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A. Inleiding.
Tijdens het Gesprek met de Raad heeft de het raadslid de heer Portengen gevraagd hoe het begrip
complementair moet worden uitgelegd in de beantwoording van de zienswijze van. Op pagina 51 staat
geschreven:
ff. Inhoud reactie
Voorts stelt Adressant dat onnodig in artikel 14.3 onder d het genoemde grasland
onder Natuurnetwerk Nederland (NNN) zou moeten worden gebracht omdat het
reeds voldoende zou zijn beschermd.
Beantwoording
De voorwaarde uit de PRV dat oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland gelijk
dient te blijven dient op zichzelf beoordeeld te worden en niet te worden verward
met instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura2000-gebied. Deze zijn
complementair.
=> De zienswijze leidt op dit punt niet tot gewijzigde vaststelling.
B. Beantwoording.
Het NNN en de PRV zijn twee verschillende regimes en werken aanvullend.
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen
natuurgebieden. Het Natuurnetwerk Nederland wordt op provinciaal niveau geregeld in de Provinciaal
Ruimtelijke Verordening. Het doel van het NNN is de achteruitgang van het areaal aan natuur en van de
biodiversiteit te stoppen door een samenhangend netwerk van natuurgebieden te creëren. Dit wordt
gedaan door natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden door verwerving, inrichting en
beheer van aangrenzende en tussenliggende landbouwgronden. De provincies zijn verantwoordelijk
om dit netwerk op het land te realiseren.
De Natura 2000-gebieden vallen grotendeels binnen het NNN. Een deel van deze gebieden (ruim
27.000 hectare) is echter nog geen onderdeel van het natuurnetwerk. Dat geldt ook voor de strook
grasland dat grenst aan het bos., zie in dat verband de kaart van het PRV. Het is zeer wenselijk dit in
actief beheer onder NNN te brengen en dat kan door verwerving van deze particuliere gronden met
een grondruil zoals SBB voorstelt. Dan wordt de instandhoudingsdoelstelling (zie hierna) voor dit
Natura 2000 gebied gerealiseerd.
De Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van een netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die
worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen
geven aan welke typen natuur (habitattypen) en welke soorten moeten worden beschermd. Nederland
is verplicht de soorten en habitattypen in een gunstige staat van instandhouding te houden of te
brengen. De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten
instandhoudingsmaatregelen nemen om deze Natura 2000-gebieden te beschermen. De
instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000gebieden
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