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Natura 2000-aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck; inhoudelijke opzet
zienswijze en machtiging B&W voor procedurele en inhoudelijke afhandeling
(Voorlopige) inhoudelijke opzet zienswijze Natura 2000-aanwijzing


De gemeente Nieuwkoop onderschrijft dat de natuurwaarden van het Nieuwkoopse
Plassengebied behouden, beschermd en waar nodig verbeterd dienen te worden.



Het gemeentebestuur zet wel vraagtekens bij het ambitieniveau, de haalbaarheid van
bepaalde instandhoudingsdoelstellingen, en bij het aantal soorten en habitats dat in
het kader van Natura 2000 is aangemeld.



Het is, juist ook voor het behoud van een gebied, van groot belang dat inwoners bij
‘hun’ gebied betrokken zijn en blijven. Daarom betreuren wij dat in het algemeen,
maar ook specifiek in (nieuwe) natuurgebieden, de geformuleerde natuurdoelen vaak
niet of nauwelijks te verenigen zijn met particulier c.q. agrarisch beheer.



Er bestaat nog altijd grote onduidelijkheid over de consequenties van Natura 2000
voor eigenaren en gebruikers binnen het gebied, met name over de externe werking
(reikwijdte, beperkingen) die uitgaat van de (toekomstige) Natura 2000-status.
Bijzondere aandacht is vereist voor de positie van bestaande bebouwing in het
Natura 2000-gebied, zoals de Voorweg te Noorden.



Compensatie lijkt onvoldoende geregeld, en het is niet duidelijk in hoeverre de
financiële haalbaarheid van Natura 2000 onderzocht en gewaarborgd is. Behalve dat
deze onduidelijkheid draagvlak bij onze inwoners wegneemt, werkt het ook
belemmerend op beleids- en visievorming i.h.k.v. (ruimtelijke) ontwikkelingen.



De gemeente Nieuwkoop streeft voortdurend naar een afgewogen balans tussen
economie en ecologie, en verwacht dit ook van andere overheden bij beslissingen
over zaken van dermate groot belang als Natura 2000 binnen ons grondgebied.



Het betreft hier een natuurgebied, maar ook een gebied waar mensen wonen, werken
en recreëren. Die belangen zullen in het beheerplan integraal moeten worden
afgewogen tegen het natuurbelang. Veranderingen in ‘negatieve’ zin moeten grondig
gemotiveerd zijn, inclusief alternatieven en compenserende maatregelen.



De gemeente Nieuwkoop is betrokken geweest bij de gebiedsbeschrijving en wij
dringen erop aan dat het beheerplan in samenwerking en goed overleg met
Nieuwkoop en de ons omringende gemeenten wordt opgesteld.



Verder moeten inwoners, de diverse belangenorganisaties, het bedrijfsleven en de
agrariërs binnen en (met het oog op externe werking) in de omgeving van het gebied
intensief worden betrokken bij het opstellen van het beheerplan.



Het beheerplan, waaruit de rechtsgevolgen en eventuele negatieve consequenties
(bv. externe werking) van de Natura 2000-aanwijzing in feite pas concreet zichtbaar
worden, zou (ook) via een wettelijke voorbereidingsprocedure tot stand moeten
komen, of zelfs worden aangemerkt als een zelfstandig besluit als bedoeld in de Awb.

