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1 Inleiding en aanleiding

Toezicht houden en handhaven is een stevige klus, zeker als dat gebundeld uitgevoerd wordt voor
diverse wetten, regels en vergunningen en voor diverse instanties. Dat is wel de praktijk waarin het
Toezicht Natuurhandhaving in Drenthe en Groningen opereert. Momenteel zijn er ontwikkelingen
gaande die de uitvoering raken, zoals:
 de instelling van een Regionale Uitvoeringsdienst in Drenthe en de Omgevingsdienst in

Groningen;
 veranderingen in wet- en regelgeving;
 verschuiving van verantwoordelijkheid voor uitvoering van het natuurbeleid van rijk naar

provincies;
 een grotere rol van boa’s bij strafrechtelijke handhaving;
 per 1 januari 2013 is een nieuwe politieregio Noord Nederland gevormd die de provincies

Groningen, Drenthe en Friesland omvat;
 en als laatste de nieuwe kwaliteitscriteria die ook voor boa’s gelden.

Risicoanalyse Handhaving Natuurwetgeving in de provincies Drenthe en Groningen
De basis voor de beantwoording van de vraag WAT de instanties zelfstandig en in samenwerking met
andere instanties prioriteit vinden wordt gevormd door de analyse van het werkgebied, het
taakveld, de problemen en de risico’s voor de natuur, de zogenaamde “risicoanalyse”. De
gezamenlijke instanties in de provincies Drenthe en Groningen hebben besloten het natuurtoezicht
(opnieuw) programmatisch op te zetten, gebaseerd op de Big Eight en daarvan is risico- en
doelgericht gestuurd toezicht de basis en eerste stap. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
Waddenzee niet in de analyse opgenomen is omdat daarvoor een afzonderlijke risicoanalyse geldt.

Kwaliteitseis: het cyclisch proces
Het beleid en de uitvoering voor natuurhandhaving zijn gebaseerd op een cyclisch proces en
opgesplitst in een beleidsmatig en een uitvoerend deel. Het Samenwerkings- en
Handhavinguitvoeringsprogramma wordt daar op gebaseerd.
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Figuur: de dubbele regelkring met een strategische beleidsmatige cirkel in de bovenste ring en een
operationeel, uitvoerend deel in de onderste ring. Het uitvoeringsprogramma natuurhandhaving
vormt daarin de verbindende schakel.

In de systematiek van het programmatisch handhaven wordt de eerste stap gevormd door de
analyse van WAT nodig is en vaststelling daarvan. Op deze wijze krijgt de dialoog tussen de
toezichthouders en opsporingsambtenaren enerzijds en anderzijds de “werkgever” vorm en inhoud.

Na deze eerste stap volgt (de vaststelling van) het naleefbeleid dat past bij de gestelde prioriteiten,
een afweging van wat effectief en efficiënt is, samengevat in het woord HOE we op de gestelde
prioriteiten goede naleving in stand houden of verbeteren. Dat is de tweede stap in de Big Eight, de
strategie. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de handhavingstrategieën Omgevingsrecht.

De resultaten van deze analyse worden vertaald naar de uitvoeringsprogramma’s 2015 t/m 2017. Op
basis van de risicoanalyse wordt de dialoog gezocht tussen organisaties waar dwarsverbanden in de
uitvoering liggen, het concrete toezicht door bijv. Boa’s van overheden, terreinbeheerders en
hengelsportfederatie en/of de “grijze” inspecteurs van de ODG te Veendam, de RUD Drenthe te
Assen. De risicoanalyse stuurt bijvoorbeeld ook de prioriteiten voor de bouwplantoetsers en
controleurs bouw- en woningtoezicht, waar het gaat om relatie met omgevingsvergunningen of
meldingen en het (integrale) toezicht daarop. Denk daarbij aan bijzondere vogelsoorten in te slopen
gebouwen of bescherming van aquatisch ecosysteem bij sloopwerk aan kades. De wetgeving stuurt
aan op integrale en 1-loketbenadering.

Toezicht natuurwetgeving wordt in de provincies Drenthe en Groningen uitgevoerd door meerdere
instanties en terreinbeheerders. Deze risicoanalyse(methodiek) wordt door de provincies via de
“groene regisseur natuurtoezicht” aan de samenwerkende partners aangeboden teneinde een brede
en gezamenlijke risicoanalyse vast te stellen als voorbereiding voor samenwerkingsprogramma’s.

2 De historie van de risicoanalyse voor de natuurhandhaving

De samenwerking in het Toezicht Natuurhandhaving dateert al uit de negentiger jaren, maar was in
Noord-Nederland niet gebaseerd op een gezamenlijke risicoanalyse. Dat neemt niet weg dat de
gezamenlijke instanties een jarenlange ervaring hebben en vaak goed inzicht hebben in wat er
gebeurt en wat er ter bescherming van de natuurbelangen nodig is. Vanuit dit vertrekpunt is de
Risicoanalyse Handhaving  Natuurwetgeving Drenthe en Groningen 2015-2017 gestart en uitgewerkt
ter onderbouwing van voor het toezicht gestelde prioriteiten. Daarmee is voor de komende jaren de
eerste stap van het programmatisch handhaven gezet. Na het beantwoorden van de vraag WAT
belangrijk is wordt in de volgende stap, de invulling van de vraag HOE naleving van de gekozen
prioriteiten bevorderd kan worden, ingevuld. Dat is een ander document, de naleefstrategie (met
daarin een communicatie-, toezicht-, handhaving, sanctie- en gedoogstrategie).

3 Wat is een “risicoanalyse” en welke vormen zijn er?

Kort gezegd is een risicoanalyse een overzicht van bekende of potentiele risico's die de omgeving in
brede zin kunnen beïnvloeden.  Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico's
(bijvoorbeeld thema zoals bescherming soorten, diversiteit, bestuurlijk imago, volksgezondheid etc.)
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worden bepaald door het combineren van de kans dat een dreiging (op de verschillende thema's)
zich voordoet en de gevolgen daarvan. Een wat technische benadering: risico= kans (naleefbeeld) x
gevolg. In een dergelijke benadering is ook het naleefgedrag voor de groene wetgeving te verwerken.
Risicoanalyses kunnen in hoofdzaak op twee manieren worden uitgevoerd:

Kwalitatieve methode: er worden schattingen van de bekende en mogelijke risico’s gemaakt,
Kwantitatieve methode: de risico's worden gekwantificeerd in meetbare criteria.

4 Welke methode is gekozen als basis

In deze analyse is als methodiek gekozen voor de kwalitatieve methode, dat wil zeggen dat vooral
ingegaan wordt op (te beschermen) gebieden, onderwerpen, thema’s en veel voorkomende
overtredingssoorten. Hierbij is gebruik gemaakt van wat de experts (de bestuurders en de
uitvoerenden in Drenthe en Groningen) nodig vinden op basis van eigen prioriteitstelling, ervaringen
en de landelijke thema’s. Er is niet gekozen voor een uitvoerige kwantitatieve methode, omdat
daarvoor uitvoeriger, langduriger en soms wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Op te merken valt dat de gehanteerde methode eerder in de provincie Fryslân is uitgevoerd. In die
provincie is de risicoanalyse door de gezamenlijke bestuurders in november 2013 vastgesteld. Door
deze methodiek en rapportage in Drenthe en Groningen als voorbeeld te nemen ontstaat een
vergelijkbare analyse en prioriteitstelling in de drie noordelijke provincies, een reikwijdte die in
Nederland vrij uniek is en bijdraagt aan goede bedrijfsvoering van bijvoorbeeld terreinbeheerders
zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, organisaties waarvan de werkzaamheden niet
stoppen bij provinciegrenzen. Dat geldt uiteraard ook voor bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden die
(inclusief de effectgebieden) provinciegrenzen overschrijden. De methodiek van Fryslân is in 2013
landelijk als een zogenaamde “best-practice” aangewezen.

5 Fasering risicoanalyse

Risicoanalyses worden voor veel beleidsterreinen opgezet vanuit een fasering waarin eerst de
wettelijke taken op een rijtje worden gezet en in dezelfde stap wordt ingegaan op het geografisch
(werk)gebied en de te beschermen kenmerken van dat gebied. De gebiedsgerichte benadering is bij
uitstek aan de orde bij het toezicht op de natuurwetgeving, immers er wordt veel gewerkt met
aangewezen gebieden (Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer, Natura 2000, EHS e.a.). Vervolgens
wordt ingegaan op de (bekende of veronderstelde) problemen in dat gebied, de oorzaak daarvan, de
ernst van de problemen en uiteindelijk het voorstel waarop de komende periode inzet gepleegd
wordt.
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In schema:

Opmerking bij het schema: Stap 1, onderdeel wettelijke taken, is in deze analyse niet uitgeschreven.
In bijlage 1 is een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving opgenomen. Stap 1 van de
analyse start met het beschrijven van de specifieke omgeving in Drenthe en Groningen.
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6 Wat kenmerkt de provincie Drenthe, een analyse van de omgeving?

Drentse Natura 2000 gebieden
In Europees verband zijn afspraken gemaakt over een Europees netwerk van natuurgebieden,
bekend onder de naam Natura 2000. Gebieden die onder Natura 2000 vallen, zijn aangewezen op
basis van waardevolle soorten en leefgebieden. Per gebied is bepaald hoe soorten en leefgebieden in
stand gehouden moeten worden (instandhoudingsdoelen). Nederland heeft de verplichting op zich
genomen om gebieden met een Natura 2000‐status te beschermen en te beheren. Alle Natura 2000‐
gebieden in Nederland vallen onder Natuur Netwerk Nederland (de EHS); de EHS is echter groter dan
alle Natura 2000‐gebieden in Nederland.

De provincie stelt vast welke gebieden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze
hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke
natuurgebieden. Dit netwerk vormt de basis voor het natuurbeleid van de provincie. De EHS bestaat
uit kerngebieden (grote aaneengesloten natuurgebieden met een hoge kwaliteit)
natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones.
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In de provincie Drenthe zijn 14 Natura 2000 gelegen. Drentse Aa en Dwingelderveld waren de laatste
twee gebieden die aangewezen zijn. De lijst met Drentse gebieden ziet er als volgt uit:
Bargerveen
Drentse Aa
Drents-Friese Wold en Leggelderveld
Drouwenerzand
Dwingelderveld
Elperstroom
Fochteloërveen
Holtingerveld (voorheen Havelte-Oost)
Leekstermeer
Mantingerbos
Mantingerzand
Norgerholt
Witterveld
Zuidlaardermeer



Risicoanalyse Toezicht natuur Drenthe en Groningen, november 2014 Pagina 9

Flora- en Faunabeleid 2014 provincie Drenthe

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op een deel van het nieuwe Flora – en
Faunabeleid van de provincie Drenthe. Zie voor de volledige tekst het beleid.

In stap 1 van de risicoanalyse wordt inzicht gegeven in de specifieke omgeving van Drenthe. Hierin
worden delen van de provincie beschreven die i.v.m. natuurwaarde een specifieke status hebben. De
provincie Drenthe bevat mooie bestaande natuurgebieden en cultuurlandschappen die het
beschermen meer dan waard zijn. Deze kernwaarden variëren van de veengebieden, de heidevelden,
de bosgebieden, de meren, de Natura 2000 gebieden met de EHS gebieden, overige natuurgebieden
en daarnaast specifieke cultuurlandschappen. Veel van het oorspronkelijke landschap van Drenthe is
sinds de Middeleeuwen verdwenen, door kap of overbegrazing, maar op enkele plekjes hebben ze
zich gehandhaafd. In sommige, stokoude, Drentse landschapselementen komen ze nog voor, dan is
er sprake van “autochtoon” genetisch materiaal. Ofwel oergenen. Het gaat om soorten zoals de
wilde appel, de fladderiep, en stengelloze sleutelbloem. Je kijkt er zó overheen, een levend stukje
prehistorie: verborgen schatten. Die willen we behouden en beschermen.

Toezicht Natuurhandhaving richt zich op de bescherming van planten- en diersoorten, de fysieke
natuurwaarden en de flora en fauna. Toezicht en handhaving is onderdeel van de
“reguleringsketen” en sluitstuk daarvan. In de voorgaande delen van de reguleringsketen wordt bijv.
wetgeving vastgesteld, beleid geformuleerd en worden vergunningen of ontheffingen verleend. De
doelen voor het beleid zijn tevens de hogere en algemene doelen voor het toezicht.
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In de provinciale Natuurvisie hebben Provinciale Staten ambities, doelen en uitgangspunten
vastgesteld voor het Drentse natuurbeleid in het algemeen en ook voor het soortenbeleid in het
bijzonder. De ambitie voor soorten is:

 Het behouden en versterken van biodiversiteit en speciaal de karakteristieke Drentse natuur
en identiteit.

 We willen ervoor zorgen dat ieder Drents biotoop (leefomgeving) zijn eigen passende
bronpopulatie aan planten en dieren kan behouden en waar mogelijk ontwikkelen.

 Daarmee onderscheiden we ons ten opzichte van omringende gebieden en zorgen ervoor dat
onze identiteit herkenbaar en zichtbaar blijft in onze omgeving, voor onszelf en voor onze
bezoekers.

De provinciale Natuurvisie benoemt twee speerpunten voor de natuur in Drenthe voor de
komende jaren:  Robuuste en vitale natuur

Het soortenbeleid is in de provinciale Natuurvisie onder het speerpunt robuuste en vitale
natuur gevat, maar uiteraard is er veel overlap met het tweede thema. Het soortenbeleid vormt
één van de pijlers onder het bovenliggende doel. Meer concreet geeft de provinciale Natuurvisie
als uitgangspunten en kaders voor het soortenbeleid mee:

Beschermen
Beleid voor kenmerkende Drentse soorten en waardevol genetisch kapitaal richt zich in de
eerste plaats op behoud en verbeteren van leefgebieden. Als behoud en ontwikkeling van deze
soorten voldoende is geborgd in het reguliere beheer, is er meestal geen aanvullend flora- en
faunabeleid nodig. Voor planten en dieren die niet worden bedreigd en of soorten die geen
problemen geven voor (landbouw-) schade, volksgezondheid, biodiversiteit, of veiligheid formuleert
de provincie geen beleid tenzij er een relatie ligt met andere, te beschermen soorten of gebieden of
als het wettelijk is verplicht. Dit betekent voor nieuwe soorten dat als een soort in een Drents
biotoop thuishoort deze in principe altijd welkom is. Ook exoten benaderen we precies zo als de
inheemse soorten. Dus, in principe welkom en alleen provinciaal beleid bij schade of overlast.

Benutten en beleven
Voor nieuwe soorten en voor soorten die schade en overlast veroorzaken,
zoals landbouwschade, volksgezondheid, of een bedreiging zijn voor de biodiversiteit en veiligheid
wordt beleid geformuleerd. Bij overlast of schade moet dat beleid het mogelijk maken om
preventieve maatregelen te treffen, snel en effectief in te grijpen en zo nodig schade te vergoeden,
uiteraard binnen de wettelijke kaders en beleidsmatige uitgangspunten van het flora- en
faunabeleid. Voorlichting en preventie gaan boven bestrijding en schadevergoeding of subsidies.
Het middel van bestrijding en het middel van bescherming moet effectief zijn ook in relatie tot
de kosten en baten. De verstorende invloed van ingrijpen mag geen grotere aantasting veroorzaken
dan de soort zelf doet.

Onderzoek en participatie
Een goede organisatie van de monitoring is belangrijk voor bedreigde soorten, bij schade en
overlast en nieuwe soorten.

De provincie wil bescherming en beheer van soorten en biotopen vorm geven in samenwerking
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met een breed scala van organisaties en particulieren. Toezicht en handhaven en samenwerking
daarin maakt daar onderdeel van uit.

Beschermde en bedreigde soorten
Het flora- en faunabeleid in Drenthe is gericht op het behouden en ontwikkelen van de planten en
dieren waarin Drenthe “sterk” is. De basis van soortenbescherming ligt in het goed beheren van een
leefomgeving, biotopen, waarin planten en dieren zich thuis voelen. Als dat lukt, komt het met
die soorten vaak vanzelf goed en zijn extra inspanningen niet nodig. Binnen het Nationale
Natuur Netwerk (EHS) wordt al op verschillende manieren gewerkt aan de kwaliteit van
leefgebieden. Dit betekent dat als het grootste gedeelte van de leefgebieden van (inter-)
nationaal beschermde en bedreigde soorten onderdeel is van het Nationaal Natuur Netwerk, er
meestal geen aanvullend soortenbeleid wordt geformuleerd. Staat het leefgebied van een soort
echter onder druk, dan komt deze in aanmerking voor provinciale aanpak. Dit zal vooral noodzakelijk
zijn voor soorten die buiten de natuurgebieden leven en die:
• volgens de (inter-)nationale wetten beschermd zijn of
• volgens de rode lijst bedreigd zijn of
• soorten die een belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van typisch Drentse landschappen.

De provincie Drenthe stelt bij verordening criteria vast op basis waarvan we bepalen welke
bedreigde soorten planten en dieren we een provinciaal beschermde status geven, voor zover
ze niet al landelijk zijn beschermd. Gedeputeerde Staten publiceren concrete lijsten van
soorten die aan deze criteria voldoen.

De provincie ontwikkelt een afwegingsmatrix om te concretiseren welke soorten planten en
dieren in aanmerking kunnen komen voor aanvullend Drents soortenbeleid. Uitgangspunt
van de matrix zal zijn dat provinciaal beleid vooral nodig is als een substantieel deel van de
populaties buiten ‘beschermde’ gebieden leeft. Afhankelijk van de mate van bedreiging is een
groter of kleiner populatieaandeel in beschermde gebieden vereist. Aanvullend soortenbeleid
kan het hele spectrum beslaan van beschermen via de verordening, voorlichting, beheerssubsidie
tot herintroductie of re-populatie.

De provincie wijst in beginsel geen gebieden aan als beschermde leefomgeving voor planten
of dieren. Het gaat hier om de bevoegdheid in de Flora- en Faunawet.

Cultuurhistorie en soorten
De provincie Drenthe wil de groeiplaatsen van autochtoon materiaal beschermen om
daarmee het genetisch kapitaal in stand te houden en waar mogelijk voor herintroductie te
gebruiken. Veel bijzondere groeiplaatsen zijn bekend en voor de bijzondere soorten worden
daar ook vaak speciale beheermaatregelen getroffen om ze in stand te houden. Niet elke groeiplaats
is een natuurgebied of eigendom van een terreinbeheerder. De resterende
groeiplaatsen worden zo veel mogelijk worden opgenomen in het Natuurbeheerplan, zodat de
eigenaar in aanmerking komt voor beheersubsidies. Hoewel het Natuurbeheerplan zich niet richt op
het beheer van specifieke soorten of autochtoon materiaal, biedt dit instrumentarium wel een goede
basis om het biotoop te behouden.

Werelderfgoed
Soorten, met een beperkt verspreidingsgebied, die op een heel beperkte plaats voorkomen noemen
we endemische soorten. Er zijn in Drenthe soorten gevonden die nergens anders ter wereld leven.
Bijvoorbeeld enkele soorten bramen op het Drentse plateau of het Norger bosmuur. Over bijzondere
biodiversiteit gesproken, iets om trots en zuinig op te zijn! Ze zijn niet beschermd en voor zover we
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weten ook niet bedreigd. Maar hun grootste handicap: ze vallen niet op en zijn moeilijk herkenbaar.
Toch willen we voorkomen dat deze soorten voor de toekomst verloren gaan. Op dit moment is er
relatief weinig bekend van onze endemen. Een slechte basis voor een duurzame instandhouding. Dat
wil de provincie veranderen. De provincie Drenthe zal met hulp van specialisten een
onderzoeksprogramma opzetten om de verspreiding en biotoopeisen van endemische soorten in
Drenthe in kaart te brengen.

Overlast
Overlast is een subjectief begrip. Zaken waar de één zich groen en geel aan ergert vindt een
ander volstrekt normaal. Om deze reden zijn er, afgezien van overlast die gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt zoals industrielawaai of –uitstoot, geen wettelijke regels vastgesteld. Flora
en fauna kunnen ook overlast veroorzaken die niet duidelijk meetbaar is als gezondheidsrisico
of als economische schade. De provincie Drenthe hanteert als uitgangspunt dat we
een landelijke provincie zijn met veel natuur die tot dicht bij de mensen thuishoort. De lusten
én lasten die dat geeft horen er in beginsel bij. Niet-bedrijfsmatige hinder of schade door flora of
fauna beschouwt de wetgever als overlast. Voor niet-beschermde soorten is elke burger zelf
verantwoordelijk om overlast desgewenst te beperken. Ingrijpen is bij overlast van beschermde flora
en fauna ook wat de provincie betreft alleen aan de orde als deze overlast structureel is en uitstijgt
boven wettelijke normen. Voor overlast wordt in beginsel geen ontheffing verleend om beschermde
dieren te doden. Verjaging en in uitzonderlijke gevallen vangen en verplaatsen, is mogelijk onder
voorwaarden waarbij in ieder geval het middel effectief en duurzaam moet zijn en structurele
oplossingen kunnen bieden, ook in relatie tot de kosten en baten.

Rollen, taken en samenwerking
In het nieuwe Flora- en Faunabeleid wordt ook ingegaan op de rollen, taken, samenwerking en
specifieke VTH taken van de verschillende overheden en instanties. Het voert te ver om daarop in de
analyse verder in te gaan.

Zie voor meer informatie over de natuur in Drenthe:

www.drenthe.nl

www.digitalezoogdieratlas.nl (zoeken op Drenthe)

www.natura2000.nl

www.staatsbosbeheer.nl

www.drentslandschap.nl

www.natuurmonumenten.nl

www.rijksoverheid.nl

www.mineleni.n (voor  informatie over “Rode lijsten”)
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7 Wat kenmerkt de provincie Groningen, een analyse van de omgeving?

In stap 1 van de risicoanalyse wordt inzicht gegeven in de specifieke omgeving van Groningen. Hierin
worden delen van de provincie beschreven die i.v.m. natuurwaarde een specifieke status hebben. De
provincie Groningen bevat mooie bestaande natuurgebieden en cultuurlandschappen die het
beschermen meer dan waard zijn. Deze kernwaarden variëren van de meren, de Waddenkust, de
Natura 2000 gebieden met de EHS gebieden, overige natuurgebieden en daarnaast
cultuurlandschappen zoals in sommige delen van Groningen het coulissen-landschap met de
bekende boomwallen. Toezicht Natuurhandhaving richt zich op de bescherming van planten- en
diersoorten, de fysieke natuurwaarden en de flora en fauna.

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de specifieke gebieden en aandachtsvelden,
zonder dat deze opsomming een wetenschappelijk karakter krijgt. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de Beleidsnota Natuur 2013-2021 “Groningen, groen van Wad tot Westerwolde”.

In hoofdstuk 7 wordt vervolgens ingegaan op de bedreigingen en problemen van deze kernwaarden
in brede zin.

In hoofdstuk 8 worden de gesignaleerde problemen naar soorten, fysieke natuurwaarden en andere
thema’s vertaald in concrete waarderingen door de experts van de deelnemende instanties.

Mei 2013: Gedeputeerde Henk Staghouwer "Groningen is een natuurprovincie. Overal is groen
dichtbij. We kunnen meer met natuur, en dan bedoel ik vooral voor en met onze inwoners. Dat
draagt bij aan de leefbaarheid.

Vervolg Staghouwer: Wij zijn trots op de natuur in onze provincie: prachtige natuurgebieden,
zeldzame planten en dieren en uitgestrekte landerijen met grazend vee. Als provincie beschermen en
versterken we, samen met anderen, het unieke karakter van onze natuur en ons landschap. Dat
betekent ook dat we ons inzetten voor het behoud van cultuurhistorische en archeologische
waarden.

Vergezicht……
Het is 2040. In de provincie Groningen is het, net als in 2013, groen en rustig. De ruimte is nog altijd
oneindig. Zodra de duisternis invalt, komen deze kwaliteiten extra tot hun recht.
De landschapsstructuur heeft zich versterkt en de natuur heeft zich ontwikkeld. De natuur is robuust
en veerkrachtig. De agrarische sector heeft een professionele omslag naar natuur‐ en
landschapsbeheer gemaakt en is daarmee dichter bij de burger komen te staan. We hebben ons
landelijk gebied goed aangepast aan het veranderende klimaat. Natuur en landschap voorzien in een
duurzame energiebron. Door de potenties van natuur en landschap goed uit te dragen, hebben we
veel innovatieve en hoogwaardige werkgelegenheid weten aan te trekken. We zijn trots op onze
provincie, streek en cultuurhistorie. De diversiteit aan flora en fauna is groot en heeft een gezond
leefmilieu opgeleverd voor mens, plant en dier……………………………….
Zie verder de Beleidsnota Natuur 2013-20121.
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Groninger speerpunten voor het Natuurbeleid
Met het natuurbeleid zet de provincie in voor de (inter)nationale doelen voor biodiversiteit en zorgt
voor voldoende ruimte voor natuurontwikkeling en een goede uitwisseling van soorten binnen en
buiten de provincie. Daarbij hoort goed beheer (en beheerplannen) bij, dat bijdraagt aan de
bescherming van soorten. Uiteraard doen wij dit in afstemming met andere beleidsvelden.
Andere speerpunten van de provincie zijn verduurzaming van de samenleving en de behoefte van
mensen aan rust, ruimte en groen.
Natuur is onderdeel van de samenleving waarin de aandacht voor duurzaamheid ‐ terecht ‐
toeneemt. Natuur in Groningen verdient bescherming om haar intrinsieke waarden. Deze moeten we
koesteren en beschermen. Maar bij natuurbeleid gaat het om meer. Robuuste natuur biedt
mogelijkheden om perioden van wateroverlast of droogte goed op te vangen. Dergelijke perioden
komen als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker voor. Natuur en landschap vormen het
decor voor recreatie en toerisme. Het toegankelijk maken van natuurgebieden en het aanbieden van
natuureducatie zorgt voor draagvlak voor natuur. In Groningen zijn alle natuurgebieden in principe
vrij toegankelijk. Alleen als er sprake is van zeer kwetsbare natuur (bijvoorbeeld in delen van het
Lauwersmeergebied en in weidevogelgebieden gedurende de broedtijd) zijn sommige gebieden
(tijdelijk) niet toegankelijk. In de ontwikkeling van de natuur is steeds meer sprake van een vloeiende
overgang tussen duurzaam te behouden natuurgebieden binnen de EHS en het
(agrarisch) cultuurgebied daarbuiten. Toezicht en handhaving vormt de laatste schakel in de
reguleringsketen en ondersteunt waar mogelijk de gestelde doelen en actiepunten door. Deze zijn
o.a. :

 Het leveren van een bijdrage aan (inter)nationale en provinciale doelen voor biodiversiteit.
 Zorg dragen voor voldoende ruimte voor natuurontwikkeling en een goede uitwisseling van

soorten binnen en buiten de provincie.
 Doelmatig beheer dat bijdraagt aan behoud en ontwikkeling van biodiversiteit.
 Versterken van kenmerkende landschapsstructuren die bijdragen aan de identiteit en het

onderscheidend vermogen van de diverse landschappen die de provincie rijk is.
 Optimale afstemming en synergie‐effecten tussen natuurbeleid en andere sectoren.
 Het leveren van een bijdrage aan verduurzaming van de samenleving.
 Voorzien in de behoefte van mensen om te wonen en te recreëren in een natuurlijke

omgeving.

Via:
 Inrichten van nieuwe natuur, waaronder afronding van de herijkte EHS.
 Mensen zich welkom te laten voelen in de natuur en respectvol met de natuur om te gaan;.
 Rentmeesterschap te tonen.
 Verbinden van robuuste gebieden binnen met waardevolle gebieden buiten de EHS.
 Vergroenen en verduurzamen van de landbouw.
 Natuur gezond, mooi en toegankelijk te houden.
 Realiseren van een herkenbaar landschap met een leesbare structuur.

De kenmerkende omgeving van Groningen

In dit hoofdstuk wordt, i.v.m. de relatie met toezicht en handhaving (de laatste schakel in de
reguleringsketen) achtereenvolgens ingegaan op de Natura 2000 en EHS gebieden, soorten en
leefgebieden en ontwikkelingen.
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Kaderrichtlijn Water
Op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Nederland zich ten doel gesteld om de
waterkwaliteit te verbeteren. Daar waar het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen tot
kwaliteitsproblemen leidt, moeten maatregelen worden getroffen. De KRW schrijft voor dat
Nederland deze maatregelen zelf uitvoert. Hier ligt een nauwe relatie met natuurbeleid. Samen met
de waterschappen treffen we maatregelen waarbij doelen worden gekoppeld.

Groninger Natura 2000 gebieden
In Europees verband zijn afspraken gemaakt over een Europees netwerk van natuurgebieden,
bekend onder de naam Natura 2000. Gebieden die onder Natura 2000 vallen, zijn aangewezen op
basis van waardevolle soorten en leefgebieden. Per gebied is bepaald hoe soorten en leefgebieden in
stand gehouden moeten worden (instandhoudingsdoelen). Nederland heeft de verplichting op zich
genomen om gebieden met een Natura 2000‐status te beschermen en te beheren. Alle Natura 2000‐
gebieden in Nederland vallen onder de EHS; de EHS is echter groter dan alle Natura 2000‐gebieden in
Nederland. De provincie stelt vast welke gebieden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Deze hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen
belangrijke natuurgebieden. Dit netwerk vormt de basis voor het natuurbeleid van de provincie. De
EHS bestaat uit kerngebieden (grote aaneengesloten natuurgebieden met een hoge kwaliteit)
natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones.

Pagina 16 EHS in Groningen, 2014
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De provincie Groningen bevat de volgende Natura 2000‐gebieden: Waddenzee,
Zuidlaardermeergebied, Leekstermeergebied, Lieftinghsbroek en delen van de Drentsche Aa. Voor
deze gebieden stellen we beheerplannen op, gericht op het behalen van de instandhoudingsdoelen.
In Nederland wordt de bescherming van deze natuurgebieden ook geregeld in de
Natuurbeschermingswet 1998. Activiteiten die negatieve gevolgen voor natuurwaarden kunnen
hebben, mogen niet plaatsvinden zonder vergunning. Na vergunningverlening is toezicht nodig op de
naleving van de voorschriften. Indien een activiteit gepaard gaat met de uitstoot van Ammoniak,
NOx, of andere verzurende en vermestende stoffen kan vooralsnog alleen vergunning worden
verleend, indien deze uitstoot niet, of in dusdanige geringe mate toeneemt dat schadelijke effecten
op verzuring- en vermestinggevoelige vegetatie van het betreffende Natura 2000-gebied kunnen
worden uitgesloten.

Stikstofgevoelige gebieden

Begin 2009 is het Rijk samen met de provincies van start gegaan met de uitwerking van de

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) als onderdeel van Natura 2000. Doel is om de impasse in de
vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet te doorbreken. Zoals het nu lijkt
treedt de PAS per 1 januari 2014 in werking.
Voor het kunnen behalen van Natura 2000‐doelen is het nodig dat neerslag van stikstof verder
afneemt. Stikstofgevoelige leefgebieden van planten en dieren vragen daarom, maar ook de
plaatselijke en regionale economie hebben er belang bij. Zolang er namelijk geen verbetering van
Natura 2000‐gebieden en soorten optreedt, is toename van stikstofemissie problematisch.
De PAS biedt een instrument om Natura 2000‐doelen te behalen en tegelijkertijd ruimte te maken
voor economische ontwikkelingen. Indien de daling in stikstofneerslag en de ecologische
herstelmaatregelen niet of niet voldoende worden gerealiseerd, kan dat grote negatieve gevolgen
hebben voor economische ontwikkelingen in de provincie. De PAS biedt feitelijk ‘ontwikkelruimte’
voor bijv. agrarische activiteiten die leiden tot uitstoot van stikstof. Is er onvoldoende
ontwikkelruimte, dan kan een Natuurbeschermingswetvergunning worden geweigerd, met alle
economische schade van dien.

Figuur 2: natuurgebieden buiten de EHS
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Rode lijsten

De leefgebiedenbenadering richt zich specifiek op soorten van de categorieën ‘bedreigd' en ‘ernstig
bedreigd' van de Rode Lijsten. Soms worden ook soorten die als ‘kwetsbaar' op de Rode Lijst staan,
worden meegenomen. Ook de soorten die worden vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en
soorten van Bijlage I van het besluit Vrijstelling Beschermde dier- en plantensoorten' zijn komen in
aanmerking voor maatregelen in het kader van de leefgebiedenbenadering.

Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn
achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor
zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor allerlei andere soortgroepen. Verder zijn er
internationale lijsten en lijsten per land. In Nederland stelt het ministerie van E, L & I de lijsten vast,
ongeveer om de tien jaar. De huidige Rode Lijsten stammen uit 2009. Rode Lijsten hebben geen
officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in
de zin van de Flora- en Faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een belangrijke
signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. Meer informatie en de complete
database kunt u vinden op de website van het Ministerie van EL&I.

Weidevogels

Ondanks de jarenlange inspanningen voor het weidevogelbeheer, gaan de populaties nog steeds
achteruit. De effectiviteit van weidevogelbescherming in de gangbare veehouderij lijkt af te nemen.
Schaalvergroting, optimalisatie van teelttechnieken en verschuivingen in gewassen verhouden zich
slecht tot ecologisch optimale omstandigheden. Levensvatbare populaties vinden we vooral op de
klei. Zonder beschermingsmaatregelen nemen overlevingskansen af. Het akkervogelbeheer laat een
gunstiger beeld zien. Het leerproces over optimale beheerpakketten (zaaimengsels,
akkerrandenbeheer) is nog volop gaande. Voor zowel weide‐ als akkervogelbeheer geldt dat
beschermingsmaatregelen in het agrarisch gebied niet los gezien kunnen worden van de
ontwikkelingen in de gangbare landbouw. De mogelijkheden voor weidevogels wortden verbeterd
door weidevogelreservaten te combineren met aangepast agrarisch beheer op omringende
landbouwgronden. Dit geldt met name voor het zuidelijk deel van het Reitdiepgebied, rondom
Fransum (Hardeweer‐Beswerd), Westerhorn en de Onnerpolder. Dat betekent voor toezicht
toepassen van een combinatie van natuur- en agrarische regelgeving.

Opkomende exoten
Net als in de rest van Europa, vestigen zich in Groningen dieren en planten die hier oorspronkelijk
niet thuishoren. Ze komen via gestort tuinafval, immigratie via waterlopen, verspreiding door vogels
of moedwillig loslaten van huisdieren. Sommige exoten verdwijnen ongemerkt, andere kunnen
zorgen voor overlast voor de landbouw, natuur of volksgezondheid. Ecologisch gezien vinden exoten
na een langere of kortere periode vaak hun plek in de natuur (konijn, fazant of waterpest). Wanneer
zij economische schade berokkenen (muskusrat of sommige ganzensoorten), dan gaat de provincie,
met inachtneming van wet‐ en regelgeving, mogelijkheden scheppen om de schade aanvaardbaar te
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houden. Voor Europees inheemse fauna geldt dat wanneer zij op eigen kracht naar Nederland
komen, zij inheems en dus beschermd zijn (zoals de wolf). Bij planten en insecten is de bescherming
anders geregeld. Bij de Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit (NVWA) houdt een team Invasieve
exoten zich daarmee bezig. Dat team is een adviserend orgaan, uitvoering ligt bij de provincies.
Ontwikkelingen
Voor natuur zijn de volgende maatschappelijke ontwikkelingen van belang:

Schaalvergroting in de landbouw
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is sprake van een sterk gestegen productiviteit in de
landbouw, in de hand gewerkt door intensivering, rationalisering van bedrijfsvoering in combinatie
met schaalvergroting. In onze provincie hebben ruilverkavelingen het landschap ingrijpend
veranderd. Nog onlangs is de herinrichting van de Veenkoloniën afgesloten. De afgelopen jaren is er
meer aandacht voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Bodemrijkdom, optimaal
gebruik van meststoffen, milieubelasting en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s geworden.
Daarnaast zien we allerlei nevenactiviteiten ontstaan op en om het boerenbedrijf.

Klimaatverandering
Klimaatzones verschuiven en neerslagpatronen veranderen. De verandering van het klimaat heeft
impact op de ecosystemen. In grote lijnen wordt de klimaatverandering voor Groningen
gekarakteriseerd door gemiddeld mildere en nattere winters en warmere zomers met
onregelmatiger neerslag. De klimaatverandering zal naar verwachting tot gevolg hebben dat
noordelijke plant‐ en diersoorten afnemen en dat zuidelijke soorten toenemen. Het natuurbeleid kan
daar op twee manieren rekening mee houden: enerzijds op basis van inrichting, anderzijds door
verbinding van natuurgebieden. Een robuust gebied is beter bestand tegen verdroging dan
versnipperde gebiedjes. Door de zogenaamde sponswerking van natuurgebieden te versterken, zijn
we beter toegerust in perioden van wateroverlast en droogte.

Een halt aan afname biodiversiteit
Na twintig jaar bouwen aan natuur en landbouw zien we dat het landelijk gebied van Groningen is
veranderd. Het kenmerkende open dijken‐ en wierdenlandschap is behouden. In de loop der tijd zijn
plant‐ en diersoorten verdwenen. Andere soorten zijn er voor teruggekomen. Door vergroting van
gebieden, verbetering van waterbeheer en adequaat beheer zijn in een aantal reservaatkernen in het
beekdal van de Ruiten Aa en in het Dwarsdiepgebied opnieuw orchideeënrijke hooilanden tot
ontwikkeling gekomen met een omvang van tientallen hectares. Natuurontwikkeling in de
Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder hebben tot een omvangrijk
moerasgebied langs de noordzijde van het Zuidlaardermeer geleid. In deze gebieden hebben zich een
grote broedpopulatie geoorde futen en een kolonie witwangsterns gevestigd. Ook is er een zeearend
waargenomen, die zich hier in de toekomst wellicht als broedvogel zal vestigen. De zeearend broedt
al in het Lauwersmeergebied.

Een andere positieve ontwikkeling van de uitvoering van ons natuurbeleid is de toename van het
aantal rietvogels op het Hogeland. Aangepast (riet)beheer in sloten door boeren en waterschap zijn
daar debet aan. In Oost‐Groningen heeft aangepast beheer van akkerranden en overhoeken
geresulteerd in een toename van de populaties velduil en grauwe kiekendief. Door verbetering van
de waterkwaliteit is krabbenscheer weer toegenomen en dat heeft bijgedragen aan het herstel van
populaties groene glazenmaker. Door natuurlijker beekinrichting en verbetering van de
waterkwaliteit is de weidebeekjuffer (libellensoort) teruggekeerd langs de Ruiten Aa en de Drensche
Aa.
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Actieve rol van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties
Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen en kunnen een actieve rol spelen in het
Natuurbeleid en het bereiken van doelen. Die actieve rol gaat aanzienlijk verder dan vrijwilligerswerk
en liefdadigheid, waar natuurorganisaties al goed op inspelen. We zien partijen in toenemende mate
een eigen verantwoordelijkheid nemen, zoals burgers die het beheer van gemeenschapstuinen op
zich nemen, collectieven van burgers en ondernemers die zich opwerpen voor beheer van
natuurterreinen, of internationaal opererende bedrijven die investeren in een kleinere ecologische
voetafdruk van hun producten of in het voorkomen van natuureffecten door natuurmaatregelen te
treffen. Hoe meer ruimte deze maatschappelijke energie krijgt, des te beter is het voor de natuur en
daarmee voor ons welzijn.
Dit betekent dat ook de analyse en gestelde prioriteiten gecommuniceerd worden met de
doelgroepen.

Zie voor meer informatie over de natuur in Groningen:

www.provincie Groningen.nl

www.digitalezoogdieratlas.nl (zoeken op Groningen)

www.natura2000.nl

www.staatsbosbeheer.nl

www.Het Groninger Landschap.nl

www.natuurmonumenten.nl

www.rijksoverheid.nl

www.mineleni.n (bijv. informatie Rode lijsten)
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8 De analyse van de problemen en de gevolgen per thema

8a Expertgegevens

Op 19 februari 2014 is de eerste stap in het proces om te komen tot een risicoanalyse gehouden. In
het bestuurlijk op die dag werd de voorgestelde aanpak positief ontvangen en besloten de analyse
ineens voor beide provincies op te stellen. Ook werd groen licht gegeven voor het organiseren van de
“expertmeeting”.  Op 9 april 2014 is de expertmeeting gehouden. Aan de expertmeting namen
vertegenwoordigers van de betrokken organisaties deel. Zie voor de deelnemerslijst bijlage 3. De
deelnemers bogen zich in workshops over de beantwoording van de volgende vragen:

1 Welke (geregistreerde) overtredingssoorten zijn te benoemen?

2 Welke problemen spelen er in de natuur in Drenthe en Groningen? Wat gaat niet goed?
(rekening houden met de hoofdstukken 6 en 7)

3 Wat zijn de “blinde vlekken” in toezicht natuurhandhaving?

De resultaten van de eerste stap:

De problemen c.q. overtredingsoorten in onderstaande tabellen zijn vanuit de brede taakstelling
(natuurregels en andere bepalingen vanuit omgevingsrecht) boven komen drijven. In hoofdstuk 9
worden deze problemen vervolgens gemeten aan vormen van belangrijke thema’s en de kans dat het
gebeurt, het naleefbeeld. Dat is de kern van de risicoanalyse.

De aangedragen problemen zijn onderverdeeld in:

N : N1 t/m N13 Natuurwetgeving, de kerntaak van de inspecteurs natuurwetgeving

O : O1 t/m O11 Overige wetgeving, bijv. Waterwet, Wet bodembescherming, Wet
milieubeheer, Waterwet, Ontgrondingenwet en AMvB’s en verordeningen…………..

W : W1 t/m W12 Witte vlekken in natuurhandhaving, waar is te weinig van bekend om een
risicobepaling op te stellen, op zichzelf al een risico.

Daarnaast is aanvullend nog een  tabel opgenomen met problemen die de betrokken organisaties
ervaren bij het organiseren en uitvoeren van het toezicht.

Afbeeldingen van links naar rechts: verzameldepot van Staatsbosbeheer voor in natuurgebieden
gedumpt afval, palingvanger, kappen van een boomwal.
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N Natuurwetgeving, de kerntaak

N1 Jacht- en schadebestrijding

N2 Verstoring:  natuur algemeen, Waddenzee(stiltegebied) en in het bijzonder broedseizoen.

N3 Specifieke bepalingen eierzoeken algemeen (bijv. eendeneieren voor de handel) en kievitseieren zoeken
(Westerkwartier) onder voorwaarden en niet strijdig met in stand houden van de soort

N4 Bescherming weidevogels bij agrarische activiteiten (aangewezen gebieden)

N5 Toezicht beheerplannen bij gebiedsbescherming

N6 Naleven van gedragscodes. Bijv. te vroeg maaien van bermen zonder goede inventarisatie of veldwerk
vooraf. Daarnaast gedragscodes

N7 Roofvogelvervolging, vergiftiging van roofvogels

N8 Visstroperij algemeen, ralleyvissen, vissen door Oost-Europeanen

Verder palingfuiken van particulieren (i.v.m. aantal bedreiging van de soort)

Afbeelding: Visserijcontrole

N9 Crossen met m.n. motoren en ATB fietsen in natuurgebieden, individueel en in groepsverband

N10 Snelvaren en beschadiging van oevers

N11 Zorgplichten natuurwetgeving en milieuwetgeving gericht op bescherming van natuur en organismen

N12 Overtredingen artikel 20 Natuurbeschermingswet, geen toegang (niet alleen op land, maar ook op
water/buitendijks (Waddenzee, kwelders etc.)

Afbeelding:Kwetsbaar gebied, geen toegang

N13 Illegale handel en bezit van beschermde inheemse en  uitheemse diersoorten (incl. uitzetten exoten)
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O Overige wetgeving, de  “bijvangst”

O1 Bescherming soorten en natuurt bij civieltechnische werken, bouw- of sloopwerken, (niet) werken met een
werkplan

O2 Natuurcompensatie bij omgevingsvergunningen

O3 Afvaldelicten verzamelterm (dumpen, verbranden, verontreinigen oppervlaktewater, zorgplichten)

Grof vuil m.n. tot  5 m3 (herkomst kleine verbouwingen en schuuropruimingen)

Mestopslag: watervervuiling

Toenemend: dumpen van afval van hennepteelt. Dumpen van XTC afval komt in beide provincie (nog)
weinig voor.

Afval verbranden                           Gedumpt afval van hennepteelt

O4 Schade aquatisch ecosysteem door:

Overtredingen toepassing gewasbeschermingsmiddelen en meststoffenregels. Bredere beschermingszones
Drentse Aa.

Overlast boten in natuur, langdurig verblijf aan steigers

O5 Asbestverwijdering en  achterlaten in buitengebied/natuur

O6 Grondstromen en ketentoezicht, dumping grond  in buitengebied/natuur, inclusief baggeren en aanleg
depots

O7 Negeren “verboden toegang 461 SR” en wildkamperen. Weghalen bordjes. “Verhuftering” recreanten.

Ruiters op voetpaden, gemotoriseerd vervoer op fietspaden

O8 Aantasting en “verrommeling” van cultuurlandschap: o.a. kappen van bomen (incl. diefstal van hout) en
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beschadiging boomwallen, diversiteit aan activiteiten in agrarisch gebied

O9 Loslopende honden

O10 Toenemend fenomeen: kite-surfen in natuurgebied, m.n. Lauwersmeer

O11 Kleinschalige ontgrondingen (specifiek Drenthe)

W Wat zijn de “witte vlekken” in toezicht natuurhandhaving?

W1 In delen van Groningen en Drenthe is geen natuurtoezicht en geen helderheid over naleefgedrag, dat geldt
bijv. de “nieuwe” natuurgebieden, zoals Westerwolde, het Dannemeer en het Zuidlaardermeer

W2 Groene wetgeving in bebouwde kom (vangkooien vogels, kappen van bomen etc.) en op
bedrijventerreinen (natuurstroken, waterkwaliteit, broedende vogels etc. beschermen van dier- en
vogelsoorten in te slopen gebouwen

W3 Sloop en bouw van bouwwerken aan de waterkant met werkplan met maatregelen ter bescherming van
waterkwaliteit

W4 (te weinig) Aangehaakte natuurtoestemmingen bij Wabo procedures (bijv. vvgb NB wet, Stikstof, FF-wet)

W5 Impact en implementatie van de nieuwe Natuurwet incl. relatie Omgevingswet

W6 Overzicht beheerplannen en actualiteit

W7 Waar bevinden zich de beschermde dier- , vogel- vis- en plantensoorten?

W8 Mate van uitzetten van exoten in de natuur

W9 Handel in zoetwatervis (Horeca), inclusief export van zoetwatervis

W10 Opvullen van zandwinputten, verstoren waterkwaliteit en ecosysteem, relatie besluit bodemkwaliteit
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W11 Beheer dassenburchten

W12 Stikstofproblematiek, stikstofverordening

W13 Toezicht op “loonwerkers” (agrarisch en in natuurbeheer)

Wat gaat er m.b.t. de uitvoering van natuurtoezicht niet goed? Welke kansen voor
verbetering zien de experts in de uitvoering van de taken?

1 Verbetering van kennis van natuurwetgeving en de prioriteiten geeft een impuls aan een beter
naleefbeeld van de regels. Goed communiceren geeft een kans op minder behoefte aan handhaving

2 De koppeling van prioriteit aan capaciteit geeft slagkracht

3 Actuele beheerplannen voorkomen handhaafbaarheidsknelpunten

4 De natuurhandhavers kunnen zich nog beter profileren  als vraagbaak voor de Wabo medewerkers

5 Informatiehuishouding op orde biedt kansen voor informatie gestuurd toezicht (IGT)

6 Overheid in de rol van overtreder (beheer oevers en bermen, beheer grondstromen bij civieltechnische
projecten….) levert imagoschade op. De prioriteiten bieden we in een vroegtijdig stadium aan in
procedures (bijv. voor verwerking in een bestek bij civieltechnische werken).

7 Professioneel communiceren over prioriteiten in een gebied en de koppeling aan “goed gastheerschap”
gaan we concreet inhoud geven. Preventie, communicatie als strategie, is de eerste stap, handhaving
zetten we in waar het effectief is.

8 De vertaling van prioriteiten naar capaciteitsborging bij de partners is een belangrijke volgende fase, in
het samenwerkingsprogramma 2015 wordt dat uitgewerkt.

8b Open bronnen

Naast de eigen informatie van de provincie is van de gelegenheid gebruik gemaakt zogenaamde open
bronnen te raadplegen. Daaronder vallen experts met specifieke deskundigheden (ecologen) en
experts op het gebied van risicoanalyses. Vanuit die bronnen is commentaar gegeven en bevestigend
gereageerd op de bovenstaande inhoudelijke problemen, organisatorische problemen en “witte
vlekken”.

8c Algemene conclusies probleemanalyse

De analyse levert de volgende conclusies m.b.t. veel voorkomende en schadelijke
overtredingssoorten:

- Drenthe en Groningen zijn mooie provincies, maar aantasting van bijzondere waarden,
soorten en gebieden is aan de orde en tegengaan daarvan nodig. Gezamenlijke en integrale
aanpak en toepassing van creatieve methoden van beïnvloeding van het naleefgedrag bieden
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kansen (niet alleen controleren maar bijvoorbeeld ook maatwerk en samenwerking in
communicatie). Samenwerking zal zich verbreden naar de samenwerking binnen de drie
noordelijke provincies;

- De natuurgebieden ondervinden overlast van crossen, dumpen van afval en grond. Daarnaast
wordt natuur verstoord door bijvoorbeeld te snel varen met boten,  waterscooters, negeren
van gesloten gebieden en loslopende honden;

- De roofvogelstand ondervindt schade door vergiftiging. Soortenbescherming en kennis van
de plaatsen waar zich beschermde soorten (dieren en planten) bevindt zich nog in een
beginstadium en is gericht op klassieke terreinen;

- De interactie tussen Wabo procedures en natuurregels en natuurtoestemmingen is onder de
maat en toezicht op “natuurcompensatie” is een nog niet bewandelde weg. Het naleven van
gedragscodes kan beter, overheidsinstanties vormen daarin zelf een belangrijke spil.
Agrarische bedrijvigheid en natuur gaan vaak samen, toepassing van diverse voorschriften in
een situatie komt daardoor vaak voor. Correcte toepassing van vergunningverlening NB wet
(vergunningen/vvgb) behoeft een stevige impuls mede ter bescherming van rechten van
agrarische ondernemers ;

- Er wordt (te) slordig met cultuurhistorisch waardevol landschap omgegaan terwijl herstel
vaak ettelijke jaren duurt of niet meer kan;

- Water en waterkwaliteit (de blauwe linten in het landschap) vormen een belangrijk item voor
de EHS. De kwaliteit moet verder verbeterd worden en illegale toepassing of lekkages van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen moet worden teruggedrongen. Daarnaast kan
(ver)bouwen en slopen aan de waterkant een lokale bedreiging vormen;

- De werkzaamheden van de toezichthouders natuurhandhaving, de expertise en de
prioriteiten zijn onvoldoende bekend. De toezichthouders opereren buiten de
samenwerkingsvormen erg zelfstandig, maar dat is tevens een bedreiging. Het gezegde
“Onbekend maakt onbemind” zou hier zomaar opgang kunnen krijgen. Toezichthouders
moeten leren meer door elkaars bril te kijken.

- Samenwerking moet zich ook uitstrekken tot professionele en afgestemde communicatie
over problemen en aanpak daarvan. Communicatie kan vaker ingezet worden ter
bevordering van spontane naleving en als aanvulling op fysiek toezicht. Betrek burgers en
bezoekers van natuurgebieden bij de problemen.
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9 A
Veel voorkomende problemen gecombineerd met de naleefscore: Risico = Kans x Gevolg
Let op: omdat de tabel gericht is op veel voorkomende problemen komt de kleur groen vrijwel niet voor.
Getoetst is op de thema’s Financieel gewin, Natuur alg. , Water, Soorten bescherming en bestuurlijk imago

Prioriteitsopbouw
Punten Opmaak Effecten totaal

Het gevolg (G)
Naleving =
Kans dat het
zich voordoet
(K)

Puntentotaal
R= KxG

5 ZEER GROOT RISICO 4,0-5,0 Zeer laag  4,0-
5,0

 16

4 GROOT RISICO 3,0-4,0 Laag  3,0-4,0  9
3 BEPERKT RISICO 2,0-3,0 Voldoende

2,0-3,0
 4

2 KLEIN RISICO 1,0-2,0 Matig 1,0-2,0  2
1 ZEER KLEIN RISICO 0,0-1,0 Goed 0,0-1,0  0

Code Beschrijving Score thema’s
(gevolg)

Naleefscore
= Kans

Risico =
kans x gevolg

N1 Jacht- en schadebestrijding
N2 Verstoring:  natuur algemeen en in het bijzonder

broedseizoen
N3 Specifieke bepalingen eierzoeken algemeen (bijv.

eendeneieren voor de handel) en kievitseieren zoeken
(Westerkwartier Groningen) onder voorwaarden en niet
strijdig met in stand houden van de soort

N4 Bescherming weidevogels bij agrarische activiteiten
N5 Toezicht beheerplannen bij gebiedsbescherming
N6 Naleven van gedragscodes. Te vroeg maaien van bermen

zonder goede inventarisatie of veldwerk vooraf.
N7 Roofvogelvervolging
N8 Visstroperij algemeen

Verder palingfuiken van particulieren (i.v.m. aantal
bedreiging van de soort)

N9 Crossen met motoren en ATB fietsen in natuurgebieden
N10 Snelvaren en beschadiging van oevers
N11 Zorgplichten natuurwetgeving en milieuwetgeving gericht

op bescherming van natuur en organismen
N12 Overtredingen artikel 20 Natuurbeschermingswet, geen

toegang (niet alleen op land, maar ook op
water/buitendijks (Waddenzee:alleen kwelders)

N13 Illegale handel en bezit van beschermde inheemse en
uitheemse diersoorten
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9 B

Veel voorkomende problemen gecombineerd met de naleefscore: Risico = Kans x Gevolg
Let op: omdat de tabel gericht is op veel voorkomende problemen komt de kleur groen vrijwel niet voor.
Getoetst is op de thema’s Financieel gewin, Natuur alg. , Water, Soorten bescherming en bestuurlijk imago

Prioriteitsopbouw
Punten Opmaak Effecten totaal

Het gevolg (G)
Naleving = Kans dat
het zich voordoet (K)

Puntentotaal
R= KxG

5 ZEER GROOT RISICO 4,0-5,0 Zeer laag  4,0-5,0  16
4 GROOT RISICO 3,0-4,0 Laag  3,0-4,0  9
3 BEPERKT RISICO 2,0-3,0 Voldoende 2,0-3,0  4
2 KLEIN RISICO 1,0-2,0 Matig 1,0-2,0  2
1 ZEER KLEIN RISICO 0,0-1,0 Goed 0,0-1,0  0

Code Beschrijving + naleefscore Scores
thema’s,
Gevolg

Naleefscore=
Kans

Risico=
kans x gevolg

O1 Bescherming soorten bij civieltechnische werken of
sloopwerken, (niet) werken met een werkplan

Te onbekend

O2 Natuurcompensatie bij omgevingsvergunningen
O3 Afvaldelictenverzamelterm (dumpen, verbranden,

verontreinigen oppervlaktewater, zorgplichten)
O4 Schade aquatisch ecosysteem door overtredingen

toepassing gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffenregels, diffuse verontreiniging

O5 Asbestverwijdering en achterlaten in
buitengebied/natuur

O6 Grondstromen en ketentoezicht, dumping grond
en baggeren/depots

O7 Negeren “verboden toegang” 461 SR  en
wildkamperen en weghalen bordjes

O8 Aantasting cultuurlandschap, o.a. kappen
van bomen en aantasten van boomwallen

O9 Loslopende honden natuurgebied
O10 Kite surfen Lauwersmeer
O11 Kleinschalige ontgrondingen (Drenthe)
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9 C

Problemen vertaald naar Risicoanalyse onderdeel Witte vlekken
De risico’s met rode scores vormen de primaire aandachtsgebieden. Onderling rangschikken
is vanwege erg uiteenlopende onderwerpen niet zinvol.

Prioriteitsopbouw
Punten Opmaak Effecten

totaal
Naleving Puntentotaal

5 ZEER GROOT RISICO 4,0-5,0 Zeer laag 3,0
4 GROOT RISICO 3,0-4,0 Laag 2,5
3 BEPERKT RISICO 2,0-3,0 Voldoende

2,0
2 KLEIN RISICO 1,0-2,0 Matig 1,5
1 ZEER KLEIN RISICO 0,0-1,0 Goed 1,0

WAA 1

Code Beschrijving
Naleefscore n.v.t./onbekend

Financieel
gewin

Natuur
algemeen

Water Soorten
bescherming

Bestuurlijk
imago

W1 In delen van de beide provincies is
geen natuurtoezicht en dus ook
geen beeld  van het naleefgedrag

W2 Groene wetgeving in bebouwde
kom

W3 Sloop en bouw van bouwwerken
aan de waterkant

W4 (te weinig) aangehaakte
natuurtoestemmingen bij Wabo
procedures

W5 Impact en implementatie van de
nieuwe Natuurwet incl. relatie
Omgevingswet

W6 Overzicht beheerplannen en
actualiteit

W7 Waar bevinden zich de beschermde
dier- , vogel- vis- en
plantensoorten?

W8 Mate van uitzetten van exoten in de
natuur

W9 Handel in zoetwatervis (Horeca),
inclusief export van zoetwatervis

W10 Opvullen van zandwinputten,
verstoren waterkwaliteit en
ecosysteem,

W11 Beheer dassenburchten

W12 Stikstofproblematiek,
stikstofverordening

W13 Toezicht op “loonwerkers”
Agrarisch en Natuurbeheer (in
opdracht overheid of
terreinbeheerder)
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Bijlage 1
Overzicht relevante regelgeving t.b.v. handhaving, de “gestelde normen en instrumenten”

Wet- en regelgeving Instrument Bevoegd gezag

Natuurbeschermingswet 1998 Art 19.6 Vergunningplicht GS of Min. EZ

Natuurbeschermingswet 1998 Art. 19.c
Aanschrijvingsbevoegdheid

GS of Min. EZ

Natuurbeschermingswet 1998 Art. 19 l Zorgplicht GS of Min. EZ

Natuurbeschermingswet 1998 Art. 20 Toegangsbeperkingen GS of Min. EZ

Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden

Art. 2a Zorgplicht

Art. 20 Verbod gebruik zonder
toelating of registratie

Min. EZ

Boswet Houtopstanden buiten bebouwde
kom (herplantplicht/kapverbod)

Min. EZ, prov. advies- en
controletaak namens Min.

Waterwet Art. 6.2 geen stoffen lozen zonder
vergunning of ontheffing

Art. 6.8 Zorgplicht t.a.v. de
waterbodem

Waterbeheerder

Wetboek vSR Art. 461 Verboden toegang Rechthebbende (eigenaar)

Wet milieubeheer Art. 10.1 Zorgplicht Afvalstoffen

Art. 10.2 Stort- en brandverbod
afvalstoffen buiten inrichtingen

GS of gemeente

Wet bodembescherming Art. 13 Zorgplicht Min. I&M, GS, gemeente

Besluit bodemkwaliteit Bijv. opslag grond en baggerspecie
(nuttig) toepassen van grond

Gemeente

Flora en Faunawet Art. 2 Zorgplicht (alleen
bestuursrechtelijk)

Art. 8-12 verbodsbepalingen

Art. 79 lid 2 Voorwaarden voor
ontheffingen en vrijstellingen (o.a.
gedragscodes

Min. EZ

GS (voor beheer- en
schadebestrijding)

Visserijwet

Wabo Art. 2.1 Oprichten of wijzigen van Gemeente en soms GS (dan
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Let op: aangehaakte
natuurtoestemmingen!

inrichtingen zonder vergunning

Art. 2.3  in werking hebben in
strijd met voorschriften

genoemd in Bijlage 1 Bor)

Besluit Omgevingsrecht Art.2.2a de OBM plicht voor bijv.
oprichten of wijzigen agrarische
inrichtingen

Gemeente

Activiteitenbesluit Div. artikelen voor agrarische
activiteiten m.n. in hoofdstuk 3,
ook buiten inrichtingen

Gemeente of waterbeheerder

Besluit lozen buiten inrichtingen Art. 2.1 Zorgplicht

Diverse voorschriften in hoofdstuk
3 m.b.t. baggeren, graven, lozen
afvalwater en (ver)bouwen en
slopen aan de waterkant.

Waterbeheerder, gemeenten

Nautische wetgeving Scheepvaartverkeerswet en
Binnenvaartpolitiereglement

RWS namens I&M, i.s.m. provincie
(bijv. Van Starkenborghkanaal)

APV Bijv. evenementenvergunningen of
verboden m.b.t. paardrijden,
kitesurfen

Gemeente, waterbeheerder,
provincie, recreatieschappen

Ontgrondingenwet (en
verordening)

Nog aanvullen GS

Grondwaterwet (en verordening) Nog aanvullen GS

WED Art. 1 Strafbaarstelling  delicten als
economische delict
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Bijlage 2

Deelnemerslijst expertmeeting

organisatie naam
Drents Landschap Dhr.T Bezuijen
Groninger Landschap Dhr. S Puijman
Hengelsportfederatie Dhr. H Mensinga
Hengelsportfederatie Dhr. H Eibergen
Natuurmonumenten Dhr. R Vorenhout
NVWA, per 1 mei Provincie Dhr. G-J Kloppenburg
NVWA Dhr. F van der Veen
OM Dhr. J Tadema
Politie Noord Nederland Dhr. M Pol
Politie Noord Nederland Dhr. E Zantingh
Politie Noord Nederland Dhr. W Burgler
Politie Noord Nederland Mevr. T Potharst
Politie Noord Nederland Dhr. F Brinkman
Provincie Drenthe Dhr. B Gosselink
Provincie Drenthe Dhr. J de Vos
Provincie Groningen Dhr. E Bruinius
Provincie Groningen Dhr. H Mossel
Provincie Groningen Mevr. N Faber
Provincie Groningen Mevr. M Fokkinga
Staatsbosbeheer Dhr. A Henckel
Staatsbosbeheer Dhr. G Kruidhof
Staatsbosbeheer (Groningen) Dhr. J Kloosterhuis
Waterschap Hunze en Aas Mevr. G Valkering
Waterschap Reest en Wieden Dhr. R Stam


