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1 Inleiding en leeswijzer 

 

Inleiding 

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

Brabant (GS) en de minister van Infrastructuur en Milieu, het bevoegd gezag, de 

zienswijzen op het ontwerp-beheerplan gebied Loonse en Drunense Duinen & 

Leemkuilen. Het ontwerp-beheerplan beschrijft de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen en de wijze waarop deze doelen behouden kunnen 

worden. Gedeputeerde Staten en de minister 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 gebied Loonse en Drunense 

Duinen & Leemkuilen 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 6 zienswijzen ontvangen van zowel particuliere insprekers (1) als 

van organisaties. De zienswijzen gingen bijvoorbeeld over bereikbaarheid en 

natuurbrandpreventie in bossen, de randvoorwaarden van het beheerplan, de 

verdeling van de ontwikkelingsruimte met betrekking tot PAS, afspraken over 

monitoring en uitvoering en het beregeningsbeleid. Daarnaast werd een aantal 

zienswijzen ingediend met tekstuele wijzigingen van het ontwerp-beheerplan. 
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Vervolgprocedure 

Gedeputeerde Staten en de minister hebben het beheerplan gebied Loonse en 

Drunense Duinen & Leemkuilen 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 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 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. 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 

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. 
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Zienswijze 02 

 

Zienswijze 

1. Volgens de indiener 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 de 

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

Brabant en Limburg is echter afgesproken dat door het toepassen van 

techniek er ontwikkelruimte zou komen. Die afspraken hebben tot 

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

de afspraken. Het verzoek is om het besluit terug te draaien.  

2. Vooral rond de Brand zijn extra maatregelen nodig op het gebied van 

water. Voor ZLTO is van belang dat goede afspraken met huidige en 

toekomstige grondeigenaren worden gemaakt. Alternatieven moeten 

worden aangeboden of schadeloosstelling. 

3. Bestaand gebruik: mogelijke storingsactiviteiten worden genoemd (zoals 

stikstofemissie en wateronttrekking). Het verzoek is om te bevestigen dat er 

verder geen significante invloed is van landbouwactiviteiten op N2000-

instandhoudingsdoelen. 

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

verdeeld. Het verzoek is om voor Loonse en Drunense Duinen & 

Leemkuilen 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 wordt extra 

inspanning gevraagd, maar verantwoordelijkheid moet bij iedere sector 

liggen. Hoogte van de ontwikkelruimte zou afhankelijk moeten zijn van de 

ontwikkelruimte die men vraagt.  

5. De monitoring van natuurkwaliteit zou door een onafhankelijke instelling 

moeten gebeuren en niet door terreinbeheerders zelf. Nu is het niet 

verifieerbaar (slager die eigen vlees keurt). 
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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 maatregelen rondom de Brand worden uitgevoerd door Waterschap 

de Dommel. Het waterschap heeft deze taken toebedeeld gekregen en is 

bevoegd voor de uitvoering. 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 woning/bedrijf gevestigd is op grond die verworven moet worden om 

de instandhoudingsdoelen te behalen, dan krijgt de eigenaar hiervan 

bericht van het waterschap. Het is aan de eigenaar en zijn/haar adviseurs 

om bedrijfs- en persoonlijke belangen tijdens deze gesprekken goed naar 

voren te brengen. Uiteraard heeft Waterschap de Dommel 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. 

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. 

http://www.pas.natura2000.nl/
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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. Voor de monitoring in het kader van Natura 2000 wordt vanuit 

kwaliteitsoverwegingen en efficiëntie aangesloten bij bestaande 

(langlopende) meetnetten. Deze monitoring wordt uitgevoerd door 

terreinbeheerders en waterschap. De provincie wordt geïnformeerd over 

de resultaten van de natuurmonitoring en kan toezicht houden op de 

voortgang. Daarmee is er onafhankelijk toezicht mogelijk. Gegevens 

worden opgeslagen voor uit te voeren evaluaties die openbaar zijn. 

Gedurende de looptijd volgt de provincie de voortgang nauwlettend door 

actief te monitoren. Tussentijds zijn bovendien evaluaties van de 

maatregelen voorzien. De uitvoeringswijze hiervan staat beschreven in het 

beheerplan.  

Zienswijze 03: vervallen 

 

Zienswijze 04 

 

Zienswijze 

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

beheerplannen op te nemen: “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 
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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.” 

2. Indiener verzoekt om duidelijke en concrete monitoringsafspraken op te 

nemen in de beheerplannen. Gevraagd wordt om duidelijkheid over 

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). Waterschap ziet geen verantwoordelijkheid voor 

monitoring van Drijvende Waterweegbree in Leemputten, zwakgebufferde 

vennen (geen KRW-verplichting) en habitattype blauwgrasland. 

3. Het waterschap verzoekt om correcties en verduidelijkingen. De volgende 

maatregel is niet in overeenstemming met de Uitvoeringsovereenkomst: Op 

pagina 35 en in tabel 3 van het ontwerp beheerplan staat dat het 

waterschap een beheer- en onderhoudsplan zal opstellen om de kansen 

voor uitbreiding van Drijvende Waterweegbree te vergroten. Het 

waterschap is echter niet voornemens om onderhoud in haar watergangen 

aan te passen in beken waar de Drijvende Waterweegbree nu niet 

voorkomt en al heel lang geleden is voorgekomen. Het waterschap is niet 

overtuigd dat in Zandleij, Zandkantse Leij en overige wateren in de Brand 

Drijvende Waterweegbree voor zal gaan komen (te voedselrijk) en dat 

onderhoud daarin verandering zal brengen.  

4. Op pagina 19 en 24 (onderaan) staat dat de uitvoering/omlegging van 

de Zandleij in 2014/2015 wordt gerealiseerd. Dat is niet zo, volgens de 

huidige planning is de uitvoering in 2016/2017. 

5. Op pagina 32: ‘beperken van de drainage in het westelijk deel van De 

Brand (buiten het Natura 2000-gebied)’. Wij gaan er vanuit dat met de 

zinsnede ‘beperken van drainage’ wordt bedoeld dat uitvoering wordt 

gegeven aan het reguliere beschermingsbeleid van de Keur; en dus niet 

het verwijderen van reeds bestaande drainage. 

Antwoord 

http://www.brabant.nl/beregening
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1. De tekst van het beheerplan wordt geactualiseerd en vervangen door de 

tekst zoals voorgesteld door indiener.  

2. Voor alle Natura 2000-monitoringen, 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 ten aanzien van 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. 

3. De tekst met betrekking tot het opstellen van het beheer- en 

onderhoudsplan is verwijderd uit paragraaf 4.2.2 en tabel 3. Uitbreiding 

van drijvende waterweegbree wordt inderdaad niet verwacht in de 

Zandleij en Zandkantste Leij, maar vooral in kleinere waterlopen in de 

Brand. Deze waterlopen worden beheerd door Brabants Landschap. 

Indien uit monitoring blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, kan 

voor de (kleinere) watergangen en oevers een beheerplan worden 

opgesteld, gericht op drijvende waterweegbree. Tekst wordt conform het 

voorstel van de inspreker gewijzigd. 

4. De ontwatering binnen en buiten het Natura 2000-gebied is het 

belangrijkste knelpunt met betrekking tot de waterhuishouding. 

Mogelijkheden voor verwijderen van drainage, waterconservering en 

aangepast peilbeheer worden aanbevolen voor de deelgebieden rondom 

de Brand en Leemkuilen. Dit vindt plaats op basis van vrijwilligheid. 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 
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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 

 

Zienswijze 

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

jacht is van belang voor behalen natuurdoelen en schadebestrijding.  

2. Het verzoek is om agrarische activiteiten binnen en buiten de inrichting op 

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

3. De 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 belang van compenserende landbouwgrond bij onttrekking in 

plaats van schadevergoeding.  

5. De 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 de informatie ontvangen 

(dekkingsgebied mails beperkt gebleven tot 's-Hertogenbosch). De 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. 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-
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ontwerpbeheerplan, het is niet mogelijk om in te spreken op de Wet 

Natuurbescherming. Het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen 

& Leemkuilen is aangewezen voor habitattypen en de soorten 

kamsalamander en drijvende waterweegbree. Predatie is geen bedreiging 

voor het halen van de doelen voor deze soorten. 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 
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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. 

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 Loonse en Drunense Duine & 

Leemkuilen is geadverteerd in Brabants Dagblad, De Leije, De Maasroute 

en de Heusdense Courant. 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 voor 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 06 

 

Zienswijze 

1. De randvoorwaarden voor dag- en verblijfsrecreatie in het bijzonder in de 

directe omgeving van het beheerplan is onvoldoende in beeld gebracht, 

vooral voor hoofdpoort Bosch en Duin, waarvan het bedrijf van de 
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indiener deel uit maakt. Graag bevestigen als er geen randvoorwaarden 

zijn. 

 

Antwoord 

1. De recreatie in het gebied is gezoneerd. Hierbij is een onderscheid 

gemaakt tussen gebieden waar meer en minder drukte door recreatie is 

toegestaan. De zonering is afgestemd op de natuurwaarden van het 

gebied en bestaande recreatieve poorten. U vindt de zoneringskaart in 

bijlage 2.6. Een mogelijk (significant) negatief effect van bestaand gebruik 

wordt met de in het beheerplan vermelde voorwaarden voorkomen en/of 

door de in dit beheerplan geborgde maatregelen weggenomen. Indien in 

de toekomst sprake is van een significante uitbreiding van een 

recreatievorm, moet dit getoetst worden aan de Natura 2000-doelen. 

 

Zienswijze 07 

 

Zienswijze 

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. 

2. PAS-maatregelen die in 2015 gepland staan mogen formeel pas na het 

vaststellen van het Beheerplan (BP) uitgevoerd worden (mogelijk 

vertraging). Hoe hiermee 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 het Beheerplan opgenomen herstelmaatregelen.  

5. De monitoring hydrologie ten behoeve van PAS-indicatoren. Voorstel voor 

aanvullend gebruik langjarige gegevens meetnet terreinbeheerders. 
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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.”  

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. 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 de indiener. De 

vrijstelling of de vereenvoudigde procedure is niet mogelijk voor 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 
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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. De aanwezigheid van exoten is een knelpunt voor de 

instandhoudingsdoelen van dit gebied. Er zijn daarom maatregelen ter 

bestrijding van exoten en onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van 

exoten opgenomen in de maatregelentabel. 

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

drones ergens opgelaten, daar vindt betreding plaats van mogelijk 

kwetsbare habitattypen. Voor de habitattypen en de typische soorten 

onderbouwt het beheerplan dat geluid, optische verstoring en mechanische 

effecten (waaronder betreding) relevante factoren zijn. 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. Daarbij geldt 

voor Loonse en Drunense duinen ook dat dit stiltegebied is en het vanuit 

dat kader verboden is om 'toestellen te gebruiken waardoor de ervaring 

van natuurlijk geluid wordt verstoord' (beheerplan, paragraaf 6.2.2.). 

 

 


