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Natura 2000: 
van nood 
naar deugd

ECONOMIE EN ECOLOGIE  
IN DE POLDER

Samen werkt beter
De hierboven geschetste werkwijze klinkt als een 
geoliede machine, maar de praktijk kan weerbarstig 
zijn, zo bleek enkele jaren geleden in de provincie 
Overijssel. De afstemming en samenwerking tussen 
provincie, waterschappen, gemeenten, natuurterrein-
beheerders en vertegenwoordigers van de landbouw 
was er vastgelopen. De provincie vroeg Co Verdaas, 
voormalig gedeputeerde van de provincie Gelderland 
en korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken 
in het kabinet-Rutte II, en Sybe Schaap, onder andere 
lid van de Eerste Kamer en oud-dijkgraaf van water-
schap Groot-Salland, een weg uit de impasse te vinden. 
Die weg resulteerde in juni 2013 in het akkoord ‘Samen 
werkt beter’, waar Clazinus Netjes als vice-voorzitter 
van VNO-NCW Midden regio Zwolle nauw bij betrok-
ken was. 

Netjes verwoordt wat de partijen weer tot samenwer-
king bracht: “Co Verdaas en Sybe Schaap zagen de 
kansen van het bij elkaar brengen van ecologie en eco-
nomie. Zij definieerden een ambitieniveau waarbij alle 
partijen – overheid, natuurterreinbeheerders én on-
dernemers - moesten geven en nemen.” Iedere groep 
kent zijn eigen uitdaging en opgave. Netjes: “Door de 

De biodiversiteit in Europa staat al jaren onder 
druk. Een ontwikkeling die de EU met Natu-
ra 2000 een halt wil toeroepen. Natura 2000 

is een Europees netwerk van natuurgebieden waar-
mee de soortenrijkdom in Europa beschermd moet 
worden. Iedere EU-lidstaat wijst in het eigen land na-
tuurgebieden aan. Nederland kent er 162. Voor ieder 
gebied wordt een beheerplan opgesteld. In Nederland 
neemt de provincie in haar rol als ‘gebiedsgerichte re-
gisseur’ daartoe meestal het voortouw. Het opstellen 
van de beheerplannen gebeurt in nauw overleg met 
waterschappen, gemeenten, eigenaren en gebrui-
kers, waaronder ondernemers. 

Doorgeschoten en op rigide wijze 
gehandhaafd: de regelgeving van de 
overheid moet het vaak ontgelden. 
Misschien niet volledig onterecht, maar 
constructief is het evenmin en, nader 
beschouwd, ook niet erg ondernemend. 
Draai het perspectief een kwartslag en 
je ziet dat bedrijfsleven en overheid veel 
van elkaar kunnen leren wat betreft het 
ondernemend omgaan met het publiek 
belang. Natura 2000 is een uitgelezen 
kans om dit in praktijk te brengen, 
zeker ook tegen de achtergrond van 
de Provinciale Staten verkiezingen en 
waterschapsverkiezingen van maart 2015.

Tekst: Marion van Weeren Braaksma 
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RUIMTELIJKE ORDENING EN INFRASTUCTUUR
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terugtredende overheid, een ontwikkeling die begon-
nen is onder het staatssecretariaat van Henk Bleker in 
het kabinet-Rutte I, moeten natuurterreinbeheerders 
op zoek naar andere verdienmodellen voor het beheer 
van hun natuur. Zij moesten als vertegenwoordigers 
van de ecologie dus meer economisch gaan denken, 
waardoor ook recreatie en toerisme nieuwe stimulan-
sen krijgen. Vertegenwoordigers van de economie re-
aliseren zich juist steeds meer dat zij iets kunnen – en 
in het geval van Natura 2000 moeten – met ecologie, 
omdat er kansen liggen. Onherroepelijk komen on-
dernemers zo in aanraking met beleid en bijbehorende 
beperkingen. Zij moeten een manier vinden om daar 
constructief en innovatief mee om te gaan. Daarbij is 
het cruciaal dat zij natuur niet als hindermacht zien, 
maar als businesspartner.” 

De overheid heeft een belangrijke faciliterende rol in 
dit krachtenveld. Netjes: “Voor de provincie Overijssel 
betekent ‘Samen werkt beter’ een andere manier van 
kijken. Men kijkt nu naar de hele provincie bij het in 
balans brengen van ecologie en economie. Bijvoor-
beeld: de natuur die verloren gaat door de rondweg 
rond Weerselo kan de provincie terugwinnen bij Olst 
en Wijhe, waar meer ruimte is voor natuur. Zo bereikt 

men een dubbelslag omdat daarmee de economie en 
ecologie van de provincie gediend zijn.” Door vanuit 
het geheel te redeneren in plaats van te focussen op 
afzonderlijke delen ontstaat ruimte voor flexibiliteit en 
ondernemerschap, ook bij de overheid.

De kleine modderkruiper
Martin Luinstra, directeur van Luinstra Watermanage-
ment, is ervaringsdeskundig. Zijn bedrijf voert onder 
andere bronbemalingen uit ter voorbereiding op om-
vangrijke bouwprojecten. Het oppompen en elders 
lozen van grondwater voorkomt dat bij graafwerk-
zaamheden het gat vol grondwater stroomt. Bij een 
bronbemaling voor de aanleg van een onderverdeel-
station in de buurt van Kampen stuitte Luinstra op een 
lozingsverbod. Luinstra: “In die sloot kwam een door 
Natura 2000 beschermd dier voor: de kleine modder-
kruiper. Dat is een vis die aan een paling doet denken, 
maar dan met twee vinnen in plaats van één. In Neder-
land komt hij vrij veel voor, maar in de rest van Europa 
niet meer. Het alternatief voor lozen op die sloot was 
het aanleggen van een drie kilometer lange afvoerlei-
ding naar de IJssel, een ongelooflijk duur verhaal dat 
niet in verhouding stond tot de rest van de kosten.” 
Duur of niet, het feit bleef dat de kleine modderkrui-

“Natuur is 
geen hinder-
macht, maar 
een business- 
partner.”
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luchting en om zo min mogelijk roering in de sloot te 
veroorzaken. Het resultaat was dat het lozingsverbod 
werd opgeheven en het werk kon doorgaan tegen een 
redelijke prijs,” zegt Luinstra tevreden.

Kruisbestuiving
Natura 2000 is een typisch voorbeeld van EU-beleid 
dat via het nationale niveau van de lidstaten uiteinde-
lijk op regionaal niveau praktische uitwerking krijgt. 
Daar heeft ook het bedrijfsleven baat bij. Netjes: “Een 
belangrijke rol van de overheid is volgens mij die van 
launching customer. Faciliterend en stimulerend be-
leid leidt tot innovaties die met de overheid als laun-
ching customer bovendien eenvoudiger te vermark-
ten zijn in het buitenland.” Zo leidt natuuropgave tot 
de ontwikkeling van schonere auto’s en elektrische 
boten voor de recreatie. Een ontwikkeling die afstraalt 
op de toeleverende industrie: in Overijssel maakt Ten 
Cate bijvoorbeeld innovatieve composieten voor toe-
passing in de automobielindustrie. De composieten 
zorgen vanwege hun lichte gewicht voor een lagere 
CO2-uitstoot.

Kruisbestuiving tussen overheidsbeleid en onderne-
merschap is de sleutel tot succes. Daar is interactie 
voor nodig. “De ideeën uit het bedrijfsleven zijn onvol-
doende in beeld bij de overheid. Dat komt ook door-
dat ondernemers te weinig actief zijn in de politiek, 
zoals die van de Provinciale Staten en waterschappen. 
Willen ondernemers invloed uitoefenen op de verkie-

per - 14 centimeter lang, levend in zoetwater, over-
dag schuilend in de modder en ’s nachts op zoek naar 
voedsel - beschermd moest worden. Opgepompt 
grondwater zou leiden tot wervelingen in het sloot-
water, waardoor in de modder geroerd zou kunnen 
worden en daar werd de kleine modderkruiper niet blij 
van. Bovendien mocht het slootwater niet teveel ijzer 
bevatten en zou de temperatuur van het slootwater 
door het lozen van koud grondwater kunnen verande-
ren. Luinstra en de zijnen besloten in overleg met de 

gemeente Kampen en het waterschap een oplossing 
te bedenken die de modderkruiper zou sparen, maar 
eenvoudiger en goedkoper was dan een lange afvoer-
leiding. Luinstra: “We hebben een bak gemaakt van 
zo’n vier meter lang, één meter breed en anderhalve 
meter hoog. Het opgepompte water loopt aan de ene 
kant de bak in, doorloopt een circuit van ontijzering 
en verwarming en loopt er aan de andere kant weer 
uit. We kozen bovendien het lozingspunt zorgvuldig: 
een plek waar het grondwater de sloot in kon vloeien 
in plaats van het erin te spuiten. Bovendien plaatsten 
we een foliebak met grind achter de bak voor extra be-

“De ideeën uit het bedrijfsleven 
zijn onvoldoende in beeld  

bij de overheid.”
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zingsprogramma’s, dan is het van belang contact te 
zoeken met de opstellers ervan. In november worden 
deze doorgaans definitief vastgesteld,” zo geeft Netjes 
aan. Daarnaast breekt hij een lans voor een actieve rol 
van ondernemers in de waterschapswereld. “Voorbeel-
den van beslissingen waarmee je te maken krijgt, zijn 
de planning van waterkeringprojecten en de normen 
voor het zuiveren van afvalwater. En dan zoeken naar 
manieren om dit zo efficiënt mogelijk te doen, wat om 
nieuwe technieken vraagt en dus tot innovatie leidt.” 

Ondernemers die zich kandidaat willen stellen voor 
het waterschap moeten het ondernemersbelang in 
bredere zin zien. Netjes: “Ik wil echt benadrukken dat 
je geen zitting neemt in het waterschap om enkel je 
eigen bedrijfsdoel te dienen. Je zit er voor het grote-
re, algemene doel: elkaar versterken, met andere be-
langhebbenden een oplossing zoeken die naar ieders 
tevredenheid is.” 

Bestaand gebruik
Waar regels zijn, wordt gehandhaafd. Dat geldt ook 
voor Natura 2000. De Natuurbeschermingswet 1998 
(NB-wet) biedt daarvoor het wettelijk kader. Volgens 
deze wet is het verboden om zonder vergunning ac-
tiviteiten te realiseren die een verslechtering of ernsti-
ge verstoring van een Natura 2000-gebied tot gevolg 
hebben. Netjes: “Let als ondernemer bij de verkiezin-
gen voor Provinciale Staten en de waterschappen op 
partijen die in hun programma’s aandacht besteden 
aan ‘bestaand gebruik’. De overheid moet namelijk heel 
duidelijk gaan communiceren over wat wel en niet ge-
oorloofd is in het kader van Natura 2000.” De ijkdatum 
voor handhaving van de wettelijke bepalingen is de 
bedrijfssituatie op 31 maart 2010. Bij uitgevoerde fy-
sieke ingrepen geldt een eerdere datum. Alles wat na 
deze referentiedata veranderd is en strijdig is met de 
natuurwetgeving kan worden teruggedraaid. VNO-
NCW Midden wil dat bestaande situaties niet ter dis-
cussie worden gesteld en zal er alles aan doen om dat 
te borgen in de beheerplannen.

Lang niet alle bedrijven krijgen met Natura 2000 te 
maken. Volgens Clazinus Netjes moeten ondernemers 
langs de rivieren en Veluwerandmeren in ieder geval 
alert zijn. Volgens een rapport van Arcadis gaat het 
om ongeveer 1.800 bedrijven. Netjes: “Check Natura 
2000, bedenk wat het voor je kan betekenen en zoek 
samenwerking. Stel zoveel mogelijk gezamenlijk een 
ondernemingsplan op, bijvoorbeeld met natuurter-
reinbeheerders.” Kortom, laat je niet afschrikken door 
regelgeving, maar kijk naar de mogelijkheden, zoals 
in Overijssel. Daar is het ‘samen op weg’-gevoel sterk 
aanwezig en nauw verbonden met Natura 2000. Be-
drijfsleven, natuurterreinbeheerders en overheid zien 
de waarde van het gezamenlijk opstellen van een goe-
de businesscase. De impasse is overwonnen, nu kun-
nen andere provincies van Overijssel leren.

Natura 2000 – stand van zaken
Natura 2000 is het Europese netwerk van natuur-
gebieden. Het is de bedoeling dat Nederland 162 
(bestaande) natuurgebieden aanwijst als Natura 
2000-gebied. Op dit moment wordt door de pro-
vincies (in sommige gevallen ook door het Rijk) 
gewerkt aan het opstellen van de beheerplannen. 
Ieder gebied krijgt in beginsel een eigen beheer-
plan dat in overleg met belanghebbenden, waar-
onder het bedrijfsleven, moet worden opgesteld. 
In 2014 moet het pakket maatregelen om de stik-
stofproblemen in de Natura 2000-gebieden op te 
lossen gereed komen. Mede op basis van dit pak-
ket moeten de beheerplannen definitief worden 
samengesteld. 

Voor VNO-NCW blijft belangrijk dat de beheer-
plannen meer ruimte geven aan economische 
ontwikkelingen en de vergunningenlast beperkt 
wordt.

Bestaand gebruik
In de ‘Intentieverklaring beheerplannen Natura 
2000’ hebben bevoegde instanties afgesproken 
bestaand gebruik zo veel mogelijk in de beheer-
plannen op te nemen en te toetsen. In sommige 
Natura 2000 gebieden gebeurt dit nog steeds niet. 
Vooral grootschalige bedrijven met milieuvergun-
ningen, grondwateronttrekkingen, ontgrondings-
vergunningen en bedrijven die activiteiten uitvoe-
ren waarbij geluid wordt geproduceerd langs de 
Rijn en de IJssel en op de Veluwe weten nog niet 
waar ze aan toe zijn. VNO-NCW Midden vindt dat 
de Nederlandse overheid te weinig doet om bedrij-
ven rechtszekerheid te verschaffen over de gevol-
gen van Natura 2000 voor de bestaande vergun-
ningen. Samen met andere organisaties roepen 
wij staatssecretaris Dijksma op ervoor  te zorgen 
dat bestaand gebruik maximaal vrijgesteld wordt 
van vergunningplicht.
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