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1 Inleiding en leeswijzer 

 

Inleiding 

In deze nota van antwoord beantwoorden de Gedeputeerde Staten van Noord-

Brabant (GS) de zienswijzen op het ontwerp-beheerplan gebied Kampina en 

Oisterwijkse Vennen. Het ontwerp-beheerplan beschrijft de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen en de wijze waarop deze doelen behouden kunnen 

worden. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-

beheerplan ter inzage gelegd om kennis te kunnen nemen van reacties naar 

aanleiding van de voorstellen in het ontwerp-beheerplan. De reacties op het 

ontwerp-beheerplan zijn in deze nota van antwoord opgenomen en zijn verwerkt 

in het definitieve beheerplan. 

 

Proces 

De inspraakprocedure van het ontwerp-beheerplan Kampina en Oisterwijkse 

Vennen is aangekondigd met een kennisgeving in de Staatscourant op 13 oktober 

2015. Van 13 oktober tot en met 24 november 215 was het mogelijk om een 

zienswijze in te dienen op het ontwerp-beheerplan. Belanghebbenden konden in 

deze periode schriftelijk, via internet of mondeling reageren op het ontwerp-

beheerplan.  

Op 20 oktober 2015 is er een informatieavond georganiseerd in Udenhout. 

Tijdens deze avond was er een informatiemarkt waar deskundigen rondliepen 

voor de beantwoording van vragen en waar informatiemateriaal ter beschikking 

werd gesteld. 

 

Inspraak 

In totaal zijn er 10 zienswijzen ontvangen van verschillende organisaties, 

waarvan er één werd ingediend onder het ontwerpbeheerplan Kempenland-

West. De zienswijzen gingen bijvoorbeeld over bereikbaarheid en 

natuurbrandpreventie in bossen, de verantwoordelijkheden en rollen ten aanzien 

van uitvoering van instandhoudingsmaatregelen, de verdeling van de 

ontwikkelingsruimte met betrekking tot PAS, afspraken over monitoring en 

uitvoering, het beregeningsbeleid, vergunningverlening voor 

natuurherstelmaatregelen en grondverwerving. Daarnaast werd een aantal 

zienswijzen ingediend met tekstuele wijzigingen van het ontwerp-beheerplan. 



 

Nota van Antwoord Natura 2000  3/27 

 

 

Vervolgprocedure 

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben het beheerplan 

gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen vastgesteld na de verwerking van de 

zienswijzen. Tegen het besluit om het beheerplan vast te stellen, is beroep 

mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 

beheerplan voor het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen wordt 

vastgesteld voor een periode van maximaal zes jaar. In die periode worden de 

ontwikkelingen in het gebied en de resultaten van de maatregelen gevolgd. Naar 

aanleiding van een evaluatie kan de geldigheid van het beheerplan met 

maximaal zes jaar worden verlengd. 

 

Leeswijzer 

In deze nota van antwoord wordt de zienswijze individueel beantwoord. Per 

zienswijze worden de vragen weergegeven, gevolgd door de beantwoording 

van de zienswijzen. Daarin wordt aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot 

een aanpassing van de tekst in het uiteindelijke beheerplan.  

Een aantal algemene zaken is in het beheerplan doorgevoerd, zoals het 

toevoegen van bijlagen met betrekking tot de getekende uitvoeringsovereenkomst, 

waterhuishoudkundige maatregelen en PAS-gebiedsanalyse. Daarnaast werd een 

aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.  
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2  Beantwoording van zienswijzen 

 

Zienswijze 01 

 

Zienswijze 

1. Er zijn ruiter- en menroutes in het gebied die intensief worden gebruikt, 

maar ruiters en menners worden in paragraaf 2.7.2. (Recreatie) niet 

vermeld. De indiener verzoekt ruiters en menners op te nemen op dit punt 

net als het toevoegen van 'Paardensport' aan 'Wandelen en Fietsen'. 

Daarbij ruiter- en menroutes opnemen. Eventueel contact opnemen over 

tabel 9 (overzicht beheermaatregelen) over dit onderwerp. 

Antwoord 

1. Uw voorstel voor een tekstwijziging wordt als volgt verwerkt in het 

beheerplan, paragraaf 2.7.2. tekst eerste alinea "wandelaars en fietsers'' 

wordt gewijzigd in "wandelaars, fietsers, ruiters en menners"; tekst tweede 

alinea "wandelen en fietsen" wordt gewijzigd in "wandelen, fietsen en 

ruitersport". 

 

Zienswijze 02 

 

Zienswijze 

1. In het betreffende plangebied van het Ontwerpbeheerplan Kampina en 

Oisterwijkse Vennen is de bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding 

Tilburg Noord-Best in eigendom en beheer bij de organisatie van indiener 

gesitueerd. 

2. Bij bestudering van de stukken hebben wij geconcludeerd dat hierin geen 

rekening is gehouden met de aanwezigheid van deze 

hoogspanningsverbinding. Bij geplande werkzaamheden door derden 

welke zijn gesitueerd in de belemmerde strook langs de 

hoogspanningsverbinding, dient vooraf schriftelijk advies bij de 

netwerkbeheerder te worden ingewonnen ten aanzien van de 

mogelijkheden en de veilige uitvoering hiervan. Daarnaast voert de 

netwerkbeheerder ook zelf (onderhouds)werkzaamheden uit aan deze 

hoogspanningsverbinding. Hierbij is het van belang dat de masten gelegen 
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in het plangebied te allen tijde bereikbaar dienen te blijven. Wij verzoeken 

u om bij de vaststelling van het beheerplan onze belangen te waarborgen 

en het in de bijlage gevoegde standaard uitvoeringsprotocol te verwerken 

in het beheerplan. 

Antwoord 

Het klopt dat er geen vermelding is gemaakt van de 

hoogspanningsverbinding Tilburg Noord - Best (150kV) in het beheerplan. 

Er is overigens wel rekening gehouden met de aanwezigheid van deze 

bestaande hoogspanningsleiding en de beperkingen die uit de 

aanwezigheid hiervan voortvloeien. We passen de tekst aan en vermelden 

deze hoogspanningsleiding in paragraaf 2.7.3. en 5.2.2 over de 

infrastructuur in het gebied in het beheerplan, overeenkomstig de 

vermelding van andere infrastructuur. Het reeds bestaande beheer van de 

35m brede strook onder de hoogspanningsleiding zal in het beheerplan 

worden vrijgesteld, onder voorwaarde van het werken conform de 

Gedragscode (op basis van door Tennet opgestelde uitvoeringsprotocol). 

Nieuwe activiteiten zullen moeten worden getoetst middels een voortoets 

zoals in het uitvoeringsprotocol beschreven. 

 

Wijziging paragraaf 2.7.3 

 

De Oisterwijkse Bossen worden aan de westzijde over een lengte van ca. 

een kilometer doorsneden door de hoogspanningsverbinding Tilburg 

Noord - Best (150kV). 

 

Wijziging paragraaf 5.2.2 

 

Beheer 35m strook onder hoogspanningsverbinding 

De Oisterwijkse Bossen worden aan de westzijde over een lengte van circa 

een kilometer doorsneden door de hoogspanningsverbinding Tilburg 

Noord - Best (150kV). Voor de oprichting en instandhouding van de 

hoogspanningsverbinding zijn destijds met de betrokken grondeigenaren 

zakelijk rechten van opstal overeengekomen waarin een zogenaamde 

belemmerde strook is vastgelegd. In dit geval betreft de belemmerde strook 
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een strook grond met een breedte van 17,5 meter ter weerszijden van de 

hartlijn van de hoogspanningsverbinding (derhalve een totale breedte van 

35 meter). Bij het bestaande beheer van de strook onder de 

hoogspanningsleiding worden, indien wordt gewerkt volgens de 

gedragscode, effecten zoveel mogelijk voorkomen en is een zorgvuldige 

werkwijze geborgd. 

 

Geel Een mogelijk (significant) negatief effect wordt met genoemde 

voorwaarden voorkomen en/of door in dit beheerplan 

geborgde maatregelen weggenomen. Op basis van dit 

beheerplan is de activiteit vrijgesteld van vergunningplicht.  

 

Zienswijze 03 

 

Zienswijze 

1. De inspreker vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van het bos voor 

hulpdiensten en de begaanbaarheid van de paden voor zwaar verkeer 

(hulpdiensten). 

2. De inspreker merkt op dat er in het ontwerpbeheerplan geen maatregelen 

zijn opgenomen met betrekking tot natuurbrandpreventie, terwijl een 

onbeheersbare natuurbrand een enorm risico vormt voor de zeldzame dier- 

en plantensoorten van het gebied. De inspreker verzoekt dan ook dringend 

om deze beleidslijn te heroverwegen en de in de zienswijze voorgestelde 

maatregelen ten aanzien van natuurbrandpreventie op te nemen in het 

beheerplan. 

 

Antwoord 

1. Een goede bereikbaarheid van het bos voor hulpdiensten is van groot 

belang. Het Natura 2000-beheerplan richt zich op de Europese 

verplichtingen (instandhoudingsdoelstellingen), dit plan is niet de plek waar 

bereikbaarheid van het bos aan de orde komt. 

2. Calamiteiten zoals een natuurbrand maken in principe geen onderdeel uit 

van het Natura 2000-beheerplan. Het beheerplan is gericht op 

instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit zoals dat inmiddels 

onherroepelijk is vastgesteld. Bestrijding van calamiteiten (zoals 
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bosbranden) is geen onderdeel van de doelstellingen van een beheerplan 

voor een Natura 2000-gebied. Een natuurbrand kan zowel nadelig als 

voordelig zijn voor het bereiken van de doelstellingen van het beheerplan. 

Om deze redenen kan brandpreventie of de aanleg van voorzieningen 

voor brandpreventie niet als beheermaatregel worden opgenomen. Dit laat 

onverlet dat betrokken partijen een plan voor natuurbrandpreventie kunnen 

opstellen en dat dit afgestemd dient te zijn met de doelstellingen uit het 

Natura 2000-beheerplan. 

 

Zienswijze 04 

 

Zienswijze 

1. Volgens indieners hebben GS besloten om rond vier N2000-gebieden 

waaronder Kampina & Oisterwijkse Vennen, geen ontwikkelruimte 

beschikbaar te stellen. Een deel van de bedrijven ligt dicht bij Loonse en 

Drunense Duinen en de Kampina. Zij kunnen geen gebruik maken van 

ontwikkelruimte die ter beschikking staat. In een convenant met Noord-

Brabant en Limburg is echter afgesproken dat er ontwikkelruimte zou 

komen door het toepassen van techniek. Die afspraken hebben tot 

aanzienlijke reducties geleid. Dit is volgens de indiener een schending van 

de afspraken. De indiener verzoekt om het besluit terug te draaien. 

2. Op pagina 56 staat terecht dat grondwateronttrekking voor beregening en 

drainage nauwelijks van invloed voor grondwaterstand is. Toch is er een 

grote zone waarbinnen beregeningsputten niet mogelijk zijn. Het is de 

verantwoordelijkheid van het waterschap om de zone opnieuw te 

beoordelen. 

3. Ten aanzien van ‘Bestaand gebruik’ heeft indiener het verzoek om op te 

nemen dat regulier agrarisch gebruik geen effecten heeft op N2000 

doelstellingen, in plaats van vermelding van alleen ploegen en zaaien bij 

bestaand gebruik. 

4. Er is geen tabel beschikbaar over hoe de ontwikkelruimte voor de PAS is 

verdeeld. De indiener verzoekt om deze tabel ook op te nemen. Uit 

tabellen in andere beheerplannen blijkt dat prioritaire projecten 

buitenproportioneel veel behoefte aan ontwikkelruimte hebben. Dit is niet in 

verhouding tot de becijferde bijdrage aan de depositie. Van landbouw 
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wordt extra inspanning gevraagd, maar verantwoordelijkheid moet bij 

iedere sector liggen. De hoogte voor prioritaire projecten is 

disproportioneel groot. 

5. Vanwege besluit GS van 1 juli zijn alle maatregelen die van invloed zijn 

op agrarische percelen buiten het N2000-gebied niet meer bespreekbaar; 

tegen die maatregelen zal ZLTO zich verzetten. 

Antwoord 

1. De beschikbare ontwikkelingsruimte, de verdeling en de beleidsregel PAS 

zijn onderdeel van de landelijke PAS en de provinciale uitwerking 

daarvan. Deze staan los van het beheerplan. Het beheerplan verwerkt de 

vastgestelde gebiedsanalyse en maatregelen vanuit de gebiedsanalyse, 

maar geeft geen aanvullend beleid/kader in relatie tot stikstof. De PAS-

gebiedsanalyse heeft separaat van het ontwerp-beheerplan ter inzage 

gelegen. Zienswijzen op de PAS-gebiedsanalyse zijn in het kader van dat 

traject beantwoord en hebben mogelijk geleid tot aanpassingen van de 

gebiedsanalyse. Meer informatie over de PAS vindt u op 

www.pas.natura2000.nl. 

2. De zonering voor grondwateronttrekkingen maakt geen onderdeel uit van 

het beheerplan. Dit is een besluit van Waterschap de Dommel, op basis 

van de aan het waterschap toegedeelde taken en bevoegdheden. Naar 

onze mening sluiten de teksten in het beheerplan ten aanzien van 

beregeningen en het beleid van het waterschap goed op elkaar aan. Het 

beleid van de waterschappen gaat uit van beschermingszones rond 

Natura 2000-gebieden waarbinnen een stand-still beleid ten aanzien van 

beregening van kracht blijft, terwijl buiten deze zones het beleid voor 

beregenen flexibeler is. Om de Natura 2000-gebieden voldoende te 

beschermen zijn robuuste beschermingszones rondom Natura 2000-

gebieden opgesteld. De grenzen van de beschermingszones zijn getrokken 

op basis van een worst-case scenario aan de hand van de meteorologische 

gegevens over langere termijn en daaruit de extremen en maximaal 

toelaatbare daling van stijghoogten of fluxen. De waterschappen hebben 

met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de Brabantse 

Milieufederatie en de terreinbeheerders op 31 januari 2014 een 
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intentieovereenkomst getekend waarin de uitgangspunten van het beleid 

zijn bekrachtigd. 

3. In het beheerplan zijn de huidige activiteiten in en rondom het Natura 

2000-gebied getoetst, waaronder ook agrarische activiteiten. Deze 

activiteiten kunnen worden voortgezet, mits binnen vergunningen en wet- en 

regelgeving. Voor nieuwe en gewijzigde activiteiten is het toetsingskader 

beschreven in hoofdstuk 6. In het beheerplan zijn projecten en activiteiten 

beschreven die nadelige effecten kunnen hebben. Het is echter niet 

mogelijk om in een beheerplan generieke uitspraken te doen over overige 

reguliere landbouwactiviteiten. 

4. De tabel maakt onderdeel uit van de PAS. Deze wordt niet opgenomen in 

het beheerplan. De toedeling van ontwikkelruimte maakt onderdeel uit van 

de procedure voor vaststelling van de PAS. Het is geen onderdeel van het 

beheerplan en wordt dus ook niet meegenomen in de procedure tot 

vaststelling van het beheerplan. 

5. Mocht er in de toekomst sprake zijn van natschade of grondverwerving 

(aankoop en pachtvrij maken) dan is het uitgangspunt hiervoor een 

vrijwillige onderhandeling. In dat geval zullen tijdens diverse gesprekken 

verschillende alternatieven verkend worden. Als een bedrijf gevestigd is op 

grond die verworven moet worden om de instandhoudingsdoelen te 

behalen, dan krijgt de eigenaar hiervan bericht van de uitvoerende partij. 

Het is aan de eigenaar en zijn/haar adviseurs om bedrijfs- en persoonlijke 

belangen tijdens deze gesprekken goed naar voren te brengen. Uiteraard 

heeft het waterschap oog voor ieders belangen en zal zo mogelijk met de 

eigenaar meedenken. Slechts een beperkt aantal gronden dat benodigd is 

voor het uitvoeren van de PAS-herstelmaatregelen, zal op basis van 

volledige schadeloosstelling worden verworven. Hierover zal individueel 

contact opgenomen worden met de betreffende grondeigenaren. 

Zienswijze 05: vervallen 

 

Zienswijze 06 

 

Zienswijze: 
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1. De indiener stelt dat het nodig is gebleken om meer in detail afspraken te 

maken over verantwoordelijkheden en rollen ten aanzien van uitvoering 

van instandhoudingsmaatregelen, met name de maatregelen die nodig zijn 

voor het schonen van Galgeven, Staalbergven en Voorste Goorven, 

onderzoek naar verwijderen sliblaag Grote Kolkven, vooronderzoek met 

name hydrologie zure vennen en verwijderen slib voor Ansemven en 

Glasven. 

2. Voorstel om over het nieuwe Beregeningsbeleid van 1 maart 2015 in alle 

beheerplannen op te nemen in paragraaf 7.3: “Waterschap De Dommel 

heeft 1 maart 2015 nieuw beregeningsbeleid vastgesteld. Doel van het 

nieuwe beregeningsbeleid is de grondwatervoorraad te beschermen ten 

behoeve van het behoud en herstel van grondwaterafhankelijke 

natuurwaarden in Natura-2000 gebieden en gelijktijdig een economisch 

gezonde agrarische bedrijfsvoering te behouden. Onderdeel van het 

'nieuwe' beleid is het voortzetten van het stand-still beleid binnen 

beschermingszones rondom Natura 2000-gebieden, gecombineerd met 

een flexibeler beregeningsbeleid buiten deze zones. Het beleid biedt 

voldoende zekerheid dat het niet ten koste gaat van de 

instandhoudingsdoelen. De beschermingszones rondom Natura 2000-

gebieden worden ook door de Provincie Noord-Brabant gebruikt bij de 

uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998. Hiervoor is de 

beleidsregel Natuurbeschermingswet 1998 beregenen uit grondwater in 

juli 2014 door de provincie vastgesteld. Meer informatie is te vinden op 

www.brabant.nl/beregening." 

3. De indiener verzoekt om duidelijke en concrete monitoringsafspraken op te 

nemen in de beheerplannen. Gevraagd wordt om duidelijkheid over de 

verantwoordelijkheid meten grondwaterkwaliteit (voorstel 

verantwoordelijke is provincie), verantwoordelijkheid monitoring vennen 

(nieuwe afspraken terreinbeheerder, waterschap en provincie is nodig) en 

verantwoordelijkheden monitoring natte habitatsoorten en habitattypen (nu 

geen KRW-verplichting). 

Antwoord 

1. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de Natura 2000-partners 

samen een uitvoeringsprogramma opstellen voor de 
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instandhoudingsmaatregelen. Hierbij worden maatregelen uit beheerplan, 

uitvoeringsovereenkomst en PAS-gebiedsanalyse geconcretiseerd en 

gesynchroniseerd. Bij de uitwerking kunnen nieuwe afspraken gemaakt 

worden door de Natura 2000-partners over trekkerschap en uitvoering. 

2. De tekst van het beheerplan wordt geactualiseerd en vervangen door de 

tekst zoals voorgesteld door indiener.  

3. Voor alle Natura 2000-monitoring, ook voor het bepalen van de 

grondwaterkwaliteit, worden zoveel mogelijk de gegevens gebruikt die met 

bestaande meetnetten (bijvoorbeeld SNL, NEM, KRW, provinciaal 

bodemnet, provinciaal beleidsmeetnet verdroging, gegevens van 

waterschappen, gegevens van TBO’s) verzameld worden. In de 

uitvoeringsovereenkomst die tussen Natura 2000-partners (waaronder 

provincie en waterschap) is gesloten, zijn de verantwoordelijkheden en 

taken t.a.v. monitoring vastgelegd. De provincie voert de regie en is er 

verantwoordelijk voor dat de noodzakelijke abiotische data beschikbaar 

komt. In de uitvoeringsovereenkomst is ook vastgelegd hoe met problemen 

in de uitvoering moet worden omgegaan. 

 

Wijzigingen: 

Beregeningsbeleid opnemen in beheerplan: 

“Waterschap De Dommel heeft 1 maart 2015 nieuw beregeningsbeleid 

vastgesteld. Doel van het nieuwe beregeningsbeleid is de 

grondwatervoorraad te beschermen ten behoeve van het behoud en 

herstel van grondwaterafhankelijke natuurwaarden in Natura 2000- 

gebieden en gelijktijdig een economisch gezonde agrarische 

bedrijfsvoering te behouden. Onderdeel van het 'nieuwe' beleid is het 

voortzetten van het stand-still beleid binnen beschermingszones rondom 

Natura 2000-gebieden, gecombineerd met een flexibeler 

beregeningsbeleid buiten deze zones. Het beleid biedt voldoende 

zekerheid dat het niet ten koste gaat van de instandhoudingsdoelen. De 

beschermingszones rondom Natura 2000-gebieden worden ook door de 

Provincie Noord-Brabant gebruikt bij de uitvoering van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Hiervoor is de beleidsregel 

Natuurbeschermingswet 1998 beregenen uit grondwater in juli 2014 door 
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de provincie vastgesteld. Meer informatie is te vinden op 

www.brabant.nl/beregening." 

 

Zienswijze 07 

 

Zienswijze 

1. Het verzoek is om jacht onder nieuwe Wet Natuurbescherming te openen. 

Jacht is van belang voor behalen natuurdoelen en schadebestrijding.  

2. Verzoek agrarische activiteiten binnen en buiten de inrichting op percelen 

in en buiten N2000-gebieden toe te staan in beheerplan.  

3. Indiener verzoekt dat bestaand gebruik overdraagbaar moet zijn.  

4. Melkveewet: onvrijwillig vermindering van landbouwgrond met 

bijbehorende schade wordt toegerekend aan de onttrekker. De indiener 

wijst op het belang van compenserende landbouwgrond bij onttrekking, in 

plaats van schadevergoeding.  

5. Indiener verzoekt om na te gaan of alle PAS-meldingen correct zijn 

ingevoerd.  

6. De elektronische bekendmaking heeft niet alle leden bereikt (strijd met art. 

3.4 Awb). Niet alle leden hebben echter de informatie ontvangen 

(dekkingsgebied mails beperkt gebleven tot 's-Hertogenbosch). Indiener 

meldt dat een wildgroei aan websites die vindbaarheid moeilijk maakt. 

7. De indiener verzoekt om de postcode van de indiener van de zienswijze in 

nota van antwoord te vermelden. 

 

Antwoord 

1. Het beheerplan wordt op basis van huidige wet- en regelgeving 

vastgesteld. In het beheerplan wordt niet voorgesteld om verandering in de 

huidige regels voor de jacht door te voeren. In paragraaf 5.2.2. staat 

beschreven dat de huidige activiteiten jacht, beheer en schadebestrijding 

zijn toegestaan met genoemde voorwaarden en dan vrijgesteld zijn van 

vergunningplicht. Jacht wordt gereguleerd door de Flora- en faunawet. 

Deze wet wordt straks vervangen door de nieuwe natuurwet (Wet 

Natuurbescherming). In deze inspraakprocedure was het mogelijk om een 

zienswijze in te dienen voor het Natura 2000-ontwerpbeheerplan, het is 

niet mogelijk om in te spreken op de Wet Natuurbescherming. Predatie is 
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geen bedreiging voor het halen van de instandhoudingsdoelen. Om deze 

reden is geen verwijzing naar de inhoud van het faunabeheerplan 

opgenomen. 

2. In het beheerplan zijn de huidige activiteiten in en rondom het Natura 

2000-gebied getoetst, waaronder ook agrarische activiteiten. Deze 

activiteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden voorgezet, 

hiervoor geldt algemene wet- en regelgeving. Emissie van meststoffen 

wordt via de PAS geregeld. Voor nieuwe en gewijzigde activiteiten is het 

toetsingskader beschreven in hoofdstuk 6 van het ontwerpbeheerplan. 

3. Het beheerplan resulteert niet in een wijziging in het bestaand agrarisch 

gebruik of in bestemmingswijzigingen. Bestaand gebruik is niet 

persoonsgebonden, maar wel plaatsgebonden. Overdraagbaarheid naar 

andere personen van het bestaand gebruik wordt dan ook niet geregeld in 

het beheerplan. Dit neemt niet weg dat op andere wijze de Nb-wet 

vergunning feitelijk op een ander kan overgaan. 

4. Mocht er in de toekomst sprake zijn van grondverwerving (aankoop en 

pachtvrij maken), dan is het uitgangspunt hiervoor een vrijwillige 

onderhandeling. In dat geval zullen tijdens diverse gesprekken 

verschillende alternatieven verkend worden. Als een woning/bedrijf 

gevestigd is op grond die verworven moet worden om de 

instandhoudingsdoelen te behalen, dan krijgt de eigenaar hiervan bericht 

van Waterschap de Dommel. Het is aan de eigenaar en zijn/haar 

adviseurs om bedrijfs- en persoonlijke belangen tijdens deze gesprekken 

goed naar voren te brengen. Uiteraard heeft het Waterschap oog voor 

ieders belangen en zal zo mogelijk met de eigenaar meedenken. Slechts 

een beperkt aantal gronden dat benodigd is voor het uitvoeren van de 

PAS-herstelmaatregelen, zal op basis van volledige schadeloosstelling 

worden verworven. Hierover zal individueel contact opgenomen worden 

met de betreffende grondeigenaren. 

5. De meldingensystematiek is onderdeel van de PAS en staat los van het 

beheerplan. De PAS-gebiedsanalyse heeft separaat van het ontwerp-

beheerplan ter inzage gelegen. Zienswijzen op de PAS-gebiedsanalyse 

zijn in het kader van dat traject beantwoord en hebben mogelijk geleid tot 

aanpassingen van de gebiedsanalyse. Voor meer informatie zie het 

Programma Aanpak Stikstof en de bijbehorende nota van antwoord. 
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6. De bevoegde gezagen vinden het spijtig dat de elektronische 

bekendmaking niet helemaal goed is gegaan. Toch is er voldoende 

mogelijkheid geweest om kennis te nemen van het voornemen. De website 

waar in de bekendmaking naar wordt verwezen bevat de actuele 

relevante informatie. Op 7 oktober is in een breed scala aan kranten 

geadverteerd over de inloopbijeenkomsten en inspraakprocedure voor de 

Brabantse Natura 2000-gebieden. Voor Kampina & Oisterwijkse Vennen is 

geadverteerd in Brabants Dagblad en Stadnieuws. Op 13 oktober is de 

Kennisgeving terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplannen 

Brabant gepubliceerd in de Staatscourant. Uiteraard heeft het ook op de 

website van provincie en op www.natura2000.nl/inspraak gestaan. 

Bevoegde gezagen zijn van mening dat belanghebbenden hiermee 

voldoende zijn geïnformeerd. De provincie heeft zowel met 

bekendmakingen via het internet als de organisatie van een 

informatieavond belanghebbenden voldoende mogelijkheden geboden om 

benodigde informatie op te halen. 

7. Alle indieners van een zienswijze krijgen per brief reactie op hun 

zienswijze toegezonden. Bij deze brief is een zogenaamde Nota van 

Antwoord gevoegd waarin de antwoorden op zienswijzen eenvoudig 

terug te vinden zijn. Het anonimiseren van de zienswijzen is verplicht in 

verband met de privacywet. Voor de Nota van Antwoord op de 

zienswijzen is het echter niet van belang dat ook andere partijen de 

identiteit van de indiener van een zienswijze kunnen achterhalen. Als de 

locatie van de woning of het bedrijf van de indiener van belang is voor de 

ingediende zienswijze, dan wordt dit vermeld. 

Zienswijze 08 

 

Zienswijze 

Algemene zienswijzen voor elk beheerplan  

1. In diverse plannen constateren we dat beheerplannen, PAS-herstelstrategie, 

uitvoeringsovereenkomsten, beschikkingen en interne uitvoeringplanning 

niet meer (volledig) synchroon lopen. Het lijkt ons een goede zaak als de 

provincie het initiatief neemt om te komen tot een synchronisatie en 

actualisatie van genoemde documenten. 
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2. PAS-maatregelen die in 2015 gepland staan mogen formeel pas na 

vaststellen Beheerplan (BP) uitgevoerd worden (mogelijk vertraging). Hoe 

mee om te gaan bij strakke uitvoeringsvensters, vergunning en subsidie- 

eisen.? 

3. Er is een overlap tussen SNL, PAS-BP, Life Interreg, Leefgebieden, GGOR-

Venherstel, aankoopsubsidie: de indiener verzoekt om een richtlijn voor 

subsidieaanvragen bij overlap. 

4. Verzoek om een vrijstelling van een passende beoordeling of minimale 

toetsing bij niet in Beheerplan opgenomen herstelmaatregelen.  

5. Monitoring hydrologie ten behoeve van PAS-indicatoren. Voorstel voor 

aanvullend gebruik langjarige gegevens meetnet terreinbeheerders.  

6. Exoten bedreigen ook N2000-habitats en -soorten: graag in alle plannen 

bepaling over exoten, om exotenbestrijding ook met N2000-middelen aan 

te pakken. 

7. Door een wijziging van de Wet Luchtvaart vallen kortgezegd drones tot 25 

kg niet meer onder Provinciale Nota Luchtvaart. Voor 1 juli was het niet 

mogelijk om in een straal van 2000 meter rondom een N2000 gebied 

zonder TUG-vergunning te landen of op te stijgen. Dat betekent in de 

praktijk dat nu na 1-7-2015 nagenoeg overal met toepassing van de 

nieuwe regels voor beroepsmatig en recreatief gebruik bijna overal mag 

worden gevlogen. Gelet op de hausse aan dronebezitters en de eerste 

negatieve ervaringen (verstorend en privacy schendend voor recreanten en 

verstorend voor fauna) stellen wij voor dat in het BP een bepaling wordt 

opgenomen in de strekking met bijgevoegd voorbeeld: 

“Het gebruik van drones (alle gewichtsklassen) is een vergunning plichtige 

activiteit binnen een N2000-gebied. Een vrijstelling voor bepaald gebruik 

kan verleend worden aan terreinbeheerders voor het gebruik van drones 

ten behoeve van monitoring, beheer en inrichting van hun terreinen.”  

8. Specifiek voor Kampina en Oisterwijkse Vennen constateert de indiener de 

volgende onjuistheden:  

a) Inlaat Staalbergeven en Winkelsven verspreid over document nog steeds 

als dat het constant gebeurt. Beide vennen nu al meerdere jaren niets 

ingelaten. pH wordt gevolgd en alleen inlaat als pH < 5. Het is dus een 

gewenste mogelijkheid en bij Winkelsven eigenlijk momenteel niet 

mogelijk (door kwaliteit inlaatwater). 
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b) Staalbergven (zoals thans verwoord in Natuurvisie Kampina-Oisterwijkse 

bossen en vennen 2015- 2033 : “Het Staalbergven kan een 

natuurgerichte zwemlocatie blijven, als een kwaliteitsimpuls, 

extensivering en landschappelijke inpassing goed worden ingevuld. 

Zowel gelet op het ven zelf als de omgeving. Een natuurgerichte 

zwemlocatie dus, extensief geëxploiteerd door de gemeente Oisterwijk. 

Natuurmonumenten streeft op termijn naar verplaatsing van de 

chloorbaden naar een primaire zwemfaciliteit in de gemeente Oisterwijk 

of omgeving.” 

c) Habitattypen kaart (pag. 24) toch nog vraagtekens, zie ook kaarten in 

bijlage 2.4: 

 Lammervennen zijn volgens indiener goede zure vennen, Brandven en 

Diaconieven veel minder? 

 Zandbergsvennen lijken nog steeds deels zwakgebufferd op kaart? 

 Hele Belversven is zwakgebufferd. 

 Op Banisveld geen droge heide. 

d) Uitspraken over Dodaars zijn niet juist, in deel Kampina nog maar 13 

paren. In OB&V zijn er dan ook nog circa 11 paren. Frans van Erve 

heeft dit jaar 2015 geteld in het hele gebied, de gegevens volgen nog. 

e) Taigarietgans komt ook nog steeds terug in de teksten, maar er zijn 

slecht beperkte waarnemingen in de afgelopen jaren. 

f) Kolkvennen staan er in als om te vormen/herstellen naar zwakgebufferd 

+ vissers er vanaf, wij hebben dit als volgt in onze Natuurvisie 2015-

2033 verwoord: “Omdat het Groot Kolkven in potentie een 

zwakgebufferd ven is, kan herstel plaatsvinden door verbetering van de 

waterkwaliteit door baggeren en zonder sportvisserijactiviteiten. Dit komt 

niet alleen het Groot Kolkven zelf ten goede, maar het water wordt ook 

geschikt om de drie centrale vennen beter te bufferen. Een volledige 

sanering is uitvoerbaar maar kostbaar. Gedeeltelijk saneren en splitsen 

in een hengelsportdeel en venherstelgedeelte zal onderzocht worden op 

kosten en baten. De komende jaren wordt er geen sanering voorzien. 

Op termijn wil Natuurmonumenten alle opties openhouden om het Groot 

Kolkven te herstellen. Daarbij is van belang dat er voor de sportvissers 

een goed alternatief wordt gevonden. De gemeente Oisterwijk heeft 

hierin een belangrijke rol.” 
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g) Het vrijstellen van oeverszones vennen wordt nog steeds op veel plekken 

beschreven alsof het integraal zal gebeuren (tot 30m uit de oever). Dat 

is dus niet de planning. 

h) De aanpassing van recreatiezonering wordt nog steeds op enkele 

plekken genoemd. Dat is niet de bedoeling. 

i) De plannen voor systeemherstel komen terug, maar er wordt ook op veel 

plekken geschreven als of het nog niet duidelijk is. 

j) Lijst/overzicht herstelmaatregelen in 4.3.4. is kort en niet geheel juist 

(hebben bij laatste versie niet op gereageerd, dat zat onduidelijk in 

hoofdstuk). Relatie met tabel pagina 74 en ook voor PAS-maatregelen is 

niet duidelijk en lijkt afwijkend. 

k) In het hoofdstuk ‘huidige activiteiten’ is het onderdeel over verdroging 

(pagina 54) erg ingekort ten opzichte van vorige versie.  

l) In hetzelfde hoofdstuk is de uiteenzetting over lozingen (pagina 61) 

afwijkend van de vorige versie. Hier is relatie met systeemherstel, er 

wordt onder andere gesteld dat herstel van blauwgraslanden in 

overstromingszone van beek niet mogelijk zou zijn. 

m) In hoofdstuk ‘vergunningverlening en handhaving’ wordt nog steeds niets 

vermeld over inlaat Staalbergven en Winkelsven. 

n) De kaart Visie in bijlage 2.3 klopt niet en bevat onduidelijkheden. Het 

zijn daarbij hoofdzakelijk maatregelen, maar die komen niet allemaal 

terug in de maatregelenlijst. 

o) De kaart Voorkomende soorten in bijlage 2.5 klopt niet. Onder andere 

de kerngebieden dodaars niet juist aangegeven. 

p) Er is een discrepantie/geen duidelijke link tussen de maatregelen in de 

tabel op pagina 74, de financiële tabel van ons en de PAS-maatregelen. 

q) Voormonitoring is sterk gebouwd op SNL-gegevens. Op zich goed plan, 

maar dit is voor de N2000-doelsoorten/typische soorten en 

Habitatsoorten niet voldoende. Het is nog onduidelijk wie zorgt voor 

ontbrekende gegevens en welke gegevens dat precies zijn. 

r) Op pagina 79 wordt onder het kopje Programmatische Aanpak Stikstof 

beschreven dat er jaarlijks een veldbezoek zal zijn om toestand van 

gebied vast te leggen. Wie neemt het initiatief, wat wordt er vastgelegd, 

wie zorgt voor de verslaglegging, wanneer vindt dit plaats? 

s) Op pagina 79 onder kop Tijdlijn: 
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 Er staat dat bij de vaststelling van het beheerplan gebruik is gemaakt 

van de actuele gegevens. Dat is niet het geval. Onder andere voor 

dodaars zijn de cijfers heel anders dan in beheerplan genoemd. Het 

opnieuw verzamelen van recente gegevens eind 2015 zou betere 

nulmeting zijn. 

 Bij de monitoring per jaar wordt alleen gesproken over vissen, 

waterkwaliteit en vegetatiestructuur. Waar/wanneer wordt gesproken 

over de overige soorten? 

t) In bijlage 3 op pagina 114, onder Verandering stroomsnelheid: 

uitspraken over de kwaliteit van het beekwater in relatie tot de inundatie 

van de blauwgraslanden. Uit praktijkonderzoek in het kader van het 

herstel van NNP Beerze, is gebleken dat de huidige waterkwaliteit 

tijdens hoogwatersituaties waarbij het beekwater over voldoende grote 

oppervlakten en met voldoende herhaling en verblijftijd en lange 

stroombanen, zodanig voorbezonken is dat het geen negatief effect 

meer heeft op de huidige blauwgraslanden en broekbossen. Mits de 

waterkwaliteit op het niveau van 2008 blijft of beter wordt, zien wij 

geen belemmering voor hydrologisch systeemherstel inclusief 

meandering en overstroming, als belangrijk beek begeleidende en 

processen en voorwaarde voor herstel van hydrologie.  

u) In bijlage 3 op pagina 115, onder verandering populatiedynamiek: er 

bestaan gerede vermoedens dat met de toename van het aantal 

broedende en zich zeer territoriaal gedragende Canadese ganzen op 

de vennen, dit ten koste kan zijn gegaan van de aantallen broedparen 

van onder andere dodaars. 

v) In bijlage 4 op pagina 119, in de tweede alinea: zijn we het nu wel of 

niet eens met wat hier staat over de drinkwaterwinning Oirschot? Wij 

zijn nog steeds van mening dat niet uit te sluiten is dat het pompstation 

Oirschot een dusdanig verlaging van de stijghoogte van het tweede 

Wvp heeft veroorzaakt, dat daarmee lokaal kwelvensters uit tweede 

Wvp en tegendruk op freatisch grondwater sterk zijn verminderd. Ook 

de huidige grondwatermodellen laten onder Smalbroeken nog sterke 

daling van tweede Wvp zien, die eigenlijk niet anders verklaard kan 

worden.  
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w) Bijlage 8 Typische soorten: vrijwel niets van eerdere opmerkingen over 

soorten die ook voorkomen is verwerkt. 

x) Bijlage 6 Monitoring: 

 Vanuit SNL-monitoring worden niet standaard alle typische soorten 

gemonitord. Wat moet aanvullend gedaan worden (per habitattype)? 

 Een aantal habitattypen wordt niet apart onderkend als beheertype, dus 

vanuit SNL-inventarisatie is er geen onderscheid. Hoe dienen we 

hiermee om te gaan? 

 Hoe/wat wordt bedoeld met meten van de kwaliteit van het leefgebied 

(welke parameter gaat dit over)?  

 

Antwoord 

1. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de Natura 2000-partners 

samen een uitvoeringsprogramma opstellen voor de 

instandhoudingsmaatregelen. Hierbij worden maatregelen uit beheerplan, 

uitvoeringsovereenkomst en PAS-gebiedsanalyse geconcretiseerd en 

gesynchroniseerd. 

2. De PAS-maatregelen mogen ook uitgevoerd worden voor vaststelling van 

het beheerplan. De uitvoeringsovereenkomst voorziet in mogelijkheden om 

de planning van de beheermaatregelen aan te passen 

3. De subsidieaanvragen zijn geregeld in andere documenten en maken geen 

onderdeel uit van het beheerplan. Dit geldt ook voor de overige 

genoemde regelingen en wetgeving. 

4. De provincie gaat niet akkoord met het voorstel van indiener. De vrijstelling 

of vereenvoudigde procedure is niet mogelijk voor mogelijk 

vergunningsplichtige activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het 

beheerplan. 

5. In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over beschikbare 

meetgegevens van de terreinbeheerders. De voorgestelde wijze sluit daar 

op aan. De overeenkomst voorziet in mogelijkheden voor gebruik van 

meetgegevens van terreinbeheerders, voor monitoring doeleinden. In het 

kader van de overeenkomst wordt hierover met alle betrokken partijen 

overlegd.  

6. In het beheerplan is wel voorzien in de bestrijding van exoten. In het 

algemeen geldt dat als uit monitoring blijkt dat de 
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instandhoudingsdoelstellingen niet worden gehaald, er aanvullende 

maatregelen moeten worden genomen.  

7. Drones kunnen optische en geluidsverstoring geven. Daarnaast worden de 

drones ergens opgelaten, daar vindt betreding plaats van mogelijk 

kwetsbare habitattypen. Voor vogels kunnen geluid en optische verstoring 

relevante factoren zijn zoals beschreven in hoofdstuk 5.1. Effecten zijn op 

voorhand dan ook niet uit te sluiten en het vliegen met drones kan 

vergunningsplichtig zijn. Een mogelijke vergunningplicht geldt in 

algemeenheid voor nieuwe activiteiten in en rond het gebied. De kaders 

voor (nieuwe) activiteiten worden in hoofdstuk 6 beschreven. 

8.  

a) De tekst met betrekking tot inlaat water in Staalbergeven en 

Winkelsven is aangepast in relevante passages. Hierin is 

opgenomen dat inlaat alleen gebeurt als pH lager is dan 5, maar 

dat inlaat de laatste jaren niet heeft plaatsgevonden. 

b) De visie van Natuurmonumenten op zwemmen in Staalbergeven is 

toegevoegd in pararaaf 2.7.2. 

c) Het bepalen van het actueel voorkomen van habitattypen gebeurt 

op basis van vegetatiekarteringen en de daarbij geldende landelijke 

definities, welke zijn opgenomen in de Profielendocumenten (zie 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/). In sommige 

gevallen kan dit leiden tot een ander habitattype dan dat op basis 

van het beheer- of ambitietype verwacht zou kunnen worden. In het 

Verantwoordingsdocument van de Natura 2000-gebieden in Noord-

Brabant is aangegeven welke bronnen zijn gebruikt en wat de 

overwegingen zijn geweest om de habitattypen in verschillende 

Brabantse Habitatrichtlijngebieden te begrenzen. In 2017 wordt de 

Habitattypekaart voor de uitgangssituatie aangepast op basis van 

de recent beschikbaar gekomen informatie. Uw informatie zal dan 

worden meegenomen. 

d) Uit de tellingen van de heer Van Erve blijkt inderdaad dat er in het 

deel Kampina nog maar 13 broedparen voorkomen. We zullen de 

tekst van het beheerplan hierop aanpassen. 

e) In het aanwijzingsbesluit is een doelstelling voor deze soort 

opgenomen en daarom wordt er op verschillende plekken in het 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/


 

Nota van Antwoord Natura 2000  21/27 

 

beheerplan aandacht aan besteed. Het is echter bekend dat er 

slechts beperkte waarnemingen zijn in de afgelopen jaren, in de 

tekst op pagina 28 staat vermeld dat het maximaal om enkele 

tientallen exemplaren gaat.  

f) De visie van Natuurmonument op de Kolkvennen is verwerkt in 

paragraaf 2.7.2; 4.2.1 en 5.2.2. 

g) 8g, 8h, 8i, 8j, 8p - In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat 

de Natura 2000-partners samen een uitvoeringsprogramma 

opstellen voor de instandhoudingsmaatregelen. Hierbij worden 

maatregelen uit beheerplan, uitvoeringsovereenkomst en PAS-

gebiedsanalyse geconcretiseerd en gesynchroniseerd. Bij de 

uitwerking kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden door de 

Natura 2000-partners over trekkerschap en uitvoering. De 

maatregel recreatiezonering wordt verwijderd. 

k) In de vorige versie zaten veel dubbelingen in tekst tussen paragraaf 

5.1.2 en 5.2.2. De tekst met betrekking tot toetsing huidige 

activiteiten is nu alleen opgenomen in paragraaf 5.2.2. 

l) De tekst met betrekking tot lozingen is gelijk gebleven, er is alleen 

een categorie aan toegevoegd. Voor lozingen is dat rood, omdat 

significante effecten niet op voorbaat zijn uit te sluiten. De tekst met 

betrekking tot de uitbreiding van blauwgrasland is aangepast. “In 

het verleden was uitbreiding van blauwgrasland in 

overstromingsgebieden niet mogelijk door slechte waterkwaliteit.” 

m) In hoofdstuk vergunningverlening worden kaders geschetst voor 

vergunningverlening. Inlaat van water in Staalbergven en 

Winkelsven staat (onder andere) beschreven bij huidige activiteiten 

in paragraaf 2.7.1 en 2.7.4.  

n) In het beheerplan wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkeling 

van natuurwaarden in het gebied. De visie kaart geeft een globaal 

overzicht van doelen en opvallende maatregelen waarmee de lezer 

zich in een oogopslag een beeld kan vormen van de ontwikkelingen 

die in de komende jaren gaan spelen. 

o) De bijlage 2.5 wordt op basis van de door de heer Van Erve 

aangeleverde informatie aangepast.  
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q) Via een landelijk (IPO) traject wordt in beeld gebracht hoe groot het 

gat is tussen SNL-monitoring en de vereiste monitoring voor N2000. 

De conclusies uit dit traject gaan gebruikt worden om dit gat te 

dichten.  

r) Het genoemde jaarlijkse veldbezoek is een provinciale 

verantwoordelijkheid. Het vereist een goede samenwerking tussen 

beheerder en provincie. Na een dag voorbereiding waarin 

gezamenlijk wordt besloten welke delen van het gebied bezocht 

gaan worden, volgt een veldbezoek van een dag. Aan het eind van 

het veldbezoek zetten beide partijen gezamenlijk hun bevindingen 

in een formulier en ondertekenen het. Het ingevulde en 

ondertekende formulier maakt deel uit van het dossier van het 

betreffende gebied. 

s)  

 De aantallen dodaars zijn gebaseerd op actuele gegevens, namelijk 

inventarisaties uit 2014. Er zijn altijd jaarlijkse schommelingen in de 

aantallen. 

 De tijdlijn zoals nu in het beheerplan staat, wordt aangepast. Ten 

onrechte staat de uitvoering van de SNL/N2000/PAS monitoring 

gepland in jaar 1. De planning is dat in alle N2000/PAS gebieden 

eenmaal per 6 jaar SNL/N2000/PAS-monitoring wordt uitgevoerd. 

De exacte planning voor het betreffende gebied is ten tijde van het 

opstellen van het beheerplan nog niet te geven.  

 In bijlage 6 (tabel monitoring) zijn de overige soorten, en de 

meetnetten waarmee de noodzakelijke monitoring wordt uitgevoerd, 

wel opgenomen. Ze zijn voor de overzichtelijkheid niet opgenomen 

in de tijdlijn. 

t) De tekst in relatie tot blauwgrasland wordt aangepast. In paragraaf 

3.3 “Uitwerking van instandhoudingsdoelen” en 4.2.1 wordt de 

maatregel “plaggen” vervangen door “verbeteren van de 

bodemkwaliteit”. In paragraaf 3.5 “Kansen en Knelpunten” wordt 

tekstvoorstel van indiener overgenomen: 

 Blauwgraslanden 

Aanvoer van gebufferd water, bijvoorbeeld door inundatie met beekwater, is een 

noodzaak voor dit habitattype. Uit praktijkonderzoek in het kader van NNP 
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Beerze blijkt dat de huidige waterkwaliteit bij hoogwatersituaties geen negatief 

effect meer heeft op de huidige blauwgraslanden en broekbossen. Het beekwater 

is tijdens hoogwatersituaties over voldoende grote oppervlakten en met 

voldoende herhaling en verblijftijd en lange stroombanen, zodanig voorbezonken 

dat de kwaliteit ervan geen knelpunt is. Hierbij is een randvoorwaarde dat de 

waterkwaliteit op het niveau van 2008 gehandhaafd blijft of verbeterd wordt. 

Hierdoor wordt hydrologisch systeemherstel mogelijk, inclusief meandering en 

overstroming van de beek. 

In Bijlage 3 wordt aangepast dat waterkwaliteit in de waterlopen alleen lokaal 

onvoldoende is voor duurzame instandhouding van de habitattypen.  

 

u) De volgende tekst wordt toegevoegd in bijlage 3 bij Verandering 

populatiedynamiek en verandering soortensamenstelling: “Er 

bestaan gerede vermoedens dat met de toename van het aantal 

broedende en zich zeer territoriaal gedragende Canadese ganzen 

op de vennen, dit ten koste gegaan kan zijn van de aantallen 

broedparen van onder andere dodaars.” Ook in paragraaf 3.2.2 

wordt naar deze relatie verwezen. 

v) De effecten van de drinkwaterwinningen Oirschot en Haaren zijn 

eerder bepaald in het kader van de winplaatsonderzoeken (KIWA, 

1997, 2001). Het is de verwachting dat de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen bij huidig gebruik worden gehaald, als 

gevolg van de te nemen (waterhuishoudkundige) maatregelen. 

Mocht uit monitoring blijken dat bepaalde instandhoudingsdoelen 

niet gehaald worden, dan zal worden onderzocht welke 

aanvullende maatregelen nodig zijn. Het effect van de waterwinning 

op regionale kwel in de Kempen is inderdaad nog niet geheel 

duidelijk. In de eerste beheerplanperiode zal een onderzoek 

worden uitgevoerd naar het effect van het pompstation Oirschot, 

zoals opgenomen in de maatregelentabel. 

w) De nieuwe informatie met betrekking tot typische soorten is verwerkt 

in bijlage 8 en paragraaf 3.2.1. De volgende soorten komen wel 

voor in het gebied (periode 2006-2013): 

 Blauwvleugelsprinkhaan (Stuifzandheiden + Droge heide); 
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 Grote wolfsklauw (Stuifzandheiden); 

 Sierlijke witsnuitlibel (Zwakgebufferd ven); 

 Bospaardenstaart (Alluviale bossen). 

x)  

 Via een landelijke (IPO) traject wordt in beeld gebracht 

hoe groot het gat is tussen SNL- monitoring en de vereiste 

monitoring voor N2000. De conclusies uit dit traject gaan 

gebruikt worden om dit gat te dichten. 

 In bijlage 13 van het document “Werkwijze monitoring en 

beoordeling natuurnetwerk en N2000/PAS” 

(http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Werkwij

ze-Monitoring-Beoordeling-Natuurnetwerk-N2000-

050320143.pdf ) is uitgewerkt hoe Natura2000-

habitattypen en NNN-beheertypen gekoppeld zijn. Ieder 

habitattype is gekoppeld aan een beheertype. Via een 

landelijk (IPO) traject wordt in beeld gebracht hoe groot 

het gat is tussen SNL-monitoring en de vereiste monitoring 

voor N2000. De conclusies uit dit traject gaan gebruikt 

worden om dit gat te dichten. 

 Voor het meten van de kwaliteit van het leefgebied wordt 

gebruik gemaakt van een door SOVON ontwikkelde 

methode die landelijk gebruikt gaat worden. Hierin spelen 

actuele en historische verspreiding en landschappelijke en 

fysisch geografische parameters een rol. 

 

 

Zienswijzen 09 

 

Zienswijze 

a) Binnen het gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen zijn diverse percelen 

gelegen die in handen zijn van particuliere eigenaren (b.v. landgoed De 

Rosep). Hoe worden particuliere eigenaren verplicht/gestimuleerd om de 

beheermaatregelen uit het beheerplan uit te voeren? 
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b)  In het gebied ligt onder meer Camping De Reebok in Oisterwijk 

(Duinenweg). Deze camping behoort tot het Natura 2000-gebied en ligt 

op een belangrijk verbindingsstuk tussen Kampina en Oisterwijkse 

Vennen. Het pacht van het perceel waarop de camping ligt is inmiddels 

door Natuurmonumenten beëindigd. In overleg met de gemeente 

Oisterwijk wordt inmiddels gezocht naar een alternatieve locatie voor 

camping De Reebok. Ik mis dit verhaal in het beheerplan. Het is wel een 

belangrijke ontsnipperingsmaatregel om Kampina en Oisterwijkse 

Vennen met elkaar te verbinden. 

c) Evenals in de andere beheerplannen stel ik voor om de ontwikkelruimte 

voor het PAS voor de komende 6 jaar vast te leggen in het beheerplan. 

Dat maakt het gemakkelijker om de effecten van deze ontwikkelruimte in 

de komende tijd goed te monitoren. 

d) In het beheerplan Kampina en Oisterwijkse Vennen is de effectrelatie 

tussen het verdwijnen van habitatsoorten en stikstof uitgebreid 

beschreven. Dit ook goed verankeren in hoofdstuk 6 waarbij de 

toetsingscriteria voor de Natuurbeschermingswetvergunning zijn 

aangegeven. 

e) In beheerplan: aangeven ten aanzien van herstelmaatregelen welke 

maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld in kader van Natte 

Natuurparel) en welke nog moeten worden uitgevoerd. 

f) Tekstueel: op een aantal plaatsen staat nog Oischot in plaats van 

Oirschot, onder andere in hoofdstuk 2.7.1. 

 

Antwoord 

a) In paragraaf 2.7.1: De overige terreinen binnen de begrenzing van het 

Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen zijn particulier 

eigendom. Er is geen specifiek beheer, met uitzondering van het beheer 

op landgoed De Rozephoeve, voor de (eventueel) aanwezige habitats 

en soorten.  

b) In paragraaf 2.7.2 is de volgende tekst opgenomen: “In het gebied ligt 

onder meer Camping De Reebok in Oisterwijk (Duinenweg). Deze 

camping ligt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied en ligt 

op een belangrijk verbindingsstuk tussen Kampina en Oisterwijkse 

Vennen. De huidige locatie van de camping vormt een knelpunt in de 
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verbinding voor onder andere amfibieën en libellen. De pacht van het 

perceel waarop de camping ligt is inmiddels door Natuurmonumenten 

beëindigd. In overleg met de gemeente Oisterwijk wordt gezocht naar 

een alternatieve locatie voor camping De Reebok.  

c) 9c, 9d) De beschikbare ontwikkelingsruimte en toetsingscriteria met 

betrekking tot stikstof zijn onderdeel van de landelijke PAS en de 

provinciale uitwerking daarvan. Deze staan los van het beheerplan. Het 

beheerplan verwerkt de vastgestelde gebiedsanalyse en maatregelen 

vanuit de gebiedsanalyse, maar geeft geen aanvullend beleid/kader in 

relatie tot stikstof. De PAS-gebiedsanalyse heeft separaat van het 

ontwerp-beheerplan ter inzage gelegen. Meer informatie over de PAS 

vindt u op www.pas.natura2000.nl. 

e) De uitvoering van een aantal maatregelen is al gestart tijdens het 

opstellen van het Natura 2000-beheerplan en de vaststellingsprocedure. 

De beschrijving is een momentopname en kan dus nooit compleet zijn. 

De uitvoerende partijen zijn verantwoordelijk voor communicatie over 

projecten in het gebied. Zij kunnen meer informatie geven over de stand 

van zaken. 

f) De tekst wordt gewijzigd conform het voorstel van de indiener. 

  

 

 

Zienswijze 10 

 

NB: de zienswijze werd ingediend voor Kempenland-West, maar inhoudelijk gaat 

de zienswijze in op ontwerp-beheerplan Kampina en Oisterwijkse Vennen. 

 

Zienswijze 

1. In het beheerplan staat dat kanovaren op de Reusel niet is toegestaan. Dit 

is in strijd met het verkeersbesluit vaarwegen waterschap de Dommel 

2010.  

Antwoord 

1. Uw opmerking is terecht. We corrigeren het beheerplan Kampina en 

Oisterwijkse Vennen, waar uw zienswijze inhoudelijk op ingaat. De tekst 

http://www.pas.natura2000.nl/
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wordt als volgt gewijzigd: “Kanovaart op de beken die door Kampina & 

Oisterwijkse Vennen stromen, is niet toegestaan (Waterschap De 

Dommel3), met uitzondering van de Reusel/ Achterste stroom (Waterschap 

de Dommel4).” 
4Waterschap de Dommel; 2010; Herziening verkeersbesluit vaarwegen 

2010, Waterschap De Dommel; Boxtel 

 

 

 


