RRN Positionpaper Monitoring 2014
I Het uitgangspunt zijn de EU verplichtingen.
 In Natura gebieden worden de aanwijzingsdoelen gevolgd, zoals aangemeld op het standaard
dataformulier en primair gericht op de prioritaire doelen (art 11 HR)*.
 Maatregelen van het beheerplan ondersteunen deze Naturadoelen en daarom is de monitoring
primair op de effecten van de maatregelen op de aanwijzingsdoelen gericht.
 Als de aanwijzingsdoelen significant achteruit gaan, dient eerst causaal verband met
recreatief handelen te worden aangetoond alvorens de recreatiesector op te dragen haar eigen
maatregelen te monitoren.
 Gebods- en verbodsbepalingen t.b.v. het beheerplan en voor de Naturadoelen
kunnen bestuursrechtelijk worden afgedwongen via handhaving en aanschrijving en
vanuit de recreatiesector ondersteund worden met gedragscodes en eventuele
bemensing.
*zie brief Dijksma Tweede Kamer, 2 juli 2013; monitoring ihkv Natura 2000

II Het Rijk regisseert en controleert.
 Het Rijk bewaakt (bij de provincies)of de landelijke doelstelling gehaald wordt en in ieder
geval niet significant verslechtert.
Daarnaast mag er binnen deze landelijke doelomvang geschoven worden tussen gebieden mits
het totale landelijke doel gehaald wordt. Dit betekent dat het Rijk
a) een goed overzicht moet hebben
b) de regie voert over het verkrijgen van de monitoringgegevens van de Rijks- en
provinciale Natura gebieden.
 naast de gegevensverzameling door het NDFF vindt validering plaats van onderzoeken en
protocollen door een onafhankelijke instantie
 Er moet een vorm van ombudsfunctie komen
 De ecologische gegevens uit alle natura onderzoeken zouden ook standaard gemeld moeten
worden aan het NDFF
 Voorts dienen overheden in het kader van hun handhaving en motivatieplicht bij de
vergunningverstrekking over actuele gegevens te beschikken.

III Er is een helder monitoringsformat voor Natura gebieden, beheerplannen en EHS*
 Er zou ook ( jaarlijks) afgestemd moeten worden met alle deelnemers in het Naturagebied:
bestuurders, beheerders, handhavers en maatschappelijke organisaties.
* http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/ipo-a4-brochure_natuurkwaliteit_v4klik1.pdf
De RRN zet in op:
- vrijwillig melden van natuurgegevens aan een meldingsloket
- gedragscodes te ontwerpen en kenbaar te maken langs eigen (media)kanalen
i.s.m. de overheid
- naleving van de gedragscode is een inspanningsverplichting en kan eventueel
worden aangevuld door observatie van de Bijzondere Opsporing Ambtenaren van
Sportvisserij of vrijwilligers uit de RRN organisaties
- uitgifte van vormen van certificeren/ infoborden zoals de blauwe vlag, natuurparels etc.
- het promoten van de mooie natuur en het geven van natuureducatie

