Beheerplan Natura 2000-gebieden
NoordZEE-EEZ

Op de Noordzee, in de Nederlandse
Exclusieve Economische Zone (EEZ),
liggen drie gebieden met grote
natuurwaarde: de Doggersbank, de
Klaverbank en het Friese Front. Om
hier diersoorten en hun leefgebieden
te beschermen, zijn de gebieden door
het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen
als Natura 2000-gebieden. Als grootste beheerder van de Noordzee heeft
Rijkswaterstaat (RWS) de taak om deze
bescherming vorm te geven, rekening
houdend met economische en recreatieve belangen. Daartoe stelt RWS een
beheerplan op, dat de voorwaarden
beschrijft waaronder er activiteiten
mogelijk zijn in de gebieden.

Eerste stap beheerplan: Doeluitwerking en Nadere
Effecten Analyse
Als eerste stap wordt de onderbouwing voor het beheerplan
opgesteld. Deze onderbouwing bestaat uit een:
1. Doeluitwerking: de algemeen geformuleerde instandhoudingsdoelen in de aanwijzingsbesluiten worden vertaald naar concrete
omstandigheden die voor diersoorten en hun leefgebieden nodig
zijn;
2. Nadere Effecten Analyse (NEA): een inventarisatie van activiteiten
die plaatsvinden in de gebieden en de (gecumuleerde) effecten
van deze activiteiten op de instandhoudingsdoelen. De NEA is een
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, zonder inspraak. De
uitkomsten delen we met betrokken partijen.
Doel is om de Doeluitwerking en de NEA nog in 2018 af te ronden.

Wat gebeurt er daarna?
Na de Doeluitwerking en de NEA start RWS met het opstellen van
het beheerplan. Daarin stelt RWS de voorwaarden voor activiteiten
en de instandhoudingsmaatregelen vast. Voldoet een activiteit aan
de beheerplanvoorwaarden en wordt deze opgenomen in het
beheerplan? Dan hoeft geen vergunning op basis van de Wet
Natuurbescherming te worden aangevraagd. In het beheerplan
worden geen visserijmaatregelen opgenomen: buiten de driemijlszone is alleen de Europese Commissie (EC) bevoegd om zulke
maatregelen te nemen. De visserijmaatregelen moeten met
instemming van andere lidstaten met visserijbelangen in de
gebieden bij de EC worden ingediend. Voor de Doggersbank, de
Klaverbank en het Friese Front heeft het ministerie van LNV al regels

voor de visserij opgesteld, in overleg met (internationale)
stakeholders, ngo’s en kennisinstituten (FIMPAS-project). RWS legt
een concept van het beheerplan ter inzage, voordat het definitief
wordt vastgesteld.
Doggersbank

Wie betrekken we bij de totstandkoming van het
beheerplan?
Bij het opstellen van het beheerplan overlegt RWS met partijen die
actief zijn op de Noordzee, zoals scheepvaartorganisaties, natuurorganisaties, offshorebedrijven en vertegenwoordigers van recreatieactiviteiten. Ook heeft RWS contact met buurlanden Duitsland,
Denemarken, Engeland en België. Hoewel visserijmaatregelen
buiten het beheerplan vallen, zijn vissers voor RWS een belangrijke
partij in de gebieden. Daarom zal ook voor hen het beheerplan
proces zo transparant mogelijk zijn.

Klaverbank

Meer informatie

Friese Front

Meer informatie over het beheerplan Natura 2000 NoordZEE-EEZ is
te vinden op www.rwsnatura2000.nl.
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Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de
Europese Unie (EU). Dit netwerk vormt de hoeksteen van
het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit. De
Nederlandse regering heeft ruim 150 Natura 2000-gebieden
aangewezen, waaronder de Doggersbank, de Klaverbank en
het Friese Front in de EEZ.
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De Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) is het
Noordzeegebied buiten onze territoriale wateren, tot 370
kilometer uit de kust.
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