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1 Inleiding 

 Doel van deze handreiking
In de meeste tot nu toe verschenen (concept-)beheerplannen Natura 2000 is in hoofdlijnen 
beschreven hoe toezicht en handhaving geregeld zal worden. Deze hoofdlijnen worden 
uitgewerkt in een toezichts- en handhavingsplan bij het beheerplan. Deze Handreiking biedt 
handvatten voor het opstellen van een dergelijk plan waarbij wordt uitgegaan van de  
programmatische aanpak zoals ontwikkeld door het CCV. Deze algemene aanpak wordt in 
deze handreiking geconcretiseerd voor het toezicht en de handhaving van regelgeving 
rondom Natura 2000 gebieden. Met het opstellen van de Handreiking beogen de initiatief-
nemers, IPO en het ministerie van Economische Zaken1 (natuur), de kwaliteit van de hand-
havingsplannen op een hoger niveau te brengen.

De Handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor de provinciale regisseur van de groene 
handhaving, die als eerste aanspreekbaar is voor het opstellen van het handhavingsplan. 
Daarnaast kunnen ook anderen die betrokken zijn bij het toezicht en handhaving rondom 
Natura 2000 gebieden er gebruik van maken. Dit kunnen de opstellers van het beheerplan zelf 
zijn. Meestal zijn dat medewerkers betrokken bij beleid/vergunningverlening, terwijl toezicht-
houders/handhavers het handhavingsplan opstellen. 

Het verdient de voorkeur dat beide ‘bloedgroepen’ over en weer bij elkaars plannen 
worden betrokken, zodat er een goede afstemming plaatsvindt tussen beheerplan en 
handhavingsplan. Tevens kan deze aanpak zorgen voor een grotere betrokkenheid en 
overdracht van kennis. Daarnaast is het van belang dat de direct belanghebbenden, denk 
onder andere aan terreinbeheerders, al in een vroeg stadium bij het handhavingsplan 
worden betrokken voor draagvlak voor de latere uitvoering van de interventie-
maatregelen.

Het eindresultaat van het doorlopen van deze Handreiking moet een document zijn waarin 
een weloverwogen nalevingstrategie is opgenomen, die op een goede gestructureerde manier 
tot stand is gekomen en die gedragen wordt door zowel de partijen die het moeten uitvoeren 
als de partijen die het moeten ondergaan; de doelgroepen. 

De Handreiking is zo compact en praktisch mogelijk gehouden. Algemene beschrijvingen  
treft u hierin zo min mogelijk aan. Voor meer (achter-)grondinformatie zijn verwijzingen 
opgenomen. Tevens is gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden om tips te illustreren. 

1  Het ministerie van EZ heeft deze Handreiking gefaciliteerd.
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Verantwoording
Bij het opstellen van de Handreiking is gebruik gemaakt van reeds bestaande (concept-) 
handhavingsplannen en opgedane ervaringen en van de inbreng van een begeleidingsgroep, 
waarvan vertegenwoordigers van de diverse betrokken handhavingsorganisaties deel 
uitmaakten (zie bijlage 1). 

 Status van de Handreiking
Deze Handreiking is door het Platform IPO groene regisseurs 28 maart 2013 als basisniveau 
Handhavingsplan Natura 2000 voorgedragen ter vaststelling door de bestuurlijk advies-
commissie Vitaal Platteland van het IPO.

 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 komt een aantal algemene onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor 
het opstellen van een handhavingsplan, maar niet in het plan zelf thuis horen. In hoofdstuk 3 
wordt ingegaan op de onderwerpen waaraan in ieder geval aandacht dient te worden besteed 
in het handhavingsplan. De volgorde is niet dwingend. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed 
aan het handhavingsprogramma, dat jaarlijks wordt opgesteld en waarin voor dat jaar wordt 
afgesproken welke acties worden ondernomen en wat daarvoor nodig is. In hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op de wijze waarop de samenwerkende handhavingspartners de afspraken die nodig 
zijn om het handhavingsuitvoerings-programma uit te kunnen voeren vast te leggen. 

In de tekst zijn kaders opgenomen in diverse kleuren:

 Oranje  = aandachtspunten

 Lichtgroen  = tips

 Lichtblauw  = voorbeelden

 Lichtgeel  = overig, bijvoorbeeld nadere toelichtingen.
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2 Algemene uitgangspunten  
voor handhaving

I   4 factoren voor een succesvolle samenwerking 

De ervaring leert dat samenwerking in de handhaving gedurende korte perioden succesvol 
kan zijn, maar dat structurele samenwerking voor langere perioden moeilijk realiseerbaar 
blijkt. Dit heeft onder meer te maken met de invloed van verschillende (politieke) krachten  
op elk van de handhavingspartners. Het samenwerkingsverband op zich is geen afzonderlijk 
aanspreekbare entiteit.

Er kunnen 4 factoren worden onderscheiden, die tot een succesvolle samenwerking, ook op 
langere termijn, leiden, te weten: 

In het onderstaande zijn de 4 succesfactoren uitgewerkt voor de handhavingsplannen  
Natura 2000:

a. Moeten (urgentie vanuit organisatie = samenwerkende organisaties): 
Het behalen en behouden van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied is een harde 
wettelijke verplichting. De ultieme sanctie is dat de Europese Commissie een forse boete 
oplegt aan Nederland, waarbij de minister van EZ als eerstverantwoordelijk minister daarmee 
te maken krijgt, maar hij kan de boete geheel of gedeeltelijk doorberekenen indien andere 
bevoegde gezagen hun verplichtingen t.a.v. de Natura 2000 gebieden niet of onvoldoende zijn 

Omgevingsdruk  
van politiek, burger, 

regelgeving.  
(Extrinsieke  

motivatie van 
samenwerkings-

verband)

Condities,  
geld, ruimte,  

hulpmiddelen, 
ondersteuning

Competenties
Vaardigheden
Methoden 
Technieken

Ambities individuele 
handhavingspartners; 
voor- en nadelen.
(Intrinsieke  
motivatie)

4 factoren Succesvolle Samenwerking 

MOETEN

HEBBEN

KUNNEN

WILLEN
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nagekomen. Deze verplichting is niet eerlijk verdeeld over alle betrokken handhavingspartners. 
Provincies als regisseurs van de groene handhaving waaronder die in de N2000 gebieden zijn 
en voelen zich het meest verantwoordelijk/aanspreekbaar voor het behalen van de vereiste 
resultaten. Voor de andere betrokken handhavingspartners kan deze noodzaak minder scherp 
aanwezig zijn, vooral wanneer zij op andere prioriteiten worden afgerekend (bijv. de politie). 
Bij ‘moeten’ kan ook worden gedacht aan minder harde criteria, bijv. het efficiënter moeten 
werken, verwachtingen van het publiek, imagobehoud, enz.

b. Willen (de motivatie van de individuele handhavingsorganisatie): 
De individuele handhavingspartners moeten ‘verleid’ worden om een bijdrage te leveren  
aan het voldoen aan de verplichting en overige moeten-criteria. Zij moeten het ook ‘willen’. 
Dit voorkomt dat de samenwerking vroeg of laat stagneert en/of er veel energie gestopt moet 
worden om iets voor elkaar te krijgen. 
De bij het N2000 gebied betrokken handhavingsorganisaties kunnen echter wel weer andere 
belangen hebben die zij (deels) kunnen dienen door een bijdrage te leveren aan het samen-
werkingsverband. Een voorbeeld is de politie die door meer focus vanuit het OM op 
complexere zaken informatie wil hebben die (deels) beschikbaar is bij de overige handhavings-
partners (denk bijv. aan XTC-dumpingen).  Door het ‘verleiden’ van elkaar wordt duidelijk 
welke belangen de verschillende partners hebben bij de samenwerking van de handhaving 
binnen het gebied. Indien de belangen uiteenlopen kan onderhandeld worden over uitruil van 
belangen. 

c. Kunnen: 
beschikken de betrokken instanties en hun handhavingsambtenaren over de vereiste  
competenties, vaardigheden, methoden en technieken om effectief en efficiënt binnen het 
samenwerkingsverband te handhaven? Zo niet, wat heb ik nog nodig en hoe regelen we dat?

d. Hebben: 
zijn de condities aanwezig om effectief te handhaven? Beschikken de betrokken instanties 
over de noodzakelijke middelen, tijd, ondersteuning en de infrastructuur, zoals software,  
hardware en materiaal (auto’s, boten, e.d.).

De eerste 2 succesfactoren (sub a en b hiervoor) komen vooral aan de orde vóór en tijdens 
het opstellen van een handhavingsplan. De laatste 2 (sub c en d) zijn vooral van belang bij de 
uitvoering als bepaald is wat er nodig is om de handhavingsdoelen te bereiken. 

II  Het proces van de totstandkoming van het handhavingsplan

Aan bovenstaande 4 succesfactoren kan worden voldaan door met alle betrokken handhavings-
partners op bestuurlijk niveau tot overeenstemming te komen over de volgende onderwerpen: 
u Visie (= gedeeld beeld van de toekomst; bepaalde richting = WAARHEEN) 
u Doel (= welk meetbaar resultaat moet op welk moment bereikt zijn = WAT)  
u Strategie (hoe worden de doelen bereikt = HOE) 
u  Uitvoering (dit wordt uitgewerkt in een handhavingsuitvoeringsprogramma: zie hoofdstuk 4).
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Hierdoor zal er (structurele) samenwerking tussen de betrokken partners ontstaan, omdat men 
een gedeeld beeld heeft van de toekomst: de stip op de horizon die men wil bereiken. Doelen 
liggen dichterbij (bijv. wat willen wij dit jaar bereiken?) en BELEID is hoe het verder vertaald 
wordt binnen de organisatie richting de mensen die het moeten uitvoeren. Om dat te kunnen 
doen, moeten die mensen bepaalde competenties hebben (vaardigheden, kennis, kunde,  
maar ook bereidheid tot samenwerking) en er hoort output bij (meetbare resultaten), bijv. 
rapportages moeten op orde zijn, boa-registratie, capaciteit volgens werkrooster beschikbaar.  

Visie, doelen en strategie dienen te worden toegespitst op de handhaving van de regels 
rondom het Natura 2000 gebied. Handhaving is één van de instrumenten om de instand-
houdingsdoelen en overige natuurwaarden van het Natura 2000 gebied te bereiken.  
De resultaten van deze processtap dienen te worden opgenomen in het handhavingsplan:  
wat is onze visie op de handhaving in het N2000 gebied (wat willen wij over 6 jaar bereikt 
hebben? 2), doel (welke doelen stellen wij ons zelf in de weg ernaar toe?) en welke strategie 
kiezen wij daarvoor = nalevingsstrategie. Hierdoor krijg je gedeelde belangen, die ook tot 
stand kunnen komen door ‘uitruil van belangen’ tussen partners onderling.

Het formuleren van een visie: hoe doe je dat?

Hulpvraag: wat zou je over 6 jaar in de krant willen lezen? Hoe ziet het gebied er dan uit 
en hoe heeft handhaving daaraan bijgedragen? 

Voorbeeld: Ondanks het toegenomen aantal activiteiten in het gebied zijn de natuur-
waarden niet verslechterd en zelfs in kwaliteit toegenomen. Een deel van de activiteiten 
is wel aan banden gelegd, maar er is nog steeds veel mogelijk. De bij de handhaving 
betrokken instanties, bestaande uit …, zijn dan ook trots op wat zij hebben bereikt. 
Gebruikers (beroepsmatig en recreanten) zijn bekend met de maatregelen en hebben er 
begrip voor. De hardleerse overtreders worden aangepakt en dat is een goed voorbeeld 
voor andere gebruikers die zich wel aan de regels houden. Het aantal geconstateerde 
overtredingen door kitesurfers is sterk afgenomen. Daardoor wordt steeds minder 
buiten de toegestane kitesurflocaties gesurft. Hieraan hebben de kitesurfscholen 
meegewerkt door in de cursussen aandacht te besteden aan de regels ter bescherming 
van de natuur. Dit heeft er toe geleid dat vogels minder verstoord zijn en dat heeft er 
mede toe bijgedragen dat het aantal kleine mantelmeeuwen, die moeite heeft zich te 
handhaven, is gestabiliseerd.

Het is van groot belang dat een dergelijke visie op bestuurlijk niveau tot stand komt ter 
bevordering van de samenwerking op lange termijn.

2  De termijn van 6 jaar is gekoppeld aan de (maximale) looptijd van het beheerplan. Zie hierna par. 3.2.
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III  Positie van het handhavingsplan in de beleidscyclus 

 Big 8 cyclus 

De zogenaamde ‘big 8’ cyclus geeft de noodzakelijke stappen weer om te komen van beleid 
tot uitvoering, waarbij door middel van evaluatie steeds bijstelling plaatsvindt. In deze cyclus 
valt het handhavingsplan in de bovenste helft van de 8, en het handhavings-uitvoerings-
programma (HUP) in de onderste helft. De artikelen in de figuur verwijzen naar hoofdstuk 7 
‘Handhaving’ van het Besluit omgevingsrecht, waarin de organisatiewijze van de handhaving 
en de diverse daarbij op te stellen documenten zijn voorgeschreven. Deze bepalingen zullen 
worden aangepast indien het wetsvoorstel VTH in werking treedt 3.  

3  Het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving wordt naar verwachting begin 2013 
ingediend bij de Tweede Kamer. 
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IV   Programmatisch handhaven

Programmatisch handhaven is een proces waarin alle partijen die bij de handhaving van een 
bepaald beleidsdossier, domein of wet betrokken zijn gezamenlijk
•	 risico’s van niet naleving inschatten;
•	 op basis van die risico-analyse prioriteiten vaststellen;
•	 aan de hand van de uitkomsten van de doelgroepenanalyse de beste nalevingstrategie 

opstellen.

Het helpt overheden in de rol van handhaver de best beschikbare capaciteit zo effectief 
mogelijk in te zetten en de naleving van regelgeving te vergroten. Onderdeel van het  
programmatisch handhaven is ook het gezamenlijk ontwikkelen van een visie, hetgeen 
hiervoor reeds aan de orde is gekomen (zie II).

In de publicatie ‘Programmatisch Handhaven, gids voor gemeenten, waterschappen en 
provincies (oktober 2010), uitgegeven door de Stichting Centrum voor Criminaliteits- 
preventie en Veiligheid (CCV) staat informatie opgenomen over de diverse processtappen  
die doorlopen dienen te worden om tot een goed handhavingsplan te komen. 

De gids heeft betrekking op handhaving van alle regelgeving. 
In deze handreiking en het format voor een handhavingsplan worden diverse onderwerpen 
geconcretiseerd en toegelicht voor het Handhavingsplan Natura 2000. Voor meer informatie 
over de diverse processtappen wordt verwezen naar de publicatie zelf:

www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/programmatisch_handhaven_gemeenten.pdf

Tip
Het is de kunst om in het concreet op te stellen handhavingsplan de resultaten van die 
doorlopen processtappen op te nemen. De beschrijving van die processen is minder 
belangrijk en dient tot een minimum beperkt te blijven (bijv. ter toelichting van een 
resultaat). 
Voorkom ook dat het proces om een handhavingsplan op te stellen te groot wordt.  
Bij het opstellen van de beheerplannen Natura 2000 zijn al veel knopen doorgehakt en 
er is beperkte capaciteit voor dit onderdeel van de groene handhaving (zie verder bij 
reikwijdte van het handhavingsplan hierna).
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V  Toezicht en handhaving: de naleefketen 

De nalevingstrategie bestaat uit een toezichtstrategie, sanctiestrategie en een gedoogstrategie. 
In de nalevingstrategie wordt bepaald met welke mix van instrumenten de doelgroepen het 
meest efficiënt en effectief tot naleven kunnen worden bewogen. 
Het doel van een handhavingsplan is om de naleving van de regels en afspraken te bevorderen. 
Niet alleen door toezicht en handhaving, ook door andere instrumenten te gebruiken. 
Immers, repressie heeft maar beperkt effect zonder voorlichting en voorlichting werkt pas 
goed door ook te controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Alle onderdelen 
samen wordt de naleefketen genoemd:

 

Nadere toelichting:

Pro-actie:  De naleving is afhankelijk van de kwaliteit van de regelgeving, het beleid 
en de wijze waarop beleid en regelgeving tot stand zijn gekomen. Als het 
beheerplanproces niet zorgvuldig verloopt, zal de acceptatie minder zijn. 
Verder is een goede inrichting van het gebied van belang, met een 
duidelijke markering. Zelfregulering kan effectiever zijn dan repressief 
optreden.

Preventie:  Het voorkomen van overtredingen door voorlichting en toezicht. 
Bekendheid en acceptatie van de maatregelen vergroten om tot goed 
naleefgedrag te komen. Inrichten van een centraal meldpunt. 

Repressie:  In geval van een overtreding van de regels ‘straffen’ door strafrechtelijk 
optreden en de overtreding ongedaan laten maken door bestuurs-
rechtelijk optreden. 

Nazorg:  De gevolgen van een overtreding – zo mogelijk – ongedaan (laten) 
maken en zorgen dat de oorspronkelijke situatie hersteld wordt (indien 
en voorzover nog niet gebeurd bij repressie). Herhaling van overtreding 
zien te voorkomen.

Een goed naleefgedrag kan verkregen worden door een juiste inzet van instrumenten. 
Zelfregulering werkt niet zonder toezicht op de gemaakte afspraken en boetes werken niet als 
de regels onvoldoende bekend zijn. Hoe beter de informatie over de handhavingresultaten en 
het naleefgedrag, hoe gerichter en effectiever de mix aan instrumenten. Daarbij is een goede 
samenwerking tussen alle partijen in het gebied onontbeerlijk. In hoofdstuk 3, onderdeel 8 
wordt de nalevingstrategie verder uitgewerkt voor het handhavingsplan.

pro-actie                    preventie               repressie                  nazorg
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VI  Informatie-uitwisseling

Het uitwisselen van informatie tussen de handhavingspartners is van belang voor het bepalen 
van de risico’s van niet naleving en de gevolgen daarvan, maar ook om het naleefgedrag van 
doelgroepen te kunnen inschatten en  – op individueel niveau – de hoogte van een sanctie te 
kunnen bepalen (first offender of recidivist?). In hoofdstuk 3 zal daarop op diverse plekken 
worden teruggekomen. In de praktijk blijkt dat deze uitwisseling van informatie soms 
problemen oplevert. Op regionaal niveau en beperkt tot (groene) regelgeving rondom  
Natura 2000 gebieden kunnen de knelpunten vanwege de kleinere schaalgrootte en focus 
wellicht makkelijker worden opgelost of gesignaleerd bij de instanties die daarover gaan en er 
iets aan kunnen doen. Vaak zijn eenvoudige systemen al voldoende om effectief informatie  
uit te wisselen zonder dat koppelingen van databestanden en dergelijke nodig zijn.  
Het boa-registratiesysteem zou als zodanig dienst kunnen doen, maar ook andere systemen. 
Het is verstandig om in een vroeg stadium een privacy-deskundige bij het proces te betrekken 
of te raadplegen om te voorkomen dat er onnodig vertraging in de uitvoering optreedt.

Voor meer informatie: zie hoofdstuk 5 punt 2 van deze handreiking en bijlage 2 (verwijzingen 
naar informatie en bronnen).

VII  Kleine N2000 gebieden: geen handhavingsplan?

Voor kleine Natura 2000 gebieden zou overwogen kunnen worden om ter uitwerking van  
het toezicht en de handhaving in het beheerplan de stap van het handhavingsplan over  
te slaan en direct een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) op te stellen. Het advies is 
om toch eerst een handhavingsplan op te stellen, eventueel gebundeld voor een aantal kleine 
N2000 gebieden. Het handhavingsplan is het instrument om aan een succesvolle samenwerking 
vorm te geven. De bij het beheerplan betrokken partijen vervullen in die hoedanigheid niet  
de functie van handhavende instantie. De HUP is bedoeld als jaarlijkse invulling van de 
handhavingsinspanning. 
 

Handreiking Handhavingsplan Natura 2000   12



 7 Terug naar inhoud

3 Format Handhavingsplan 

In dit hoofdstuk komen de onderwerpen aan de orde die in ieder handhavingsplan dienen  
te worden opgenomen (= basisniveau). Hiermee wordt invulling gegeven aan de onderdelen 
van de beleidscyclus: doelen (condities), strategie, uitvoering (= uitvoeringsprogramma) en 
evaluatie.

Voor een gezamenlijk begrippenkader/definities: zie bijlage 2. 

3.1  Voor wie is het handhavingsplan bedoeld?

Het handhavingsplan is voor dezelfde doelgroepen bedoeld als het beheerplan N2000,  
te weten voor gebruikers van het gebied, beheerders, vergunningverleners en handhavers  
bij bevoegde gezagen en overige betrokkenen. 

3.2 Status en looptijd

Het handhavingsplan is – evenals het beheerplan – een beleidskader van de gezamenlijke 
bevoegde gezagen, maar maakt geen deel uit van het beheerplan. Het hoeft derhalve niet de 
procedure van de Algemene wet bestuursrecht te doorlopen. De looptijd is in principe even 
lang als die van het beheerplan (maximaal 6 jaar), maar indien ontwikkelingen daarom vragen 
kan het plan tussentijds worden aangepast. Minder ingrijpende wijzigingen kunnen ook 
worden opgevangen in het handhavingsuitvoeringsprogramma, waarin het handhavingsplan 
jaarlijks wordt uitgewerkt. 

3.3 Gezamenlijke visie en doelen

In dit onderdeel wordt het resultaat vastgelegd van deel II van hoofdstuk 2 van deze  
Handreiking. Op bestuurlijk niveau wordt de visie (eindbeeld) en het doel van de samen-
werking in de handhaving gedurende de looptijd van het beheerplan vastgelegd alsmede de 
(hoofdlijnen van de) doelen per jaar, die verder in het HUP worden uitgewerkt. De doelen 
dienen niet te gedetailleerd in het handhavingsplan te worden omschreven om te voorkomen 
dat het plan sneller veroudert dan het beheerplan. 
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Tip
Visie en doelen van het handhavingsplan dienen gekoppeld te zijn aan die van het 
beheerplan, maar wel geconcretiseerd voor de handhaving. In het beheerplan zijn visie 
en doelen gerelateerd aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied. 
Toezicht en handhaving zijn een van de middelen om die doelen te bereiken. 
N.B. Visie en doelen worden voor zowel het beheerplan als het handhavingsplan op 
bestuurlijk niveau vastgesteld: organisatorisch is afstemming dus geborgd, maar hebben 
de betrokkenen op bestuurlijk niveau het hiervoor gemaakte onderscheid goed op het 
netvlies? Stel dat expliciet aan de orde.

Voorbeeld: Kernboodschap aan doelgroepen IJsselmeer  
(in handhavingsplan en HUP opgenomen): ‘Ik pas op het IJsselmeer’

Wonen, werken en recreëren in het IJsselmeergebied, een van de grootste natuur- én 
recreatiegebieden van Nederland, is een belevenis. De natuur en weidse vergezichten 
maken het IJsselmeergebied tot een uniek gebied dat van levensbelang is voor allerlei 
vogels, vissen en zoogdieren. Deze dieren moeten ongestoord naar voedsel kunnen 
zoeken, kunnen broeden, rusten of hun jongen groot kunnen brengen. Nu en in de 
toekomst. Wij vragen u dan ook om bewust met de IJsselmeernatuur om te gaan en 
daar waar mogelijk een aantal spelregels in acht te nemen. Zo kunnen natuur 
beschermen, gebruiken en beleven ook in de toekomst prima blijven samengaan.

Voor het handhavingsplan dient bovenstaande boodschap concreter te worden 
geformuleerd, bijvoorbeeld:

Voorlichting over, toezicht op en zo nodig handhaving van de (spel-)regels helpen u, 
recreanten en andere gebruikers van het gebied, om de natuur in het gebied te  
respecteren en eventuele verstoring zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast richten wij 
ons op het toezicht en de handhaving van de regels die ervoor zorgen dat schadelijke 
effecten van alle (bedrijfsmatige) activiteiten in het gebied worden voorkomen of zoveel 
mogelijk worden beperkt. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het behoud van de 
natuur in het IJsselmeer.
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3.4  Organisatie van de samenwerking

In dit deel wordt een omschrijving, al dan niet voorzien van een plaatje, van de organisatie van 
de samenwerking in de handhaving opgenomen, alsmede de taken en verantwoordelijkheden, 
van ieder onderdeel daarvan. 

Tip
Breng in beeld wat de partners al aan toezicht verzorgen in het Natura 2000 gebied en 
sluit zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande structuren. Houdt hierbij wel de focus 
gericht op het toezicht en de handhaving dat gerelateerd is aan de natuurwaarden 
waarvoor het gebied als Natura 2000 gebied is aangewezen (zie hierna ook onder 
reikwijdte van het plan).

Gemeenten dienen in ieder geval als ketenpartner te worden benaderd. Elk Natura 2000 gebied 
ligt immers op het grondgebied van een gemeente. 

Let op
ook indien en voorzover groene taken worden overgedragen aan RUD, blijft de gemeente 
betrokken als opdrachtgever van de RUD. In die gevallen hebben gemeenten dus twee 
rollen: als handhavingspartner/opdrachtgever RUD en als lokaal bevoegd gezag, dat 
bijvoorbeeld betrokken (en belast) kan worden met voorlichting en communicatie en  
het toezicht op de voor het Natura 2000 gebied relevante bepalingen uit de APV.

Voor de organisatie van het proces is een aantal personen of groepen nodig die een rol speelt 
in de totstandkoming van een afgewogen handhavingsplan. Dit zijn in principe dezelfde 
organisaties die betrokken zijn bij het beheerplan, maar de medewerkers die die organisaties 
vertegenwoordigen werken meestal op andere afdelingen. Bij het beheerplan zijn beleids-
medewerkers/vergunningverleners en ecologen betrokken; bij de handhavingsplannen 
toezichthouders/handhavers. Belangrijk is ook het niveau waarop de organisaties zijn  
vertegenwoordigd: bestuurlijk, ambtelijk (beleid of uitvoerend) of beide4 ? Er kunnen zaken 
ambtelijk worden voorbereid, waarvoor wel bestuurlijke besluitvorming vereist of wenselijk is. 
Hieronder is dat nader uitgewerkt.

Onderstaande indeling is ontleend aan het Plan van Aanpak van het Regiebureau, maar  
dient nader geconcretiseerd te worden voor de samenwerkingsvorm voor het betreffende  
Natura 2000 gebied.

4  Betrokken organisaties die geen (publiekrechtelijk) bestuursorgaan zijn, bijvoorbeeld de terreinbeherende 
organisaties, kennen dit onderscheid niet, maar daarvoor gelden wel vergelijkbare niveaus. Voor bestuurlijk 
niveau kan ‘hoog managementniveau’ gelezen worden, in ieder geval de besluitnemers/budgethouders.

Handreiking Handhavingsplan Natura 2000   15



 7 Terug naar inhoud

Regisseur. Voor het opstellen van het handhavingsplan wordt een begeleidingsgroep 
ingesteld. De provincie waarin het grootste deel van het Natura 2000 gebied is gelegen levert 
de regisseur die daarvan de coördinatie op zich neemt, het overleg voorbereidt en het 
toezicht- en handhavingplan uitwerkt. Voorts zorgt hij voor de jaarlijkse programmering in de 
HUP, de roosters voor geplande acties, de evaluatie via jaarverslagen en de verwerking van  
de resultaten daarvan in de HUP voor het komende jaar. Dit doet hij niet alleen. Iedereen zal 
zijn bijdrage moeten leveren, maar de regisseur spreekt de handhavingspartners aan indien 
afspraken niet worden nagekomen.

Bestuurlijk overleg. Het bestuurlijk overleg bestaan uit de verantwoordelijke bestuurders 
van de betrokken organisaties. Dit zullen dezelfde bestuurders zijn die ook betrokken zijn bij 
het beheerplan. Zij stellen vast wat ambtelijk is voorbereid en nemen besluiten over eventuele 
resterende discussiepunten. Hierbij zijn de eerste en de laatste bijeenkomst de belangrijkste. 
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt ingegaan op visie, doelen en strategie van de handhaving 
in het Natura 2000 gebied (zie hoofdstuk 2 onderdeel II) en in de laatste bijeenkomst wordt 
het handhavingsplan bestuurlijk vastgesteld. Het Bestuurlijk overleg heeft ook tot taak om 
ieder jaar het HUP vast te stellen op basis van een evaluatie van het jaar ervoor.

Begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep is samengesteld uit ambtelijk vertegenwoordigers 
van de gemeenten en RUD’s die binnen het gebied zijn gelegen, terreinbeheerders, politie, 
waterschappen, provincies en ministeries (bijvoorbeeld RWS en NVWA). De begeleidings-
groep wordt van begin af aan betrokken bij het opstellen van het handhavingsplan. Het wordt 
een gezamenlijk product. De leden van de begeleidingsgroep bestaan uit leidinggevenden van 
handhavingsafdelingen op ambtelijk niveau. De begeleidingsgroep bereidt de stukken voor ten 
behoeve van het bestuurlijk overleg (handhavingsplan, HUP en evaluaties). De begeleidings-
groep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nalevingsmaatregelen en de communi-
catie met de uitvoerende toezichthouders en handhavers in het veld (tweerichtingsverkeer). 
Jaarlijks zou een gezamenlijke bijeenkomst gehouden kunnen worden waarbij allen betrokken 
bij de handhaving (leidinggevenden en uitvoerenden op ambtelijk niveau) bij elkaar komen 
om ervaringen uit te wisselen en de resultaten van de handhaving te bespreken.

Tip
Commitment van management/bestuur kan niet (alleen) door leden begeleidingsgroep 
(ambtelijk niveau) bereikt worden. Zorg dat tijdens de eerste bijeenkomst iedereen aan 
tafel zit: bestuurlijk en ambtelijk niveau om visie, doelen en strategie (eventueel op 
hoofdlijnen) vast te stellen in aansluiting op beheerplan (zie ook opmerkingen hiervoor 
onder 3). Deze bijeenkomst zal goed voorbereid moeten worden; bij meer complexe 
gebieden zijn er mogelijk meerdere bijeenkomsten nodig. Geef iedereen ook huiswerk 
mee ter voorbereiding van de bijeenkomst: welk belang heeft uw organisatie bij 
samenwerking (zie par. II van hoofdstuk 2)? Wees creatief en denk buiten de bekende 
paden. Deze investering vooraf zal zich later terugverdienen.
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OM/Functioneel Parket
Bij het voornemen om een handhavingsplan Natura 2000 op te stellen, dient contact  
opgenomen te worden met de afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket te  
Den Haag (vanaf mei 2013 te Amsterdam) 5. Per geval zal worden bekeken of en zo ja, op  
welke wijze de betreffende handhavingseenheid van het Functioneel Parket zal participeren.

Klankbordgroep. De andere actoren, zoals bewoners en natuur- en belangenorganisaties, 
zullen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij de producten van de begeleidings-
groep worden voorgelegd. Daarvoor kunnen de leden van de adviesgroep voor het beheer-
plan benaderd worden. De klankbordgroep draagt bij aan een juiste beeldvorming over de 
knelpunten in het Natura 2000 gebied en adviseert over de nalevingstrategie (zie hierna 
onderdeel 8 van dit hoofdstuk).  

3.5  Reikwijdte van het plan

Het advies is om de focus te houden op het behalen van de instandhoudingsdoelen van het 
Natura 2000 gebied. Deze zijn omschreven in het beheerplan. Het beheerplan geeft een 
overzicht van het hele gebied en toont de samenhang tussen de verschillende maatregelen  
die genomen moeten worden om de instandhoudingsdoelen (op termijn) te bereiken. Binnen 
het gebied vinden diverse activiteiten plaats die een negatief effect kunnen hebben op die 
natuurwaarden. De Natuurbeschermingswet 1998 biedt het belangrijkste juridische kader 
voor toezicht en handhaving, maar ook de Flora- en faunawet, de Boswet en overige (milieu-)
regelgeving bieden aanknopingspunten om ongewenste activiteiten tegen te gaan. Ook 
kunnen er binnen of in de nabijheid van het Natura 2000 gebied overtredingen plaatsvinden 
van andere (groene) regelgeving die geen (direct) negatief effect hebben op de doelen.  
Het is aan de handhavingspartners om af te spreken hoe zij daarmee omgaan.

Voorbeelden van overtredingen in het gebied die al dan niet een direct negatief 
effect op de natuurwaarden kunnen hebben zijn:
Afvaldumpingen (waaronder XTC), hennepplantages, motorcrossers in of rondom het 
Natura 2000 gebied, lozingen van mestwater, verbranden van afval, overtredingen van 
omgevingsvergunningen inclusief natuur of ontheffingen Flora- en faunawet bij 
ruimtelijke ingrepen in het gebied, niet naleven van de herplantplicht in het kader van de 
Boswet. Zie ook hierna onderdeel 8 en bijlage 3.

Indien het gewenst is om ook andere (groene) overtredingen in het Handhavingsplan  
Natura 2000 op te nemen, bijvoorbeeld om daarmee het draagvlak voor het plan te vergroten 
en uitruil van belangen tot stand te brengen, dan past dat binnen de reikwijdte van het plan. 

5   Voor contactgegevens: zie www.om.nl
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Het bovenstaande ziet niet op de oog- en oorfunctie (signaaltoezicht) voor andere (ook niet 
groene) overtredingen. Het spreekt voor zich dat andere overtredingen altijd gemeld kunnen 
worden bij de organisatie die daarvoor bevoegd is. Het handhavingsplan heeft betrekking op 
gepland toezicht en handhaving. 

3.6  Gebiedsbeschrijving en natuurwaarden (= instandhoudingsdoelen)

Voor de volledigheid en leesbaarheid van het handhavingsplan kunnen deze onderwerpen in 
het handhavingsplan kort worden opgenomen, maar beperkt, waarbij voor meer informatie 
verwezen wordt naar het beheerplan. De gebiedsanalyse is in het beheerplan al gemaakt. 
Conclusies daarvan komen terug in onderdeel 7.

3.7 Doelgroepenanalyse: risico-analyse en prioritering

Algemeen
Dit onderdeel vormt de (inhoudelijke) kern van het handhavingsplan. Het dient 
zorgvuldig, maar gericht te worden uitgevoerd. De uitkomsten van de analyse 
worden opgenomen in het handhavingsplan. 

Toezicht en handhaving richten zich op de gebruikers van het gebied. Daartoe behoren 
exploitanten van inrichtingen, overige beroepsmatige gebruikers (die niet gebonden zijn aan 
één plek) en recreanten. In het beheerplan zijn deze doelgroepen opgenomen en is aangegeven 
of, en zo ja, welke negatieve effecten de activiteiten van deze gebruikers kunnen hebben op  
de natuurwaarden en welke maatregelen nodig zijn om die effecten te voorkomen of te 
beperken. Tevens dient uit het beheerplan (of aan het beheerplan ten grondslag liggende 
ecologische onderzoeken/informatie) te blijken welke gevolgen voor de natuurwaarden het 
niet naleven van de maatregelen/regelgeving kan hebben. Die gevolgen zullen variëren in 
ernst. Een risico-analyse heeft dus betrekking op zowel de activiteit als degene die de activiteit 
uitvoert. Het wordt in twee stappen uitgevoerd en aan de hand daarvan worden de prioriteiten 
vastgesteld.

Informatiegestuurd handhaven
Veel informatie op grond waarvan een risico-analyse gemaakt kan worden is al bekend: zie 
hiervoor verder hieronder bij stappen 1 en 2. Hierdoor wordt de handhaving informatie-
gestuurd. Dat betekent niet dat het noodzakelijk is dat de samenwerkende handhavings-
partners inzicht hebben in elkaars (digitale) databestanden. Iedere partner kan die informatie 
over bepaalde overtredingen en specifiek over een gebruiker leveren waarover hij beschikt 
binnen zijn organisatie. Wat in de hoofden van de mensen zit kan tijdens expertsessies 
worden uitgewisseld. Het is wel goed om afspraken te maken om de relevante informatie die 
is uitgewisseld in het kader van de samenwerking systematisch vast te leggen bij de aanvang 
van de samenwerking als basis voor het maken van nieuwe HUPS of herziening van het 
handhavingsplan. Zie hiervoor ook hetgeen is opgenomen over informatie-uitwisseling in 
onderdeel VI van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 punt 2. 
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Aandachtspunt
Het handhavingsplan volgt het beheerplan. Dat is de basis voor de handhaving.  
In het beheerplan zijn (conflicterende) belangen gewogen en zijn keuzes gemaakt.  
Deze keuzes kunnen niet in het kader van handhaving opnieuw ter discussie worden 
gesteld. Wel dient het in een vroeg stadium voor de handhaving duidelijk te zijn of de 
gemaakte keuzes handhaafbaar zijn. Eventuele tekortkomingen van het beheerplan 
kunnen niet worden opgelost door handhaving. Handhavers kunnen en moeten wel die 
tekortkomingen signaleren richting de opstellers van het beheerplan. Dit is niet anders 
dan bij toezicht en handhaving van (gewone) regelgeving. 

Voorbeeld
Schadebestrijding: vergunningplichtig ingevolge Natuurbeschermingswet of niet?  
Dit kan afhangen van locatiespecifieke omstandigheden, maar indien verschillende 
bevoegde gezagen in één Natura 2000 gebied verschillende standpunten daarover 
innemen, vraagt dat op zijn minst uitleg.

Risico-analyse in 3 stappen
De risico-analyse heeft betrekking op de activiteiten die in het gebied plaatsvinden en de 
doelgroepen. De analyse kan per doelgroep worden uitgevoerd, zodat per doelgroep een 
overzichtelijk beeld ontstaat van de activiteiten die daarbij horen en waar vervolgens de meest 
effectieve instrumentenmix aan verbonden kan worden. Vervolgens dient er nog wel een 
risico-vergelijking tussen de doelgroepen onderling plaats te vinden. 

Ook kunnen er binnen doelgroepen relevante verschillen optreden, die maken dat een 
verdere opsplitsing gewenst is, bijvoorbeeld bij exploitanten van inrichtingen, waarvan de 
effecten van niet naleving van de vergunning (heel) verschillend kunnen zijn of de doelgroep 
recreanten waaronder ook geheel verschillende activiteiten kunnen vallen die meer of minder 
schadelijke effecten op de natuurwaarden kunnen hebben. Het resultaat van de risico-analyse 
moet het mogelijk maken om zo efficiënt en effectief mogelijk (schaarse) mensen en 
middelen in te zetten.  

Stap 1 Beschrijf per doelgroep de activiteiten en hun risico’s 
N.B. In Hoofdstuk 4 van publicatie Programmatische Handhaven CCV is beschreven hoe risico’s  
van overtredingen bepaald kunnen worden. Dit wordt gedaan door middel van een risicomatrix 
(kans x effect). Deze methode is bruikbaar, maar de opstellers van deze Handreiking menen dat het 
eenvoudiger kan voor het opstellen van een handhavingsplan Natura 2000. Het risico bestaat dat 
door het volgen van deze methode het handhavingsplan te uitgebreid wordt en de focus verloren 
dreigt te gaan.

Beschrijf per doelgroep de door hen uitgevoerde activiteiten in het gebied. 
Let daarbij ook op doelgroepen die illegale activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld stroperij en 
vandalisme. 

Handreiking Handhavingsplan Natura 2000   19



 7 Terug naar inhoud

Voorbeeld (uit beheerplan Voordelta)
Doelgroep visserij: bodemberoerende visserij, vaste vistuigen, schelpdiervisserij
Doegroep recreatie: onder andere kitesurfen, motorboten, recreatievaart, wandelaars, 
evenementen. Afhankelijk van de effecten van de activiteiten binnen deze doelgroep 
een verdere splitsing aanbrengen.
Doelgroep beheer en onderhoud: zandsuppleties, baggeren en overig.
Doelgroep overig

Bepaal vervolgens wat het effect is van die activiteiten. 
In het beheerplan staan alle* activiteiten beschreven die in het gebied plaats vinden. In het 
kader van de totstandkoming van het beheerplan zijn (ecologische) onderzoeken uitgevoerd 
waaruit blijkt welke effecten deze activiteiten kunnen hebben op de natuurwaarden.  
Indien die effecten negatief (kunnen) zijn, kunnen in het beheerplan (extra) beperkingen zijn 
gesteld. Deze beperkingen zijn mogelijk ook al juridisch geborgd, bijvoorbeeld in de vorm van  
(extra) vergunningvoorschriften, voorwaarden die in het beheerplan verbonden zijn aan  
de vrijstelling van vergunningplicht van activiteiten  of door toegangsbeperkingsbesluiten 
ingevolge art. 20 Nbwet. 

* Aandachtspunt
Niet alle beheerplanopstellers hebben ervoor gekozen om alle activiteiten in het 
beheerplan op te nemen. Voor zogenaamd bestaand gebruik in de zin van artikel 1 lid 1 
sub m Nbwet (niet zijnde projecten), bestaat een wettelijke vrijstelling van vergunning-
plicht (artikel 19d lid 3 Nbwet). Ook zijn er activiteiten, waarvoor reeds een vergunning 
Nbwet was afgegeven ten tijde van de natuurtoets ten behoeve van het beheerplan.  
De effecten van die activiteiten waren dus reeds getoetst en beoordeeld in het kader 
van de vergunningprocedure en daarop zijn de vergunningvoorschriften afgestemd.  
Het is wel de bedoeling dat de eventuele resteffecten van die vergunde activiteiten  
(die bij naleving van de vergunningvoorschriften niet significant negatief zijn, maar in 
combinatie met andere activiteiten wel kunnen leiden tot (significant) negatieve 
effecten) ook zijn meegenomen in de toetsing in het kader van het beheerplanproces.  

De aanpak kan derhalve verschillen per beheerplan/voortouwnemer. Wees daar alert op!  
Het handhavingsplan dient betrekking te hebben op alle activiteiten in het gebied die een 
negatief effect kunnen hebben op de natuurwaarden, maar de handhaver kan alleen hand-
haven indien er juridisch instrumentarium beschikbaar is. Dit betekent dat hij niet meer kan 
handhaven dan bijvoorbeeld geldende vergunningvoorschriften, vrijstellingsvoorwaarden, 
toegangsbeperkingsbesluiten, aanschrijvingen op grond van art. 19c Nbwet etc. Of en in 
hoeverre deze voorschriften ook voldoende zijn om de negatieve effecten op de natuur-
waarden weg te nemen is niet het werk van de handhaver, maar van de beheerplanopstellers.
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Voorbeeld
Uit de natuurtoets die is uitgevoerd in het kader van het beheerplan blijkt dat de 
beroepsvisserij een groot risico voor de natuurwaarden van het gebied met zich brengt. 
In het beheerplan is opgenomen dat de beroepsvisserij als bestaand gebruik kan worden 
aangemerkt zonder significant negatief effect, met dien verstande dat ervan wordt 
uitgegaan dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd. De handhaver kan  
het eventuele extra risico (blijkend uit natuurtoets) niet borgen: dit dient door de  
vergunningverlener of de beleidsmedewerkers (beheerplanopstellers) te worden 
gedaan. Het is wel de taak van de handhaver om de (bestaande) vergunningen te 
handhaven en prioriteiten te stellen op basis van het risico van het niet naleven daarvan 
op de natuurwaarden. Kennelijk dekken de (geldende) vergunningvoorschriften de 
risico’s onvoldoende af; daar kunnen de handhavers niets aan doen, behalve melden  
dat het kennelijk zo is, maar dat is al bekend op grond van de natuurtoets. Ze kunnen 
wel de risico’s beperken door in ieder geval de geldende vergunningvoorschriften te 
handhaven.

Uit het beheerplan kan de omvang van het risico dat behoort bij een bepaalde activiteit 
afgeleid worden, bijvoorbeeld als het gaat om kwetsbare natuurwaarden (waarbij Sense of 
Urgency doelen prioriteit hebben) in combinatie met hoge druk door activiteiten in (een deel 
van) het gebied. Veel beheerplan-opstellers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
te temporiseren. De belangrijkste maatregelen worden het eerst genomen; indien de nood 
wat minder hoog is, worden maatregelen in een langzamer tempo uitgevoerd of uitgesteld tot 
een tweede of derde beheerplanperiode. Dat is ook een handvat om het risico van een 
activiteit voor de handhaving vast te stellen. 

Indien het beheerplan onvoldoende handvatten biedt om de risico’s in te schatten, ga dan met 
de collega of ecoloog/onderzoeksbureau die betrokken zijn geweest bij de natuurtoetsen of 
het opstellen van het beheerplan in (informeel) overleg om die risico’s boven tafel te krijgen. 
Dit is een veel snellere manier om risico’s in te schatten dan alle natuurtoetsen zelf door te 
pluizen. Hou hierbij wel de aansluiting met hetgeen in het beheerplan is omschreven en/of 
datgene dat te handhaven valt (zie hiervoor).

Tip
Vraag van de handhaver aan de collega/ecoloog: wat zijn – ecologisch gezien – de 
grootste risico’s indien gebruikers/doelgroepen zich niet aan de voor hen geldende 
regels houden? 
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Stap 2 Beschrijf per doelgroep het risico op niet naleving (T11)
Het naleefniveau van de doelgroepen dient bepaald te worden op grond van een zgn. 
T11-sessie met toezichthouders en handhavers van de betrokken partners (expertsessies): 
wat zit er in de hoofden en wat in de bestanden van de diverse partners?6

Op basis van een analyse met behulp van de Tafel van Elf is het mogelijk 3 soorten interventies 
in te zetten indien uit de expertsessies en andere bronnen blijkt dat het naleefniveau van een 
bepaalde doelgroep laag is:
•	 Communicatief: dit soort interventies is vooral gericht op informatie geven en kennis 

overdragen. Daardoor is de doelgroep beter in staat zich aan de regels te houden. Wordt 
ook toegepast als de regelgeving nog nieuw is en de doelgroep nog onvoldoende bekend is 
met de regelgeving.

•	 Ondersteunend: dit zijn interventies die erop gericht zijn barrières weg te nemen, waardoor 
een deel van degenen die bewust regels overtreden gemakkelijker overgaat tot naleving van 
de regels. 

•	 Handhavend: deze interventies zijn gericht op degenen die ondanks voldoende kennis, 
kunde en ondersteuning niet tot naleving zijn te brengen. 

Voorbeelden ondersteunende interventies
Dit kan variëren van het duidelijk markeren en fysiek onmogelijk maken om bepaalde 
zeer kwetsbare gebieden te betreden tot het creëren van alternatieve gebieden waar 
bepaalde activiteiten wel zijn toegestaan, bijv. het laten los lopen van honden. 

Stap 3 Prioritering
Op basis van de resultaten van de stappen 1 en 2 worden prioriteiten vastgesteld. Het hoogst 
op de prioriteitenlijst staat de combinatie hoog risico activiteit/laag nalevingsgedrag door 
doelgroep en het laagste de combinatie laag risico activiteit/hoog nalevingsgedrag door 
doelgroep. 

In het handhavingsplan worden de resultaten van bovengenoemde stappen opgenomen en in 
de jaarlijks vast te stellen HUP de prioriteiten voor dat jaar (zie hierna). 

Het resultaat van de drie stappen is datgene waarop toezicht en handhaving zich de komende 
6 jaar op richt. Per jaar wordt een en ander uitgewerkt in het HUP.

6 Voor meer informatie over T11-methode: zie Hoofdstuk 5 van publicatie Programmatisch Handhaven CCV
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3.8  Nalevingstrategie 

3.8.1 Pro-actie en preventie

In hoofdstuk 2 onderdeel V is een algemene beschrijving opgenomen uit welke onderdelen 
een nalevingstrategie dient te bestaan. Repressie en nazorg komen hierna aan de orde. 
Pro-actie (handhaafbare regels, helder beleid, inrichtingsmaatregelen, markering, zelf-
regulering) en preventie (voorlichting en toezicht = er zijn) dienen op deze plek te worden 
uitgewerkt. Per doelgroep dient nagegaan te worden of, en zo ja, hoe bijvoorbeeld met 
inrichtingsmaatregelen en afspraken met betrokken partijen (zelfregulering) een bijdrage  
kan worden geleverd aan de naleving van regels.  

Voorbeelden (uit concept Handhavingsplan Voordelta)

Kitesurfscholen
Met kitesurfscholen in Oostvoorne zijn afspraken gemaakt. Voortbordurend hierop 
zullen afspraken worden gemaakt over het gebruik ter hoogte van de rustgebieden en  
het voorkómen van betreding (invaart) van deze gebieden door cursisten. Daarnaast zal 
Groenservice Zuid-Holland betrokkenworden in verband met limitering van het aantal 
vergunninghouders in het gebied en gedragsregels op grond van de recreatieverordening.

Nederlandse Kanobond (NKB)/Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
In de rustgebieden Hinderplaat en Bollen van Ooster is het onder voorwaarden 
geoorloofd kanotochten te ondernemen en de platen in deze gebieden te bezoeken. 
Met de NKB en TKBN zijn afspraken gemaakt zoals over het informeren van de eigen 
achterban, het opleiden van gidsen en de organisatie van excursies en eventueel het 
opleiden van een natuurgids.

3.8.2 Toezichtstrategie

Vormen van toezicht
Er kan onderscheid worden gemaakt in de volgende vormen van toezicht:
1. Objectgebonden toezicht; geregeld via een vergunning of vrijgesteld in beheerplan,  

met de daaraan verbonden (vergunning-)voorschriften of (vrijstellings-) voorwaarden.
2. Gebiedsgericht toezicht (ook wel vrije veld – toezicht genoemd), vooral gericht op 

recreanten en aflopende delicten (buiten de paden treden, loslopende honden)
3. Illegale activiteiten: (vergunningplichtige) activiteiten waarvoor geen vergunning verleend 

is en/of in strijd zijn met andere regelgeving en die een negatief effect kunnen hebben op 
de natuurwaarden in het gebied. Evt. laatste categorie wat groter maken als dat nodig is 
voor draagvlak.

4. Controle op het uitvoeren van de mitigerende maatregelen in relatie tot niet vergunning-
plichtige activiteiten zoals vastgelegd in het beheerplan.

5. Signaaltoezicht (oog- en oorfunctie) 
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Toelichting Ad 4 Niet vergunningplichtig/wel mitigerende maatregelen. 
De maatregelen zoals genoemd in het beheerplan zijn - anders dan de vrijstellingsvoorwaarden -  
niet rechtstreeks ‘rechtens afdwingbaar’ op grond van het beheerplan. Dat betekent dat de 
maatregelen als het ware ‘vertaald’ moeten worden in wettelijke ge- en verboden, waarvan 
overtreding gehandhaafd kan worden. 

De toezichtstrategie (frequentie en wijze) wordt afgestemd op de prioriteiten die voort-
vloeien uit de risico-analyse. Tevens wordt per prioriteit vastgesteld op welke regelgeving het 
toezicht zich richt en welke handhavingspartner belast is met het toezicht en de handhaving. 
Voor vergunningplichtige of in het beheerplan vrijgestelde activiteiten zijn dat de vergunning-
voorschriften en vrijstellingsvoorwaarden; voor de overige activiteiten: zie bijlage 3. 

Aandachtspunt
Maak concrete keuzes in het handhavingsplan of in het handhavingsuitvoerings-
programma: welke overtredingen worden aangepakt en op basis van welke regelgeving? 
Een algemene verwijzing naar mogelijk relevante regelgeving (al dan niet onder 
verwijzing naar de bijlage) is onvoldoende!

Toelichting vrijstelling vergunningplicht en naleven voorwaarden 
Voor alle vergunningplichtige activiteiten geldt dat het beheerplan de activiteit al dan 
niet onder het stellen van voorwaarden kan vrijstellen van vergunningplicht. Dit is 
echter geen verplichting, de afweging daartoe is gemaakt door het betreffende bevoegd 
gezag. Zijn activiteiten, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, in het beheerplan 
vrijgesteld van de vergunningplicht, maar wordt niet aan de vergunningvoorschriften  
of aan één of meer van de voorwaarden voldaan, dan is de vrijstelling niet meer van 
toe passing en ‘herleeft’ de vergunningplicht. Er is in een dergelijk geval dus sprake van 
het verrichten van een activiteit (project of andere handeling) zonder vergunning en 
degene die de activiteit verricht overtreedt daarmee artikel 19d lid 1 Nbwet.  
Dit betekent dat degenen die vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten verrichten 
gehouden kunnen worden aan de voorwaarden die op grond van het beheerplan aan 
deze activiteiten worden gesteld, zonder dat daarvoor extra besluiten nodig zijn (zoals 
een aanschrijving in de zin van art. 19c Nbwet).

Voorbeeld
In het beheerplan zijn (georganiseerde) robbentochten vrijgesteld van vergunningplicht 
indien bij het bekijken van de ‘robben’ (= zeehonden) een bepaalde afstand van de 
platen waarop de zeehonden rusten of hun jongen krijgen en groot brengen in acht 
wordt genomen teneinde verstoring van de zeehonden te voorkomen. Wordt deze 
minimale afstand niet in acht genomen, dan voldoet de robbentocht niet meer aan de 
vrijstellingsvoorwaarde in het beheerplan en herleeft de vergunningplicht. De organisator 
overtreedt hiermee artikel 19d lid 1 Nbwet. 
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3.8.3 Sanctiestrategie7 

Een landelijke – algemene – sanctiestrategie is (nog) niet beschikbaar, maar wordt eerste helft 
2013 verwacht. Onderstaand volgt een paar aandachtspunten, die nader geconcretiseerd 
dienen te worden in het handhavingsplan per gebied en het handhavingsuitvoeringsprogramma.

•	 	Bij	welke	overtreding/overtreder	wordt	(primair)	bestuursrechtelijk	opgetreden	en	
wanneer (primair) strafrechtelijk of beide? 

Voorbeeld
•	 Bestuursrechtelijk bij langdurende overtredingen, waarbij herstel het meest belangrijk 

is en de kosten daarvan voor de overtreder al hoog zijn;
•	 Strafrechtelijk: bij aflopende delicten, die niet meer hersteld kunnen worden, 

loslopende honden, betreden buiten de paden, schadelijke incidentele lozingen.
•	 Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk: herstel en straf nodig. Straffend optreden kan 

ook nodig zijn om potentiële overtreders af te schrikken en de nalevers te laten zien 
dat overtreders niet onbestraft blijven.

•	 	Bij	bestuursrechtelijk	optreden:	onder	meer	het	vaststellen	van	citeria	voor	de	hoogte	van	
dwangsommen en de duur van de  begunstigingstermijn. 

•	 	Alleen	strafrechtelijk:	alleen	bestuurlijke	strafbeschikking	indien	en	voor	zover	de		feiten	op	
de feitenlijst van de BSB Milieu en Keur staan: zie voor de meest recente lijst (2013). 

Een veel gestelde vraag is of de politie (ook) mag blijven verbaliseren voor feiten die  
op de BSB lijst staan. Op landelijk niveau wordt begin 2013 gewerkt aan een model 
convenant waarmee de milieutaakaccenthouders bij de basispolitiezorg kunnen 
verbaliseren voor bepaalde – maar nog niet vastgestelde – ‘politiespecifieke’ feiten uit 
de BSB-lijst ten behoeve van het bestuursorgaan dat daartoe bevoegd is. Deze 
processen-verbaal (in BSB termen: combibonnen) worden dus ook als bestuurlijke 
strafbeschikking afgehandeld door het bestuursorgaan. Dit modelconvenant dient per 
bestuursorgaan en de (nationale) politie op maat te worden gemaakt.

7 In de sanctiestrategie worden de wijze waarop bestuurlijke sancties alsmede de termijnen die bij het geven 
en uitvoeren daarvan worden gehanteerd, en de strafrechtelijke handhaving onderling afgestemd. Daarbij 
wordt tevens aandacht besteed aan de aard van de geconstateerde overtredingen. Tevens wordt de wijze 
waarop het bestuursorgaan omgaat met overtredingen die zijn begaan door of in naam van dat bestuurs-
orgaan of van andere organen behorende tot de overheid (art. 7.2 lid 4 BOR)
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•	 	Voor	alle	varianten:	direct	ingrijpen	of	waarschuwen	van	te	voren?	Bij	relatief	nieuwe	regels	
kan besloten worden tot het eerst waarschuwen, maar na verloop van een te bepalen 
periode ligt direct ingrijpen en sanctioneren meer voor de hand.

•	 	De	hoogte van sancties is afhankelijk van de ernst van de overtreding en het gedrag  
van de overtreder. N.B. De bestuurlijke strafbeschikking kent vaste boetebedragen;  
wel toetsing aan ‘evenredigheidsbeginsel’. 

•	 	Ernst	van	de	overtreding:	hoe	schadelijk	is	de	overtreding	voor	de	natuurwaarden	in	het	
gebied (kwalificerende soorten en habitattypen)? Variërend van vrijwel nihil tot aanzienlijk, 
dreigend en/of onomkeerbaar.

•	 Gedrag	van	de	overtreder:	variërend	van	goedwillend	tot	crimineel.	

Aandachtspunt
Hierbij is het (bestuurlijk en het strafrechtelijk) handhavingsverleden van de overtreder 
van belang. Informatie daarover kan in verschillende databestanden voorkomen.  
In sommige gevallen kunnen het ook landelijk of regionaal werkende bedrijven zijn,  
die in verschillende Natura 2000 gebieden in Nederland overtredingen van vergelijkbare 
regelgeving hebben gepleegd. Indien daar aanleiding toe bestaat, kan op incidentele 
basis ook met andere  – niet direct betrokken – handhavingspartners contact worden 
opgenomen.

•	 Daarnaast	kunnen	er	nog	verzwarende	of	verzachtende	omstandigheden	zijn.

3.8.4 Gedoogstrategie

Voor alle bestuurlijke bevoegde gezagen geldt een landelijk vastgesteld gedoogkader. In dit 
handhavingsplan alleen voor de handhaving in Natura 2000 gebieden specifieke voorwaarden 
opnemen, indien dat noodzakelijk is.

3.9  Wat hebben we nodig om doelen te bereiken?  
(Maatregelen en middelen)

In de voorgaande onderdelen is duidelijk geworden wat de doelen zijn en op welke wijze  
die bereikt moeten worden. Daarvoor zijn middelen nodig: goed opgeleide en deskundige  
mensen (‘kunnen’) en tijd, capaciteit, materiaal etc. (‘hebben’). In het handhavingsplan kunnen 
daarover een paar algemene uitgangpunten, eventueel per organisatie (gekoppeld aan 
onderdeel 4, de organisatie) worden opgenomen, maar de concrete uitwerking per jaar komt 
in het handhavingsuitvoeringsprogramma.
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Het is wel aan te bevelen om vast een indicatie op te nemen welke handhavingscapaciteit 
nodig is en materieel en andere voorzieningen, inclusief het niveau, want dat kunnen langer 
durende trajecten zijn (opleidingen, investeringen e.d.) en plan B: wat gaan we  doen als de 
capaciteit nog niet op orde is? Dat vereist het maken van goed onderbouwde keuzes.

Verder hierin opnemen hoe het proces van relevante informatie-uitwisseling binnen wettelijke 
kaders plaatsvindt, bijv. op basis van samenwerkingsconvenanten. Tevens afspraken maken over 
registratie van informatie. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van het boa-registratie-
systeem (zoals in Voordelta). Zie voor een verdere toelichting op te sluiten convenanten 
hoofdstuk 5.

3.10 Monitoring en evaluatie 8 

Op basis van monitoring en evaluatie (= jaarverslag) blijkt of en zo ja, in hoeverre de handha-
vingsdoelen die voor dat jaar zijn vastgesteld zijn gehaald en worden lessen getrokken voor 
volgend jaar. Deze informatie wordt gebruikt bij het maken van de HUP voor volgend jaar en 
daarmee is de uitvoeringscyclus rond.

Aandachtspunt
In het beheerplan wordt ook over monitoring gesproken en voor grote gebieden is er 
zelfs een apart monitoringplan. Het doel van deze monitoring is om na te gaan of de 
instandhoudingsdoelen worden bereikt. Dit is wat anders dan de monitoring in het 
kader van de handhaving. Uit deze monitoring dient duidelijk te worden of de hand-
having van de regels leidt tot minder overtredingen. Als de regels niet geschikt zijn om 
instandhoudingsdoelen te bereiken dient dit te blijken uit de monitoring op grond van 
het beheerplan. Overigens neemt het voorgaande niet weg dat er afspraken kunnen 
worden gemaakt over een slimme samenwerking met degenen die monitoren in het 
kader van het beheerplan (vaak ecologen/onderzoeksbureaus).

8   Monitoring:  
1. Het bestuursorgaan bewaakt met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten en de voortgang 
van: a. de uitvoering van het uitvoeringsprogramma, bedoeld in art. 7.3 eerste lid; b. het bereiken van de 
krachtens art. 7.2, eerste lid, gestelde doelen.  
2. In het systeem worden voorts in het kader van handhaving verkregen gegeven geregistreerd (art. 7.6 BOR) 

 Evaluatie als onderdeel van de rapportage: Het bestuursorgaan evalueert jaarlijks of de in het uitvoerings-
programma opgenomen in activiteiten zijn uitgevoerd en hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan 
het bereiken van de doelen (art. 7.7. lid 2 BOR).
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In het handhavingsuitvoeringsprogramma (zie hierna in hoofdstuk 4) worden per jaar meet- 
bare indicatoren benoemd aan de hand waarvan vastgesteld wordt of de samenwerkende 
handhavingspartners op de goede weg zitten richting het eindbeeld na de looptijd van 6 jaar. 
Deze indicatoren moeten SMART zijn vastgesteld op basis van de prioritering/risico-analyse 
(zie onderdeel 8 van dit hoofdstuk). 
Dus niet: x controles en elk jaar alle vergunningen controleren, maar die regels (vergunning-
voorschriften/vrijstellingvoorwaarden etc), waarvan de vergunninghouders en andere 
geadresseerden niet bekend staan als goede nalevers en waarbij niet naleving leidt tot grote 
risico’s voor de natuurwaarden. Denk ook aan steekproeven, onverwachte controles, controles 
buiten de gebruikelijke kantooruren (al of niet in het kader van de Handhavingsestafette), etc

3.11  Vaststelling handhavingsplan 

Het handhavingsplan dient op bestuurlijk niveau of (hoog) managementniveau (besluitnemers/ 
budgethouders) door alle handhavingsorganisaties te worden vastgesteld.

In bijlage 4 is bovenstaande indeling van het handhavingsplan schematisch weergegeven. 

Handreiking Handhavingsplan Natura 2000   28



 7 Terug naar inhoud

4 Handhavingsuitvoeringsprogramma 
(HUP)

In dit hoofdstuk komen de onderwerpen aan de orde die in ieder handhavingsuitvoerings-
programma 9 dienen te worden opgenomen (= basisniveau). Hiermee wordt invulling gegeven 
aan de onderdelen van de uitvoerings cyclus: werkwijze, uitvoering en monitoring/evaluatie. 
Het handhavingsplan wordt als het ware in 6 stukjes (of zoveel minder als de looptijd van het 
handhavingsplan duurt) geknipt en per stukje/jaar concreet ingevuld. 

Het HUP is voor een groot deel bepalend voor de succesfactoren van samenwerking ‘kunnen’ 
en ‘hebben’, maar daarnaast ook voor de stap die dat jaar gezet gaat worden richting  
eindbeeld/visie.

 Onderwerpen

•	  Doelen voor het betreffende jaar.
Wat willen we dit jaar met het toezicht en de handhaving bereiken, gebaseerd op de  
eerder vastgestelde prioriteiten? Aan de doelen dienen meetbare indicatoren te worden 
verbonden, bijv. op kitesurflocatie X waar de verstoring groot is indien kitesurfers buiten 
het gebied komen, moet het aantal overtredingen ten opzichte van vorig jaar met de helft 
worden teruggebracht tot 50. 

•	  Waar gaan we ons dit jaar specifiek op richten? 
Daarbij is de risico-analyse gemaakt ten behoeve van het handhavingsplan leidend, alsmede 
de ervaringen van het vorige jaar en/of de actuele gebeurtenissen in het komende jaar  
(bijv. evenementen in het gebied).

•	  Hoe gaan we het doen?
Hierbij kan ook gedacht worden aan zelfregulering. Zijn er misschien afspraken te maken 
met doelgroepen waarmee dat nog niet gebeurd is en worden de afspraken die wel 
gemaakt zijn goed nageleefd?  En zo nee, waarom niet? Zijn er ergens knelpunten die 
opgelost kunnen worden. Moeten er bijvoorbeeld meer voorlichtingsborden komen of  
op andere plaatsen? 

•	  Koppeling van activiteiten aan regelgeving en daarbij behorende bevoegd gezag.
Voorkom dubbelingen en hiaten. Zie overzicht met mogelijk daarvoor in aanmerking 
komende regelgeving in bijlage 3. Wees concreet en creatief.

9 Het bestuursorgaan werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma waarin wordt 
aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert. Daarbij 
houdt het bestuursorgaan rekening met de krachtens artikel 7.2, eerste lid, gestelde doelen en de krachtens 
artikel 7.2, derde lid, onder a, gestelde prioriteiten (artikel 7.3 lid 1 BOR). 
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Voorbeeld
Recreatieve activiteiten kunnen zeer (ver-)storend zijn, maar het is vrijwel onmogelijk 
om iedere recreant een Nb-wet vergunning te laten aanvragen. Soms is het mogelijk om 
een bepaalde locatie aan te wijzen die als vergunningplichtig is aan te merken (bijv. een 
kitesurflocatie), maar dat is lastig bij wandelaars, plezierboten op het water, zeilers etc. 
Daarom is voor de Waddenzee en het IJsselmeergebied gekozen voor een gedragscode 
voor de recreatieve gebruikers op en rond het water. Een gedragscode is niet  
rechtstreeks handhaafbaar zoals regelgeving. Maar het is wel mogelijk om recreanten 
die – ondanks goede voorlichting en communicatie over de gedragscode – de gedrags-
regels (al dan niet bewust) grof schenden. Met de gedragscode wordt namelijk ook 
‘inhoud’ gegeven aan de algemene zorgplicht van art. 19l Nbwet. Deze bepaling is zowel 
bestuursrechtelijk als strafrechtelijk handhaafbaar. Daarnaast kunnen gemeentelijke 
verordeningen (APV) bepalingen bevatten die recreatief gebruik beperken, bijv. 
bepaalde delen van het strand mogen niet worden gebruikt voor paardrijden of als 
opstapplaats voor kitesurfers.

•	  Welke mensen en middelen heb ik dit jaar nodig? 
Wat is gewenst en wat is beschikbaar? Wat doen we met een tekort? Keuzes maken of 
proberen ergens anders capaciteit vandaan te halen? Wat voor functies zijn nodig: toezicht- 
houders, (bijzondere) opsporingsambtenaren en welk domein (I of II). Gemeentelijke boa’s 
voor overlastfeiten kunnen ook een bijdrage leveren. Welke mensen moeten/kunnen een 
cursus gaan volgen? Is er voldoende materieel beschikbaar voor inspecties (voertuigen ter 
land, ter zee en in de lucht)?  Denk ook aan voorlichtingsfolders e.d.

•	  Zijn maatregelen nodig om bepaald gebruik te ontmoedigen of te stimuleren? 
Bijvoorbeeld het markeren/plaatsen van borden of het weghalen van bankjes voor bezoekers 
of maatregelen om gebieden meer/minder toegankelijk te maken? Wie doet wat en wie 
betaalt de rekening? Dit soort afspraken kunnen ook al in het beheerplan staan, maar dat 
hoeft niet. 

•	 Afspraken over het uitbrengen van verslag aan de regisseur ten behoeve van het jaarverslag/
evaluatie: wat en wanneer?

•	  Lijst met contactpersonen en contactgegevens per organisatie en hun vervangers.

•	  Overzicht (tabel) met alle activiteiten en projecten, het aantal fte’s per organisatie dat 
beschikbaar/nodig is om de voorgenomen acties uit te voeren. Gedurende het jaar worden 
werkroosters opgesteld.

Tip
Bovenstaande overzichten kunnen in verschillende formats zijn gegoten, bijvoorbeeld in 
werkplannen of in de vorm van een handhavingskalender.
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5 Het vastleggen van de afspraken 

5.1 Convenant om afspraken in HUP te borgen 

Het handhavingsplan is op bestuurlijk niveau/hoog managementniveau vastgesteld (zie punt 11 
van hoofdstuk 3). De uitvoering van het handhavingsplan, zoals jaarlijks vastgelegd in het 
handhavingsuitvoeringsprogramma, dient geborgd te worden door een ‘convenant of 
overeenkomst’, waarbij de (rechtsgeldige) vertegenwoordigers van de samenwerkende 
organisaties toezeggen dat zij de afspraken over beschikbare capaciteit, middelen en overige 
afspraken die voor dat jaar in het handhavingsuitvoerings-programma zijn vastgelegd 
nakomen. Indien een handhavingspartner zijn verplichtingen niet nakomt, zullen de anderen 
hem daarop – op bestuurlijk niveau – aan moeten spreken. Het programma geldt slechts voor 
één jaar, dus die periode moet ook financieel kunnen worden overzien. 

Een dergelijk convenant tussen overheidsorganen en daarmee gelieerde organisaties en dat 
overheidstaken tot onderwerp heeft, heeft in de regel niet dezelfde juridische gevolgen als 
een ‘harde’ privaatrechtelijke overeenkomst, maar het kan wel helpen om meer structureel 
met elkaar samen te werken en de betrouwbaarheid ten opzichte van elkaar te vergroten. 

Het convenant kan beperkt blijven tot één pagina waarbij de partners zich committeren aan de 
inhoud van het handhavingsuitvoeringsprogramma. Tevens kunnen daarin afspraken worden 
opgenomen over het gebruik van elkaars bijzondere opsporingsambtenaren. Dat kan uiteraard 
ook in een apart convenant. 

5.2  Afspraken over informatie-uitwisseling

Strafrechtelijke informatie
Gaat het om de verstrekking van strafrechtelijke informatie die te herleiden is tot individuele 
(rechts-)personen dan stelt het OM al gauw een samenwerkingsovereenkomst verplicht.  
Dit is opgenomen in de Aanwijzing Wjsg (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens) die per 
1 januari 2013 in werking is getreden: zie Aanwijzing Wjsg (2012A015gp). In de bijlage van de 
aanwijzing wordt nader ingegaan op samenwerkingsverbanden en is een onderscheid gemaakt 
tussen samenwerkings-verbanden mét en samenwerkingsverbanden zonder apart gegevens-
bestand. 

Alle handhavingsinformatie
In juni 2012 is een onderzoeksrapport verschenen dat in opdracht van het WODC door de 
rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam is opgesteld en dat de titel ‘Gegevens
uitwisseling door Toezichthouders’ draagt. Het kabinetsstandpunt dat daarover is verschenen 
dateert van 29 oktober 2012 (TK nr. 32761, nr. 43). Volgens de minister van V&J maakt het 
rapport eens te meer duidelijk dat het juridisch kader geen onnodige of onterechte  
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belemmeringen bevat om gegevens uit te wisselen. Wel is voor elk domein of keten  
waarbinnen wordt samengewerkt tussen overheidsdiensten, doordachte concretisering van 
de wettelijke normen nodig om transparante en verantwoorde beslissingen te nemen. 
Convenanten kunnen hierbij een goed middel zijn. 

Voor een voorbeeld zie het convenant dat op 14 januari 2010 is gesloten tussen de 
regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en DCMR over de coördinatie, samenwerking en 
informatie-uitwisseling ten behoeve van de handhaving van milieuregelgeving en 
opsporing van milieudelicten in de regio Rotterdam-Rijnmond (kenmerk: DMS 
21007606). Het convenant is op te vragen bij DCMR, tel. 010-2468000. In verband met 
de invoering van de Nationale Politie per 1 januari 2013 zullen convenanten zoals deze 
in de toekomst waarschijnlijk op landelijk niveau moeten worden gesloten.

Zie voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij  
informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden: bijlage 2. 
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 Bijlage 1
 Begeleidingsgroep Handreiking 

Naam Organisatie

Bert Kaspers ILT/EZ - projectleider

Han de Haas IPO/Provincie Noord-Brabant-projectleider

Marlies Ellenbroek Provincie Overijssel

Menno Heil Provincie Utrecht

Jan Willem van Veenendaal Politieacademie

Michel Pol Regionaal Milieuteam politie Fryslân

Cees Olsthoorn Groenservice ZH namens Bosschap

Cathelijne Schoonenberg Openbaar Ministerie/FP

Niels Berg EZ

Lexje Rietveld EZ

Ralf  Nijssen VNG

Mascha Schapiro VNG
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 Bijlage 2  
 Definities en verwijzingen naar informatie en bronnen

Begrip Definitie

Beheerplan (Natura 2000) Plan in de zin van artikel 19a Natuurbeschermingswet 1998

Handhaving Het optreden door het daartoe bevoegde bestuursorgaan nadat een overtreding is geconstateerd in het kader van toezicht, 
waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen:
•	 Bestuursrechtelijke handhaving: handhavend optreden door het bevoegd gezag (bestuur), bijvoorbeeld door het 

opleggen van een last onder dwangsom. Met bestuursrechtelijk optreden wordt vooral beoogd om de schade die door de 
overtreding is ontstaan ongedaan te maken of om datgene te doen wat door de overtreder is nagelaten (reparatoir doel).  
Het is vooral gericht op de toekomst. Per 1 mei 2012 zijn bepaalde bestuursorganen ook bevoegd een bestuurlijke 
strafbeschikking op te leggen.

•		Strafrechtelijke handhaving: handhavend optreden door (buitengewone) opsporingsambtenaren in dienst van politie, 
natuurbeheerders, provincies en andere organisaties onder leiding van het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket).  
Met strafrechtelijk optreden wordt vooral beoogd om te straffen voor fouten gemaakt in het verleden (punitief doel) en  
om herhaling van overtredingen in de toekomst te voorkomen. 

Handhavingsplan (Natura 2000) Beleidskader van de gezamenlijke bevoegde gezagsorganen en andere bij de handhaving van het beheerplan Natura 2000 
betrokken organisaties, waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke 
activiteiten het daartoe zal uitvoeren (art. 7.2 BOR; zie ook de andere eisen die in dit artikel aan het handhavingsplan worden 
gesteld).

Handhavingsuitvoerings-
programma, afgekort HUP

Programma waarin het handhavingsbeleid jaarlijks wordt uitgewerkt en  waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen 
activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd (ontleend aan art. 7.3 BOR).

Instandhoudingsdoel  
(of doelstelling)

Doelstelling als bedoeld in artikel 10a lid 2 Nbwet. Bij besluit waarbij de Natura 2000 gebieden zijn aangewezen zijn deze 
doelen, die betrekking hebben op habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten, opgenomen.

Nalevingstrategie Onderdeel van het handhavingsbeleid. De strategie geeft inzicht in 
•		de	wijze	waarop	het	toezicht	op	de	naleving	van	de	relevante	regelgeving	wordt	uitgeoefend	om	de	handhavingsdoelen	 

te bereiken;
•		de	rapportage	van	de	bevindingen	van	degenen	die	toezicht	hebben	uitgeoefend	en	het	vervolg	dat	aan	die	bevindingen	

wordt gegeven;
•		de	wijze	waarop	bestuurlijke	sancties	alsmede	de	termijnen	die	bij	het	geven	en	uitvoeren	daarvan	worden	gehanteerd,	 

en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, en waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de aard  
van de geconstateerde overtredingen;

•		de	wijze	waarop	wordt	omgegaan	met	overtredingen	die	zijn	begaan	door	of	in	naam	van	bestuursorganen.
(artikel 7.2 lid 4 BOR).
De nalevingstrategie bestaat uit een toezichtstrategie, sanctiestrategie en gedoogstrategie. Zie Hoofdstuk 3 punt 8.

Natuurwaarden Instandhoudingsdoelen en overige (juridisch beschermde) natuurwaarden die onder de reikwijdte van het handhavingsplan 
vallen (zie Hoofdstuk 3 punt 5).

Nazorg Zie Hoofdstuk 2 onderdeel V.

Preventie Zie Hoofdstuk 2 onderdeel V.

Pro-actie Zie Hoofdstuk 2 onderdeel V en hoofdstuk 3 onderdeel 8.

Programmatisch Handhaven Zie Hoofdstuk 2 onderdeel IV.

Repressie Zie Hoofdstuk 2 onderdeel V.

Sanctiestrategie In de sanctiestrategie worden de wijze waarop bestuurlijke sancties alsmede de termijnen die bij het geven en uitvoeren 
daarvan worden gehanteerd, en de strafrechtelijke handhaving onderling afgestemd. Daarbij wordt tevens aandacht besteed 
aan de aard van de geconstateerde overtredingen (art. 7.2 lid 4 BOR).

Toezicht Controle op het naleven van wettelijke verplichtingen, waarbij nog geen overtreding is geconstateerd. Toezicht gebeurt door 
daartoe bevoegde personen in dienst van of namens het bevoegd gezag voor de betreffende regelgeving.

Toezichtstrategie Onderdeel van de nalevingstrategie.

Zelfregulering Zie Hoofdstuk 2 onderdeel V en hoofdstuk 3 onderdeel 8.

 Definities op alfabetische volgorde 
N.B. Per gebied dient zoveel mogelijk aangesloten te worden bij het begrippenkader van het beheerplan dat hoort 
bij het betreffende Natura 2000 gebied. Voor het overige dient  aangesloten te worden bij het wet(svoorstel) 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarin de kwaliteitscriteria 2.1 verankerd zullen worden.  
In onderstaand overzicht en in deze handreiking zijn de begrippen uit hoofdstuk 7 Besluit Omgevingsrecht 
(Handhaving) gehanteerd.
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 Verwijzingen naar informatie en bronnen:
•	 Plan van Aanpak Handhaving- en toezichtparagraaf in de beheerplannen Natura 2000  

(versie 1.2, akkoord regiegroep 12 oktober 2010), 
•	 Convenant Nalevingstrategie Natuurwetgeving (TRCJZ/2008/1865), 
•	 Rapport ‘Best practices regionale samenwerking toezicht en handhaving groene wet- en 

regelgeving’ (LOM 26 mei 2010), 
•	 Brochure ‘Samenwerken in de handhaving’ (CCV februari 2011)
•	 Programmatisch handhaven. Gids voor gemeenten, waterschappen en provincies (CCV 

oktober 2010): http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/ 
programmatisch_handhaven_gemeenten.pdf

•	 Basisniveau provinciale regievoering groene handhaving (LOM 13-2-2012)
•	 Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Wabo met transitie-

plan (versie december 2012 van uitvoeringmetambitie.nl)
•	 Over ‘Gegevensuitwisseling door Toezichthouders’ is in opdracht van het WODC in juni 

2012 een onderzoek uitgevoerd door de rechtenfaculteit van de Universiteit van 
Amsterdam. Het kabinetsstandpunt dat over het rapport is verschenen dateert van  
29 oktober 2012 (TK nr. 32761, nr. 43). In de sfeer van de voorlichting valt te wijzen op de 
website van het College bescherming persoonsgegevens. Zie o.a. het informatieblad 
«Informatie delen in samenwerkingverbanden’: http://www.cbpweb.nl/downloads_inf/inf_
va_samenwerkingsverbanden.pdf

•	 Convenant tussen DCMR en regiopolitie Regio Rotterdam-Rijnmond over de coördinatie, 
samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de handhaving van de milieu-
regelgeving en opsporing van milieudelicten in de regio Rotterdam-Rijnmond (kenmerk 
DMS 21007606), op te vragen bij DCMR tel. 010-246 80 00. 
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Bijlage 3 
Overzicht relevante regelgeving t.b.v handhaving 

Let op: iedere wet beschermt een of meer belangen; bij bescherming van andere belangen kan  
op basis van de betreffende wet niet gehandhaafd worden.

Wetgeving Beschrijving Bevoegd gezag 

Natuurbeschermingswet 1998 Art. 19d - vergunningplicht GS of Minister EZ

Natuurbeschermingswet 1998 Art. 19c - aanschrijvingsbevoegdheid GS of Minister EZ

Natuurbeschermingswet 1998 Art. 19l - zorgplicht (in combinatie met gedragscode) GS of Minister EZ 

Natuurbeschermingswet 1998 Art. 20 - toegangsbeperkingen GS of Minister EZ

Wet gewasbeschermings-
middelen en biociden

Art. 20 - verbod van o.a. gebruik zonder toelating of registratie Minister EZ

Boswet T.b.v. houtopstanden buiten bebouwde kom (herplantplicht en  
soms kapverbod)

Minister EZ provincie advies- & 
controlefunctie namens minister)

Gezondheids- en Welzijnswet 
voor Dieren (= gehouden 
dieren)

36 en 37 GWD: geen pijn/letsel toebrengen en de nodige  
verzorging verlenen.

Minister EZ

Waterwet 6.8: zorgplicht t.a.v. de waterbodem Waterbeheerder

Wetboek van Strafrecht Art. 461: verboden toegang Rechthebbende (eigenaar)

Wet milieubeheer Art. 10.2 Wm: stortverbod afval GS 

Wet Bodembescherming Art. 13: zorgplicht landbodems Minister I&M, GS of grote 
gemeente

Besluit Bodemkwaliteit Bijv. opslag grond en baggerspecie, (nuttige) toepassing van grond etc  
in N2000 gebieden

Gemeente

Wet milieugevaarlijke stoffen  
(afsteken vuurwerk buiten-
gebied)

Bijv. afsteken van vuurwerk in buitengebied/N2000 Gemeente en provincie

Wet op de Economische 
Delicten

Strafbaarstelling (niet inhoudelijk)

Wet Wapens en Munitie Bijv. bij overtredingen door jagers Minister Veiligheid en Justitie

Flora-en faunawet Art. 2: zorgplicht (alleen bestuursrechtelijk)
Art. 8-12: verbodsbepalingen
Art. 79 lid 2: voorwaarden aan ontheffingen en vrijstellingen,  
waaronder gedragscodes

Minister EZ
GS (voor beheer- en  
schadebestrijding)

APV’s Voorbeeld: Evenementenvergunningen (bijv. strandfeesten, strandlopen 
e.d.); verbod paardrijden op strand of kitesurfen vanaf strand.

Gemeenten, provincies,  
waterschappen, recreatieschappen

Nautische wetgeving Scheepvaartverkeerswet
Binnenvaartpolitiereglement (zonering kitesurflocaties)

RWS namens I&M

Wabo (omgevingsvergunning;  
voorheen: Wm vergunning)

Inrichtingen of mijnbouwwerken die schadelijke gevolgen voor  
het milieu kunnen hebben.

Minister van I&M of EZ/GS/B&W

Ontgrondingenwet De Ontgrondingenwet stelt regels ten aanzien van de winning  
van oppervlaktedelfstoffen, zoals zand, grind, klei en schelpen.  
Het belangrijkste instrument dat hierbij gehanteerd wordt is een 
vergunningenstelsel voor ontgrondingen. 

GS

Visserijwet Vergunningplicht Minister EZ
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Bijlage 4 
Schema indeling handhavingsplan (hoofdstuk 4)  

1 Stel doelgroep handhavingsplan vast

2 Bepaal status en looptijd van het handhavingplan

3 Kom tot een gezamenlijke visie en doelen

4 Hoe ziet de organisatie van de samenwerking eruit?

5 Reikwijdte van het handhavingsplan

6 Beschrijf het gebied en de natuurwaarden (= instandhoudingsdoelen)

7 Analyseer de doelgroepen
 Stap 1: beschrijf per doelgroep de activiteiten en hun risico’s
 Stap 2: beschrijf per doelgroep het risico op niet naleving
 Stap 3: prioriteer op basis van stappen 1 en 2 

8 Stel een nalevingstrategie op, bestaande uit:
	 •	toezichtstrategie	(waaronder	pro-actie	en	preventie)
	 •	sanctiestrategie
	 •	gedoogstrategie

9 Welke maatregelen en middelen zijn nodig om het handhavingsplan uit te voeren?

10 Worden de handhavingsdoelen bereikt? Monitoring en evaluatie.

11 Stel het handhavingsplan (bestuurlijk!) vast.

Hoe pakken we het dit jaar aan?
Stel een handhavingsuitvoeringsprogramma op en sluit een of meerdere convenanten/
overeenkomsten met de handhavingspartners over uitvoering van het programma,  
informatie-uitwisseling, het gebruik van elkaars bijzondere opsporingsambtenaren en 
mogelijke andere onderwerpen.
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Bijlage 5 
Voorbeeld werkplan Friesland t.b.v. HUP

Toezichtkringen Fryslân
4

Werkplan Gebiedscontrole 2012

Doelstellingen

1.   Opsporen en strafrechtelijk afhandelen van overtredingen van de milieuwetgeving (zowel de ‘groene’, de ‘grijze’,  
als de ‘blauwe’), alsmede overtredingen van het vaarreglement;

2.   De bezoekers van de Natura 2000 gebieden en andere kwetsbare gebieden in onze provincie bewustmaken  
van de gevolgen van het overtreden van deze wetgeving door middel van voorlichting.

Deze projecten richten zich vooral op de bezoekers cq. recreanten van de gebieden. Naast toezicht en handhaving 
gericht op het behoud van en de rust in de gebieden, wordt veel aandacht besteed aan voorlichting middels folders e.d. 
In het kader van deze projecten wordt intensief samengewerkt met de terreinbeheerders en eigenaren.  
N.B. Advies: meer SMART formuleren

Kleur Groen, grijs en blauw

Doelgroep Recreanten, watersporters en vissers

Wet- en regelgeving Divers N.B. Specifieker aangeven.

Deelnemers Politie, Provincie Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, jachtopzichters (NVvN), nVWA, 
Rijkswaterstaat, KLPD, hengelsportverenigingen en gemeenten

Eigenaar/coördinator coördinatoren toezichtkringen Noordoost, Midden Friesland, Zuidoost en Zuidwest

Gewenste producten

Voorbereiding en nazorg: uitvoering a.d.h.v. regionale draaiboek/checklist, opstellen planning en generen  
van resultaatoverzichten aan het einde van het jaar.
Preventie: persbericht na afloop van bepaalde controles.
Repressie: in de tabellen product- en inzetverdeling (zie 2e blad) worden het aantal te verwachten producten  
per project weergegeven.

 Uren
 directe partners

Uren
indirecte partners

 Producten

 Activiteit / project: Politie  nVWA  Prov.  NM  IFG  SBB  HSV  K  J  R  PV  T  W  I

 Gebiedscontrole   3954  104  730  68  904  196  pm  188  32  42  75 335  80  –

 Uren TZK  Producten

 Activiteit / project:  NW  NO  Mid  ZO  ZW  PV  T  W  I

 Gebiedscontrole  –  512  4456  292  616  42  309  105  –

Kosten

Kostensoort Kosten per product Totaal
Pm

Planning/uitvoeringsperiode

 Gehele jaar
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 Colofon

Contactgegevens:
Interprovinciaal Overleg 
T 070 888 12 12
communicatie@ipo.nl
www.ipo.nl

IPO-publicatienummer: 307

Fotografie: Peter Verwoerd. Landschap Groene Jonker Zevenhoven
Vormgeving: Haagsblauw, Den Haag
Drukwerk: De Resolutie, Rijswijk

April 2013
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