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Natura 2000 Workshop
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen organiseren in november van dit jaar viermaal
een 24-uurs Workshop ‘Natura 2000’. Elke workshop vindt plaats in een andere regio en is gericht op de
medewerkers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen die met het project in
aanraking komen en de belangrijke taak hebben om dit project in de praktijk vorm te geven.
De workshops vinden plaats in het kader van het internationale “NATURA 2000 Networking Programme”
(NNP) dat in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd door EUROSITE, EUROPARC en de
European Landowners Organisation (E.L.O.)
Natura 2000
Natura 2000 is het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden. Natura 2000 gebieden worden
aangewezen vanwege de bepalingen die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze
twee Europese richtlijnen hebben als doel het behoud en/of herstel van Natura 2000 soorten en
habitattypen. Daarom zijn voor de afzonderlijke gebieden zogenaamde instandhoudingsdoelen
geformuleerd; deze omvatten doelen voor behoud, herstel en / of ontwikkeling van de soorten en habitats
waarvoor het gebied is aangewezen.
Elke lidstaat, dus ook Nederland, moet de begrenzingen van de gebieden en de instandhoudingsdoelen in
aanwijzingsbesluiten vastleggen. De minister van LNV moet de Natura 2000 gebieden nog definitief
aanwijzen. Na het vaststellen van de aanwijzingsbesluiten zullen er beheerplannen moeten worden
opgesteld waarin wordt bepaald hoe de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd gaan worden.
Opzet
De bijeenkomst start aan het eind van de middag op een mooie locatie waar ook overnacht wordt en zal de
volgende dag aan het eind van de middag afgesloten worden. Er zullen verschillende presentaties en
actieve workshops plaatsvinden.
De lengte van het programma biedt de mogelijkheid om het gebied goed te verkennen, te bezinnen over het
project Natura 2000 en hierover in contact te komen met collega’s. Aan elke bijeenkomst kunnen 35
personen deelnemen.
Data
7- 8 november: Regio Zuid
14- 15 november: Regio Noord
21- 22 november: Regio West
28- 29 november: Regio Oost

Doelen
• Vertaalslag van de Europese regelgeving en verantwoordelijkheden naar de dagelijkse praktijk.
• Voorbereiding op het opstellen van de aankomende beheerplannen
• Netwerken en samenwerken.
De volgende vragen en onderwerpen komen aan de orde:
• Wat is Natura 2000?
• Wat kan wel en niet in deze gebieden? o.a. discussies over vergunningen, externe werking,
recreatiemogelijkheden.
• Wat heb ik nodig om de instandhoudingsdoelstellingen te kunnen uitwerken.
• Uitwisseling van ervaringen met Natura 2000.
• Hoe kunnen we meer gezamenlijk de natuurbelangen behartigen?

Aanmelden
De voorbereidingsgroep werkt momenteel verder aan het programma. Die informatie wordt in oktober 2007
naar de deelnemers verzonden.
Opgeven kan nu al!
Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, locatie waar je werkt en je bedrijfseenheid en je voorkeursdatum.
Geef ook bijzonderheden door zoals diëten, etc. .
Leidinggevenden wordt gevraagd medewerkers te informeren over deze datum en te stimuleren deel te
nemen aan deze activiteit.
Staatsbosbeheer
• Via de mail: kennis@staatsbosbeheer.nl

Natuurmonumenten
• Stuur een mail naar S.Klaassen@natuurmonumenten.nl

De Landschappen
• Stuur een mail naar j.hovius@landschappen.nl

Namens de directies van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen:
De NNP-werkgroep:
Staatsbosbeheer :
Egbert Beens, Ans van Wijk en Roelof Heringa,
Natuurmonumenten : Suzanne Klaassen
De Landschappen:
Berry Lucas en Jacqueline Hovius

Concept- programma op hoofdlijnen
Wat:
Waar:
Voor wie:

Natura 2000
Locaties nog onbekend (in Natura 2000 gebied)
Betrokkenen en geïnteresseerden Natura 2000

Wanneer:

7/8
14/15
21/22
28/29

Contact:

De Landschappen
Berry Lucas/ Jacqueline Hovius
Staatsbosbeheer
Roelof Heringa, Egbert Beens, Ans van Wijk,
Natuurmonumenten Suzanne Klaassen

november
november
november
november

zuid
noord
west
oost

Dag 1
15.30 - 16.00

Aankomst

16.00 – 18.00

Excursie Natura 2000 gebied onder leiding van beheereenheid.
Dilemma’s van Natura 2000 worden in de praktijk belicht, zoals dynamiek van de
natuur ten opzichte van behoud van doelen en recreatiemogelijkheden in Natura
2000 gebieden.

18.00 – 20.00

Diner

20.00- 21. 00

Nader kennismaken met Natura 2000 gebieden

Dag 2
7.00 – 8.00

Ontbijt

8.30 – 9.00

Opening door dagvoorzitter + huishoudelijke mededelingen

9.00 – 10.00

Spreker: wat houdt Natura 2000 in /proces/planning/stand van zaken/ geld/ kansen
/bedreigingen / vergunningen

10.00 – 10.30

Koffie en thee

10.30 – 12.00

Praktijken en aandachtspunten voor proces van beheerplannen.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.15

15.15 – 16.00

Meerdere workshop-rondes rond thema’s zoals:
• Voorbeeldgebied instandhoudingsdoelen uitwerken ‘wat heb ik
nog nodig om dit voor mijn gebied te kunnen bepalen’
• Publiekscontacten en zorgen voor draagvlak
• Financieringsmogelijkheden
• Hoe ga ik om met a-biotische randvoorwaarden
• Hoe gaat de vergunningverlening in zijn werk?
• Recreatiemogelijkheden
• Toepassing van begrippen zoals significant, externe werking, cumulatie
(nader uitwerken)
Terugkoppeling afzonderlijke workshops + leerpunten van deze dagen +
vervolgafspraken

