aanwezigheid
van een
toezichthouder
in het gebied

Agrariërs/
Landbouw
bedrijven

Preventie

Periodiek
informeren
via:
1) Voorlichting
2) Nieuwsbrief
Voorschriften
zijn ingebed in
bestemmingsplan
(aanleggen van
drainage)

Bestuurs- /
privaatrecht

Strafrecht

N.v.t.

Proces verbaal

Aanspreken
van overtreders
Projectmatig
na signalen

Toezicht

Doelgericht
surveilleren
Signaal
afgeven ‘wij
houden jullie
in de gaten’

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Strafrecht

Waarschuwen

Waarschuwing

Dwangsom

Proces verbaal

B6 Jacht, beheer en schadebestrijding binnen het gebied (5 gebieden)
Doelgroep

Agrariërs /
Landbouw
bedrijven /
boseigenaren
Jagers1
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Regelmatig
surveilleren

Handhaving (sancties)

B11 Diepe grondbewerking (dieper dan 30cm -mv) binnen hydrologische
invloedzone (5 gebieden)
Doelgroep

		

Toezicht
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Preventie

Periodiek
informeren
door Fauna
Beheer
Eenheid

Toezicht

Steekproefsgewijs toezicht
op o.a.
vakkundig
afschot

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Strafrecht

Intrekken akte

Waarschuwing
Proces verbaal

		

C12 Betreding buiten de paden (4 gebieden)
Doelgroep

Recreanten

Preventie

Signalering
met:
1) Borden
2) Palen /
hekken

Toezicht

Aanspreken
van overtreders

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Strafrecht

N.v.t.

Proces verbaal

Aanwezigheid
van een
toezichthouder
in het gebied
(zichtbaarheid)

		

C11 Loslopen van honden (4 gebieden)
Doelgroep

Honden uitlaat
services

Preventie

Toezicht

Signalering
met:
1) Borden

Surveilleren
tijdens
uitlaattijden

Aanwezigheid
van een
toezichthouder
in het gebied
(zichtbaarheid)

Aanspreken
overtreders

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Strafrecht

N.v.t.

Proces verbaal

N.v.t.

Waarschuwing
(naam ed
noteren in Brs)

Aanschrijven,
deze doelgroep
maakt om
economische
redenen
gebruik van
het terrein
Verbieden van
bedrijfsmatige
hondenuitlaatservices
Honden
eigenaren

Signalering
met:
1) Borden

Surveilleren
tijdens
uitlaattijden

Aanwezigheid
van een
toezichthouder
in het gebied
(zichtbaarheid)

Aanspreken
overtreders

Proces verbaal

Voorlichting,
aankondiging
strenger
toezicht
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D5 Jagen, stropen en vangen (illegaal) (4 gebieden)
Doelgroep

Preventie

Toezicht

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Omwonenden/
Criminele
organisaties

		

N.v.t.

N.v.t.

Proces verbaal
Politie erbij
roepen

B7 Bemesten binnen de hydrologische invloed zone (3 gebieden)
Doelgroep

Agrariërs /
Landbouw
bedrijven

Preventie

Periodiek
informeren via:
1) Voorlichting
over efficiënt
gebruik van
mest en de
daarbij te
behalen winst
2) Samen
werking met
LTO
Om tafel met
agrariërs die
grond hebben
langs sloten die
rechtstreeks
afwateren op
het gebied
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Surveilleren
o.b.v.
meldingen van
bv. schoten

Strafrecht
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Toezicht

Surveilleren
tijdens
belangrijkste
bemesting
periodes
Aanspreken
van overtreders

Handhaving (sancties)
Bestuurs-/
privaatrecht

Strafrecht

Waarschuwen

Waarschuwing

bestuurlijke
boete

Proces verbaal

		

C7 Negeren verbodsborden (toegangsbepalingen, broedseizoen, sluiting, etc.)
(3 gebieden)
Doelgroep

Omwonenden/
Recreanten

Preventie

Voorlichting
tijdens
specifieke
periodes
zoals het
broedseizoen
Signalering
met:
1) Borden
2) Palen /
hekken

Toezicht

Surveilleren
tijdens
kritieke
periodes

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Strafrecht

N.v.t.

Proces verbaal

Aanspreken
van
overtreders

Aanwezigheid
van een
toezichthouder
in het gebied
(zichtbaarheid)

		

C22 Uitsteken en meenemen van (bijzondere) plantensoorten (3 gebieden)
Doelgroep

Preventie

Toezicht

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Recreanten/
Omwonenden/
Bloemisten en
handelaren

N.v.t.

Surveilleren
tijdens kritieke
periodes
(orchideeën,
kerst)
Aanspreken
van overtreders

Waarschuwen

Strafrecht
Aangifte doen
van diefstal
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5		 Handhavingssamen
werking
Door diverse ontwikkelingen staat toezicht in het buitengebied en daarmee de
veiligheid in het buitengebied onder druk. Dit knelpunt speelt al langer en is
mede aanleiding voor het starten van de samenwerking in 2014 en het indienen
van motie 58 in 2017 waarin door PS van Gelderland wordt opgeroepen om samen
met betrokken partijen de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.
Het ‘Samenwerkingsprogramma Toezicht en Handhaving Groen op hoofdlijnen
2019’ voorziet in een gezamenlijke invulling van het groene toezicht en draagt
daarmee bij aan het verbeteren van de veiligheid in het buitengebied.
Dit programma is vastgesteld in Bestuurlijk Overleg Samenwerking Groene
Handhaving op 18 oktober 2018. Met dit programma wordt een aanzet gegeven
om het groene toezicht in het buitengebied gezamenlijk te verbeteren waarbij
de samenwerkingspartners jaarlijks afspraken maken over toezicht en
handhaving in het buitengebied en de speerpunten voor de handhavings
kalender. Binnen dit kader worden de gezamenlijke handhavingsacties in de
N2000gebieden Achterhoek georganiseerd.
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6		 Monitoring en
evaluatie
Monitoring en evaluatie van het handhavingsplan is nodig om zicht te
krijgen in de uitvoerbaarheid en de doeltreffendheid van de afgesproken
nalevingsstrategie. Verandering in dynamiek binnen het gebied kan tevens
de geldigheid van de risicoanalyse aantasten. Met monitoring en evaluatie
wordt gekeken of de uitvoering en de strategie nog in de gewenste richting
gaan en kan eventueel vroegtijdig aanpassingen van het plan
teweegbrengen.

6.1		 Monitoring

Het handhavingsplan is een van de maatregelen/instrumenten binnen het
beheerplan om het realiseren van de doelen die in het beheerplan gesteld
worden te bewaken. Bij de monitoring van het handhavingsplan wordt echter
gekeken naar het vóórkomen en de ernst van overtredingen van de regels die,
zoals ingeschat bij de risicoanalyse, negatieve invloed hebben op de te behalen
doelen uit het beheerplan. Het accent bij de monitoring ligt het op de registratie
van ingezette activiteiten door de handhavingsinstanties en gesignaleerde
overtredingen in het beheerplangebied.

6.2		 Evaluatie

Bij de evaluatie wordt beoordeeld of de gehanteerde risicoanalyse voor de hand
havingsstrategie(nog) geldig is, of de uitvoering conform de geplande inzet
heeft plaats gevonden en of de gehanteerde nalevingsstrategie doeltreffend is
gebleken.
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		 Bijlage 1
Ligging Natura2000gebieden

Bijlage 1. Ligging van de Natura2000-gebieden in de Achterhoek
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		 Bijlage 2
Instandhoudingsdoelen

Stelkampsveld

Korenburgerveen

Willinks Weust

Bekendelle

Wooldse Veen

De vijf betreffende Natura 2000-gebieden zijn alle aangewezen in het kader van
de Habitatrichtlijn. Dit houdt in dat er in deze gebieden instandhoudingsdoelen
gelden voor beschermde habitattypen en habitatsoorten, maar niet voor vogels
zoals dat wel in Vogelrichtlijngebieden het geval is. In onderstaande tabel zijn
per gebied de beschermde habitattypen en soorten opgenomen.

H3130, Zwakgebufferde vennen

X

X

-

-

-

H4010, Vochtige heiden

X

-

-

-

-

H4030, Droge heiden

X

-

V

-

-

H5130, Jeneverbesstruwelen

-

-

X

-

-

H6230, *Heischrale graslanden

X

X

X

-

V

H6410, Blauwgraslanden

X

X

X

-

-

H7110A, *Actieve hoogvenen

-

X

-

-

X

H7120, Herstellende hoogvenen

-

X

-

-

X

H7140A, Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

-

X

-

-

-

H7210, *Galigaanmoerassen

-

X

-

-

-

H7150, Pioniervegetaties met snavelbiezen

X

-

-

-

-

H7230, Kalkmoerassen

X

-

-

-

-

H9120, Beuken-eikenbossen met hulst

V

-

X

X

-

H9160A, Eiken-haakbeukenbossen
(hogere zndgr.)

-

-

X

X

-

H91D0, *Hoogveenbossen

-

X

-

-

0

H91E0C, *Vochtige alluviale bossen (beekbeg.
bossen)

X

X

V

X

-

H1042, Gevlekte witsnuitlibel

-

V

-

-

-

H1166, Kamsalamander

V

X

X

-

-

Aangewezen Instandhoudingsdoelen

Habitatsoorten

Tabel B2.1 Aangewezen habitattypen en soorten per natura 2000-gebied met:
X = 1e aanwijzing
0 = 1e aanwijzing vervallen middels Veegbesluit 2018
V = toevoeging Veegbesluit 2018
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Naast de aangewezen en beschermde habitattypen en soorten is ook bepaald
voor welke andere soorten de gebieden een waardevol leefgebied vormen. Van
deze soorten wordt verwacht dat zij kunnen meeliften bij de handhaving voor de
beschermde habitattypen en soorten. Bij de prioritering wordt echter niet
ingegaan op deze soorten. In de volgende paragrafen worden per gebied kort de
instandhoudingsdoelen en de overige soorten weergegeven.

		
		
		

1 Stelkampsveld
Kernopgaven
De kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven aan, stellen
prioriteiten en geven richting. De kernopgaven voor het Natura 2000-gebied
Stelkampsveld conform het Natura 2000-doelendocument zijn in onderstaande
tabel weergegeven.
Nummer

Beschrijving

5.03

Kalkmoerassen en trilvenen: Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal
van kalkmoerassen H7230, in mozaïek met schraalgraslanden

5.06

Beekdalflanken: Ontwikkelen van kleinschalige mozaïeken van
heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 met andere
beekdalgraslanden en met vochtige heiden (hogere zandgronden)
H4010_A op de beekdalflank ten behoeve van herpetofauna en insecten

5.07

Vochtige alluviale bossen: Herstel kwaliteit en vergroting areaal
vochtige alluviale bossen (essen iepenbossen) *H91E0_B en
(beekbegeleidende bossen) *H91E0_C

7.07

Herstel overgangen naar beekdalen en hogere zandgronden.
Aansluiting bij vochtige heiden H4010, heischrale graslanden *H6230,
blauwgraslanden H6410.

W

Er geldt een wateropgave voor alle kernopgaven + sense of urgency
m.b.t. watercondities voor *H91E0C

Tabel B2.2 Kernopgave voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld
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Instandhoudingsdoelen
Het Natura 2000-gebied Stelkampsveld is aangewezen in het kader van de
habitatrichtlijn voor een negental habitattypen (* waarvan twee prioritaire) en
één habitatsoort.
Habitattype

Doel
oppervlakte

Doel
kwaliteit

H3130, Zwakgebufferde vennen

>

>

H4010A, Vochtige heiden

>

>

H4030, Droge heiden

=

=

H6230, *Heischrale graslanden

>

>

H6410, Blauwgraslanden

>

=

H7150, Pioniervegetaties met
snavelbiezen

>

>

H7230, Kalkmoerassen

>

>

H9120, Beuken-eikenbossen met hulst
(v)

=

=

H91E0C, *Vochtige alluviale bossen

>

>

Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek

Doel
populatie

Habitattype

Doel
oppervlakte

Doel
kwaliteit

Doel
populatie

>

>

>

Habitatsoorten
H1166, Kamsalamander (v)

Tabel B2.3 Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld,
met (v) toegevoegd via zgn.Veegbesluit 2018.

Figuur B2.1 Habittattypenkaart Stelkampsveld (Provincie Gelderland 2013

Overige gevoelige natuurwaarden
Naast de aangewezen doelen voor Natura 2000 zijn er in het gebied ook andere
kwetsbare natuurwaarden waar het gebied een belangrijke bijdrage voor heeft.
Dit betreft met name de volgende soortgroepen:
• Vlinders, libellen en andere ongewervelden (zoals zompsprinkhaan)
• Amfibieën (zoals boomkikker en kamsalamander)
• Reptielen (zoals levendbarende hagedis)
• Bosvogels (inclusief roofvogels)
• Zoogdieren (zoals boommarter)

		

2 Korenburgerveen

		

Kernopgaven
De kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven aan, stellen
prioriteiten en geven richting. De kernopgaven voor het Natura 2000-gebied
Korenburgerveen conform het Natura 2000-doelendocument zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
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Nummer

Beschrijving

7.05

Herstel actief hoogveen: Verbetering kwaliteit herstellende
hoogvenen H7120 met het oog op ontwikkeling van actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap) *H7110_A

7.06

Randzone van het veen: Herstel van randzones van herstellende
hoogvenen H7120 met onder andere hoogveenbossen *H91D0, zure
vennen H3160, galigaanmoerassen *H7210

7.07

Inbedding in landschap: Herstel overgangen naar beekdalen en hogere
zandgronden. Aansluiting bij vochtige heiden H4010, heischrale
graslanden *H6230, hoogveenbossen
*H91D0, galigaanmoerassen *H7210, blauwgraslanden H6410

W

Er geldt een wateropgave voor alle kernopgaven + sense of urgency
m.b.t. watercondities voor  H7120 en *H7210

Tabel B2.4 Kernopgaven voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen
		

Instandhoudingsdoelen
Het Natura 2000-gebied Korenburgerveen is aangewezen in het kader van de
habitatrichtlijn voor een negental habitattypen (* waarvan vijf prioritaire) en
twee habitatsoorten.
Habitattype

Doel
oppervlakte

Doel
kwaliteit

Doel
populatie

H3130, Zwakgebufferde vennen

=

=

H6230, *Heischrale graslanden

=

=

H6410, Blauwgraslanden

>

>

H7110A, *Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

>

>

H7120, Herstellende hoogvenen

= (<)

>

H7140A, Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

=

=

H7210, *Galigaanmoerassen

=

=

H91D0, *Hoogveenbossen

=

>

H91E0, *Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

=

>

H1042, Gevlekte witsnuitlibel (v)

=

=

=

H1166, Kamsalamander

>

>

>

Habitatsoorten

Tabel B2.5 Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied
Korenburgerveen, met (v) toegevoegd via zgn.Veegbesluit 2018.
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Figuur B2.2 Habittattypenkaart Korenburgerveen

Handhavingsplan Natura2000 Achterhoek

49

Overige gevoelige natuurwaarden
Naast de aangewezen doelen voor Natura 2000 zijn er in het gebied ook andere
kwetsbare natuurwaarden waar het gebied een belangrijke bijdrage voor heeft.
Dit betreft met name de volgende soortgroepen:
• Vlinders, libellen en andere ongewervelden (zoals zompsprinkhaan)
• Reptielen (zoals levendbarende hagedis)
• Water- en moerasvogels
• Bosvogels (inclusief roofvogels)
• Zoogdieren (zoals boommarter)

		

3 Willinks Weust

		

Kernopgaven
De kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven aan, stellen
prioriteiten en geven richting. De kernopgaven voor het Natura 2000-gebied
Willinks Weust conform het Natura 2000 doelendocument zijn in onderstaande
tabel weergegeven.
Nummer

Beschrijving

6.06

Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding
heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410 in kansrijke
situaties (op schrale leemhoudende zandgronden)

6.07

Verbeteren kwaliteit en voor zover mogelijk uitbreiding areaal eikenhaagbeukenbossen (hogere zandgronden) H9160_A (zie code 5.08)

W

Er geldt een wateropgave voor alle kernopgaven

Tabel B2.6 Kernopgaven voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust

Figuur B2.3 Habittattypenkaart Willinks Weust
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Instandhoudingsdoelen
Het Natura 2000-gebied Willinks Weust is aangewezen in het kader van de
habitatrichtlijn voor een zevental habitattypen (* waarvan twee prioritaire) en
één habitatsoort.
Habitattype

Doel
oppervlakte

Doel
kwaliteit

H4030, Droge heiden (v)

=

=

H5130, Jeneverbesstruwelen

=

>

H6230, *Heischrale graslanden

>

=

H6410, Blauwgraslanden

>

=

H9120, Beuken-eikenbossen met hulst

=

=

H9160A, Eiken-haagbeukenbossen
(hogere zandgr.)

=

>

H91E0C, *Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen) (v)

=

>

=

=

Doel
populatie

Habitatsoort
H1166, Kamsalamander

=

Tabel B2.7 Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Willinks Weust,
met (v) toegevoegd via zgn.Veegbesluit 2018.
Overige gevoelige natuurwaarden
Naast de aangewezen doelen voor Natura 2000 zijn er in het gebied ook andere
kwetsbare natuurwaarden waar het gebied een belangrijke bijdrage voor heeft.
Dit betreft met name de volgende soortgroepen:
• Vlinders en andere ongewervelden (zoals wijngaardslak)
• Amfibieën (zoals rugstreeppad)
• Bosvogels (inclusief roofvogels)

		

4 Bekendelle

		

Kernopgaven
De kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven aan, stellen
prioriteiten en geven richting. De kernopgaven voor het Natura 2000-gebied
Bekendelle conform het Natura 2000-doelendocument zijn in onderstaande
tabel weergegeven.
Nummer

Beschrijving

5.07

Herstel kwaliteit en behoud areaal vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen) *H91E0_C

5.08

Vergroting areaal, behoud vegetatiestructuur en herstel kwaliteit
Eiken-Haagbeukenbossen (hogere zandgronden) H9160_A

W

Er geldt een wateropgave voor alle kernopgaven

Tabel B2.8 Kernopgaven voor het Natura 2000-gebied Bekendelle
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Instandhoudingsdoelen
Het Natura 2000-gebied Bekendelle is aangewezen in het kader van de
habitatrichtlijn voor een drietal habitattypen (* waarvan één prioritaire).
Habitattype

Doel oppervlakte

Doel kwaliteit

H9120, Beuken-eikenbossen met hulst

=

>

H9160A, Eiken-haakbeukenbossen (hogere
zandgronden)

>

>

H91E0C, *Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

=

>

Tabel B2.9 Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Bekendelle

Figuur B2.4 Habittattypenkaart Bekendelle (Provincie Gelderland 2014)
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Overige gevoelige natuurwaarden
Naast de aangewezen doelen voor Natura 2000 zijn er in het gebied ook andere
kwetsbare natuurwaarden waar het gebied een belangrijke bijdrage voor heeft.
Dit betreft met name de volgende soortgroepen:
• Libellen (zoals bosbeekjuffer)
• Vissen (zoals serpeling)
• Bosvogels (inclusief roofvogels)
• Zoogdieren (zoals boommarter)

		

5 Wooldse Veen

		

Kernopgaven
De kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven aan, stellen
prioriteiten en geven richting. De kernopgaven voor het Natura 2000-gebied
Wooldse Veen conform het Natura 2000-doelendocument zijn in onderstaande
tabel weergegeven.
Nummer

Beschrijving

7.05

Verbetering kwaliteit herstellende hoogvenen H7120 met het oog op
ontwikkeling van actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) *H7110_A

7.06

Herstel van randzones van herstellende hoogvenen H7120

W

Er geldt een wateropgave voor alle kernopgaven

Tabel B2.10 Kernopgaven voor het Natura 2000-gebied Wooldse Veen
		

Instandhoudingsdoelen
Het Natura 2000-gebied Wooldse Veen is aangewezen in het kader van de
habitatrichtlijn voor een drietal habitattypen (* waarvan twee prioritaire).
Habitattype

Doel oppervlakte

Doel kwaliteit

H6230, *Heischrale graslanden

=

=

H7110A, *Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

>

>

H7120, Herstellende hoogvenen

= (<)

>

Tabel B2.9 Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Wooldse Veen
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Figuur B2.5 Habittattypenkaart Wooldse Veen (Provincie Gelderland 2014)
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Overige gevoelige natuurwaarden
Naast de aangewezen doelen voor Natura 2000 zijn er in het gebied ook andere
kwetsbare natuurwaarden waar het gebied een belangrijke bijdrage voor heeft.
Dit betreft met name de volgende soortgroepen:
• Vlinders en libellen
• Reptielen (zoals levendbarende hagedis en gladde slang)
• Water- en moerasvogels
• Bosvogels (inclusief roofvogels)
• Zoogdieren (zoals boommarter en waterspitsmuis)
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		 Bijlage 3 Groslijst vormen
van gebruik
Geïnventariseerde gebruiksvormen
Grondwateronttrekking binnen hydrologische invloed zone
Betreding buiten de paden
Illegaal plaatsen van ontwateringsmiddelen /illegaal graven van sloten
Bemesten binnen hydrologische invloedsfeer
Bewust/onbewust introduceren nieuwe soorten (invasieve exoten)
Niet vergunde stikstofemissies
Uitsteken van bijzondere plantensoorten
Diepe grondbewerking (>30 cm) binnen hydrologische invloedszone
Uitstoot stikstof door bedrijven en verkeer
Ontwatering groeves naar sloot/beek
Uitvoeren herstelmaatregelen
Betreding van beekoevers
Illegale houtkap
Houtwinning binnen N2K gebied
Onderbemaling enclave Kooiveld
Peilbeheer
Illegale lozingen op de beek
Mee ploegen/maaien van bermen
Opstuwen van water door bouwen van dam oid.
Aanbrengen verhardingen buiten erven
Illegale brommercross
Storten van afval
Loslopen van honden
Storten van chemisch afval
Jacht aan duitse zijde van gebied
Slipjacht
Paddenstoelen plukken
Faunabeheer, jacht en schadebestrijding
Zwerfvuil
Excursies
Georganiseerde speurtochten, droppings en scoutingactiviteiten
Recreatief gebruik binnen N2K gebied
Waterwinning buiten het N2K gebied
Diepe grondbewerking (>30 cm) buiten hydrologische invloedszone
Aanwezige riooloverstorten
Beregening met oppervlakte water
Fossielen zoeken
Vliegen met drones
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Geïnventariseerde gebruiksvormen
Normaal gebruik van paden en wegen
Beweiden
Houden van vee
Parkeren
Afspoeling van verhard oppervlak
Houtwinning buiten N2K gebied
Regulier beheer en onderhoud
Bestaande verblijfsrecreatie
Bijeenkomst hondeneigenaren
Delfstofwinning buiten het gebied
Extensief agrarisch gebruik
Grondwaterontrekking buiten hydrologische invloed zone
Leemwinning buiten N2K
Mountainbiken buiten paden
Onderhoud en inspectie van leidingen buiten het gebied
Picknicken
Recreatie buiten het  N2K gebied
Uitstooien as
Verblijfs recreatie
Vernielen van roofvogelnesten
Werkzaamheden op en nabij erven
Agrarisch gebruik
Negeren van verbodsborden (zoals broedseizoen, gebied gesloten)
Ondiepe grondbewerking
Monitoren, karteren en onderzoek
Aanwezige industrie
Surveilleren met voertuigen
Betreding bij donkerte (buiten aangegeven toegestane tijden)
Activiteiten buiten N2K gebied
Bewerken grasland
Hout exploitatie buiten N2K gebied
Illegaal vissen
Jaarlijkse kunstmarkt watermolen Berenschot
Plaatsen van afrastering
Bewoning en gebruik van gebouwen
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		 Bijlage 4
Effectenindicatoren per
gebied
Opmerking: De effectenindicator geeft géén informatie over de daadwerkelijke
schadelijke effecten van een activiteit en ook niet over de significantie hiervan.
Hiervoor is maatwerk vereist. De effectenindicator geeft alleen generieke
informatie over mogelijke effecten van de activiteit. Uit de effectenindicator kan
dus niet op voorhand worden afgeleid of een activiteit schadelijk is.

		

1 Stelkampsveld

Figuur B4.1 Weergave effectenindicator van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.
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Gevoeligheid volgens de effectindicator
De habitattypen van Stelkampsveld zijn gevoelig voor een groot deel van de
storingsfactoren. De habitattypen zijn bovendien zeer gevoelig voor verzuring
(3), vermesting (4), verdroging (8) en vernatting (9).
Kamsalamander is zeer gevoelig voor oppervlakteverlies (1), versnippering (2),
verzuring (3), vermesting (4), verontreiniging (7), verdroging (8) en bewuste
verandering van soortensamenstelling (19).
Verzilting (6) is niet aan de orde hier.

		

2 Korenburgerveen

Figuur B4.2 Weergave effectenindicator van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.
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Gevoeligheid volgens de effectindicator
De habitattypen van Korenburgerveen zijn gevoelig voor een groot deel van de  
storingsfactoren. Een aantal habitattypen is bovendien zeer gevoelig voor
verzuring (3), vermesting (4), verdroging (8) en vernatting (9).
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Gevlekte witsnuitlibel en Kamsalamander zijn zeer gevoelig voor
oppervlakteverlies (1), versnippering (2), verzuring (3), vermesting (4),
verontreiniging (7), verdroging (8) en bewuste verandering van
soortensamenstelling (19).
Verzilting (6) is niet aan de orde in dit gebied.

		

3 Willinks Weust

Figuur B4.3 Weergave effectenindicator van het Natura 2000-gebied Willinks Weust.

		

Gevoeligheid volgens de effectindicator
De habitattypen van Willinks Weust zijn gevoelig voor een groot deel van de  
storingsfactoren. Een aantal habitattypen is bovendien zeer gevoelig voor
verzuring (3), vermesting (4), verdroging (8) en vernatting (9).
Kamsalamander is zeer gevoelig voor oppervlakteverlies (1), versnippering (2),
verzuring (3), vermesting (4), verontreiniging (7), verdroging (8) en bewuste
verandering van soortensamenstelling (19).
Verzilting (6) is niet aan de orde in dit gebied.
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4 Bekendelle

Figuur B4.4 Weergave effectenindicator van het Natura 2000-gebied Bekendelle

		

Gevoeligheid volgens de effectindicator
De drie habitattypen van Bekendelle zijn gevoelig voor een groot deel van de  
storingsfactoren. Vochtig alluviale bossen zijn bovendien zeer gevoelig voor
verdroging (8).
Verzilting (6) is niet aan de orde in dit gebied.
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5 Wooldse Veen

Figuur B4.5 Weergave effectenindicator van het Natura 2000-gebied Wooldse Veen

		

Gevoeligheid volgens de effectindicator
De drie habitattypen van Bekendelle zijn gevoelig voor een groot deel van de  
storingsfactoren. Heischrale graslanden zijn bovendien zeer gevoelig voor
verzuring (3), vermesting (4) en vernatting (9). De (herstellende) hoogvenen zijn
zeer gevoelig voor vermesting (4) en verdroging (8).
Verzilting (6) is niet aan de orde in dit gebied.
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		 Bijlage 5
Denklijnen effect Categorie
C en D
Activiteit

Hoofdlijn redenatie effectbeoordeling

C1

Niet vergunde extra N-uitstoot kan negatieve gevolgen hebben voor de
instandhoudingsdoelen. Echter binnen de bandbreedte van de op veel
plekken al bestaande (over)belasting zal het over het algemeen niet direct
tot extra negatieve effecten leiden. In het algemeen geldt dat in droge en
natte zure systemen (DZ, NZ) het effect groter zal zijn dan in vochtige en
natte gebufferde systemen (VG, NG).  

C2

Opstuwing van oppervlaktewater leidt tot vernatting. Er is kans op
inundatie met beekwater en/of retentie van regenwater en terugdringen
van grondwaterinvloeden. Vooral in de vochtige, zwakgebufferde
systemen kan dit laatste gevolgen hebben (verzuring en/of vermesting).

C3

Ontwateringsmiddelen verlagen de grondwaterspiegel en voeren
gebiedseigen (grond)water sneller af en hebben daardoor verdroging tot
gevolg en een afname van de grondwaterinvloed. Daardoor kan extra
verzuring optreden. Vooral in vochtig/zwak-gebufferde systemen heeft dit
grotere gevolgen.

C4

Het aanbrengen van verharding heeft alleen zeer lokale invloeden, zoals
habitatverlies, inbreng gebiedsvreemd materiaal en mogelijk verminderde
infiltratie naar het grondwater. In de bermen langs wegen en paden kan
lokaal, door gebruik van strooizout, ongewenste verzilting optreden.

C5

Plaatsen van lage en vrij open rasters heeft een kleine invloed op
connectiviteit van gebieden en migreerbaarheid voor grotere dieren.
Hoge rasters met een kleine maaswijdte kunnen een vrij absolute barriere
vormen. Het plaatsen van raster moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

C6

Meeploegen, -spuiten en/of -maaien van bermen heeft vooral lokale
invloed door habitatverlies, schadelijke gevolgen van spuitmiddelen waar
die niet horen en ongunstig maaibeheer. Dit is van invloed op flora en
ongewervelden in deze bermen. Deze bermen functioneren tegenwoordig
vaak als refugia en genetische brongebied van soorten, en functioneren
daarnaast als verbindingszones.

C7

Negeren verbodsborden. Verboden hebben meestal betrekking op het
voorkómen van aannemelijke of aangetoonde negatieve effecten.
Overtreding van een dergelijk verbod heeft dus zeker effecten. Dat kan
zijn qua rustverstoring voor diersoorten en vogels en/of qua beschadiging
voor habitattypen. Er zijn geen aangewezen soorten die effecten zullen
ondervinden door rustverstoring. Er zijn wel een aantal typische soorten
van heides en bossen (vooral vogels) die gevoelig kunnen zijn.

C8

Parkeren buiten de daarvoor bestemde voorzieningen kan tot
beschadigingen van habitattypen of bermen leiden en tot verstoring op
plekken waar dat niet gewenst is. Het gaat hier meestal om relatief droge
systemen, die begaanbaar zijn voor autoverkeer. Deze systemen zijn
relatief weinig kwetsbaar.

C9

Bij mountainbiken buiten aangegeven routes, maar toch op paden, blijft
het effect meestal beperkt. Enige rustverstoring kan aan de orde zijn
in een deel van het gebied waar normaal geen mountainbikers komen.
Met wildrijden buiten de routes en paden kan het tot aanzienlijke
beschadiging en verstoring leiden. De effecten zijn het grootst in nog
net begaanbaar, vochtig terrein, zoals bijvoorbeeld vochtige heides en/of
venoevers.
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Activiteit

Hoofdlijn redenatie effectbeoordeling

C10

Paardrijden of mennen buiten de aangegeven routes blijft vaak beperkt
tot andere paden dan aangegeven route. De schade buiten de routes zal
zich beperken tot een bepaalde mate van rustverstoring, vooral voor
vogelsoorten van de meest droge delen van het terrein. Echt vrij-uit door
het terrein is moeilijk en gevaarlijk met paard (en wagen) en zal nagenoeg
nooit gebeuren. Vennen of ondiepe plassen kunnen grote schade oplopen
als daar doorheen gereden wordt. Dit moet ten alle tijden worden
voorkomen.

C11

Honden los is in broedseizoen is voor grondbroeders het meest verstorend
en geeft daarvoor aanzienlijke negatieve effecten. Ree-kalveren zijn
eveneens kwetsbaar. Verder bestaat voor de habitattypen weinig kans op
beschadiging, behalve in geval van oevers van beken, sloten of oeverlijn
van vennen. Daar wordt e.e.a door betreding snel beschadigd (want het
baasje komt er vaak ook achteraan).

C12

Menselijke betreding buiten paden is vooral schadelijk in vochtige en/
of natte systemen. Door vertrapping van bodem en vegetatie ontstaan
negatieve effecten, zoals areaalverlies of standplaatswijziging.  Maar ook
op drogere heides kan betreding tot tot negatieve effecten leiden, zoals
verstoring van vooral reptielen en grondbroeders.

C13

Betreding bij donkerte kan met name leiden tot rustverstoring voor dieren
en vogels. In deze vijf gebieden zijn geen soorten aangewezen die effecten
zullen ondervinden door rustverstoring. Er zijn wel een aantal typische
soorten van heides en bossen (vooral vogels) die gevoelig zijn.

C14

Brommer- en motorcross leidt vooral tot rustverstoring, maar kan ook tot
habitatverlies leiden. Vooral vochtiger systemen die nog nét te berijden
zijn erg kwetsbaar. Daar kunnen grote effecten optreden. Drogere
systemen zijn minder kwetsbaar. In echt natte systemen zoals venen of
broekbossen komt men over het algemeen niet.

C15

Betreding van beekoevers leidt vooral tot schade aan bodem, vegetatie en
geomorfologische verschijnselen. Soorten van de beek kunnen negatieve
effecten ondervinden, echter het beeksysteem zelf is niet aangewezen in
deze gebieden. De vochtige en natte terreinen aangrenzend worden vaak
eveneens betreden met mogelijk relevante effecten.

C16

Het op beperkte schaal en eenmalig plukken van paddestoelen wordt op
zichzelf niet als schadelijk aangemerkt. De betreding die daarvoor nodig
is buiten de paden is wél schadelijk. Eetbare soorten komen vooral voor in
bossen op enigszins gebufferde bodems. Voor dergelijke bossen, met een
rijke ondergroei, kan dit aanzienlijke negatieve effecten hebben.

C17

Fossielen zoeken leidt vooral tot betreding van plaatsen die kwetsbaar
kunnen zijn, mogelijk verstoren van rustplaatsen (omkeren van stenen)
en tot rustverstoring van soorten die gebruik maken van groeves en
groevewanden (vogels, amfibieen, reptielen)

C18

Vliegen met drones. Verstoring van rust door het geluid van de drone is
het meest voor de hand liggende effect voor vogels en dieren. De dronebestuurder kan buiten de paden gaan bij besturing of bij het onverhoopt
moeten ophalen van de drone ergens in het veld, bijvoorbeeld na averij.
Vooral open gebieden zullen aantrekkelijk zijn, bossen dus minder, en
daar kan in voorkomende gevallen dus ook vertrapping en verstoring door
betreding voorkomen.

C19

Het uitstrooien van as kan leiden tot betreding en ongewenste effecten
in de vegetatie op waarschijnlijk veelal drogere open terreinen zoals
heidevelden, maar mogelijk ook in bossen.

C20

Vernielingen aan nesten en holen kan tot grote schade leiden voor de
betreffende vogel- of diersoorten. Vooral grondbroedende vogelsoorten
zijn erg gevoelig in de broedtijd. Maar ook dassenburchten zijn
verstoringsgevoelige plekken. Drogere open terreinen en bossen herbergen
veel soorten die kwetsbaar zijn voor dit verschijnsel.

C21

Exoten zijn vaak afkomstig uit tuinen die grenzen aan bossen. Ook
vennen en plassen zijn kwetsbaar door opzettelijk uitzetten van
vijverplanten, vissen, amfibieën, etc. Voor watersystemen kan dit grote
effecten hebben. Mesotrofe plassen en vennen zijn het meest kwetsbaar.
In bossen met rijke ondergroei kan plaatselijk ook groot effect optreden.
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Activiteit

Hoofdlijn redenatie effectbeoordeling

C22

Plantenroof is meest van toepassing op groeiplaatsen van bijvoorbeeld
orchideeën of andere zeldzame en kwetsbare planten, zoals vetblad. Dit
betreft de vochtige iets gebufferde systemen. De schade is daar vaak ook
gelegen in de betreding voor het zoeken naar de planten. Kleine populaties
kunnen nagenoeg uitgeroeid worden. Ook bossen met voorjaarsflora
hebben flinke aantrekkingskracht. De schade is daar vaak minder groot,
tenminste als de populaties van planten niet heel klein zijn. Maar ook het
zoekend rondstruinen kan hier tot veel vertrapping leiden.

C23

Sportvissen waar het niet is toegestaan kan vooral leiden tot betreding van
oevers, nachtelijke rustverstoring, verrijking van het oppervlaktewater
met voerbollen, etc. Vooral habitatverlies van oevers en aangrenzend
terrein en negatieve invloeden op waterkwaliteit kunnen het gevolg zijn.
Beken en mesotrofe plassen en vennen zijn het meest kwetsbaar.

Activiteit

Hoofdlijn redenatie effectbeoordeling

D1

Chemisch afval is in bijna alle gevallen schadelijk voor milieu en natuur.
Dumping in vaten hoeft niet direct schadelijk te zijn, maar op termijn,
als stoffen toch vrijkomen, kunnen de effecten zeer groot zijn. In alle
systemen is sprake van groot effect als stoffen vrijkomen, door bijv.
toxiciteit of vervuiling van grond- en oppervlaktewater.

D2

Niet-chemisch afval kan van zeer diverse aard zijn. De effecten daarvan
zijn ook divers. Een oud bankstel zal zeer beperkt effect hebben. Gestort
plastic kan verweren tot microdeeltjes, verwaaien en in voedselketens
komen. In alle systemen worden uiteindelijk even grote effecten
verwacht.

D3

Lozingen zullen met name op de waterkwaliteit van natte systemen
directe invloed hebben.  In zandlandschappen kan infiltratie optreden
van vervuild oppervlaktewater naar het diepere grondwater, en daar tot
langdurige vervuiling leiden van het grondwatersysteem. Elders, kan
de vervuiling met kwel weer aan de oppervlakte komen. De aard van de
lozing is bepalend voor het uiteindelijke effect.

D4

Meststoffen zullen vooral in vochtige en natte systemen leiden tot
negatieve effecten. De meststoffen kunnen zich opgelost in water door het
hele systeem verspreiden. In droge systemen zullen de meststoffen eerder
naar het grondwater uitspoelen. De begroeiing wordt daar hoogstens
lokaal beïnvloed, met name op de plek waar de afspoeling plaatsvindt.

D5

“Jagen, stropen en vangen” is hier bedoeld als de illegale vorm van “Jacht,
faunabeheer en schadebestrijding”. Dit heeft effect op de populatie van
bejaagde soorten en andere soorten (bijvangst), en mogelijk effecten
op habitattypen door betreding. Tevens is rustverstoring mogelijk als
activiteiten in het duister plaatsvinden. Effecten wellicht vooral in bossen
en direct aangrenzende terreinen.

D6

Zwerfvuil is vooral van invloed op dieren die daaraan knabbelen en het
opeten, soms met ernstige gevolgen. Verder is het in het landschap vooral
een lelijk gezicht, maar niet direct schadelijk voor habitattypen. Het
opruimen kan wel tot extra betreding leiden en mogelijk schade.

D7

Verbranden van stoffen kan leiden tot brandplekken in de vegetatie
en rookontwikkeling. Vooral in droge systemen bestaat gevaar voor
ongewilde uitbreiding van brand in terrein of overslag daarvan naar
andere terreinen met schade tot gevolg voor plantengroei en fauna.
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		 Bijlage 6
Nalevingsstrategie vormen
van gebruik met Prio = 2
		

D1 Storten van chemisch afval (2 gebieden)
Doelgroep

Preventie

Toezicht

Handhaving (sancties)
Bestuurs-/
privaatrecht

Omwonenden/
Criminele
organisaties

		

N.v.t.

Controle obv
melding of
surveilleren/
cameratoezicht
bij bekende
dumpplaatsen

N.v.t.

Strafrecht
Proces
verbaal

C9 Mountainbiken buiten aangegeven routes (2 gebieden)
Doelgroep

Preventie

Toezicht

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Omwonenden/
Recreanten

Signalering
met:
1) Borden
2) Palen/
hekken

Regelmatig
surveilleren

Aanwezigheid
van een
toezichthouder
in het gebied
(zichtbaarheid

Projectmatig na
signalen

Strafrecht
Proces
verbaal

Aanspreken van
overtreders

Voorlichting
MTB clubs)

		

C16 Paddestoelen plukken (2 gebieden)
Doelgroep

Preventie

Toezicht

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Omwonenden
Recreanten

N.v.t.

Surveilleren
in kritische
periode
Aanspreken

Strafrecht
Proces verbaal
overtreding
toegangsbepalingen
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D2 Storten van niet-chemisch afval (zoals asbest, grof vuil, tuinafval, etc.)(2
gebieden)
Doelgroep

Omwonenden

Preventie

Toezicht

N.v.t.

Controles
bij sloopmeldingen

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Strafrecht

N.v.t.

Proces
verbaal

Aanspreken
op dumpen
tuinafval/
grof vuil

		

C18 Vliegen met drones in gebied
Doelgroep

Preventie

Toezicht

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Omwonenden/
Recreanten

		

Voorlichting
voor gevoelige
periodes bv
broedseizoen

Regelmatig
surveilleren

Proces verbaal
overtreding
toegangsbepalingen

Aanspreken

C 21 Introduceren van nieuwe soorten
Doelgroep

Preventie

Toezicht

Handhaving (sancties)
Bestuurs- /
privaatrecht

Omwonenden
Recreanten
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Strafrecht
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Informatieverstrekking
over de
risico’s.
Komende
jaren is er ook
meer aandacht
vanuit de
overheid op dit
vlak

Regelmatig
surveilleren

Last onder
dwangsom
(vangen/
uitstek-en
uitgezette
soorten)
LOD Opruimen
gedumpt
tuinafval met
exoten

Strafrecht
Proces verbaal

		 Bijlage 7
Overzicht wet- en
regelgeving
Overzicht van mogelijk relevante regelgeving m.b.t. handhaving
Wet- en regelgeving

Beschrijving

Primaire bevoegd gezag

Wnb

Vergunningplicht

GS of RVO

Wnb

Aanschrijvingsbevoegdheid

GS of RVO

Wnb

Zorgplicht,
verbodsbepalingen,

GS of RVO

Wnb

Kapverbod, herplantplicht

GS

Wnb

Ontheffingen en
vrijstellingen

GS of Rijk

Wetboek van strafrecht

Art 461 verboden toegang

Eigenaar, TBO’s

Toegangsbepalingen

Wandelen op wegen en
paden, honden aanlijnen
etc

Eigenaar, TBO’s

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Verbod van o.a. zonder
toelating of registratie

NVWA

Waterwet

Zorgplicht t.a.v.
waterbodem

Waterbeheerder

Wet milieubeheer

Stortverbod afval buiten
inrichting

GS

Wet bodembescherming

Zorgplicht landbodems

Rijk, GS of grote gemeente

Besluit bodemkwaliteit

Opslag van grond en
baggerspecie, toepassing
van grond

Gemeente

Wet wapens en munitie

Bv bij overtredingen met
wapens door jagers

Politie

Meststoffenwet

Gebruiksnormen

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

APV’s

Bijv.
Evenementenvergunning,
verbod paardrijden op
strand

Gemeente

Wabo-omgevingsvergunning

Vergunningplicht

Gemeente, Provincie, Rijk

Ontgrondingenwet

Vergunningplicht

GS

Visserijwet

Verbodsbepalingen,
vergunningplicht

Hengelsportfederaties,
NVWA
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