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Toezichtplan Natuurbeschermingswet 1998 Zuid-Holland 
 

 

 

 

1. INLEIDING 

1.1 Doelstelling 

 

Dit toezichtplan is de handleiding voor toezicht en handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna 

Nbwet). De Nbwet biedt bescherming aan terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. 

Deze bescherming draagt bij aan het behoud en/of herstel van de biodiversiteit. Het doel van dit toezichtplan is 

het bevorderen van en eenduidige uitvoering en afhandeling van inspecties.  

 

1.2 Leeswijzer 

 

Dit toezichtplan geeft een beschrijving van het werkveld en geeft afbakening aan de van toepassing zijnde wet - 

en regelgeving. Er wordt aandacht geschonken aan de aspecten die bij de Nbwet in het algemeen een rol spelen 

en een aantal specifieke aandachtspunten voor het toezicht. 

 

2. WERKVELDBESCHRIJVING 

2.1 Werkveld 

 

De Nbwet is op 1 oktober 2005 in werking getreden en vervangt daarmee de (oude) Nbwet  uit 1967. Deze 

voldeed niet aan de verplichtingen van internationale verdagen en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Door de 

Nbwet1998 zijn de Vogelrichtlijn (EG nr. 79/409) en de Habitatrichtlijn (EG nr. 92/43) geïmplementeerd in de 

Nederlandse regelgeving; met name gericht op gebiedsbescherming. De soortenbescherming is geregeld via de 

Flora- en faunawet. De insteek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, thans EZ, 

Economische Zaken) bij de regelgeving is geweest om niet veel verder te gaan dan strikt noodzakelijk om te 

voldoen aan de Europees rechtelijke verplichtingen.  

 

Op 1 februari 2009 is een wetswijziging in werking getreden die een aantal knelpunten in de Nbwet heeft 

geregeld; met name het begrip 'bestaand gebruik' is nader omschreven en er is op een andere manier geregeld 

wie voor welke activiteiten bevoegd gezag is in het geval van provinciegrens overschrijdende activiteiten. Tot 1 

februari waren dat GS van de provincie waar het grootste deel van het desbetreffende Natura 2000-gebied lag, 

later waren dat GS waar de grootste effecten te verwachten waren en nu zijn het GS van de provincie waar de 

activiteiten plaatsvinden. Daarnaast heeft de minister de wet nog wat 'versoepeld' door aan het belangrijkste 

wetsartikel (19d; het is verboden zonder vergunning handelingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn) het 

criterium 'significant' te verbinden. Het gaat nu niet meer om verstorende effecten op habitat- en vogelsoorten, 

maar om significant verstorende effecten. Een norm voor significant is niet gegeven. Dus die zal in de dagelijkse 

praktijk en op grond van jurisprudentie moeten worden ontwikkeld. Voor habitattypen, bijvoorbeeld 'grijze duinen', 

geldt nog steeds de kwalificatie schadelijke effecten; dus dat beschermingsregime gaat verder.  

 

De Nbwet richt zich op de gebieden die zijn aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn; de Natura 

2000-gebieden. Daarnaast is de Nbwet ook van kracht voor de beschermde natuurmonumenten onder de oude 
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Nbwet en op de Wetlands. Projecten of handelingen die een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

beschermde soorten of schadelijk kunnen zijn voor de habitats moeten vooraf getoetst worden; waarna ze onder 

voorwaarden vergund kunnen worden, of niet.  

 

De kern van het toezicht wordt gevormd door de instandhoudingdoelen, de aanwijzingsbeschikking en de (op te 

stellen) beheerplannen. Per gebied (23 in Zuid-Holland) geeft het ‘doelendocument’ aan wat de 

instandhoudingdoelen zijn voor de afzonderlijke soorten. De 1e tranche (circa de helft van de aan te wijzen 

gebieden) van aanwijzingsbeschikkingen (afgegeven door de minister van EZ) heeft vanaf 9 januari 2007 ter 

inzage gelegen. Op basis van deze documenten zullen voor alle Natura 2000-gebieden beheerplannen worden 

opgesteld. In een aantal gevallen neemt de minister van EZ hierbij het voortouw, voor de grotere wateren is dat 

de minister van Verkeer en Waterstaat (nu I&M, Infrastructuur en Milieu), en in een aantal gevallen (11 in Zuid-

Holland) zijn dat Gedeputeerde Staten.  

 

De beheerplannen bevatten de maatregelen om de instandhoudingdoelen te bereiken. Voor beschreven 

activiteiten en handelingen (in het goedgekeurde beheerplan) is de vergunningplicht opgeheven (tenzij in het 

beheerplan expliciet is opgenomen dat het – zonder veergunning - niet is toegestaan). Bij het opstellen van de 

beheerplannen worden alle belanghebbenden betrokken. De beheerplannen bevatten geen rechtens afdwingbare 

bepalingen. De goedkeuring komt tot stand door onderlinge afstemming van het bevoegde gezag (I&M, EZ en 

GS) en in een enkel geval door GS alleen.  

 

De inzet bij de verschillende natuurmonumenten zal heel divers zijn. We moeten onderscheid maken in gebieden 

met beheerders als Staatsbosbeheer (SBB) en Vereniging Natuurmonumenten, met eigen toezichthouders, en 

gebieden met andere beheerders. Denk aan beheerders als gemeenten, waterschappen en particulieren. 

Gemiddeld heeft één Natura 2000-gebied 4 à 5 verschillende beheerders en daarnaast nog een aantal 

particuliere beheerders c.q. gebruikers, zoals pachters die vee ingeschaard hebben .  

 

Daarnaast moeten we onderscheid maken in het toezicht op het behalen van de instandhoudingdoelen, het 

naleven van beheerplannen en vergunningen en het toezicht op veelal aflopende delicten (bijvoorbeeld het 

betreden van gebieden met toegangsbeperking). Toezicht op het behalen van instandhoudingdoelen is in veel 

gevallen niet eenvoudig, omdat vaak een langere periode dan een jaar nodig is om te zien hoe een soort of 

habitat zicht ontwikkelt. Als je daarover überhaupt iets kunt zeggen. Vaak zijn we daarbij afhankelijk van 

informatie van derden; de beheerder of een onderzoeksbureau. En het ligt niet altijd aan de beheerder als doelen 

niet gehaald worden.  

 

Bij het toezicht op beheerplannen richten we ons in veel gevallen op beheerders als SBB, Ver. 

Natuurmonumenten. Met hen hebben we ook samenwerkingverbanden. Hun belangen liggen – over het 

algemeen – in lijn met dat wat de Nbwet beoogt. We kunnen niet of nauwelijks handhaven op beheermaatregelen 

uit het beheerplan. De beheermaatregelen zijn niet rechtens afdwingbaar. Maar als GS vinden dat het anders 

moet, moet de beheerder door (bestuurlijk) overleg overtuigd worden. In de praktijk is dit een gezamenlijk product 

van de afdelingen Toezicht & Handhaving van OZHZ, Vergunningen bij ODH (Omgevingsdienst Haaglanden) en 

de groene beleidsafdeling bij de provincie. In die gevallen treden we meer op als regisseur dan als handhaver. 

Daarnaast doen we gezamenlijke diensten met de toezichthouders van de terreinbeherende organisaties, doen 

aan kennisoverdracht en bieden faciliteiten (vaartuigen bijvoorbeeld).  
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In de beheergebieden waar deze gezamenlijke activiteiten frequent plaatsvinden wijken we af van het 

Kwaliteitshandboek. We verzenden dan niet elke keer een bezoekbevestiging, maar doen dat in de vorm van een 

halfjaarrapportage. Anno 2013 geldt dat alleen voor SBB op de Deltawateren (Haringvliet, Krammer-Volkerak, 

Hollands Diep). Bij gebieden in particulier beheer en gebieden waar geen toezichthouders actief zijn, moeten we 

zélf een adequaat niveau van toezicht zien te bereiken, samen meet de handhavingpartners.  

 

In alle gevallen worden de in het Kwaliteitshandboek vastgelegde procedures gevolgd bij het constateren van 

overtredingen; zonder aanzien des persoon).  

 

2.2 Afbakening 

 

Het ministerie van EZ heeft een aantal taken gedecentraliseerd. Denk aan vergunningverlening, vaststellen 

beheerplannen, toetsen van natuurwaarden, handhaving, toetsing op realiseren van  beheerplannen en bezwaar - 

en beroepsprocedures. GS zijn bevoegd gezag voor het gros van de activiteiten en handelingen in Natura 2000-

gebieden en beschermde natuurmonumenten. De minister van EZ blijft bevoegd gezag voor een aantal met name 

genoemde activiteiten, zoals opgenomen in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998, bijvoorbeeld 

militaire activiteiten, activiteiten van landsbelang en activiteiten van het koninklijk huis. De minister van EZ draagt 

hiervoor de eindverantwoording.  

 

Er zijn drie instanties betrokken bij de uitvoering Nbwet; de beleidsafdeling van de provincie voor het opstellen 

van beheerplannen en beleidsmatige zaken, de groene vergunningverleners van ODH voor het opstellen van 

vergunningen en Verklaringen van geen bedenkingen, en OZHZ voor toezicht en handhaving. Door de vorming 

van de Omgevingsdiensten is een nieuwe structuur ontstaan, die vraagt om nadere afspraken voor de 

samenwerking en informatie-uitwisseling. Dit moet nader vorm gegeven worden in 2013. EZ heeft een aanzet 

gegeven tot professionalisering van de handhaving groene wetten. Daartoe werden in 2006 de ‘Kwaliteitsstappen 

programmatisch handhaven’ opgesteld. Anno 2013 is het Regieplatform groene handhaving opgericht, gevormd 

door 12 provinciale regisseurs, ondersteund door een onafhankelijke voorzitter en secretaris.  

 

2.3 Taken 

 

De taken van OZHZ zijn: 

1. Controle op naleving van wet- en regelgeving 

Controle op naleving van de Nbwet en andere wetten, zoals genoemd in paragraaf 3.4. 

Controle vastgestelde beheerplannen, verleende vergunningen. 

Overleg en samenwerking met handhavingpartners en andere betrokken instanties (OM, gemeenten, 

waterschappen, SBB, G.Z-H, ZHL, Vereniging Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, e.d.) 

Regie in samenwerkingsverbanden met beheerders en handhavingpartners.  

Regie op toezicht door beheerders. 

Toezicht op het (grotere) water door varende controles. 

Toezicht op gebieden met toegangsbeperking. 

Opsporingsonderzoek in het kader van strafrechtelijk optreden of op instigatie van politie/OM. 

Controle op de plaatsing van bebording en afbakening. 

Monitoren van de te bereiken instandhoudingdoelen. 

Oog- en oorfunctie voor de activiteiten waarvoor de minister bevoegd blijft.  
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2. Strafrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden 

Opstellen van bezoekrapport en proces-verbaal ten behoeve van het Openbaar Ministerie. 

Opstellen van bezoekrapport en voorwaarschuwing. 

Opstellen van hoorbrief en/of dwangsombeschikking door Bureau P&S. 

Eventueel uitoefenen van bestuursdwang door Bureau P&S. 

Opstellen van een bezoekrapport en een advies aan het ministerie van EZ voor waargenomen 

overtredingen van activiteiten waarvoor de minister bevoegd blijft, eventueel gekoppeld aan 

strafrechtelijk optreden. 

 

3. Bijdragen aan vergunningverlening en beleidsvorming. 

Bijdragen leveren aan de op te stellen beheerplannen en vergunningen, zowel in algemene zin als 

toegespitst op specifieke uitvoering- en handhavingaspecten. 

Onderzoek instellen en onderzoek van de locatie van de aanvraag. 

 

4. Uitvoeren van inventarisaties en toetsen van natuurwaarden 

Verrichten van inventarisaties van de te beschermen soorten. 

Verrichten en uitwerken van vogeltellingen op en rond het grotere water en bij particuliere 

beheerplangebieden. 

 

5. Voorlichting en Beheer  

Verstrekken van informatie over natuur en landschap en regelgeving, zowel individueel als groepsgewijs. 

Leveren van gegevens en bijdragen voor de vervaardiging van voorlichtingsmateriaal. 

In kaart brengen van bebording, afbakening en advisering hierover. 

 

3. UITVOERING 

3.1 Voorbereiding door CA  per gebied 

 

Ieder Natura 2000-gebied en beschermd natuurmonument heeft een contact ambtenaar, die verantwoordelijk is 

voor verdeling van toezichtdichtheid en voortgang. De CA neemt niet alle controles voor eigen rekening, maar 

schakelt daarbij de collega's van team groen in en handhavingpartners. De CA neemt wel grofweg 50 % van het 

toezicht in de eigen gebieden voor eigen rekening. In principe doet de CA voor de eigen gebieden alle 

bijkomende zaken, zoals handhaafbaarheidtoets, klachten en meldingen en het ondersteunen bij het opstellen 

van beheerplannen.) 

 

 Planning van uren op basis van Afdelingsplan en Uitvoeringsprogramma.  

 

 Inventarisatie. Overzicht maken van verleende vergunningen voor beheerders en derden. 

 

 Risicoanalyse. Risicomomenten bepalen met collega's, beheerders en handhavingpartners. Denk aan 

habitattypen en - soorten, periode van het jaar, aandacht van de buitenwereld, klachten door burgers, 

economisch gewin, naleefgedrag. 
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 Prioriteiten bepalen. In een planning aangeven op welke momenten van het jaar, waarop en waar 

gecontroleerd moet worden. Dit afstemmen met collega's voor een goede verdeling van de beschikbare 

uren over de diverse gebieden. 

 

 Planning opstellen. In maandrooster diensten plannen in afstemming met collega's en 

handhavingpartners. De geplande controledata worden opgenomen in Squit XO. 

 

3.2 Uitvoering door iedere inspecteur 

1. Verleende vergunningen checken 

afgegeven vergunning 

klachten / meldingen 

brieven 

registraties in Squit en BOAregistratie 

afstemming intern en extern (handhavingpartners) 

relevante wet -/ regelgeving. 

 

2. Prioriteiten bepalen (wat, waar en hoe laat controleren: aandachtspunten). 

 

3. Controle.  

 

De grote beheerders. Bezoek aan gebied met beheerder met eigen toezichthouders; SBB, 

Vereniging Natuurmonumenten, G.Z-H, ZHL, sommige gemeenten, waterwinbedrijven. 

Uitgangspunt is dat we het gebied (althans het deel dat door de desbetreffende beheerder 

wordt beheerd) bekijken samen met die beheerder. Zou dat – om wat voor reden dan ook - niet 

kunnen, dan stellen we de beheerder op de hoogte van ons bezoek en koppelen we na afloop 

onze bevindingen direct mondeling terug. De beheerder geeft zélf knelpunten aan. Als de 

knelpunten worden veroorzaakt door derden (bezoekers/gebruikers van het natuurmonument), 

dan bekijken we met de beheerder wat we daaraan kunnen doen. Denk aan voorlichting, het 

plaatsen van markering, extra controles samen met beheerder/politie, strafrechtelijk optreden 

jegens de overtreders. In een enkel geval zullen we -samen met de beheerder - tot de 

conclusie komen dat de beheersmaatregelen strijdig zijn met de doelstellingen van 

aanwijzingsbeschikking en beheerplan. Dan gaan we in overleg met de groene beleidsafdeling 

en de groene vergunningverleners over de vervolgstappen. In de gebieden waar we met de 

desbetreffende beheerder vaker dan één keer per kwartaal gezamenlijke diensten doen, sturen 

we niet na elk bezoek een bezoekrapport, maar doen de terugkoppeling in de vorm van een 

jaarrapportage. Dat geldt op dit moment alleen voor SBB op de Deltawateren.  

 

De kleinere beheerders. Bezoek aan gebieden met beheerder zonder eigen toezichthouders of 

particulier beheer; gemeenten, waterschappen, diverse grondeigenaren. 

Ingeval van particulier eigendom/beheer melden we ons bij de woning of het bedrijf. Bij 

afwezigheid van de beheerder, trachten we hem telefonisch te bereiken. Eventueel stellen we 

de beheerder kort van tevoren (telefonisch) op de hoogte van ons bezoek. Als het gaat om een 

gebied dat in beheer is bij gemeenten of waterschappen handelen we naar bevind van zaken. 

Vaak zullen we deze controles op eigen gelegenheid doen; als er sprake is van aannemers die 
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werken in opdracht van gemeenten, waterschappen of particulieren, dan verzoeken we de 

opdrachtgever bij de controle te zijn. We melden ons altijd bij de uitvoerder ter plaatse of - bij 

zijn afwezigheid - telefonisch. 

 

Geen beheerder. Bezoek aan gebied zonder beheerder of een gebied waar het toezicht aan 

OZHZ is uitbesteed (denk aan de Voordelta). 

We doen het toezicht op basis van de jaarplanning en het werkrooster per kwartaal. We gaan 

daarbij zoveel mogelijk allianties aan met handhavingpartners. Overtredingen zullen over het 

algemeen aflopende delicten zijn, dus treden we strafrechtelijk op. 

 

4. Specifieke vergunningen. Dan gaat het om natuurlijke of rechtspersonen. In die gevallen wordt 

de controle uitgevoerd als was het een (Wm)inrichting; afhandeling daarvan met een 

bezoekrapport en een brief. 

 

5. Handhavend optreden.  

Bij constatering van overtreding wordt opgetreden volgens de provinciale sanctiestrategie. 

Daarbij wordt de houding van de overtreder afgezet tegen de ernst van de gevolgen van de 

overtreding. Zie bijlage 1.  

 

Aflopend delict.  

Bij een aflopend delict wordt direct proces-verbaal aangezegd. Het gaat vrijwel altijd om 

betreding van een gebied waarvoor een Toegangsbeperkingsbesluit is opgesteld op grond van 

artikel 20 van de Nbwet. Sinds 1 juli 2012 wordt dit soort overtredingen afgedaan met een 

Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm). Daarvoor wordt de zogenaamde combibon 

opgemaakt, die wordt aangeleverd bij het CJIB door het overnemen van de gegevens van de 

verdachte en het feit in de Transactiemodule van het CJIB. Hiervan wordt tevens een mutatie 

gemaakt in BOAregistratie.  

 

Activiteiten of handelingen zonder vergunning of in strijd met de vergunning.  

Voorwaarschuwing of hoorbrief (aankondiging dwangsom) aan de desbetreffende natuurlijke- of 

rechtspersoon. Het bestuursrechtelijk optreden is gericht op het ongedaan maken van de 

overtreding c.q. het ongedaan maken van de gevolgen van de overtreding. Daarnaast kan 

strafrechtelijk opgetreden worden als de houding van de overtreder en de ernst van de 

gevolgen daarom ‘vragen’. Behalve als er sprake is van een ‘incident, niet doelbewust begaan 

en gering van omvang. 

 

Cross-compliance. 

Bij overtredingen door grondgebruikers, in veel gevallen ontvangers van inkomenssteun vanuit 

Brussel, geldt de verplichting om  de overtreding door te melden aan de NVWA. De 

geconstateerde overtreding kan leiden tot korting op de inkomenssteun, volgens een 

vastgelegde staffel (1%, 3%, 20%). De Dienst Regelingen van het ministerie van EZ doet de 

inhoudelijke beoordeling.  
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6. Daarnaast vraagt de NVWA om in het kader van cross-compliance jaarlijks 1 % van de 

ontvangers van inkomenssteun te controleren op naleving van de Nbwet. Landelijk gaat het om 

60.000 ontvangers van inkomenssteun; jaarlijks worden daarvan 600 bedrijven gecontroleerd. 

De verdeling van de aantallen over de provincies hangt samen met de selectie die gemaakt 

wordt en varieert van jaar tot jaar. 

 

7. Uitrusting 

Dienstauto (verplicht bij controle in de gebieden, waarbij gereden wordt op plaatsen waar 

derden niet mogen komen) 

Vaartuigen (Pandion, Skua, With) 

Dienstkleding (verplicht bij controle van derden, bijv. betredingen) 

Boa-insigne (verplicht op dienstkleding) 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; bijv. overlevingspak, reddingvest 

 

3.3 Rapportage (met Squit, WPW, Efficy en Boaregistratie) 

 

Controles van derden. Muteren in Boaregistratie. Alle mutaties uit Boaregistratie printen en koppelen aan 

geplande controle in Squit. Tijdschrijven in Boaregistratie op het desbetreffende Natura 2000-gebied (zodra 

Boaregistratie dat toelaat) en Efficy. Tijdschrijven op het locatiedossier van de beheerder van het gebied waar de 

constatering wordt gedaan.  

 

Vergunningen en beheerders. Bezoekrapport en brief volgens de standaard die vastgelegd is in het 

Kwaliteitshandboek. Brief aanbieden via Docflow. Voorstel vervolgacties (afhankelijk van bevindingen en conform 

sanctiestrategie). Bezoekbevestiging (+) of voorwaarschuwing. Voorstel voor hoorbrief/dwangsom voorleggen 

aan de juridisch adviseur voor groen bij het Bureau P&s.  
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Bijlage 1 Sanctiestrategie provincie Zuid-Holland 
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Bijlage 2 Overzicht bepalingen Nbwet1998 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

Artikel Omschrijving overtreding  

Artikel 16 lid 1 Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten of, ten aanzien van 

handelingen als bedoeld in het zesde lid, van Onze Minister, in een beschermd 

natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die 

schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis 

van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd 

natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met 

de bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te 

doen verrichten of te gedogen.  

Artikel 16, lid 4 

(externe werking) 

Het in het eerste lid bedoelde verbod is tevens van toepassing op handelingen als 

bedoeld in dat lid, die buiten het beschermd natuurmonument kunnen worden verricht en 

die zijn vermeld in het besluit tot aanwijzing als beschermd natuurmonument, bedoeld in 

artikel 10, of een besluit tot voorlopige aanwijzing, bedoeld in artikel 12. Bij de vermelding 

van handelingen kunnen beperkingen worden gesteld en uitzonderingen worden 

opgenomen met betrekking tot het tijdvak waarin, de omstandigheden waaronder, de 

doeleinden waarvoor en met betrekking tot de personen door wie zij worden verricht.  

Artikel 19d Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden 

voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of 

andere handelingen als bedoeld in het derde lid, van Onze Minister, projecten of andere 

handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de 

instandhoudingdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 

soorten in een op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen gebied of een gebied 

waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, 

derde lid, kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten 

waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in 

ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende 

gebied kunnen aantasten. 

Artikel 20, lid 3 Het is verboden in strijd met de beperkingen die ingevolge het eerste en tweede lid zijn 

opgelegd, zich te bevinden in een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, 

eerste lid, een aangewezen gebied als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, of een gebied 

waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12 of 

gedeelten daarvan.  

Artikel 20 Nbwet1998 bepaalt kortweg dat mensen zich niet mogen bevinden in de gebieden waarvoor GS, of de 

minister van EZ als het gaat om gebieden in beheer bij het Rijk (beheerders zijn dan Staatsbosbeheer of 

Rijkswaterstaat), een toegangsbeperking hebben vastgesteld. Deze gebieden worden gemarkeerd met borden (op 

het land) of betonning (op het water). Op de borden ‘verboden toegang’ wordt naast Art. 20 Nbwet1998 ook Art. 461 

Wetboek van Strafrecht vermeld. (Art. 20 Nbwet1998 kent een hogere strafmaat, daar het een economisch delict 

betreft; strafbaar gesteld in art 1a Wet economische delicten. Net als Artt. 16 en 19d overigens.) 

Art 461 W.v.Sr Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang 

op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee 
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laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie. 

Bij overtredingen van Art. 20 Nbwet1998 op het water wordt ook gecontroleerd of de schippers beschikken over de 

vereiste bescheiden en/of de juiste voorzieningen aan boord (en of ze die gebruiken). De bepalingen zijn over het 

algemeen benoemd in het Binnenvaart politiereglement; in een enkel geval wordt teruggevallen op de 

Binnenschepenwet (beschikken over een vaarbewijs en tonen daarvan). Hierna staat een overzicht van de meest 

voor komende overtredingen. Dit betreft aflopende delicten, waartegen strafrechtelijk wordt opgetreden.  

 

Binnenvaart politiereglement (BPR) 

 

Artikel 1.09. Sturen van een schip  

Als schipper varen terwijl de persoon die stuurt niet bekwaam is of de voorgeschreven leeftijd heeft bereikt. 

Schip 16 jaar 

Snelle motorboot 18 jaar 

Artikel 8.01. Registratiebewijs 

Als schipper of eigenaar/houder: 

Motorboot niet geregistreerd 

Boot niet geregistreerd op naam huidige eigenaar 

Registratiebewijs niet aan boord hebben 

 

Artikel 8.02. Registratieteken 

Als schipper of eigenaar/houder 

Registratieteken (150x100x20mm) niet aangebracht op snelle motorboot 

Registratieteken (150x100x20mm) niet op de voorgeschreven wijze aangebracht op snelle motorboot 

Voorgeschreven registratieteken (100x60x15mm) niet aangebracht op snelle motorboot 

Registratieteken (100x60x15mm) niet op de voorgeschreven wijze aangebracht op snelle motorboot 

Artikel 8.03. Inrichting  

Als schipper/eigenaar of houder deelnemen aan de scheepvaart zonder dat snelle motorboot is voorzien van: 

Behoorlijke geluiddempende voorziening 

Dodemansknop 

Deugdelijk brandblusapparaat 

 

Als schipper/eigenaar of houder deelnemen resp. laten deelnemen aan de scheepvaart terwijl: 

Een zwemvest of drijfkussen ontbreekt 

Twee zwemvesten of drijfkussens ontbreken. 

Drie zwemvesten of drijfkussens ontbreken. 

Vier zwemvesten of drijfkussen ontbreken 

 Vijf of meer zwemvesten of drijfkussens ontbreken. 

 

Artikel 8.05. Verplichtingen bestuurder 

Als bestuurder van een snelle motorboot varen 

Terwijl hij niet zit op de voor hem bestemde plaats 

Staande zonder reddingsvest 

Zonder gebruik te maken van dodemansknop 
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Artikel 8.06. Snel varen en waterskiën 

Als bestuurder van een snelle motorboot varen 

Waterskiën, doen waterskiën waar/wanneer verboden 

Geen of aanwezige uitkijk jonger dan 12 jaar. 

Leeftijd tussen 12 en 15 jaar. 

 

Snelheidsovertredingen 

Als schipper de toegestane snelheid van 20 km/h overschrijden 

Als schipper van een klein schip te toegestane snelheid overschrijden.(verkeersteken B6) 

Als schipper van een klein schip te toegestane snelheid overschrijden (plaatselijke regeling) 

 

Binnenschepenwet 

Artikel 16 

Als schipper van een schip op de binnenwateren varen zonder dat hij is voorzien van een geldig 

Groot vaarbewijs 

Klein vaarbewijs 

 

Artikel 52 

Als schipper niet op eerste vordering een geldig vaarbewijs of een het vaarbewijs vervangend document ter inzage 

afgeven. 

 

 

Bij controles op en nabij het water van natuurmonumenten worden tevens de (sport)vissers gecontroleerd. Een kort 

overzicht van de te controleren bepalingen is hierna opgenomen. 

Visserijwet 1963 

Artikel 7 lid 1 

De kustvisserij uitoefenen zonder vergunning van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met 

Meer dan 2 hengels 

Overige toegestane vistuigen 

 

Artikel 55 

De kustvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter 

inzage afgeven 

De vergunning (bij meer dan 2 hengels) 

De vergunning (bij overige toegestane vistuigen) 

 

Reglement zee- en kustvisserij 

Art 3  

Vissen met een harpoen, een eiger, een aalschaar of enig ander vistuig dat geëigend is de te verwonden (m.u.v. 

hoekwant, reep, dobber, zetangel of fleur, hengel of spieringtuig) 

Een vistuig voorhanden hebben op of in nabijheid van enig kustwater terwijl het gebruik van dat vistuig in dat water 

verboden is.  

 

Binnenvisserij 
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Artikel 2c jo 2 BVLA; Bij het vissen in kust of binnenwateren levende vis als aas gebruiken 

Art 10 

De binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige sportvisakte te kunnen tonen, met 

een of twee hengel(s) 

een peur 

De binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige grote visakte te kunnen tonen, met 

meer dat twee hengels 

andere toegestane vistuigen 

 

Art 21 

De binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke vergunning van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met 

een of twee hengels 

een peur 

meer dan twee hengels 

andere toegestane vistuigen 

 

Art 55 lid 1sub b 

De binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter 

inzage afgeven 

De sportvisakte en/of vergunning (bij een of twee hengel(s)). 

De sportvisakte., de grote visakte en/of de vergunning (bij een peur of bij meer dan twee hengels) 

De grote visakte en/of de vergunning (bij andere toegestane vistuigen) 

De huurovereenkomsten en andere bescheiden. 

 

 

 

Reglement binnenvisserij 

Art 2 Vistuigen 

Vissen met een niet toegestaan vistuig. 

 

Art 4 

Vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij 

1 of 2 toegestane vistuigen 

Meer dan 2 toegestane vistuigen 

 

Art 6 

Gesloten tijden (visserij) vissen in de periode van 1 april tot en met  

31 mei met 

Een hengel geaasd met in die periode verboden aas 

Staand want 

Vissen tijdens de door de Min. van EZ vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water 

 

Art 7 

Tijdstippen 
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Vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang. (niet tussen 1 september en 31 mei) 

 

Art 10 Voorhanden hebben van vistuigen 

Een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater terwijl het gebruik van dat vistuig in het 

betrokken water of op dat moment verboden is. 

Het voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater, terwijl men niet bevoegd (akte) of gerechtigd 

(vergunning) is in dat water te vissen van  

een of twee hengels 

een peur of meer dan twee hengels 

een ander toegestaan vistuig 

een niet toegestaan vistuig 

 

Reglement minimummaten en gesloten tijden vis 

Art 1  

Minimummaten en gesloten tijd  

Ondermaatse vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in het water terugzetten. 

Art 2 

Vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde 

water terugzetten. 
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