
2022D17076 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal 
vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
inzake de Verlenging RWS beheerplannen Natura 2000 (Kamerstuk 
32 670, nr. 205). 

De voorzitter van de commissie,
Tjeerd de Groot 

De adjunct-griffier van de commissie,
Schuurkamp 
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Nr Vraag 

1 Zijn alle maatregelen van de eerste beheerplanperiode uitgevoerd? 
Zo nee, welke zijn niet uitgevoerd en zijn dit de maatregelen die 
versneld worden uitgevoerd? 

2 Wat zijn de gevolgen bij automatische verlenging van de beheer-
plannen voor de eventuele noodzakelijke hydrologische maatrege-
len die nodig zijn voor systeemherstel van de betreffende Natura 
2000-gebieden? 

3 Betekent automatische verlenging van beheerplannen dat er geen 
extra aanvullende doelen voor soorten en habitattypen kunnen 
worden opgenomen? 

4 Wordt bij de automatische verlenging van de beheerplannen het 
bestaand gebruik opnieuw geïnventariseerd en op standaardwijze 
concreet vastgelegd naar soort, intensiteit, gebruik van ruimte en 
gebruik in tijd? Indien dit het geval is, wordt daarbij nagegaan of 
het bestaand gebruik ten opzichte van de referentiesituatie is 
gewijzigd en wat hiervan de gevolgen zijn in relatie tot de 
doelstellingen voor het betreffende Natura 2000-gebied? 

5 Kunt u aangeven hoe automatische verlenging zich verhoudt tot 
het feit dat de beheerplannen worden gebruikt voor vrijstellingen 
van de vergunningplicht voor activiteiten die afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen 
kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied? Kan daarbij 
specifiek worden ingegaan op de veroudering van de effectbeoor-
delingen? 

6 Kunt u de stand van zaken van de actualisatie van het Natura 
2000-doelensysteem en de relatie met de verlenging van de 
beheerplannen nader toelichten? Kan u daarbij specifiek aangeven 
hoe het systeem flexibeler en efficiënter zal worden? Worden 
daarmee de doelen voor het behoud en herstel van de betrokken 
soorten en habitats sneller en beter bereikt? Zo ja, hoe wordt dit 
sneller en beter bereikt? 

7 Wat doet u als het tegengaan van de achteruitgang niet lukt in de 
eerste beheerplanperiode? Hoe wordt verdere achteruitgang 
tegengegaan tijdens de verlenging van de beheerplannen? 

8 Voor welke van de soorten en habitats is al bekend wat er kan 
gebeuren om de kwaliteit te herstellen? Wanneer worden de 
betreffende maatregelen doorgevoerd? Voor welke maatregelen 
worden deze niet doorgevoerd? 

9 Wanneer wordt welk beheerplan Natura 2000 voor de grote 
wateren verlengd? Wanneer ligt er, per gebied, een nieuw 
beheerplan? 

10 Acht u het noodzakelijk om nieuwe (extra of aangepaste) maatre-
gelen op te nemen in het verlengde beheerplan om te verzekeren 
dat wordt voldaan aan de verplichting om verslechtering van 
specifieke natuurwaarden waarvoor het Natura 2000-gebied is 
aangewezen te voorkomen? 

11 Hoeveel fte op ministeries, bij Rijkswaterstaat en verwante 
(semi-)gouvernementele organisaties is wekelijks bezig met het in 
stand houden van een op ambtelijke tekentafels gecreëerd 
stikstofprobleem? 

12 Hoeveel procent van de arbeidscapaciteit bij de Ministeries van 
LNV en IenW, Rijkswaterstaat en verwante (semi-
)gouvernementele organisaties is dagelijks bezig met stikstof en 
verwante uitstootvormen en/of milieuregelgeving? 

13 Kunt een overzicht geven van de 25 Natura 2000-gebieden binnen 
de Rijkswateren? 
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14 Kunt u per Natura 2000-gebied aangeven wanneer de beheerplan-
nen beginnen en aflopen? Kunt u aangeven wanneer begonnen is 
met het nemen van maatregelen en wanneer de monitoring is 
begonnen? Kunt u dit per Natura 2000-gebied uitschrijven? 

15 In welke van de 25 Natura 2000-gebieden mag worden gevist en 
hoe is dit meegenomen in de beheerplannen? 

16 Wat is de staat van de instandhouding van de doelen van de 25 
Natura 2000-gebieden. Kunt u dit per gebied uitsplitsen? 

17 In welk Natura 2000-gebied heeft visserij negatieve gevolgen voor 
de instandhoudingsdoelen? Welke gevolgen zijn dit? 

18 Kunt u aangeven welke natuurcompensatiemaatregelen zijn 
toegepast in de Voordelta? Wat waren de resultaten? 

19 Welke concrete maatregelen zijn er per Natura 2000-gebied 
genomen in de afgelopen beheerperiode en wat zijn de resultaten? 

20 Kunt u aangeven of en welke natuurcompenserende maatregelen 
genomen moeten worden voor de Natura 2000-gebieden? 

21 Kunt u aangeven wat bedoeld wordt met het «slim combineren 
van plannen in vergelijkbare gebieden»? 

22 Heeft u overwogen om de geldigheid van de verlengde beheer-
plannen te verkorten; dus bijvoorbeeld een geldigheid van twee 
jaar in plaats van de volledige zes jaar? Indien u dit heeft overwo-
gen, waarom wordt hier niet voor gekozen? 

23 Voor welke van de Natura 2000-gebieden geldt dat er soorten of 
habitats in kwaliteit achteruit gegaan zijn (sinds de vaststelling van 
de eerste generatie beheerplannen Natura 2000)?
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