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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 Kempenland-West. 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 Kempenland-West 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 12 oktober 2015 is er een informatieavond georganiseerd in Hilvarenbeek. 
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 7 zienswijzen ontvangen van zowel particuliere insprekers (1) als 
van organisaties. De zienswijzen gingen met name over bereikbaarheid en 
natuurbrandpreventie in bossen, de verantwoordelijkheden en rollen ten aanzien 
van uitvoering van instandhoudingsmaatregelen, het functioneren van het 
regionaal watersysteem in de Kempen, de verdeling van de ontwikkelingsruimte 
met betrekking tot PAS, afspraken over monitoring en uitvoering, het 
beregeningsbeleid, de gevolgen voor bestaand gebruik, vergunningverlening 
voor natuurherstelmaatregelen en grondverwerving. 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 Kempenland-
West 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 
Kempenland-West 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 
 
NB: Deze 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 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 
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 
 
Zienswijze 02 (=zienswijze 05) 
 
Zienswijze 

1. Volgens indiener ZLTO Bladel, Eersel, Hart van Brabant, Reusel de 
Mierden, de Hilver en Oirschot-de Beerzen 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 de 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 door 
het toepassen van techniek er ontwikkelruimte zou komen. Die afspraken 
hebben tot aanzienlijke reducties geleid. Dit is volgens de indiener een 
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schending van de afspraken. De indiener verzoekt om dit besluit terug te 
draaien. 

2. Beekbegeleidende bossen: het is vreemd dat bij Grijze Steen een 
zoekgebied is aangewezen, terwijl uitbreiding van het areaal niet nodig is. 
De aanwijzing is niet nodig, zeker omdat bij aanmeldingplichtige en 
vergunningsplichtige activiteiten ten aanzien van stikstof daarop getoetst 
zal worden. Dit terwijl in bijlage 5 alleen geluid, optische verstoring en 
mechanische effecten als verstoringsbron worden gezien.  

3. Ten aanzien van drijvende waterweegbree vermeldt de kaart ook plekken 
waar deze voorkomt buiten het N2000-gebied; dat gebeurt niet bij andere 
habitattypen. Indiener verzoekt om de verbeelding aan te passen.  

4. Groot Meer: er wordt kunstmatig kalkrijk water ingelaten, anders zou het 
verdrogen. Door het inlaten van kalkrijk water is de kwaliteit van het 
zwakgebufferde ven goed. Om deze reden is toetsing in het kader van de 
PAS op het Groot Meer niet nodig.  

5. De grote zonering rond N2000-gebied waar nieuwe beregeningsputten 
niet toegelaten zijn, terwijl het nauwelijks invloed heeft op de 
grondwaterstand.  

6. Bestaand gebruik (pagina 59): er is alleen ingegaan op meststoffen en 
water. Het verzoek is om in plaats daarvan op te nemen dat regulier 
agrarisch gebruik geen significante negatieve effecten heeft op N2000-
doelstellingen. 

7. 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 
wordt extra inspanning gevraagd, maar verantwoordelijkheid moet bij 
iedere sector liggen. De hoogte voor prioritaire projecten is 
disproportioneel groot. 

8. 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). 

9. Ten aanzien van waterhuishoudkundige ingrepen (bijlage 9) wordt 
betwijfeld of er al goede afspraken zijn gemaakt met de aanpalende 
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eigenaren, vooral rond de Neterselsche Heide. De indiener verzoekt om 
alsnog goede afspraken met hen te maken. 

Antwoord: 
1. De omvang en uitgifte van ontwikkelruimte is geregeld in Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS). De PAS is inmiddels vastgesteld. Eerder dit jaar 
heeft hiervoor een procedure plaatsgevonden. Belanghebbenden hebben 
toen gelegenheid gehad om te reageren op de stikstofaanpak. Via de 
procedure voor het vaststellen van dit Natura 2000-beheerplan is er nu 
geen gelegenheid meer om te reageren op de PAS. Het beheerplan gaat 
namelijk niet over de toedeling van ontwikkelruimte voor de PAS. Meer 
informatie over de PAS vindt u op www.pas.natura2000.nl. 

2. Zoekgebieden zijn gebieden waarbinnen het voorkomen van een bepaald 
habitattype op basis van de beschikbare informatie wordt verwacht. De 
exacte locatie en omvang van een habitattype zijn echter niet bekend 
omdat gedetailleerde veldgegevens vooralsnog ontbreken. Het betreft dus 
geen gebied waar een uitbreidingsdoelstelling geldt. De 
habitattypekaarten inclusief zoekgebieden voor de Natura 2000-gebieden 
zijn centraal aangeleverd en in AERIUS opgenomen. Bij 
stikstofberekeningen en vergunningaanvragen worden deze meegenomen 
en zo nodig wordt hiervoor ontwikkelingsruimte uitgegeven. 

3. Voor soorten zijn vaker locaties buiten de begrenzing opgenomen. Soorten 
kunnen mobiel zijn en ook buiten de begrenzing voorkomen (bijvoorbeeld 
foerageergebieden). Vissen en planten in beken kunnen ook door de beek 
verplaatsen en de aanwezigheid van bijvoorbeeld bovenstroomse locaties 
geeft extra informatie die voor maatregelen en/of vergunningverlening 
relevant kunnen zijn.  

4. De gevoeligheid voor stikstof van het zwakgebufferde ven Groot Meer is 
vastgelegd in de gebiedsanalyse van de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS). 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. Meer 
informatie over de PAS vindt u op www.pas.natura2000.nl. 

www.pas.natura2000.nl
www.pas.natura2000.nl
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5. 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 
intentieovereenkomst getekend waarin de uitgangspunten van het beleid 
zijn bekrachtigd. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
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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.  

9. De waterhuishoudkundige maatregelen 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. 

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. Inspreker verzoekt dan ook dringend 
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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. 

 
Zienswijze 04 
 
Zienswijze 

1. Volgens de inspreker is er nader onderzoek nodig naar het functioneren 
van het regionaal watersysteem in de Kempen. De werking van de diverse 
breukenstelsels in de ondergrond moet betrokken worden, gelet op de te 
nemen hydrologische maatregelen voor een duurzame instandhouding van 
de Natura 2000-gebieden. Die aandachtspunten zijn wel in het plan 
opgenomen, maar niet geconcretiseerd. De doelen in de eerste fase zijn 
met name gericht op behoud. De inspreker pleit ervoor om nu al een 
programma toe te voegen met de uit te voeren onderzoeken en 
planvorming te starten, zodat in de volgende fase maatregelen voor 
systeemherstel uitgevoerd kunnen worden. Nadrukkelijk dient het 
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grondgebruik en de hydrologische relatie met de aangrenzende gronden 
en die van de landbouwenclaves bij de nadere analyse te worden 
betrokken. Met de uitkomsten van het onderzoek kan meer duidelijkheid 
worden gegeven over de benodigde beïnvloedingszone en het effect van 
beregening. Tabel 7 wekt de indruk dat geohydrologisch onderzoek alleen 
van belang is voor de modderkruiper, maar het betreft bijna alle 
genoemde natuurdoelen. De planvorming voor het in kaart brengen van de 
relaties met de omgeving mag niet uitgesteld worden omdat in de eerste 
fase van het beheerplan de hydrologische doelen niet behaald kunnen 
worden. Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de GGOR. Alleen de 
hydrologische modellering waarin breuken en hun werking zijn 
meegenomen zal deels tot andere uitkomsten leiden, wanneer de GGOR-
berekeningen met de dan beschikbare kennis over worden gedaan. 

2. Veel natuurdoelen zijn stikstofgevoelig. Een koppeling tussen 
ontwikkelingen met betrekking tot de depositie en vergunningverlening ligt 
voor de hand. Ontsnippering is goed opgenomen, maar een concreet 
programma in plaats en tijd is gewenst. Recreatieve zonering is van belang 
om verstorende werking op fauna te verminderen. 

Antwoord 
1. De uitvoering van geohydrologisch onderzoek in verband met de breuken 

is nadrukkelijk vermeld in het beheerplan. De invloed van de onttrekkingen 
op de beek Kleine Beerze is nu niet goed vast te stellen door onvoldoende 
inzicht in de invloed van breuken in de aardbodem in dit gebied. In de 
komende planperiode zullen de effecten van ingrepen in de 
geohydrologie, waaronder de waterwinning in Vessem, de beregeningen 
en ontwatering voor de landbouw, via onderzoek worden vastgesteld. 
Vooral voor de kleine modderkruiper kan droogval van (delen van) de 
Kleine Beerze een knelpunt vormen, de drijvende waterweegbree komt ook 
op tijdelijk droogvallende oevers voor en H3260A kan ook in ondiep 
droogvallend water voorkomen (bron: profielendocumenten). Daarom staat 
in tabel 7 alleen een kruisje bij de kleine modderkruiper. Verdroging is ook 
een knelpunt voor andere instandhoudingsdoelen in het gebied. Deze 
worden opgelost door het uitvoeren van de maatregelen die zijn 
afgesproken in de GGOR. Mogelijk leidt het geohydrologisch onderzoek 



 

Nota van Antwoord Natura 2000  11/15 

 

tot andere inzichten. Het waterschap kan de maatregelen dan aanpassen 
zodat de instandhoudingsdoelen worden gehaald. De 
waterhuishoudkundige maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd door 
waterschap de Dommel. Het waterschap heeft deze taken toebedeeld 
gekregen en is bevoegd voor de uitvoering. 

2. De vermindering van stikstofdepositie en beschikbare ontwikkelingsruimte 
zijn onderdeel van de landelijke PAS en de provinciale uitwerking 
daarvan. Deze staan 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. Meer informatie over de PAS vindt u op 
www.pas.natura2000.nl. 

3. 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 in 
omvang, locatie en tijd. Het belang van het zoneren van recreatie wordt 
onderschreven. Het is onderdeel van het ontwerpbeheerplan. Monitoring 
op dit gebied is ook opgenomen om de ontwikkelingen te kunnen volgen 
en evalueren. 

Zienswijze 06 (= zienswijze 08) 
 
Zienswijze 

1. Het verzoek is om jacht onder nieuwe Wet Natuurbescherming te openen. 
Jacht is van belang voor het behalen van 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 het 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 

www.pas.natura2000.nl
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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). 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. In paragraaf 5.2 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 
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 
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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. 

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 
waarnaar in de bekendmaking 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 Kempenland-West is geadverteerd in 
Brabants Dagblad, De Kempenaer en De Hilverbode. 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 

www.natura2000.nl/inspraak
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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 07 
 
Zienswijze 

1. 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 voor het verwijderen van 
organische sedimenten (onderdeel van venherstelprogramma). 

2. 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 
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.” 

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 
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 de 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 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. 

www.brabant.nl/beregening.?

