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Rijkswaterstaat (RWS) en Royal HaskoningDHV werken aan de conceptontwerpbeheerplannen voor de drie Natura 2000-gebieden in de Noordzee.
Op donderdag 27 februari kwamen stakeholders bij elkaar in een strandtent
in Zandvoort om een frisse blik te werpen op het plan.
Ondanks het ruige zeeweer waren er vanuit diverse hoeken van het land
vertegenwoordigers van verschillende sectoren aanwezig. Denk aan
stakeholders van natuurorganisaties, watersport, visserij en producenten en
brancheverenigingen van olie en gas op de Noordzee. Ook waren er
vertegenwoordigers van bevoegd gezag, zoals het ministerie van Landbouw,
Natuur en Wetenschap en van beheerder Rijkswaterstaat. Een mooie
afspiegeling van betrokken partijen met veelal een eigen kijk op het
beheerplan.
Activiteiten in de Natura 2000-gebieden
Na een kort voorstelrondje neemt projectleider David Nieuwenhuis van
Rijkswaterstaat het woord. Hij legt uit dat tijdens deze sessie wordt gesproken
over de Natura 2000-gebieden en de activiteiten die daarin plaatsvinden. Voor
visserij, scheepvaart en windenergie kunnen in deze beheerplannen geen
maatregelen worden opgenomen, zo legt hij uit. De beheerplannen verwijzen
naar wetgeving of andere processen waarin deze activiteiten wél worden
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beoordeeld, wanneer dit van invloed is op de instandhoudingsdoelstellingen.
Hierop komt direct een reactie uit de zaal: iemand oppert dat het slim is om
niet alleen te verwijzen, maar om ook uit te leggen hoe die activiteiten, zoals
visserij, passen in het geheel. Want, zo klinkt het, het gaat immers om het doel
en niet om de activiteiten. Het is voor het doel niet van belang waar of bij wie
welke verantwoordelijkheden zijn neergelegd. Nieuwenhuis antwoordt dat
RWS dit idee zeker zal overwegen.
Jassen en sjaals
Het zet meteen de toon voor de rest van de bijeenkomst. De genodigden zijn
geïnteresseerd en goed geïnformeerd en zetten hier en daar kritische
kanttekeningen bij de presentatie. Wie praat, blaast wolkjes warme lucht de
ruimte in, want in de strandtent is het op deze gure februaridag flink koud. Een
voor een trekken de aanwezigen hun jas aan of doen ze hun sjaal om. Het doet
geen afbreuk aan de sfeer onderling. Het feit dat iedereen blijft zitten en actief
deelneemt toont de betrokkenheid van de stakeholders.
Beheerplanproces in vogelvlucht
Na de introductie leidt Nieuwenhuis de aanwezigen in vogelvlucht door het
proces van het opstellen van een beheerplan. Er liggen nu conceptontwerpbeheerplannen, waarin de hoofdstukken over uitvoering nog
ontbreken. De komende tijd worden die uitvoeringsplannen (voor onder
andere monitoring, handhaving en communicatie) opgesteld. Rond de kerst
moeten de complete ontwerpbeheerplannen klaar zijn. Na terinzagelegging en
vaststelling door bevoegd gezag liggen er begin 2021 definitieve
beheerplannen. Dit proces roept bij de stakeholders wat vragen op. Worden zij
nog betrokken bij het vervolg van dit proces? Komt er nog een
consultatieronde over de uitvoeringsplannen? Een evaluatiemoment, een jaar
na invoering van het beheerplan, lijkt meerdere aanwezigen een goed idee. Nu
is het zo dat alle beheerplannen standaard na drie jaar wordt geëvalueerd.
Voor een aantal stakeholders is dit te laat, die willen eerder kunnen ingrijpen,
bijvoorbeeld op het gebied van handhaving. Het is duidelijk dat ze graag
betrokken worden bij de invulling van de plannen. RWS legt uit dat de
uitvoeringsplannen wel onderdeel uitmaken van het beheerplan, maar dat
hierop formeel geen inspraak mogelijk is. Zo kunnen deze plannen worden
herzien als dat nodig is, zonder dat het beheerplan hiervoor moet worden
aangepast. Desalniettemin zal RWS voor de invulling van de
uitvoeringsplannen verschillende stakeholders benaderen om mee te denken.
Pakket aan maatregelen
Audrey van Mastrigt is vanuit Royal HaskoningDHV betrokken bij het opstellen
van de beheerplannen. Voor elk van de Natura 2000-gebieden presenteert Van
Mastrigt de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijke knelpunten en effecten,
welke activiteiten vergunningplichtig zijn of niet, en de voorgestelde
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maatregelen. Een stakeholder vraagt zich af hoe je vooraf beoordeelt of het
pakket van maatregelen daadwerkelijk iets bijdraagt aan je doelen. Deze vraag
leidt tot wat verwarring in de zaal. Want helemaal zeker weten doe je het
nooit. Deze voorwaarden en maatregelen zijn opgesteld aan de hand van
kennis en informatie die nu voorhanden is. Je kunt nooit honderd procent
zeker zijn dat dit maatregelenpakket werkt. Daarom worden beheerplannen
tijdens de uitvoering gemonitord en kunnen maatregelen en voorwaarden bij
een volgend beheerplan weer worden bijgesteld. Deze uitleg leidt tot
tevredenheid bij de meeste aanwezigen, die aangeven graag betrokken te
blijven, ook als het beheerplan straks wordt uitgevoerd.
Commentaar tot 1 april
Nieuwenhuis sluit de presentatie af met een overzicht van het proces de
komende maanden. Tot 1 april kan er schriftelijk commentaar worden
geleverd op de teksten. Hiervoor hebben de stakeholders een
commentaartabel ontvangen. Daarna verwerkt RWS het commentaar op de
conceptteksten. Ook worden de komende maanden de uitvoeringsplannen
geschreven en toegevoegd aan de conceptplannen. In de zomer volgt er dan
een commentaarronde voor het complete ontwerpbeheerplan. Het officiële
gedeelte van de bijeenkomst is hierbij afgelopen. Het lijkt de wereld op zijn
kop: de jassen kunnen nu uit. Want het is tijd voor lunch in de naastgelegen –
verwarmde – ruimte.
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