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1.1 A C H T E R G R O N D
De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar
draait het om i n de Natura 2000 gebieden. Bewoners,
recreanten en ondernemers maken gebruik van de
gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de
bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden
in stand te houden. Nederland telt 162 Natura 2000gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend
netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Het
Naardermeer is op grond van de Habitat- en Vogelrichtlijn
aangewezen als Natura 2000-gebied (bijlage 1 en 2). De
aanwijzing betekent dat het gebied beschermd is op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet).
In het aanwijzingsbesluit stelde de minister van EZ de
instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) voor een aantal
soorten en habitattypen in het Naardermeer vast. De
provincie stelt een beheerplan op voor het Natura 2000
gebied Naardermeer om invulling te geven aan de
realisatie van de ISHD. Dit beheerplan dient mede als
kader voor de uitvoering van het beheer, het realiseren
van ISHD en vergunningverlening. Het beheerplan dient
daarbij o.a. als handvat om te bepalen welke activiteiten
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd.
Activiteiten waarbij de negatieve significante effecten op
de ISHD van het betreffende NB-gebied niet kunnen uitgesloten worden mogen in beginsel niet zonder vergunning en/of opname i n het beheerplan plaatsvinden.
Opname van de activiteit in het beheerplan van een
Natura 2000 gebied kan de vergunningplicht eventueel
vervangen, onder voorwaarde dat de activiteit overeenkomstig de beschrijving i n het beheerplan wordt uitgevoerd. Met dit handhavingsplan geeft het bevoegd
gezag invulling aan het toezicht houden en handhaven i n
de N2000-gebieden.
Er gelden naast de Nb-wet meer wetten en regels i n het
Natura 2000 gebied waarvoor verschillende handhavingsinstanties actief zijn. Om te zorgen dat de voorwaarden
en beperkingen die gesteld worden in vergunningen en in
het beheerplan worden nageleefd, zodat de ISHD van het
gebied niet i n gevaar komen', is samenwerking tussen de
verschillende handhavingsinstanties cruciaal. Juist door
afstemming en samenwerking zal de effectiviteit van
handhaving in het gebied groeien en zal de bijdrage van
handhaving aan de realisatie van de ISHD toenemen.
1) Artikel igd van NBwet.

1.2
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D O E L E N W E R K P R I N C I P E S VAN H E T

HANDHAVINGSPLAN
Het handhavingsplan is een belangrijk instrument dat
gebruikt wordt door de bevoegde handhavingsinstanties
om aan te geven op welke wijze toezicht gehouden wordt,
zodat de doelen van het beheerplan Naardermeer gerealiseerd kunnen worden. Immers, overtredingen van
bestaande wettelijke regels kunnen de realisatie van de
ISHD in gevaar brengen. Een gezamenlijke nalevings-/
handhavingsstrategie en effectieve samenwerking tussen
handhavingsinstanties kunnen de kans op en de negatieve impact van overtredingen van de wetgeving op de
ISHD aanzienlijk verminderen. Het doel van het handhavingsplan is om het aantal en de ernst van overtredingen die bedreigend zijn voor het halen of behouden van de
ISHD, te verminderen door de samenwerking en de
coherente toezicht- en handhavingspraktijk i n het gebied
te bevorderen. Het handhavingsplan werkt conform het
gestelde van het programmatische handhavingsproces
zoals geschetst o.a. i n de "Handreiking handhavingsplan
Natura 2000" (IPO 2013). Hier worden de relevante handhavingsinstanties betrokken i n de gezamenlijke inschatting van risico's van potentiële overtredingen en de
prioritering van een gezamenlijke aanpak. Daarnaast
ontwikkelen de relevante handhavingsinstanties een
collectieve nalevingsstrategie die deze potentiële overtredingen zal verminderen/beperkt houden. Het handhavingsplan vormt een kader voor de uitvoering van
handhaving. Het plan wordt verder vertaald i n een
jaarlijks gezamenlijk uitvoeringsprogramma.
1.3 S T A T U S E N T E R M I J N
Het handhavingsplan is een gezamenlijk strategisch
uitvoeringskader van de samenwerkende handhavingsinstanties en maakt geen deel uit van het beheerplan.
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 en wordt niet bestuurlijk vastgesteld. De looptijd is i n principe gelijk aan die van het
beheerplan (6 jaar). Op grond van nieuwe bevindingen
kan het handhavingsplan tussentijds worden bijgesteld,
wat één van de kenmerken van programmatisch handhaven is.'

2) wijzigingen kunnen ookworden opgenomen in de jaarlijkse
hand havingsuitvoeringsprogram ma's

6I

1.4 TOTSTANDKOMING HANDHAVINGSPLAN
EN LEESWIJZER
Medewerkers van handhavende instanties' die actief zijn
in het gebied zijn in het najaar van 2015 bij elkaar
gekomen om samen, op basis van risicoanalyse, prioriteiten te stellen en nalevings-, toezichts- en handhavingsstrategieën op te stellen. De resultaten van de bijeenkomsten zijn verwerkt in dit plan.
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de risicoanalyse
t.o.v. het halen of behouden van de doelen die in het
beheerplan gesteld worden, weergegeven. In hoofdstuk 3
wordt de nalevingsstrategie om geprioriteerde overtredingen tegen te gaan gepresenteerd. Hoofdstuk 4
schetst de monitoring/evaluatiestrategie en hoofdstuk 5
vormt de principes van het vertalen van het handhavingsplan naar een operationeel uitvoeringsprogramma.

3) Gemeenten Hilversum. Cooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden),
Weesp, de omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek,
Waternet, Natuurmonumenten, de Provincie Noord-Holland en de
politie eenheid Midden Nederland, District Gooi en Vechtstreek,
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van twee bronnen: Het beheerplan zelf en twee workshops met de handhavingsinstanties actiefin het gebied.
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. DE ESSENTE
I VAN DE DOELSTELLN
IGEN
VAN H E T B E H E E R P L A N N E N NAARDERMEER
Het Natura 2000 gebied Naardermeer is aangewezen voor
het behouden van een aantal habitattypen, habitatsoorten en is tevens aangewezen als rust- en foerageergebied
voor een aantal vogelsoorten. Het gaat om een reeks van
habitattypen en soorten die deels achteruitgaan in
termen van oppervlakte en aantallen. Het beheerplan
Natura 2000 Naardermeer geeft aan welke bestaande
activiteiten in het gebied negatieve gevolgen hebben op
het realiseren van de Natura 2000 ISHD. Voorts wordt er
een indeling gemaakt waarbij voor bepaalde activiteiten
het beheerplan de vergunningplicht vervangt. Hierbij
worden er voorwaarden gesteld in het beheerplan en een
aantal activiteiten blijft vergunningsplichtig.
Activiteiten die geen negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen worden zonder voorwaarden als vergunningsvrij opgenomen in het beheerplan.
2.2

W A A R LIGGEN DE

HANDHAVINGSPRIORITEITEN?

Prioriteren van het handhavend optreden tegen een breed
palet van potentiële overtredingen is cruciaal voor een
effectief en efficiënt gebruik van bestaande handhavingscapaciteiten. Het ligt dus voor de hand om gezamenlijke
inzet en synergetische voordelen van samenwerking toe
te spitsen op overtredingen die het meest risicovol zijn
voor de beschermde habitattypen, soorten en vogels. Om
zicht te krijgen in de grootste risico' s is gebruik gemaakt

Foto Natuurmonumenten

Input voor prioritering uit het beheerplan
Naardermeer
Het beheerplan bevat een lijst van verstoringsfactoren
gepubliceerd door het ministerie van EZ (http://www.
synbiosys.alterra.nl/Natura2000) waarvoor de meeste
beschermde habitattypen en soorten in het betreffende
natura 2000 gebied (zeer) gevoelig zijn. Deze bevatten
onder andere de volgende bedreigingen(zie ook bijlage 3):
Voor de habitattypen:
Verzuring door N depositie uit de lucht
Vermesting door N depositie uit de lucht
•
Verzilting
•
Verdroging
Voor habitatsoorten:
Oppervlakteverlies
•
Versnippering
Verontreiniging
Verstoring door mechanische effecten
Voor een enkele habitatsoort:
Verandering stroomsnelheid
Verandering dynamiek substraat
Verstoring geluid
Verstoring trilling
•
Optische verstoring
Bewuste verandering soortensamenstelling
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In het concept beheerplan zijn de activiteiten geanalyseerd die de hiervoor genoemde effecten veroorzaken. Uit
de analyse blijkt dat bemesting/stikstofemissie wordt
gesignaleerd als activiteit met mogelijke significante
effecten op de beschermde soorten en habitats in het
gebied. Het beheerplan Naardermeer verschaft belangrijke input waarmee toezicht en handhaving ingekaderd
en toegespitst kunnen worden. Echter, om te prioriteren
tussen handhavend optreden tegen overtredingen, is
gebruik gemaakt van kennis uit het veld.

Workshop Risicoanalyse
Op 29 september 2015 kwamen medewerkers van
handhavingsinstanties actief in het betreffende Natura
2000 gebied bij elkaar om een risicoanalyse uit te voeren";
Tijdens deze workshop brachten partners hun ervaring
uit het veld in, om een ranglijst van risico's op te stellen.
Leidend bij de ranglijst was het negatieve effect van
bepaalde overtredingen op de ISHD en de kans dat een
dergelijke overtreding kan plaatsvinden.
Overtredingen met zowel grote negatieve effecten als
hoge kans om plaats te vinden kregen een hogere prioriteit
voor de gezamenlijke handhavingsaanpak. Uit de risicoanalyse bleken 6 overtredingen als meest risicovol voor
het behalen van de doelstellingen uit het beheerplan (zie
box 1)5. In het kader van de risicoanalyse zijn ook doelgroepen per soort overtreding gedefinieerd. De doelgroepen zijn de gebruikers van het gebied die geneigd zijn
om de risicovolle overtredingen (bewust of onbewust) te
plegen. De gezamenlijke nalevingsstrategie doelt er op
om het aantal en de ernst van de overtredingen te verminderen en wordt direct toegespitst en toegepast op de
verschillende doelgroepen (zie hoofdstuk 3).
2.3 C O N S E Q U E N T I E S VAN P R I O R I T E R I N G
De prioriteiten die ten grondslag liggen aan het handhavingsplan vormen het kader waar samenwerking en
afstemming tussen handhavingsinstanties plaatsvindt.
Deze thema's zullen ook verder vertaald worden naar een
jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma. Prioritering is echter geen exclusiviteit. Toezicht op andere
activiteiten en handhaving van andere overtredingen
wordt hiermee beslist niet uitgesloten.

4) Deelnemers waren: gemeenten Hilversum, Gooise Meren
(Bussum, Muiden Naarden), Weesp, de omgevingsdienst Flevoland
Gooi en Vechtstreek, Waternet, Natuurmonumenten, de Provincie
Noord-Hol land en de politie eenheid Midden Nederland, District Gooi
en Vechtstreek..
5) Evenementen/Vuurwerk zijn toegevoegd als zesde prioriteit
aangezien deze naast potentiële bedreiging voor het Natura 2000
ISHD ook deel uitmaakt van de provinciale brede samenwerkingsagenda voor handhaving.

BOX1:
PRIORITEITEN V O O R HANDHAVING

NAARDERMEER:
1 Depositie veehouderij en depositie bemesting;
2 Dumping;
3 Verstoring,
4 Grondwateronttrekking;
5 Bodemverontreiniging;
6 Evenementen (incl. vuurwerk).
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. WAT IS EEN NALEVN
IGSSTRATEGE
I?
Voorlichting, toezicht en handhaving zijn instrumenten
om de naleving van wettelijke voorschriften te bevorderen.
Een gezamenlijke nalevingsstrategie zal samenhang
tussen de activiteiten van handhavingsinstanties
verhogen, doeltreffende samenwerking stimuleren en
tegenstrijdige benadering richting de burgers en
bedrijven i n het N2000 gebied Naardermeer voorkomen.
In de nalevingsstrategie wordt beschreven welke acties door
partijen worden ondernomen om gewenst gedrag aan te
moedigen (of ongewenst gedrag te ontmoedigen). De
strategie kent de volgende componenten:
De preventiestrategie - gericht op het voorkomen van
overtredingen door de inzet van instrumenten die de
bewustheid stimuleren en de verleiding tot overtreding
verminderen. Te denken valt aan communicatieve maatregelen treffen, fysieke inrichting aanpassen en gewenst
gedrag belonen.
De toezichtstrategie - gericht op het krijgen en houden van
zicht op het naleefgedrag en de beweegredenen voor het
gedrag. Toezicht kan zich ook richten op het ongedaan
maken van overtredingen, bijvoorbeeld i n een stappenplan handhaving: eerst waarschuwing en termijn om
ongedaan te maken.
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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. Deze benadering
heeft ook consequenties voor het stellen van de prioriteiten. Het gaat 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 interventies het naleefgedrag kunnen verbeteren.
De inzet gaat vooral op de bewuste en calculerend overtreder.
3.2 T O T S T A N D K O M I N G
NALEVINGSSTRATEGIE
Op 26 november 2015 kwamen medewerkers van handhavingsinstanties actiefin het gebied Naardermeer bij
elkaar om de nalevingsstrategie voor het gebied op te
stellen. Partijen brachten kennis over doelgroepen en de
motieven van door hun geconstateerde gedragingen bij
elkaar, om daaraan passende maatregelen te koppelen,
die gewenst gedrag zullen stimuleren. Per handhavingsprioriteit zijn de relevante doelgroepen onderscheiden,
gebaseerd op de mate van kennis van de regels (bewustheid) en de motivatie om te overtreden. Aan de verschillenden profielen van de doelgroep zijn vervolgens passende
strategieën/maatregelen gekoppeld om deze overtredingen te verminderen.

strafrechtelijke handhavingsstrategie
(sancties)

Toezicht- en bestuurlijke handhavingsstrategie
(sancties)

Preventiestrategie en zeifregjlering

Gedragsprofiel

Strategieproriel
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3-3 D E N A L E V I N G S S T R A T E G I E IN H E T
NATURA 2000 GEBIED N A A R D E R M E E R

De vertaling van de nalevingsstrategie per risico/
doelgroep wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.
1 Nalevingsstrategie stikstof depositie/uitloging veehouderijen en bemesting
Doelgroep

Agrariërs illegaal
bemesten

Agrariër illegale
depositie

Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie

Toezicht

Handhaving
(sancties)
Bestuursrecht/
privaatrecht

Strafrecht

"Goed nieuws" brief bij Voorlichting websites
Surveilleren (tijdens
goede toestand na
(Waternet
verbodsperiode)
controles illegale lozing
Programmatische aan- Bedrijfsbezoeken
pak stikstof (PAS) voorlichting (doorlinken
bestaande sites)

Subsidie intrekken

Officiële
waarschuwing

nvt.

Provinciale registratie
vergunningen nieuwe
stallen

Subsidie intrekken

Database RVO/NVWA
(mestboekhouding)

Bestuursdwang

PAS voorlichting (doorlinken bestaande sites)

Dwangsom
Proces-verbaal
Bestuursdwang

Officiële
waarschuwing

Dwangsom
Proces-verbaal

Intrekken vergunning
Onderling afgestemde
toezicht ('signaalkaart')
Samenwerking

Pachtsanctie

2 Nalevingsstrategie dumping
Doelgroep

stimulatie gewenst
gedrag

Preventie

Toezicht

Bestuursrecht

Strafrecht

Burger/recreant

nvt.

Meteen opruimen en
netjes bijhouden
(rommel trekt rommel
aan)

Surveilleren, signalen
bij gemeente, politie
Waternet, NM en GAD.
Estafette.

Dwangsom

Officiële
waarschuwing

Meteen opruimen en
netjes bijhouden

Surveilleren, signalen
bij gemeente, politie
Waternet, NM en CAD
Estafette.

Subsidies korten

Agrariër

n.v.t.

Handhaving
(sancties)

Bestuursdwang
Proces-verbaal
Officiële
waarschuwing

Dwangsom
Proces-verbaal
Bestuursdwang
Intrekken vergunning

Dumper van afval en/of
drugsafval

nvt.

Meteen opruimen en
netjes bijhouden
(ingeval van drugs
politie inschakelen)

Surveilleren, signalen
bij gemeente, politie
Waternet, NMenGAD.
Estafette.

Dwangsom
Bestuursdwang

Officiële
waarschuwing (bij
afval) Proces-verbaal
Start strafrechtelijk
traject en Opsporing
dumper

Handhavingsplan Natura 2000 Naardermeer 2016-202
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3 Nalevingsstrategie verstoring
Doelgroep

Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie

Toezicht

Handhaving
(sancties)
Bestuursrecht/
privaatrecht

Strafrecht

Intrekken vergunning
Dwangsom
Bestuursdwang

Officiële
waarschuwing
Proces-verbaal

Organisator
festiviteiten

nvt.

Informeren over N2000 Controleren
gebied
vergunning

Recreanten

nvt.

Informeren over N2000 Surveilleren
gebied
Plaatsten borden

Terrein Beherende
Organisatisatie(TBO)

n.v.t.

n.v.t.

Controleren

Dwangsom
Bestuursdwang

Officiële
waarschuwing
Proces-verbaal

Omwonenden
Crossers
Bedrijfjes starten
zondervergunning
Paardenbak zonder
vergunning

n.v.t.

Informeren over N2000
gebied

Surveilleren,
meldingen en klachten
controleren

Dwangsom
Bestuursdwang

Officiële

Agrariër

n.v.t.

n.v.t.

Surveilleren,
meldingen en klachten
controleren

Dwangsom
Bestuursdwang
Korten subsidie

Officiële
waarschuwing
Proces-verbaal

Stropers f«.f

n.v.t.

n.v.t.

Surveilleren

Dronebestuurder

n.v.t.

Informeren over N20(D0 Oog en oor
gebied

Aannemer

n.v.t.

Informeren over N2000 Surveilleren
gebied
Controleren
Voorwaarden
opnemen in contract
bij inhuur

Honden bezitters
bewust/onbewust

n.v.t.

Stimulering aangewezen gebieden door
hondentoilet.
Bebording
Hekken, sluisjes,
rooster met brede
afstand.
Zorgen voor alternatieven voor hondenlosloop gebieden
buiten N2000 gebieden

Controleren

Officiële
waarschuwing
Proces-verbaal

waarschuwing
Proces-verbaal

Intrekken jachtvergunning
Proces-verbaal
IBN
Officiële
waarschuwing
Proces-verbaal
IBN
Dwangsom
Officiële
Bestuursdwang Korten waarschuwing
betaling
Proces-verbaal

Officiële
waarschuwing
Proces-verbaal
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4 Nalevingsstrategie grondwateronttrekking/Laegieskamp
Doelgroep

Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie

Toezicht

Bestuursrecht

Strafrecht

Aannemers /
kelderbouwers

n.v.t.

Betrekken relevante
instanties bij de
beoordeling van
vergunningsvraag
(PNH VVGB, Waternet
en gemeente)

Doelgericht
surveilleren
Vergunning en meldingen controleren
Signaal en klachttoezicht uitvoeren door
alle handhavende
instanties

Dwangsom
Bestuursdwang
Stilleggen onttrekking

Officiële
waarschuwing

Handhaving
(sancties)

Handhaving
(sancties)

Proces-verbaal

5 Nalevingsstrategie bodemverontreiniging
Doelgroep

Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie

Toezicht

Bestuursrecht

Strafrecht

Bedrijven

n.v.t.

n.v.t.

Signaleren
Projectmatige aanpak
Surveilleren

Dwangsom
Bestuursdwang

Officiële
waarschuwing

Particulieren

n.v.t.

voorlichting algemeen
factsheets, websites

Signaleren
Projectmatige aanpak
Surveilleren

Dwangsom
Bestuursdwang

Officiële
waarschuwing

Beheerders
sportvelden

n.v.t.

Proactief, nieuwe
ontwikkeling reinigen
kunstgras, benaderen
en voorlichten. Door
gemeenten, waternet,
milieudienst, in gebied
Leagieskamp

Signaleren
Projectmatige aanpak
Surveilleren

Dwangsom
Bestuursdwang

Officiële
waarschuwing

Opnemen in pachtcontracten (bewust)

Signaleren
Projectmatige aanpak
Surveilleren

Proces-verbaal

Proces-verbaal

Agrariërs

n.v.t.

Proces-verbaal

Dwangsom
Bestuursdwang
Cross compliance
(korten subsidie)

Officiële
waarschuwing
Proces-verbaal

6 Nalevingsstrategie e v e n e m e n t e n en vuurwerk
Doelgroep

Stimulatie gewenst
gedrag

Preventie

Festiviteiten en
evenementorganisaties

n.v.t.

Gemeenten informeren Surveilleren en
noodzaak vergunnings- signaleren
aanvraag Nbwet

Toezicht

Handhaving
(sancties)
Bestuursrecht

Strafrecht

Dwangsom

Officiële
waarschuwing

Bestuursdwang
Proces-verbaal
Intrekken vergunning
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M O N I T O R I N G

9-XI

E N

E V A L U A T I E

16 I

4.1 WAT WORDT GEMONTIORD EN
WAAROM?
Monitoring en evaluatie van het handhavingsplan is
nodig om zicht te krijgen i n de uitvoerbaarheid en de
doeltreffendheid van de afgesproken nalevingsstrategie.
Verandering i n 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 i n de gewenste richting gaan en kan
eventueel vroegtijdig aanpassingen van het plan teweegbrengen.
Het handhavingsplan is een van de maatregelen/
instrumenten binnen het beheerplan om het realiseren
van de doelen die i n het beheerplan gesteld worden te
bewaken. Bij de monitoring/evaluatie 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.
Bij de monitoring ligt het accent op de registratie van
ingezette activiteiten door de handhavingsinstanties en
gesignaleerde overtredingen i n hetbeheerplangebied. Bij
de evaluatie ligt het aan het beoordelen of de gehanteerde
risicoanalyse voor de handhavingsstrategie(nog) geldig
is, of de uitvoering conform de geplande inzet heeft
plaats gevonden en of de gehanteerde nalevingsstrategie
doeltreffend is. Monitoring levert dus de input voor de
evaluatie, waarbij een nieuwe risicoanalyse kan
plaatsvinden.
De volgende tabel geeft het monitoring/evaluatieplan aan:
Tabel 4.1: Monitoringsschema
Wat

Hoe

Wanneer

Door w i e

Uitvoerbaarheid HUP/
Nakomen van afspraken

Registratie van preventieve-/
toezicht- handhavingsactiviteiten

Halfjaarlijks

Alle partners
Coördinatie PNH

Geldigheid risicoanalyse (en
eventuele hervattingen
daarvan)

Overleg tussen HH-instanties
onderling en met ecologen
(beleid)

jaarlijks (najaar)

Coördinatie PNH

Doeltreffendheid nalevingsstrategie^'

Registratie klachten en
handhavingsverzoeken (trends)

Halfiaarlijks

Alle partners

Ratio surveillance/PV (trends)

Jaarlijks

Alle partners

De (tussentijds)evaluatie van het handhavingsplan zal
afgestemd worden met de planning van de evaluatie van
het totale beheerplan.
De evaluatie van de uitvoeringsprogramma's zal jaarlijks
plaatsvinden ter voorbereiding van het nieuwe uitvoeringsprogramma.
6) Mede daarvoor is het belangrijk om doelen van het handhavingsplan SMART te formuleren. Dat kan in absolute aantallen geuit
worden (bijv. "niet meer dan x verzoeken tot HH perjaar, niet meer
dan X overtredingen...") of relatief ("dalende trends van x% t.o.v. vorig
Jaar ).
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NAAR HET H A N D H A V I N C S U I T V O E R I N C S
PROGRAMMA

18 1
5-1 N A A R U I T V O E R I N G S P R O G R A M M A

De nalevingsstrategie wordt vertaald naar het uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
Het uitvoeringsprogramma bevat de concrete acties die
partners zullen ondernemen, verdeeld naar de relevante
seizoenen, inzetbare uren en samenwerkingsafspraken'.
De samenwerkingsafspraken zullen zowel van reguliere
als projectmatige aard zijn.
De reguliere afspraken betreffen het handelen conform de
nalevingsstrategie door de samenwerkende handhavingsorganisaties afzonderlijk en het beroep op eikaars
krachten bij relevante overtredingen.
De projectmatige afspraken betreffen specifieke
afgestemde acties (b.v. estafettes) die een specifieke doelgroep of soort overtredingen wil aanpakken.
Het uitvoeringsprogramma wordt gemonitord door de
provinciale regisseur en wordt jaarlijks geactualiseerd.

7) De inzet van de omgevings-Zuitvoeringsdiensten wordt in het
kader van hun opdracht bepaald.
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N2000 met gemeentegrenzen

Bron Provincie Noord Holland

}^^M Provincie
Noord-Holland

Sector Kennis en Beleidsevaiuaii»

' Per 1 januari 2016 zijn Bussum, Naarden en Muiden gefuseerd in de Gemeente Gooise Meren.
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Copyright Kadaster
Formaat A ï
Projectnf !2I Ï 7 0

Handhavingsplan Natura 2000 Naarderr

321 I Provincie Noord-Holland t 21

•> (

Grondeigenaren

Legenda
|_

Grensgemeenten

~ )

N2000t4M-derm^r

petcelen

y

\

r

'^--i.

.-^^^

Muiden

^"^^

GERECHTIGD

BUREAU BEHEER LANDBOUWGRONDEN IPROVINCIE NOORD-HOLLANO»>

COMMISSARISSEN DER ZANDPADEN

DE NATIONALE GRONDBANK N V
I
DE NIEUWE KEVERDIJKSCHE POLDER GELEGEN ONDER DE GEMEENTEN WEESPERKARSPEL EN MUIDEN
DE STAAT

^

I

I DE VERENIGING STAD EN LANDE GOOILAND
I GEMEENTE BUSSUM

^

' GEMEENTE HIL\/ERSUM ^

I GEMEENTE MUiOEN
I GEMEENTE NAARDEN
I

GEMEENTE WEESP

^

'

W

6 6

S

P

GEMEENTE WIJDEMEREN '

I

HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

I IPOLDER B I N N E N D I J K S C H E ' O V E R S C H E E N S C H E BERGER EN MEENT MUIDEN DF NAARDEN
I (PROVINCIE NOORD-HOLLAND

I ' STICHTING GOOISCH NATUURRESERVAAT

VERENIGING TOT BEHOUDVAN NATUURMONUMENTEN IN NEDERLJVND
VWTERSCHAP DRECHT EN VECHT

^

BKFTTICULIER BEZIT

WIjde me ren

H i I v^er s u m

I Noord-Holland
Provincie

Bron Provincie Noord

Holland

Sector Kennis en Beleidsevaluatie

* Per 1 januari 2016 zijn Bussum, Naarden en Muiden gefuseerd in de Gemeente Gooise Meren.

Datum 2 8 - 0 9 - 2015
Copyright Kadaster
Formaat A4
Projectnr
3520S2

"I

HET AANWIJZINCBESLUIT

BIJLACE

Handhavingsplan Natura 20OO Naardermeer 2016-2O21 I Provincie Noord-Holland | 23

Programmadirectie Natura 2000 | PDN/2013-094 j 094 Naardermeer

Natura 2 0 0 0 - g e b i e d

Naardermeer

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);
Gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2013/26/EU van 16 november 2012 op grond van Richtlijn
92/43/EEG van de Raad, tot vaststelling van een zesde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair
belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEU 2013, L 24/379);
Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20);
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:
Artikel 1
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L
206) wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de
naam: Naardermeer.
2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone Is aangewezen voor de volgende natuurlijke
habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire habitattypen zijn met een
sterretje (*) aangeduid:
H3140
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
H3150
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
H4010
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H6410
Grasland met t^olinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (t^olinion caeruleae)
H7140
Overgangs- en trilveen
H91D0
*Veenbossen
3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de volgende soorten
opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire soorten zijn met een sterretje (*)
aangeduid:
H1016
Zeggekorfslak {Vertigo moulinsiana)
H1082
Gestreepte waterroofkever {Graphoderus bilineatus)
H1134
Bittervoorn (R/7odeus amarus)
Hl 149
Kleine modderkruiper {Cobitis taenia)
H1903
Groenknolorchis (/./pans loeselii)
H4056
Platte schijfhoren (Anisus vorticulus)
Artikel 2
Het besluit tot aanwijzing van het gebied N a a r d e r m e e r als speciale beschermingszone in de zin van artikel
4. eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand
(PbEG L 103) van 29 oktober 1986 (J. 4755; Stcrt. 1986, nr. 214) wordt als volgt gewijzigd:
a. de begrenzing van het aangewezen gebied wordt op de in paragraaf 3.3 van de Nota van toelichting,
zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit beschreven wijze gewijzigd;
b. de Nota van toelichting wordt ingetrokken en vervangen door de Nota van toelichting, zoals bedoeld in
artikel 3, eerste lid, van dit besluit;
c. de in de aanhef bedoelde speciale beschermingszone geldt als te zijn aangewezen voor de volgende
vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 2009/147/EG:
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d.

e.

A029
Purperreiger {Ardea purpurea)
A197
Zwarte stern (Chlidonias niger)
de in de aanhef bedoelde speciale beschermingszone geldt als te zijn aangewezen voor de volgende
trekkende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel 4, tweede lid, van Richtlijn
2009/147/EG:
AO 17
Aalscholver {Phalacrocorax carbo)
A041
Kolgans (/4nser a/ö//ro/7s)
A043
Grauwe gans {Anser anser)
A292
Snor (Locustella luscinioides)
A298
Grote karekiet (Acroceptialus arundinaceus)
de kaart voor zover van toepassing op het in de aanhef genoemde besluit wordt ingetrokken.

Artikel 3
1. Dit besluit gaat vergezeld van een Nota van toelichting inclusief bijlagen en een kaart die integraal deel
uitmaken van dit besluit.
2. De in de artikelen 1 en 2 genoemde speciale beschermingszones vormen samen het Natura 2000-gebied
Naardermeer, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de zin van artikel 10a, tweede lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in de Nota van toelichting.
Artikel 4
1. De bekendmaking van dit besluit geschiedt in de Staatscourant.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
w.g. Sharon A.M. Dijksma
d.d. 23 mei 2013

Dit aanwijzingsbesluit en de daarbij behorende Nota van toelichting worden gedurende zes weken ter inzage
gelegd. De exacte periode en locatie worden vermeld in de bekendmaking die wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en in de advertentie die wordt gepubliceerd in gedrukte media en op internet.
Het aanwijzingsbesluit kan digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000.

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar
voren hebben gebracht of die het redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te
hebben gebracht, kunnen gedurende zes weken na de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.
http://www.synbiosvs.aiterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/094/N2K094_DB%20HV%20Naardermeerpdf
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http;//www.synbiosvs.alterra.nl/natura20oo/gebiedendatabase.aspx?subj=n2l<S.groep=8«.id=n2k94S.topic=gevoeligheid
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Het beheerplan van een Natura 2000 gebied geeft aan welke bestaande activiteiten in het gebied negatieve gevolgen hebben op
het realiseren van de Natura 2000 instandhoudingsdoeleinden (ISHD). In de beheerplannen worden de bestaande activiteiten
aangeduid als huidig gebruik. Voor dit gebruik is een indeling gemaakt in de volgende vier categorieën:
1
Vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten zonder specifieke voorwaarden;
2 Vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten met specifieke voorwaarden;
3
Activiteiten die apart vergunningplichtig blijven;
4
Niet-vergunningplichtige activiteiten zonder specifieke voorwaarden; of Niet-vergunningplichtige activiteiten met
specifieke voorwaarden.
In categorie 1 en 2 vervangt het beheerplan voor bepaalde activiteiten de vergunningplicht, al dan niet onder specifieke voorwaarden die in het beheerplan zijn opgenomen. Voor activiteiten in categorie 3 geldt een aparte vergunningplicht. En in
categorie 4 zijn activiteiten opgenomen die op zichzelf niet vergunningplichtig zijn voor zover de activiteiten op dezelfde wijze
worden voortgezet of voor zover de activiteiten onder specifieke voorwaarden worden uitgevoerd.
In het algemeen geldt dat als men zich bij de uitvoering van de activiteiten niet aan de voorwaarden (uit het beheerplan) houdt
en/of vergunningplichtige activiteiten zonder of niet conform vergunning uitvoert, handhaving aan de orde kan zijn.
Uitgebreide beschrijving van de categorieën, activiteiten en/of voorwaarden zijn in het beheerplan te vinden.

H A A R L E M , M E I 2016

