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1. Wat is de reden dat de beheerplannen moeten worden verlengd met 6 jaar, in plaats
van dat er een nieuw beheerplan wordt opgesteld?

2.

In de beheerplannen is nog sprake van PAS-maatregelen. De PAS is inmiddels
achterhaald. Hoe wordt hiermee omgegaan als de beheerplannen worden verlengd?

3, Kan een overzicht worden gegeven van welke instandhoudingsdoelen niet worden
gehaald?

De reden is dat er tijd nodig is voor onderzoek. Dat onderzoek is vanwege
capaciteitsproblemen bij RWS niet tijdig uitgevoerd waardoor het nu niet
mogelijk is een nieuw beheerplan vast te stellen.
Onderzoek dat o.a. uitgevoerd moet worden is:
- Onderzoek naar de effecten van de uitgevoerde maatregelen
- Een analyse Natura 2000 instandhoudingsdoelen op de
natuurwaarden in beeld te brengen behaald zijn
- Een ecologische evaluatie
De maximale tijd van 6 jaar voor verlenging is aangevraagd, maar met de
gedeputeerden van de Provincie Zeeland en van Zuid-Holland is op
bestuurlijk niveau de afspraak gemaakt dat het nieuwe beheerplan zoveel
eerder als mogelijk wordt opgesteld.
Maatregelen die in het huidige beheerplan staan zijn en worden
uitgevoerd. Daarnaast kunnen ook aanvullende beheer- of
inrichtingsmaatregelen worden genomen ten bate van de
instandhoudingdoelen.
Alle maatregelen in het beheeerplan moeten worden uitgevoerd. De
verlenging heeft daar geen invloed op. PAS maatregelen zijn gericht op
de aanpak van het stikstofprobleem. Dat probleem geldt nog onverkort.
Voorop staat het ecologisch doel van de maatregel die veelal ook een
bredere werking heeft dan alleen stikstof. Ook dat verandert niet door de
verlenging.
Dat overzicht kan niet gegeven worden omdat RWS de daarvoor
benodigde onderzoeken en evaluaties nog niet heeft uitgevoerd.
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4. Hoe valt het verlengen van de huidige beheerplannen te rijmen met het feit dat veel
instandhoudingsdoelen niet worden gehaald? Is dat niet juist een dringende reden om
de beheerplannen te herzien, omdat ze kennelijk tekort zijn geschoten?

Dat vinden wij zeker een reden, om die reden hebben we er als provincie
op aangedrongen om sneller dan over 6 jaar te komen met een nieuw
beheerplan. In de tussentijd kunnen er wel maatregelen worden genomen
in het belang van de instandhoudingsdoelen.

5. RWS heeft toegezegd niet te wachten met maatregelen totdat de nieuwe
beheerplannen zijn vastgesteld. Hoe hard zijn deze toezeggingen en op welke termijn
kunnen we de maatregelen verwachten? Hoe voorkomen we dat er eerst weer
jarenlang onderzoek moet worden gedaan voordat er iets gebeurt?

RWS heeft dit in een bestuurlijk overleg toegezegd. Er komt een
stuurgroep waarin gedeputeerde Anita Pijpelink plaatsneemt
om het proces van de voortgang van het beheerplan te volgen. Naast
onderzoek kunnen er ook in de tussentijd al maatregelen worden
genomen, (bijvoorbeeld beschermings- en inrichtingsmaatregelen voor
broedende kustvogels).

6. Een verlenging van de beheerplannen met 6 jaar betekent dat de huidige
beheerplannen doorlopen tot 2028, een jaar na het ijkjaar 2027 van de KRW. Hoe wordt
hiermee omgegaan?

KRW en Natura 2000 zijn trajecten die parallel aan elkaar lopen en
waarvan de doelen elkaar kunnen versterken. Het Natura 2000 netwerk
heeft als doel het beschermen en herstellen van natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna. In een Natura 2000-beheerplan worden
randvoorwaarden gesteld en maatregelen opgenomen om de aanwezige
soorten en habitattypen te behouden of hun toestand te verbeteren
middels instandhoudingsdoelen. In de KRW gaat het om bescherming en
verbetering van aquatische ecosystemen en, wat de waterbehoefte ervan
betreft, terrestrische ecosystemen. Waar vanuit Natura 2000
randvoorwaarden aan waterbehoeften worden gesteld, zijn deze
opgenomen in de N2000-beheerplannen. Daarmee samenhangende
maatregelen zijn opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan (KRW) en
moeten in 2027 uitgevoerd zijn.

7. Kan een tussenweg worden gevonden, d.w.z. een verlenging van de beheerplannen
met 2 á 3 jaar?

We hebben afgesproken dat er gekeken wordt om het traject tot er een
beheerplan ligt zo kort mogelijk te houden.

8. Of kunnen de huidige beheerplannen in ieder geval op onderdelen worden aangepast,
om daarmee in ieder geval de meest dringende problemen aan te pakken?

Er kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht die geen juridische
consequenties hebben.
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