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Samenvatting

Nederland kent veel natuurgebieden die van onschatbare waarde zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van
ons land. Deze natuur wordt in Nederland op verschillende manieren beschermd en beheerd. Twee van
die beschermingsregimes zijn de EHS en Natura 2000. Beide regimes beschermen natuur, maar doen dit
op een andere manier. Ze zijn anders van inhoud en hebben beide een andere uitwerking in de praktijk.
Ondanks deze verschillen zijn er natuurgebieden in waarin beide natuurbeschermingsregimes worden
toegepast. Een goede afstemming is dan essentieel; zonder afstemming kan stapeling van beleid
averechts werken en zelfs de bescherming van elk van de regimes afzonderlijk te niet doen. Deze
afstemming tussen Natura 2000 en de EHS zal in dit onderzoek onderzocht worden. Dit om bij te dragen
aan het verbeteren van natuurbescherming in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is:
In hoeverre kan de mate van congruentie tussen de beleidsarrangementen EHS en Natura 2000 de
problemen bij de uitvoering van dit natuurbeleid verklaren?
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, zijn een vijftal deelvragen geformuleerd. Namelijk:
1.
Welke actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen spelen een rol bij de
beleidsarrangementen EHS en Natura 2000?
2.
In hoeverre zijn de dimensies binnen zowel de EHS als Natura 2000 goed op elkaar afgestemd?
3.
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de EHS en Natura 2000?
4.
In hoeverre is er sprake van congruentie tussen beide beleidsarrangementen?
5.
Hoe en in hoeverre leidt de incongruentie tussen beide beleidsarrangementen in de praktijk tot
problemen bij de uitvoering van natuurbescherming in gebieden die zowel tot het EHS-regime
en tot het Natura 2000-regime horen?
De theorieën die in dit onderzoek worden gebruikt staan en waarmee getracht wordt een antwoord te
geven op de deelvragen en hoofdvraag, zijn de beleidsarrangementen-benadering van Van Tatenhove,
Arts en Leroy uit 2000 en het concept congruentie. De eerste theorie onderscheidt vier dimensies,
namelijk ‘actoren en coalities’, ‘hulpbronnen’, ‘spelregels’ en ‘discoursen’. Bij het concept congruentie
worden de begrippen interne passendheid en externe passendheid onderscheiden, waarmee uiteindelijk
de mate van congruentie tussen de EHS en Natura 2000 kan worden bepaald. De veronderstelling is dat
zich bij meer congruentie tussen beleidsvormen minder afstemmingsproblemen voordoen. In hoofdstuk
twee is de uitwerking van beide theorieën terug te vinden. De aspecten van beide theorieën zijn verder
geoperationaliseerd en verwerkt in de interviewguide. Deze operationalisatie is terug te vinden in
hoofdstuk 3, de interviewguide is terug te vinden in bijlage 1.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door middel van een casestudy waarin twee casegebieden centraal staan, namelijk de provincie Gelderland en de provincie Limburg. Bij beide casegebieden zullen betrokken beleidsmakers worden geïnterviewd en vertegenwoordigers van grote
belangenorganisaties, zoals de recreatieondernemers, land- en tuinbouwers en de terreinbeheerders.
Meer informatie over de case-gebieden is terug te vinden in hoofdstuk 3.
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Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heeft ten eerste een analyse plaatsgevonden van
beide arrangementen door middel van de beleidsarrangementen-benadering in hoofdstuk 4. Vervolgens
is de interne passendheid van beide arrangementen onderzocht in paragraaf 1 en 2 van hoofdstuk 5.
Daarna worden de verschillen en overeenkomsten tussen het EHS-arrangement en het Natura 2000arrangement bekeken om een uitspraak te kunnen doen over de externe passendheid tussen beide
arrangementen (paragraaf 5.3). Deze externe passendheid tussen beide arrangmenten, waarmee de
mate van congruentie tussen beide arrangementen is bepaald, komt naar voren in paragraaf 5.4. De
mate van congruentie wordt vervolgens gekoppeld aan de problemen die er spelen bij de uitvoering van
beide arrangementen in gebieden die zowel Natura 2000 als EHS zijn (paragraaf 5.5.).
Uit de analyse van de interne passendheid komt naar voren dat de interne passendheid van het
EHS-arrangement als redelijk kan worden beschouwd, en de interne passendheid van het Natura 2000arrangement als matig. Het Natura 2000-arrangement werd als matig bestempeld, omdat er door de
twee verschillende discoursen die ten grondslag liggen aan het arrangement, een discrepantie was
tussen de strenge regels van het arrangement en de inspraak die actoren hebben bij het opstellen van
het beheerplan. Dit zorgt er mede voor dat de institutionalisering van het arrangement nog niet heel
groot is en er mede daardoor veel onduidelijkheid is over het arrangement bij betrokken actoren.
De externe passendheid en daarmee ook de mate van congruentie tussen beide arrangementen
is redelijk. Dit kwam vooral door de grote verschillen in arrangementen, die met name tot uiting komt in
een verschil in de strengheid van de spelregels die beide arrangementen typeren en het verschil in
participatieniveau van beide arrangementen. Toch was de externe passendheid daar niet per se minder
om. In de praktijk spelen problemen vooral bij het Natura 2000-arrangement, en niet bij het EHSarrangement of de afstemming tussen beide regimes.
De problemen die in de praktijk spelen bij gebieden die tot beide arrangementen behoren
hebben met name betrekking op de vergunningverlening (dimensie spelregels). De mate van
incongruentie werd met name veroorzaakt door het verschil in striktheid van de spelregels en het grote
verschil in discoursen die ten grondslag liggen aan beide arrangementen. Toch hoeft de incongruentie
tussen twee arrangementen niet per se te leiden tot daadwerkelijke problemen in de beleidsuitvoering.
Op bepaalde punten bleken bij de uitvoering van beide arrangementen de EHS en Natura 2000 elkaar
juist aan te vullen. Uit de analyse bleek dat de belangrijke problemen die speelden bij de uitvoering van
beide arrangementen maar voor een klein deel werden veroorzaakt door de incongruentie tussen beide
arrangementen. De conclusie is terug te vinden in hoofdstuk 6.
De aanbevelingen die gedaan worden om de congruentie in de praktijk tussen beide arrangementen te
vergroten zijn onder andere:
- Het creëren van meer eenheid op het vlak van spelregels tussen beide arrangementen. Dit door regels
beter op elkaar af te stemmen qua striktheid, of regels omtrent vergunningverlening duidelijker te
maken voor actoren.
- Er moet een discoursverandering plaatsvinden, zodat de negatieve sfeer rondom Natura 2000verminderd. Dit door informatievoorziening richting actoren en betrokkenen te verbeteren en het
tempo van de implementatie te verhogen.
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- Natuurbescherming moet in een brede context worden geplaatst. De discoursen die ten grondslag
liggen aan natuurbescherming moeten niet puur ecologisch zijn, maar ook sociaal-economische factoren
betrekken. Hierdoor zal de weerstand tegen de natuurbescherming verminderen.
De reflectie van de theorieën en de onderzoeksmethoden bracht voornamelijk aan het licht dat ondanks
de uitgebreide benadering van de arrangementen door middel van de beleidsarrangementenbenadering, belangrijke aspecten nog steeds niet werden meegenomen die wel van invloed waren op de
mate van institutionalisering van een arrangement. Het concept congruentie benadrukt onvoldoende
het verschil tussen de theoretische congruentie en de praktijk congruentie; de theoretische congruentie
tussen beleidsvormen moet in de praktijk ook worden benut. Ook in de praktijk van de EHS en Natura
2000 zou dat beter kunnen.

Afstemming natuurbeleid in Nederland| VII

Afstemming natuurbeleid in Nederland| VIII

HFD 1 | Inleiding

1.1 Projectkader: Natuurbeleid in Nederland
Nederland kent veel natuurgebieden die van onschatbare waarde zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van
ons land. Het zijn natuurgebieden die men in de rest van Europa niet snel zal tegenkomen, zoals de
duingebieden, wetlands en polders die een enorme rijkdom aan flora en fauna herbergen. Omdat deze
natuurgebieden kwetsbaar zijn voor invloeden van buitenaf, dienen zij beschermd te worden, zodat ook
latere generaties kunnen genieten van de pracht van deze rijke groene ruimte. Deze gedachte ligt ten
grondslag aan belangrijke natuurbeschermingsregelingen in Nederland. Toen in de jaren ’80 duidelijk
werd dat de biodiversiteit door een afnemende ruimte voor natuur achteruit ging, werden vanuit onder
andere Nederland en Europa maatregelen getroffen om deze trend een halt toe te roepen. In Nederland
vertaalde dit zich begin jaren ’90 van de vorige eeuw in de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur. Omdat
flora, en voornamelijk fauna, beter gedijt als het zich niet op geïsoleerde eilanden bevindt, werd er een
grootschalig netwerk van groene gebieden opgezet, waar tussen soorten zich kunnen bewegen (Groene
ruimte, 2011). Ook vanuit Europa werd ingezien dat natuurgebieden in Europa actief beschermd dienen
te worden. Uit de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) kwam in de jaren ’90 het Natura
2000-beleid voort. Dit beleid moest er zorg voor dragen dat Europese lidstaten hun flora en fauna nog
actiever gingen beschermen. Ook deze beschermde Natura 2000-gebieden moeten uiteindelijk een
netwerk van natuur door heel Europa vormen (Groene ruimte, 2009). Van deze groene netwerken komt
echter nog niet veel terecht. Zo zijn er van de robuuste verbindingzones van de EHS die voor 2018
gerealiseerd moeten worden tot op heden erg weinig gerealiseerd (CBS, PBL & Wageningen UR, 2009).
Ondanks het feit dat beide natuurbeschermingsregelingen hetzelfde doel na streven, namelijk
het beschermen van de natuur, zijn ze anders van inhoud en hebben ze beide een andere uitwerking. Zo
streeft Natura 2000 vooral naar het behoud van de bestaande natuur, terwijl binnen het EHS-regime
ook nieuwe natuur wordt aangelegd, om op die manier een robuuste groene structuur binnen
Nederland te creëren. Omdat de uitwerking van beide beschermingsregimes verschilt, is
natuurbescherming in Nederland een complexe zaak. Vooral als beide beschermingsregimes in één
natuurgebied worden toegepast. Deze complexiteit komt met name door de verschillende manieren
waarop beide regimes worden uitgewerkt. Zo moet er voor elk Natura 2000 gebied een beheerplan
worden opgesteld waarin onder andere de instandhoudingdoelen die voor het gebied gelden en de
maatregelen die daarvoor moeten worden getroffen, zijn opgenomen (Dienst landelijk gebied, 2011). De
EHS is daarentegen vooral een planologisch instrument, dat natuur beschermt zodra het door de
gemeente in het bestemmingsplan is vastgelegd. Uit deze voorbeelden komt al naar voren dat aan
Natura 2000 en de EHS op een andere manier invulling wordt gegeven. Deze andere invulling gaat
verder en komt onder andere ook naar voren in de regel- en wetgeving, de middelen die ter beschikking
staan en de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van beide beschermingsregimes. Er kan dus
gesteld worden dat er sprake is van twee natuurbeschermingsregimes die hetzelfde nastreven, namelijk
het beschermen en beheren van natuur, maar die daar aan een zeer verschillende invulling aan geven.
Hierdoor kan er gesproken worden van twee, misschien wel zeer, verschillende beleidsregimes.
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Figuur 1: EHS en Natura 2000-gebieden (CBS, PBL & Wageningen UR, 2007)

Toch is er ook sprake van een overeenstemming en een relatie tussen de beide beleidsregimes. In
Nederland dient de EHS ter versterking van de Natura 2000-gebieden. Deze versterking uit zich
ruimtelijk aangezien een zeer groot deel van alle Natura 2000-gebieden zich binnen de EHS-gebieden
bevinden (CBS, PBL & Wageningen UR, 2007). De kaart op figuur 1 laat dit zien (vergrote afbeelding in
bijlage 3). Door deze ruimtelijke relatie, kunnen natuurgebieden in Nederland zowel Natura 2000 als
EHS-gebieden zijn. Dit betekent ook dat de bescherming van deze natuurgebieden zowel volgens het
Natura 2000, als het EHS beleidsregime uitgevoerd dient te worden.
Afstemming tussen beide beleidsregimes is essentieel voor natuurgebieden die zowel Natura
2000 als EHS zijn; zonder afstemming kan stapeling van beleid averechts werken en zelfs de
bescherming van elk van de regimes afzonderlijk te niet doen. Er is niet altijd sprake van een goede
afstemming. Zo blijkt uit onderzoek dat er vaak beleidsmatige discussies zijn als gevolg van de
nuanceverschillen tussen de beschermingsregels. Dit nuanceverschil zit hem in de ‘strengheid’ van de
planologische bescherming. Voor de bescherming van de EHS geldt sinds het verschijnen van de Nota
Ruimte het zogenoemde ‘nee, tenzij’-regime. De kern hiervan luidt: “Binnen gebieden waar het ‘nee,
tenzij’-regime van kracht is, zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan, indien deze
de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële
alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.” (Nota Ruimte deel IV, blz. 11;
Rijksoverheid, 2007, p. 24). Natura 2000 is echter strenger en kan meer getypeerd worden als een ‘strikt
nee, tenzij’ regime (Milieu- en Natuurplanbureau, 2005, p. 23). Dit verschil in ‘strengheid’ van de
natuurbeschermingsregimes hebben een negatieve doorwerking op de omgeving en het imago van
natuurbescherming. Daarnaast zijn er vaak problemen rond de emissiewaarden van ammoniak en
stikstof die Natura 2000 toestaat in de nabije omgeving. Hierdoor kunnen boeren in de omgeving van
Natura 2000-gebieden maar moeilijk uitbreiden omdat ze door de strenge voorwaarden vaak niet in
aanmerking komen voor een vergunning (Vereniging behoud de Parel, 2010). Door dergelijke strenge
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voorwaarden staan ecologie en economie op gespannen voet, dit ten koste van het imago van
natuurbescherming.
De afstemmingsproblematiek tussen de beide beschermingsregimes werd ook door Frans Evers,
voormalig hoofddirecteur van Natuurmonumenten benadrukt. Zo stelt hij dat de aparte beleidsregimes
van Natura 2000 en de EHS zorgen voor veel afstemmingsproblemen, terwijl Natura 2000 de EHS juist
had kunnen ondersteunen (RVOB, 2010, p. 1). In hoeverre de problemen die spelen bij de uitvoering van
het Natura 2000-regime en het EHS-regime veroorzaakt worden door een gebrek aan afstemming
tussen beide regimes zal in dit onderzoek worden onderzocht. Dit opdat knelpunten aan het licht komen
en er gekeken kan worden naar mogelijkheden voor een betere afstemming tussen beide
beschermingsregimes.
1.2 Doelstelling
Zoals hierboven al werd aangehaald, zal in dit onderzoek de afstemming, of misschien wel het gebrek
daaraan, tussen de natuurbeschermingsregimes Natura 2000 en EHS centraal staan. Concreet betekent
dit dat er praktijkgericht onderzoek zal plaatsvinden naar hoe gebieden die zowel als Natura 2000 en
EHS gebied zijn aangewezen, beschermd en beheerd worden, welke problemen zich daarbij voordoen
en hoe deze problemen kunnen worden verklaard. De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt:
Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het verbeteren van de natuurbescherming in
Nederland door de afstemmingsproblematiek te analyseren bij natuurgebieden die zowel als Natura
2000-gebied als als EHS-gebied zijn aangewezen.
Er zal gekeken worden welke mate van afstemming er is tussen beide beleidsregimes en hoe deze
afstemming, of juist het gebrek aan afstemming, uitwerkt op de bescherming van natuurgebieden. Dit
zal gebeuren om het inzicht in deze beleidspraktijk te vergroten, door eventuele problemen en
knelpunten die er door een gebrek aan afstemming tussen de beschermingsregimes EHS en Natura 2000
zijn te onderzoeken.
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek hangt samen met het onderzoek naar deze
afstemmingsproblemen. Inzicht in de afstemmingsproblemen tussen beide natuurbeschermingsregimes,
en hoe deze opgelost zouden kunnen worden, kunnen leiden tot betere uitvoering van
natuurbescherming in Nederland.
1.3 Onderzoeksmodel
In figuur 2 staat het onderzoeksmodel weergegeven. Dit onderzoeksmodel geeft een globale indruk van
de opbouw van het onderzoek. In dit onderzoek zal door middel van twee theorieën, de
beleidsarrangementen-benadering (BAB) van Van Tatenhove, Arts en Leroy en het concept
‘congruentie’, wordt getracht een antwoord te geven op de hoofdvraag die in dit onderzoek centraal
staat. Door middel van de beleidsarrangementen-benadering zullen zowel het beschermingsregime
Natura 2000 als het beschermingsregime EHS worden geanalyseerd. Dit zal gebeuren door middel van
de vier dimensies die deze benadering onderscheidt, namelijk ‘actoren en coalities’, ‘hulpbronnen’,
‘spelregels’ en ‘discoursen’. Door beide beschermingsregimes te analyseren door middel van deze vier
dimensies, kan er iets worden gezegd over de interne passendheid van beide regimes. De interne
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passendheid geeft aan in hoeverre de dimensies binnen een arrangement op elkaar aansluiten, en in
hoeverre er dus sprake is van een ‘interne afstemming’. Hoe beter deze interne afstemming, des te
beter het regime in de praktijk werkt. Vervolgens kan door middel van deze analyse van de interne
passendheid, worden gekeken naar de externe passendheid. De externe passendheid geeft aan hoe
goed beide arrangementen onderling op elkaar zijn afgestemd en dus in hoeverre beide arrangementen
congruent zijn. Er wordt dan dus gekeken in hoeverre de beleidskaders van beide arrangementen
overlappen op basis van de vier dimensies die de beleidsarrangementen-benadering onderscheidt.
Zowel de interne passendheid als de externe passendheid komen voort uit het concept congruentie, dat
ook zal worden toegepast in dit onderzoek. Door middel van de analyse van de interne passendheid op
basis van de beleidsarrangementen-benadering van Natura 2000 en de EHS, en de analyse van de
externe passendheid tussen beide beleidsarrangementen, kan iets gezegd worden over de mate van
congruentie tussen beide arrangementen, die vervolgens gekoppeld kan worden aan de problemen die
er spelen bij de uitvoering van beide arrangementen. De beleidsarrangementen-benadering en het
concept congruentie, zullen in het theoretisch kader in hoofdstuk 2 verder worden toegelicht, net als de
keuze voor deze twee theoretische concepten. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek hangt
samen met de toepassing van beide theorieën in dit onderzoek en in hoeverre de theorie van de
beleidsarrangementen-benadering en het begrip congruentie bruikbaar zijn voor het uitvoeren van een
dergelijk onderzoek.
Vanuit de theorie waarbij de beleidsarrangementen-benadering en het concept congruentie
centraal staan en het vooronderzoek naar beide beleidsregimes, wordt het theoretisch kader gevormd.
Hieruit komen de onderzoekselementen voort waarmee de twee cases waarin gebieden zowel Natura
2000 als EHS zijn, worden geanalyseerd. Er is voor gekozen gebruik te maken van een casestudy waarbij
twee onderzoeksgebieden zullen worden onderzocht, om zo een gedegen en betrouwbaar antwoord te
kunnen geven over de mate van afstemming tussen de EHS en Natura 2000. De twee cases die
onderzocht zullen worden, worden toegelicht in hoofdstuk 3. Uit de resultaten die voortkomen uit de
analyse zal een conclusie worden getrokken die uiteindelijk een antwoord zal geven op de hoofdvraag
die centraal staat in dit onderzoek.
Vooronderzoek
beleid (en praktijk)
EHS

Vooronderzoek
beleid
(en praktijk)
1.4 Vraagstelling
Natura 2000
1.4 Vraagstelling

Theoretisch kader

Theorie
BAB en congruentie

Casestudy praktijk x
Analyse
resultaten
Onderzoekselementen/
criteria

Conclusie

Analyse
resultaten
Casestudy praktijk y

Figuur 2: Onderzoeksmodel
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1.4 Vraagstelling
In dit onderzoek staat de afstemming en de eventuele afstemmingsproblemen tussen de beleidsregimes
EHS en Natura 2000 centraal. Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zal er gebruik
worden gemaakt van twee theoretische concepten, namelijk de beleidsarrangementen-benadering
(BAB) en het concept ‘congruentie’. Deze theoretische benaderingen zijn hiervoor al kort toegelicht en
zullen in hoofdstuk 2 verder worden toegelicht. Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het
verbeteren van de natuurbescherming in Nederland door de afstemmingsproblematiek tussen de EHS
en Natura 2000 in kaart te brengen die speelt bij gebieden die zowel binnen het EHS-regime als het
Natura 2000-regime vallen. De mate van congruentie, dat is dus afstemming tussen beide
beleidarrangementen, zal in dit onderzoek centraal staan. Er zal gekeken worden in hoeverre eventuele
afstemmingsproblemen, dus een lage mate van congruentie, veroorzaker zijn van problemen bij de
uitvoering van het EHS en Natura 2000 beleid. De hoofdvraag die in dit onderzoek dus centraal staat is:
In hoeverre kan de mate van congruentie tussen de beleidsarrangementen EHS en Natura 2000 de
problemen bij de uitvoering van dit natuurbeleid verklaren?
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zullen de volgende vijf deelvragen in dit onderzoek
worden beantwoord:
1.
Welke actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen spelen een rol bij de
beleidsarrangementen EHS en Natura 2000?
2.
In hoeverre zijn de dimensies binnen zowel de EHS als Natura 2000 goed op elkaar afgestemd?
3.
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de EHS en Natura 2000?
4.
In hoeverre is er sprake van congruentie tussen beide beleidsarrangementen?
5.
Hoe en in hoeverre leidt de incongruentie tussen beide beleidsarrangementen in de praktijk tot
problemen bij de uitvoer van natuurbescherming in gebieden die zowel tot het EHS-regime en
tot het Natura 2000-regime horen?
Als eerste zullen de beleidsarrangementen EHS en Natura 2000 worden onderzocht door middel van de
beleidsarrangementen-benadering (deelvraag 1). Zodra er meer inzicht is in deze twee
beleidsarrangementen, zal er gekeken worden in hoeverre de dimensies binnen de
beleidsarrangementen goed op elkaar zijn afgestemd, ten einde iets te kunnen stellen over de mate van
interne passendheid van de beleidsregimes (deelvraag 2). Met de informatie uit deelvraag 2, kan
vervolgend gekeken worden in hoeverre er sprake is van congruentie tussen beide
beleidsarrangementen in deelvraag 3, opdat er een conclusie kan worden getrokken over de externe
passendheid tussen de EHS en Natura 2000. Vervolgens zal er gekeken worden door middel van de
externe passendheid, in welke mate en of er sprake is van congruentie tussen beide
beleidsarrangementen (deelvraag 4). Tenslotte zal er worden gekeken of er een relatie is tussen de
eventuele incongruentie tussen beide beleidsarrangementen en de problemen die er zijn bij de uitvoer
van natuurbescherming in gebieden die zowel tot het EHS-regime als het Natura 2000-regime behoren
(deelvraag 5). Eventueel zal er in dit onderzoek verder ook aandacht worden besteed aan oplossingen
die de afstemming tussen beide beleidsarrangementen kan verbeteren. Dit is afhankelijk van de
resultaten die voortkomen uit de eerste vijf deelvragen.
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1.5 Werkwijze
In dit onderzoek zal door middel van een casestudy, waarbij twee onderzoeksgebieden centraal staan
worden getracht een betrouwbaar antwoord te geven op de hoofdvraag die hiervoor geformuleerd is.
De twee case gebieden zijn de provincie Limburg en Gelderland. In beide case-gebieden komen
meerdere natuurgebieden voor die zowel door middel van het EHS-regime als het Natura 2000-regime
worden beschermd. Omdat beide case-gebieden meerdere van dit soort gebieden bevatten, is de kans
groter dat resultaten generaliseerbaar zijn naar andere natuurgebieden in Nederland waarbij zowel het
EHS-regime als het Natura 2000-regime gelden. Ook neemt de betrouwbaarheid toe, omdat resultaten
kunnen worden vergeleken. De keuze voor de provincie Gelderland en Limburg is mede bepaald door
het aantal natuurgebieden dat ze bevatten, het feit dat ze verschillende soorten natuurgebieden
bevatten en dat er verschillen zijn tussen beide provincies in grootte van natuurgebieden. In hoofdstuk 3
zal de methodiek waarmee dit onderzoek wordt uitgevoerd en zullen de case-gebieden die centraal
staan verder worden uiteengezet.
Door middel van interviews met betrokken actoren, waaronder beleidsmakers en
vertegenwoordigers van belanghebbenden zal de praktijk van de uitvoering van de
natuurbeschermingsregimes worden onderzocht en in kaart worden gebracht. De interne passendheid
van beide beschermingsregimes, die naar voren komt in deelvraag 1 en 2, zal door middel van een
literatuurstudie worden onderzocht. De externe passendheid en congruentie tussen beide
arrangementen, die naar voren komt in deelvraag 3 en 4, zal zowel door middel van een literatuurstudie
als door informatie verkregen uit de interviews worden geanalyseerd. De afstemmingsproblematiek die
naar voren komt in deelvraag 5 zal met name door middel van de interviews worden geanalyseerd.
1.6 Opbouw van het onderzoek
De opbouw van het onderzoek is als volgt. In hoofdstuk 2 zullen de theorieën die in dit onderzoek
gebruikt worden, de beleidsarrangementen-benadering en het concept congruentie, uiteengezet
worden. In hoofdstuk 3 zal de methodiek waarmee dit onderzoek is uitgevoerd uiteengezet worden. In
hoofdstuk 4 zal het Natura 2000-regime en het EHS-regime geanalyseerd worden door middel van de
vier dimensies uit de beleidsarrangementen-benadering. In hoofdstuk 5 zal de interne en externe
passendheid worden gemeten en zal de mate van congruentie tussen beide benaderingen worden
onderzocht. Tenslotte zal in de conclusie van hoofdstuk 6 een antwoord worden gegeven op de
hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat.
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HFD 2 | Theoretisch kader

Zoals in de inleiding al naar voren kwam, zullen in dit onderzoek de beleidsarrangementen-benadering
van Van Tatenhove, Arts en Leroy en het concept ‘congruentie’ worden gebruikt om de afstemming
tussen het beleidsregime EHS en het beleidsregime Natura 2000 te onderzoeken. Natura 2000 en de
EHS kunnen worden getypeerd als een beleidsregime. Een beleidsregime heeft echter alleen betrekking
op de regel- en wetgeving. Om een goed en uitgebreid beeld te krijgen van beide
natuurbeschermingsregimes, ten einde de afstemming tussen beiden goed te kunnen analyseren,
dienen er meer aspecten bij de analyse van de EHS en Natura 2000 te worden betrokken. Een
beleidsarrangement bevat meerdere dimensies die hun invloed uitoefenen op het beleid en de uitvoer
van het beleid, waardoor deze theorie een veel breder beeld geeft van de EHS en Natura 2000. Want
buiten de wet- en regelgeving, betrekt deze theorie ook de actoren en coalities, hulpbronnen en
discoursen die invloed uitoefenen op het beleid. Omdat de beleidsarrangementen-benadering zo’n
compleet beeld schetst, zal deze gebruikt worden in dit onderzoek om de natuurbeschermingsregimes
Natura 2000 en EHS, nu ook wel natuurbeschermingsarrangementen te noemen, te onderzoeken. Nadat
beide arrangementen zijn geanalyseerd door middel van de beleidsarrangementen-benadering, zal door
middel van het concept congruentie, de afstemming tussen beide worden onderzocht. Dit door middel
van de subaspecten interne en externe passendheid die dit concept onderscheidt. Door het congruentie
concept, kan de afstemmingsproblematiek goed en volledig worden geanalyseerd. Verder zullen in dit
hoofdstuk de beleidsarrangementen-benadering en het concept congruentie, met zijn interne en
externe passendheid, verder uiteengezet worden en zal het conceptueel model worden uiteengezet.
2.1 De theorieën
Eén van de theorieën die in dit onderzoek gebruikt zal worden, is de beleidsarrangementen-benadering
van Van Tatenhove, Arts en Leroy uit 2000. De wijze waarop een beleidsveld op een gegeven moment
inhoudelijk en organisatorisch vorm heeft gekregen, kan volgens de beleidsarrangementen-benadering
worden aangeduid als een beleidsarrangement. Een centraal uitgangspunt van deze benadering is dat
beleidshandelen, net als elke vorm van sociaal handelen, gaandeweg geïnstitutionaliseerd raakt en
wordt vastgelegd in patronen, structuren en regels (de Boer et al. 2007, p. 19). De wijze waarop een
beleidsveld op een gegeven moment inhoudelijk en organisatorisch vorm heeft gekregen, kan worden
aangeduid als een beleidsarrangement (de Boer et al. 2007, p. 19). De beleidsarrangementenbenadering onderscheidt vier dimensies. De dimensies die te onderscheiden zijn, zijn (de Boer et al.
2007):
- Actoren en coalities
- Hulpbronnen
- Spelregels
- Discours(en)
De beleidsarrangementen-benadering geeft middels de vier dimensies zoals hierboven beschreven een
goed kader om zowel naar de ‘oppervlakkige’ dimensies te kijken die van invloed zijn op de
beleidspraktijk, en de wat ‘diepgaandere’ dimensies, zoals de discoursen die niet direct maar wel
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indirect hun invloed uitoefenen op de beleidspraktijk. Vooral in dit onderzoek waar twee verschillende
beleidsarrangementen centraal staat en samengaan, is het essentieel ook naar deze diepgaandere
dimensies te kijken, omdat ze de basis vormen van het beleidsregime en hoe deze zich in de praktijk
manifesteert. Vandaar dat dus ook deze theorie centraal staat in dit onderzoek. Om in een later stadium
de afstemming tussen Natura 2000 en de EHS goed te kunnen onderzoeken, is het van groot belang een
zo’n volledig beeld te krijgen van deze beleidsregimes. Geen andere theorie geeft zo’n volledige beeld
van een beleidsregime als de beleidsarrangementen-benadering.
In de tweede theorie die in dit onderzoek gebruikt zal worden om met name de afstemming
tussen beide arrangementen te onderzoeken, staat het concept ‘congruentie’ centraal. Congruentie
duidt op de mogelijkheid voor actoren met ongelijksoortige handelingstheorieën (Grin en Van de Graaf
1994), interpretatiekaders of “belief systems”(Grin en Van de Graaf 1996; Grin en Van de Graaf 1996a)
een zinnige betekenis te verlenen aan een voorliggend handelingsobject (Boonstra, 2004, p. 27). Dit wil
zeggen dat verschillende actoren ondanks andere ideeën op basis van congruente betekenissen toch
samen kunnen werken. In dit onderzoek zijn de ‘ongelijksoortige handelingstheorieën’ Natura 2000 en
EHS, vormt ‘natuurbescherming’ het voorliggende handelingsconcept en is het ‘belief system’ het
onderliggende discours waarop de beleidsarrangementen Natura 2000 en EHS zijn gebaseerd.
Beide theorieën zullen in dit onderzoek worden gebruikt om de afstemming te onderzoeken. De
samenhang tussen beide theorieën in dit onderzoek is als volgt. Door middel van de
beleidsarrangementen-benadering zullen de ‘ongelijksoortige handelingstheorieën’, de EHS en Natura
2000, worden geanalyseerd. Vervolgens wordt door middel van de interne passendheid, een subaspect
van congruentie, de mate van afstemming binnen het beleidsarrangement EHS en binnen het
beleidsarrangement Natura 2000 onderzocht. Vervolgens worden door middel van de externe
passendheid, het ander subaspect dat congruentie onderscheidt, de afstemming tussen beide
arrangementen geanalyseerd. Ten slotte zal op basis van deze externe passendheid de mate van
congruentie tussen beide arrangementen worden bepaald en zal er worden gekeken of de mate van
congruentie van invloed is op de problemen die er in de praktijk spelen op het gebied van
natuurbescherming in gebieden waarbij beide regimes gelden. In paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3 zullen
beide theorieën nog verder worden toegelicht.
2.2 De beleidsarrangementen-benadering (BAB)
Zoals hiervoor al werd toegelicht zal in dit onderzoek de beleidsarrangementen-benadering (BAB) van
Van Tatenhove, Arts en Leroy centraal staan. Een beleidsarrangement ‘refers to the temporary
stabilisation of the organisation and substance of a policy domain, at a specific level of policy making’
(Van Tatenhove et al., 2000, p. 54). Hiermee verwijst het begrip arrangement zowel naar interactieve
patronen als naar diepe structuren die van invloed zijn op beleidsvorming en beleidsuitvoer in een
bepaald domein (Van Tatenhoeve et al., 2000). Daarnaast is ook het tijd-plaats concept, in de
bovenstaande definitie in de vorm van ‘stabilisation’, een belangrijk onderdeel van een
beleidsarrangement. Dit omdat een arrangement nooit vaststaat, maar continu onder invloed van
ontwikkelingen op het gebied van innovatie en processen van politieke modernisering wordt beïnvloed.
Ook kan het beleidsarrangement door invloeden van verschillende niveaus van beleidvorming, zowel
lokaal, nationaal, als internationaal, veranderen (Arts & Tatenhove, 2004, p. 341). Er bestaat volgens
Arts en van Tatenhove geen beleid zonder de aspecten ‘substance’ (‘wezen’) en ‘organisation’
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(organisatie). Het ‘wezen’ van een beleidsarrangement wordt gevormd door de dimensie ‘discours’. De
‘organisatie’ van een beleidsarrangement wordt gevormd door de dimensies ‘actoren en coalities’,
‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’.
De BAB is onder andere ontwikkeld om de institutionele dynamiek en de meervoudigheid in het
milieubeleid te kunnen analyseren. Dit door een combinatie te vormen van andere benaderingen, zodat
aandachtspunten worden gecombineerd en eenzijdigheid komt wordt vermeden (Driessen & Leroy,
2007, p. 198). Die combinatie en veelzijdigheid van de BAB uit zich in een viertal dimensies waarop
beleid geanalyseerd wordt. Deze dimensies zijn, zoals hierboven al eerder genoemd, ‘actoren en
coalities’, ‘hulpbronnen’, ‘spelregels’ en ‘discours(en)’. Door deze dimensies van beleid te analyseren,
kunnen veranderingen en stabiliteit van een beleidsarrangement en de achterliggende mechanismen
worden begrepen (Driessen & Leroy, 2007, p. 199).

Figuur 3: Operationalisatie schema van het concept beleidsarrangement (uit: Arts en Tatenhove, 2000, p. 56)

De componenten van het begrip beleidsarrangement zijn in figuur 3 weergegeven. Hierbij moet
benadrukt worden dat er ook sprake van een band is tussen de vier dimensies, en dat deze dimensies
invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Zo kunnen bepaalde spelregels er voor zorgen dat bepaalde
actoren niet kunnen deelnemen aan een beleidsvormingsproces, en coalities kunnen bepalen welke
discours er ten grondslag ligt aan het te vormen beleid. Door deze samenhang tussen de dimensies, is
het van belang een beleidsarrangement te onderzoeken als een samenhangend geheel, waarbij de
dimensies niet los van elkaar staan. De vier dimensies die in de beleidsarrangementen-benadering
centraal staan, zullen in de hierna volgende subparagrafen verder uiteengezet worden.
2.2.1 Actoren en coalities
Een beleidsarrangement wordt ten eerste gekenmerkt door een aantal ‘policy coalitions’. Deze coalities
bestaan uit een aantal ‘spelers’ die hulpbronnen en/of interpretaties met betrekking tot een
beleidsdiscours delen in de context van een aantal spelregels (Arts & Tatenhove, 2002, p. 4). Met deze
zin is ook meteen duidelijk hoe deze dimensie samen hangt met de andere dimensies die centraal staan
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in de beleidsarrangementen-benadering. Door deze raakvlakken van actoren onderling bij deze
dimensies, ontstaan er coalities die samen beleidsdoelen opstellen en deze proberen te halen.
Daarnaast kunnen verschillende coalities ook tegen elkaar strijden (Van Tatenhove et al., 2000, p. 57).
De relaties tussen actoren kunnen zowel van strategische aard, of institutionele aard zijn. Bij
strategische coalities proberen actoren hun invloed te vergroten door een consensus te bereiken en
samen bepaalde beleidsdoelen te halen, terwijl bij institutionele coalities deze relaties voort komen uit
een politiek model (Van Tatenhove et al., 2000, p. 58).
2.2.2 Hulpbronnen
De hulpbronnen en dan met name de allocatie van deze bronnen, is de tweede belangrijke dimensie die
bij de BAB centraal staat. Hulpbronnen zijn een belangrijk onderdeel van ‘macht’, en de invloed die
actoren kunnen uitoefenen op beleid. Impliciet zijn de hulpbronnen dus een graadmeter voor de macht
van een bepaalde actor. Macht is zowel een structureel, als een relationeel fenomeen. Dit omdat macht
gebaseerd is op onder andere hulpbronnen. Deze zijn niet evenredig over actoren verdeeld in een
sociaal systeem, waardoor er relaties ontstaan van autonomie en afhankelijkheid tussen actoren (Van
Tatenhove et al., 2000, p. 60). Op deze manier hangt deze dimensie weer samen met de dimensie
‘actoren en coalities’. Daarnaast is de manier waarop de hulpbronnen verdeeld zijn tussen actoren weer
gebaseerd op een discours, en is deze verdeling vastgelegd in wetten en andere regels, wat de dimensie
‘hulpbronnen’ koppelt aan de andere dimensies van de beleidsarrangementen-benadering.
2.2.3 Spelregels
De spelregels vormen de derde dimensie van de beleidsarrangementen-benadering en schetsen als het
ware het beleidsdomein. Ze geven het speelveld aan waarbinnen de actoren zich kunnen bewegen. De
spelregels bepalen hoe politiek wordt bedreven, welke normen er gelden en hoe beleidsdoelen worden
bereikt. Er kan een verdeling worden gemaakt tussen formele en informele regels. De formele regels zijn
wetten, en andere juridische bepalingen die zijn vastgelegd in documenten of teksten. De informele
regels zijn als het ware onderdeel van de veranderlijke politieke cultuur (Van Tatenhove et al., 2000, p.
61). Ook kunnen spelregels verder worden getypeerd als regels die actoren gebruiken tijdens het
beleidsproces en regels die betrekking op de betekenis en legitimiteit van actoren die deelnemen aan
het beleidsproces. Samen vormen deze regels de ‘guideline’ waarmee gunstige omstandigheden worden
gecreëerd voor het voeren van beleid. De dimensie spelregels hangt samen met de dimensie actoren en
coalities, doordat deze, opgesteld door actoren, ook vaak bepalen welke actoren er wel of niet mogen
deelnemen aan het proces, en deze regels bepalen ook welke coalities er gevormd kunnen worden.
Daarnaast hangt deze dimensie samen met de dimensie discours, omdat veel regels, en dan met name
formele regels, gebaseerd zijn op discoursen. Ten slotte hangt deze dimensie samen met de dimensie
hulpbronnen, doordat actoren met meer hulpbronnen, en dus waarschijnlijk ook met meer macht, ook
meer invloed kan uitoefenen op de informele regels die gelden tijdens het beleidsproces.
2.2.4 Discours(en)
Tenslotte wordt een beleidsarrangement, en dan met name het ‘wezen’ van een beleidsarrangement
gevormd door een discours. Een (beleids)discours kan worden gedefiniëerd als: ‘A specific ensemble of
ideas, concepts, and categorizations that are produced, reproduced and transformed in a particular set
Afstemming natuurbeleid in Nederland| 10

of practices and through which meaning is given to physical and social realities’ (Hajer, 1997, p. 44). Een
discours is dus als het ware het ‘vertoog’ dat ten grondslag ligt aan het beleidsarrangement. Het zijn de
ideeën, opvattingen en meningen die meestal impliciet door bepaalde groep worden gedeeld. Een
discours, maar het kunnen er ook meer zijn, ligt ten grondslag aan een beleidsarrangement en vormt het
‘wezen’ van het betreffende beleidsarrangement en geeft deze betekenis (Arts & Tatenhove, 2002). Het
discours ligt ten grondslag aan beleid en wordt gedeeld door meerdere actoren. Daarnaast is een
discours ook bepalend voor de spelregels die er gehanteerd worden tijdens het beleidsvormingsproces
en liggen bepaalde discoursen ten grondslag aan de verdeling van de hulpbronnen van actoren. De
dimensie discours is niet altijd even expliciet aanwezig in het beleidsarrangement, maar heeft wel vaak
een grote, impliciete, invloed hierop.
2.3 Congruentie
Congruentie van beleid is een gematigde variant van eenheid in beleid en verwijst naar de mate waarin
de beleidslijnen van het beleid van de ene actor of bestuurslaag afgestemd of verenigbaar zijn met de
beleidslijnen van het natuurbeleid van een andere actor of bestuurslaag (Selnes, et al., 2005, p. 18).
Eenheid van beleid behelst aandacht voor een overzicht van de gevolgen van en samenhang tussen
beleidsmaatregelen, wat noodzakelijk is voor een effectief en legitiem overheidsoptreden (Selnes, et al.,
2005, p. 20). Het concept ‘congruentie’ geeft een invulling aan de ambitie van eenheid in beleid.
Het concept congruentie dat Boonstra onderscheidt, komt voort uit verschillende
contingentiebenaderingen die congruentie opvatten als ‘passendheid’ van het systeem op kenmerken
van de omgeving (Selnes, et al., 2005, p. 21). Daarnaast is het concept gebaseerd op de gedachte van
Grin en van de Graaf, die stellen dat congruentie duidt op de mogelijkheid voor actoren met
ongelijksoortige handelingstheorieën (Grin en Van de Graaf 1994), interpretatiekaders of “belief
systems” (Grin en Van de Graaf 1996; Grin en Van de Graaf 1996a) een zinnige betekenis te verlenen
aan een voorliggend handelingsobject (Boonstra, 2004, p. 27). De gelaagdheid van deze kaders maakt
dat handelingsobjecten daarin verschillende posities in kunnen nemen en daardoor niet dezelfde maar
wel een congruente betekenis krijgen (Selnes, et al., 2005, p. 21).
Het begrip congruentie kan volgens Boonstra verder worden uitgesplitst in twee typen, namelijk
strategische congruentie en structurele congruentie. Bij de eerste vorm van congruentie wordt het
begrip verbonden aan een handelingssituatie en ligt de nadruk op de omstandigheden die leiden tot de
structurering van het besluitvormingsproces van een arrangement in wording. Strategische congruentie
is dan ook een kenmerk van de verhoudingen tussen betrokken actoren en hun coalities in het
arrangement en het proces dat zich afspeelt tussen deze actoren (Boonstra, 2004, p. 28). Bij de tweede
vorm, de structurele congruentie, wordt congruentie verbonden aan structurele dimensies en is er ook
oog voor de situatie waarin het arrangement tot stand komt (Boonstra, 2004, p. 28). Het gaat er bij
structurele congruentie vooral om dat de dimensies van de beleidsarrangementen-benadering goed op
elkaar zijn afgestemd.
Het begrip congruentie heeft vooral de betekenis van ‘passendheid’ van het systeem op
kenmerken van de omgeving. (Boonstra, 2004, p. 29). Deze passendheid kan zowel intern als extern zijn.
Bij interne passendheid is er sprake van een beleidsarrangement waarbij alle dimensies op elkaar zijn
afgestemd. Dit betekent dat deelnemende actoren, coalities, spelregels en hulpbronnen kunnen worden
begrepen uit één dominant discours. Bij externe passendheid gaat het er vooral om dat het
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arrangement past in de institutionele omgeving die uit meerdere beleidspraktijken bestaat. Er is sprake
van externe passendheid als er voldoende overlap is tussen de dimensies van het beleidsarrangement
en relevante contextuele beleidspraktijken, wat in dit onderzoek een ander natuurbeschermingsregime
zou kunnen zijn. Als er sprake is van interne als externe passendheid, is er zicht op stabiliteit van het
arrangement (Boonstra, 2004, p. 29). De samenhang tussen de verschillende aspecten van het concept
congruentie staan in figuur 4 schematisch weergegeven.
In dit onderzoek zal de nadruk worden gelegd op de structurele congruentie zoals omschreven
door Boonstra. Zowel de interne passendheid van het Natura 2000-arrangement en EHS-arrangement
als de externe passendheid tussen deze twee arrangementen zal onderzocht worden. Met de conclusies
uit de analyse van de interne en externe passendheid, kan vervolgens de congruentie tussen het Natura
2000-arrangement en het EHS-arrangement worden onderzocht.

CONGRUENTIE

Structurele congruentie
Afstemming arrangement
met (institutionele) omgeving

Interne passendheid

Afstemming in
arrangement x tussen:
Actoren en coalities
Spelregels
Hulpbronnen
En kunnen worden
begrepen uit discours

Strategische congruentie
Hoe het arrangement tot
stand komt
Afstemming tussen
actoren tijdens proces
binnen het arrangement

Externe passendheid

Afstemming tussen:
Arrangement x en
arrangement y
Overlap tussen
dimensies beide
arrangementen

Centraal in dit onderzoek
Figuur 4: Samenhang begrippen congruentie

2.4 Conceptueel model
De beleidsarrangementen-benadering en haar vier dimensies zullen in dit onderzoek worden gebruikt
om de beleidsarrangementen Natura 2000 en EHS te analyseren. De structurele congruentie, en dan
met name de externe passendheid die Boonstra onderscheidt, zal de basis vormen van de analyse van
de afstemming tussen beide beleidsarrangementen. De beleidsarrangementen-benadering die
toegepast gaat worden in dit onderzoek zal uit de volgende concepten worden opgebouwd: ‘actoren en
coalities’, ‘hulpbronnen’, ‘spelregels’, en ‘discoursen’. Deze vier dimensies zijn van invloed op de interne
passendheid van het arrangement, die vervolgens weer van invloed is op de externe passendheid, en
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daarmee dus ook op de mate van congruentie van beide arrangementen, die vervolgens weer van
invloed kan zijn op de afstemmingsproblemen tussen beide benaderingen. De relaties tussen de
concepten staan in het volgende model (figuur 5) weergegeven.
Interne
passendheid
Natura 2000

Interne
passendheid
EHS

+
Actoren en
coalities
EHS

+
+
EXTERNE PASSENDHEID

+

Hulpbronnen
EHS

Actoren en
coalities
Natura 2000

Hulpbronnen
Natura 2000

CONGRUENTIE
Spelregels
EHS

Discours(en)
EHS

-

AFSTEMMINGSPROBLEMEN

Spelregels
Natura 2000

Discours(en)
Natura 2000

Figuur 5: Conceptueel model

Als er sprake is van een goede afstemming tussen de ‘actoren en coalities’, ‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’
en als deze vanuit het onderliggende discours, of discoursen, kan worden begrepen, is er sprake van een
grote interne passendheid. Er is dus sprake van een positieve relatie. Als de beleidskaders van beide
arrangementen overeenkomen, is er sprake van een grote externe passendheid. Als er sprake is van een
grote externe passendheid, is er sprake van een hoge mate van congruentie tussen beide concepten.
Tussen deze concepten zijn dus positieve relaties. Als er sprake is van een hoge mate van congruentie,
zou er in theorie ook weinig sprake zijn van afstemmingsproblemen. Tussen deze twee concepten is dus
sprake van een negatieve relatie. In het volgende hoofdstuk zullen de methodiek van het onderzoek en
de operationalisatie van de begrippen uit het conceptueel model verder worden uiteengezet.
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HFD 3 | Methoden en operationalisatie

In het vorige hoofdstuk zijn de theorieën waarmee dit onderzoek zal worden uitgevoerd uiteengezet. In
dit hoofdstuk staan de methoden en de operationalisatie van de concepten uit deze theorieën centraal.
Zoals al uit de inleiding naar voren kwam, zal er in dit onderzoek gewerkt worden met een casestudy,
waarbij twee case-gebieden, de provincie Limburg en de provincie Gelderland, centraal staan. Door
middel van zowel empirisch als niet-empirisch onderzoek, zullen de analyses van de EHS- en Natura
2000-gebieden in deze provincies worden gedaan. Verder zullen ook de concepten uit het conceptueel
model van hoofdstuk 2 verder worden geoperationaliseerd.
3.1 Onderzoeksmethoden
In dit onderzoek zal er vooral sprake zijn van een kwalitatieve benadering, waarbij er zowel empirisch
onderzoek, als niet-empirisch onderzoek zal plaatsvinden. De methoden die gebruikt zullen worden om
het praktijkdeel in kaart te brengen zijn onder andere een casestudy van twee provincies, namelijk de
provincie Limburg en de provincie Gelderland, waarbij diepte-interviews met betrokken beleidsmakers
en actoren zullen worden afgenomen. De betreffende actoren en beleidsmakers zijn betrokken geweest
bij het opstellen van één of meerdere beheerplannen van natuurgebieden die ruimtelijk zowel binnen
de EHS als binnen het Natura 2000 gebied vallen, en waar dus zowel het beleidsregime EHS als Natura
2000 wordt gehanteerd. Deze actoren hebben dus ervaring met de uitvoer van Natura 2000 en de EHS
en spelen dus een belangrijke rol om de congruentie en de eventuele afstemmingsproblematiek te
kunnen onderzoeken. Er is gekozen voor een casestudy waarbij twee provincies centraal staan, omdat
de implementatie van Natura 2000 door middel van het beheerplan door provincies zelf ingevuld wordt.
Door het onderzoeken van twee provincies, kunnen eventuele verschillen in aanpak boven water komen
en welke effecten deze verschillen hebben op de mate van congruentie tussen de beschermingsregimes
EHS en Natura 2000 in de praktijk. Wat betreft de andere betrokken actoren, dit zullen interviews
betreffen met vertegenwoordigers van belangenorganisaties die vaker bij het proces worden betrokken.
Voorbeelden van zulke vertegenwoordigers zijn vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwers, de
recreanten en de recreatieondernemers en de terreinbeheerders en natuurorganisaties. Verder zullen
de bevindingen in dit onderzoek zover dit mogelijk is worden ondersteund door bestaande
wetenschappelijke literatuur en publicaties.
De provincies die centraal staan in deze casestudy zijn de provincie Gelderland en Limburg.
Beide provincies bevatten natuurgebieden die ruimtelijke gezien zowel binnen Natura 2000 als EHS
vallen. Daarnaast zijn de provincies al bezig met het opstellen van (concept) beheerplannen. Het
beheerplan is verplicht voor Natura 2000 gebieden en geeft onder andere aan hoe het gebied
beschermd gaat worden en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. De beleidsmakers
en betrokken actoren die bij een dergelijk proces zijn betrokken, zijn dan in de praktijk al bezig geweest
met de richtlijnen uit de beleidsarrangementen en kunnen dan dus ook aangeven waar er knelpunten
zijn, waar er problemen spelen en of er eventueel een gebrek is aan afstemming tussen de regels en
procedures van beide beleidsarrangementen. De provincie Gelderland en de provincie Limburg hebben
beide een groot areaal aan natuur en hebben al ervaring met het opstellen van de beheerplannen.
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Daarnaast zijn beide provincies goed te bereizen, wat ook een factor is geweest in verband met de
beperkte tijd die er voor dit onderzoek beschikbaar is.
Door middel van de interviews is vooral getracht de congruentie van beide
beleidsarrangementen in de praktijk in kaart te brengen. Zonder interviews met de betreffende
beleidsmakers en betrokken actoren zou dit ook niet mogelijk zijn. Er is voor gekozen ook betrokken
actoren te interviewen om een zo gedifferentieerd mogelijk beeld te krijgen van de implementatie van
Natura 2000 gebieden. Met de keuze voor twee provincies wordt geprobeerd de betrouwbaarheid van
de uiteindelijke conclusie te vergroten. Uiteindelijk hebben er gesprekken plaatsgevonden met de
programmacoördinator van de provincie Limburg, de programmamanager van de provincie Gelderland
en de belangenvertegenwoordigers van het LTO Noord, Stichting het Limburgse landschap en de
Regiegroep Recreatie en Natuur.
3.2 Case-gebieden
In deze paragraaf zullen de provincie Gelderland en de provincie Limburg die in dit onderzoek centraal
staan vanuit een natuurbeleidsperspectief kort uiteengezet worden.
3.2.1 Provincie Gelderland
De provincie Gelderland kenmerkt zich
door een zeer diverse natuur,
verschillend
van
Riviergebieden,
Beekdalen, Hoogvenen tot Hogere
zandgronden.
In
totaal
kent
Gelderland 19 Natura 2000 gebieden,
die samen 126.025 ha aan natuur
herbergen, waarbij het kleinste
natuurgebied Teeselinkven is, bij
Berkelland, dat 27 hectare aan natuur
omvat. Het grootste natuurgebied in
Gelderland is de Veluwe, dat 91.200
hectare groot is (Ministerie van EI&L,
n.d.). De provincie Gelderland stelt
voor 5 gebieden, waaronder de
Veluwe, het beheerplan op. De
beheerplannen van de overige
gebieden worden gemaakt door
aangrenzende provincies en het Tabel 1: Natura 2000-gebieden in Gelderland (Ministerie van EI&L, n.d.)
Ministerie
van
EL&I
(Provincie
Gelderland, n.d.). Opvallend is dat het natuurgebied St. Jansberg bij Mook in zowel de provincie
Gelderland als de provincie Limburg valt. De EHS moet in Gelderland in 2018 een totale omvang hebben
van 56.000 hectare. Van dit areaal moest na 1990 nog 15.000 hectare w orden verworven, ingericht en
beheerd (Breunissen, 2010).
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3.2.2 Provincie Limburg
De provincie Limburg kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden, zoals de heuvels en
hellingbossen, beekdalen en hoogveen, heidevelden en kalkgraslanden. Landschapstypen die
kenmerkend zijn voor de provincie Limburg en die onderdak bieden aan bijzondere diersoorten, zoals de
geelbuikvuurpad, ingekorven en vale vleermuis, adder, vliegend hert, nachtzwaluw, korenwolf,
kraanvogel en bever (Milieufederatie Limburg, n.d.). Naast deze diersoorten, kenmerkt de provincie
Limburg zich ook door middel van diverse plantensoorten.
In totaal kent Limburg 24 Natura 2000 gebieden, die samen 21.227 ha aan natuur herbergen
(Ministerie van EI&L, n.d.). Het kleinste natuurgebied is de 'Abdij Lilbosch & voormalig Klooster
Mariahoop' bij Echt met een omvang van 15 hectare. Het grootste natuurgebied in de provincie Limburg
is Maasduinen, bij Arcen, van zo’n 5325
hectare groot (Ministerie van EI&L, n.d.).
Van deze 24 Natura gebieden stelt de
provincie Limburg voor 15 gebieden de
beheerplannen op, voor één gebied stelt
Rijkswaterstaat het beheerplan op en
voor de overige 8 gebieden stelt het
ministerie van EI&L het beheerplan op.
In de provincie Limburg is voor
2018 nog in totaal circa 14.100 hectare
aan nieuwe natuur gepland, inclusief
2.275 ha voor de robuuste verbinding
Schinveld-Mook. Eind 2005 is hiervan ca.
4.000
hectare
gerealiseerd
via
overdracht van eigendom naar de drie
natuurorganisaties en 200 hectare is
gerealiseerd
via
particulier
natuurbeheer. De realisatie van de
resterende hectares zal voor 50% via
particulier natuurbeheer en 50% via
verwerving plaatsvinden. Daarnaast is
het het streven om de EHS in Limburg te
realiseren door middel van 6.405
hectare beheersgebieden met subsidies Tabel 2: Natura 2000-gebieden in Limburg (Ministerie van EI&L, n.d.)
voor agrarisch natuurbeheer (Provincie
Limburg, 2008).
3.3 Operationalisatie
In hoofdstuk 2 werd het conceptueel model gepresenteerd, met daarin de concepten die een centrale
rol zullen spelen bij de uitvoer van dit onderzoek. De variabelen uit het conceptueel model, zullen
verder worden geoperationaliseerd via de aspecten in tabel 3. Op basis van deze aspecten zal de
interviewguide opgesteld worden.
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Variabele
Beleidsarrangement

Dimensies
Actoren en coalities

Hulpbronnen

Spelregels
Discours(en)
Congruentie

(structurele)
congruentie

Aspect
Direct betrokken actoren
Indirect betrokken actoren
Relaties tussen actoren
Financiële hulpbronnen
Juridische hulpbronnen
‘sociale’ hulpbronnen (steun, draagvlak)
Wetgeving
Beleidsregels
Gedachtegoed dat aan de basis ligt van
beleidsarrangement
Interne passendheid van beide
beleidsarrangementen
Externe passendheid tussen beide
beleidsarrangementen
Knelpunten in de beleidspraktijk

Tabel 3: Operationalisatie

Ten eerste zal de dimensie ‘actoren en coalities’ onderzocht worden door middel van het onderzoeken
van de aspecten ‘direct betrokken actoren’,’ indirect betrokken actoren’ en de ‘relaties tussen de
actoren’. Met direct betrokken actoren worden de actoren bedoeld die betrokken zijn geweest bij het
opstellen van het beheerplan en dus ook invloed hebben gehad op bijvoorbeeld de beheerplannen die
zijn opgesteld. Indirecte actoren zijn actoren die niet direct zijn betrokken bij het beleidsproces, maar
wel invloed ervaren van dit beleid. Voorbeelden hiervan zijn boeren die in de omgeving wonen en
burgers. Deze actoren hebben vaak wel de macht en de middelen om in beroep te gaan tegen een
dergelijk beleid, maar worden niet betrokken, of hebben vaak een geringe invloed, op het beleid. Ten
slotte zullen ook de relaties tussen actoren worden onderzocht. Deze relaties vormen als het ware de
coalities die centraal staan bij deze dimensie van de beleidsarrangementen-benadering. Verder zal de
dimensie ‘hulpbronnen’ onderzocht worden door de financiële-, juridische- en ‘sociale’ hulpbronnen te
onderzoeken. Hulpbronnen zijn een belangrijk onderdeel van macht. Financiële hulpbronnen zijn de
financiële middelen die actoren ter beschikking hebben en kunnen inzetten om hun doelen te
realiseren. Juridische hulpbronnen zijn wetten en andere juridische bepalingen die een actor mag of
moet gebruiken om zijn doel te bereiken. Tenslotte staan er nog sociale hulpbronnen centraal. Deze
sociale hulpbronnen kunnen onder andere bestaan uit draagvlak. Als een actor die deelneemt aan een
proces een grote achterban heeft, kan deze meer invloed uitoefenen dan een actor die weinig sociale
steun geniet. De dimensie ‘spelregels’ zal onderzocht worden door de wetgeving en regels van het
Natura 2000 en EHS arrangement te onderzoeken en zullen verwante regels, die van invloed zijn op
beide beleidsregimes worden onderzocht. Ook de dimensie ‘discours(en)’ zal onderzocht worden. Dit
door de discoursen die ten grondslag liggen aan beide arrangementen te analyseren en daarmee het
gedachtegoed dat aan de basis ligt van beide beleidsarrangementen te achterhalen.
Het concept congruentie zal onderzocht worden door overeenkomsten en verschillen tussen
beide beleidsarrangementen te analyseren. Dit door de interne passendheid van beide
beleidsarrangementen te analyseren en de externe passendheid tussen beide beleidsarrangementen.
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Hierdoor kan worden gekeken in hoeverre de beleidskaders van beide beleidsarrangementen
overeenkomen om zo een conclusie te kunnen trekken over de mate van congruentie tussen beide
beleidsarrangementen. De beleidskaders en de overeenkomsten en verschillen tussen beiden zullen per
dimensie worden geanalyseerd. Daarnaast zullen eventuele knelpunten die uit de casestudy naar voren
komen worden meegenomen om uiteindelijk de mate van congruentie te kunnen bepalen en in
hoeverre de afstemmingsproblematiek te wijten is aan een gebrek aan congruentie tussen beide
beleidsarrangementen.
3.4 Interviewguide
Uit bovenstaande operationalisatie van de dimensies van de beleidsarrangementen-benadering en het
concept congruentie, zijn de vragen gevormd voor de interviews met de betrokken beleidsmakers en
actoren. Dit resulteerde in 6 groepen vragen, die betrekking hadden op de actoren en coalities, de
hulpbronnen, de spelregels en discoursen van de EHS en Natura 2000, en een groep vragen met
betrekking tot de afstemming, die verder onderverdeeld is in de interne en externe passendheid van
beide beleidsarrangementen. De complete interviewguide is terug te vinden in bijlage 1. Omdat de
geïnterviewde betrokken zijn bij het opstellen van beheerplannen, ligt de nadruk van de vragen bij
Natura 2000. Desalniettemin wordt natuurlijk ook de EHS in de interviewguide betrokken, al bleek in de
praktijk dat deze vragen minder uitgebreid beantwoord werden. Dit kwam dus door het feit dat
geïnterviewden bij het opstellen van beheerplannen waren betrokken, en vanuit die invalshoek ook het
interview werd begonnen.
In dit hoofdstuk zijn de methoden, case-gebieden en operationalisatie van dit onderzoek uiteengezet. In
het volgende hoofdstuk zal het Natura 2000-regime en het EHS-regime door middel van de vier
dimensies van de beleidsarrangementen-benadering worden geanalyseerd.
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HFD 4 | Analyse beleidsarrangementen EHS en Natura 2000

In het theoretisch kader in hoofdstuk 2 kwam al naar voren dat de theorie waarmee de afstemming
tussen de EHS en Natura 2000 in Nederland zal worden gemeten de beleidsarrangementen-benadering
van Van Tatenhove en Leroy (2000) is. Verder is in hoofdstuk 2 ook uiteengezet dat deze theorie vier
dimensies onderscheidt, namelijk ‘actoren en coalities’, ‘hulpbronnen’, ‘spelregels’ en ‘discoursen’. In dit
hoofdstuk zullen beide beleidsarrangementen worden geanalyseerd door middel van de
beleidsarrangementen-benadering. Door de dimensies van beide arrangementen in kaart te brengen,
kan uiteindelijk een uitspraak worden gedaan over de interne passendheid van beide
beleidsarrangementen, om vervolgens vanuit deze interne passendheid, de externe passendheid,
waarbij er gekeken wordt in hoeverre beide beleidskaders overlappen, te analyseren. Dit zodat
uiteindelijk een uitspraak kan worden gedaan over de mate van congruentie tussen beide
beleidsarrangementen.
De vier dimensies ‘actoren en coalities’, ‘hulpbronnen’, ‘spelregels’ en ‘discoursen’ zullen
respectievelijk in de subparagrafen van paragraaf 4.1 en 4.2 worden onderzocht. In 4.3 zal een korte
samenvatting worden gegeven van de hoogtepunten uit 4.1 en 4.2.
4.1 Beleidsarrangement Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
In 1900 was er in Nederland nog zo’n 876.000 hectare natuur, in 1989 was daarvan nog maar 448.000
hectare over. Samen met de slechte milieuomstandigheden had dit tot gevolg dat nog slechts vijftien
procent van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland aanwezig was (Nationaal Groenfonds et al.,
2010, p. 7). Om deze ontwikkeling tegen te gaan, werd in het Natuurbeleidsplan van 1990 de EHS
geïntroduceerd. Dit als middel om de hoofddoelstelling van het natuurbeleid te realiseren en de afname
van de biodiversiteit een halt toe te roepen en de trend zelfs om te keren (PBL, 2011b, p. 22). De
hoofddoelstelling werd als volgt omschreven: ‘Rekening houdend met de uiteenlopende motieven en
opvattingen ten aanzien van het natuur- en landschapsbeleid geldt als hoofddoel voor het Rijksbeleid:
duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden’
(Ministerie van LNV 1990). Om de natuur in Nederland weer tot een goed functionerend netwerk te
maken wordt de EHS aangelegd, als netwerk van bestaande en nieuwe natuur (LNV, VROM en
provincies, 2010). Dit netwerk zal in 2018 gerealiseerd moeten zijn en een omvang hebben van in totaal
729.000 hectare (Nationaal Groenfonds et al., 2010, p. 7).
De EHS bestaat oorspronkelijk uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
verbindingszones. De kerngebieden zijn grotere gebieden van nationale en/of internationale betekenis
waarin het beleid was gericht op het veiligstellen en vergroten van de bestaande natuurwaarden (PBL,
2011b, p. 22). De natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reële perspectieven hebben voor het
ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)nationale betekenis of voor het aanzienlijk verhogen van de
bestaande natuurwaarden. Het beleid was gericht op ‘het voorkomen van een onomkeerbaar verloren
gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden zonder onevenredige beperkingen op te leggen aan de thans
aanwezig functies in het gebied’ (Ministerie van LNV 1990). In verbindingszones was het beleid gericht

Afstemming natuurbeleid in Nederland| 19

op het in stand houden dan wel herstellen van migratiemogelijkheden van soorten tussen
(kern)gebieden (PBL, 2011b, p. 22).
In 1993 werd de EHS verankerd in het ruimtelijke ordeningskader door het verkrijgen van de
status planologische kernbeslissing (PKB) in het structuurschema ‘groene ruimte’ (PBL, 2011b, p. 23).
Hierdoor legden de provincies de natuurfuncties steeds meer vast in streekplannen en werd deze ook
mondjesmaat doorgevoerd in de bestemmingsplannen van gemeenten. Verder kreeg in 1993 het
compensatiebeginsel een wettelijke basis door het ‘decentralisatie impuls-akkoord’. Wat betreft de
regie van de EHS bleef de Rijksoverheid de bepalende factor. Dit door het in handen hebben van de
instrumenten om de EHS mee te realiseren en nog steeds op financieel gebied de bepalende factor te
zijn. De provincie kreeg na 1993 vooral uitvoeringstaken overgedragen. Zo stuurt de provincies de
beleidsuitwerking en beleidsuitvoering aan van grondverwerving, inrichting, beheersovereenkomsten en
onderdelen van de natuur- en openluchtrecreatie via provinciale meerjarenprogramma’s gebundeld in
een interprovinciaal meerjarenprogramma. Ook werd de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering
van een groot deel van het sectorale wettelijke instrumentarium, wat bestaat uit onder andere de
Boswet en Natuurbeschermingswet. Voor de uitvoer van deze taken kreeg de provincie extra middelen
ter beschikking, zoals ambtenaren en financiële middelen uit het Groenfonds (Selnes & Kuindersma,
2006, p. 19).
Momenteel is de EHS op het land vrijwel volledig begrensd (CBS, PBL & Wageningen UR, 2010a).
De realisatie van de EHS heeft al een lange weg begaan en ze nadert langzaam de einddatum waarop zij
haar volle gestalte moet
hebben bereikt. Dit is echter
nog lang niet het geval. Om de
EHS te realiseren moet er ook
grond worden verworven. In
2010 bedroeg het totaal aan
verworven grond 89.709 ha.
Voor 2018 moet dit echter in
totaal 172.091 ha zijn. Dat
betekent dat er nog 82.382 ha
aangekocht of op een andere
manier
verworven
moet
worden op de begrensde EHS
Figuur 6: Realisatie robuuste verbindingen EHS (CBS, PBL, Wageningen UR, 2009)
te realiseren (DLG, 2010).
Daarnaast moet er voor de realisatie van de robuuste verbindingszones binnen de EHS ook nog veel
worden gedaan. Momenteel is, zoals in figuur 6 ook is af te lezen, nog nauwelijks iets van deze robuuste
verbindingszones gerealiseerd (CBS, PBL, Wageningen UR, 2009). De EHS heeft nog niet zijn volledige
omvang bereikt, maar toch zijn er wel al resultaten geboekt. Zo zijn de kansen voor duurzaam behoud
van doelsoorten toegenomen, al is deze toename maar een marginale 2% ten opzichte van 1990 (CBS,
PBL, Wageningen UR, 2010b).
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4.1.1 Actoren en coalities
Onder de dimensie actoren en coalities vallen de ‘spelers’ die meedoen aan het beleidsproces (Arts &
Tatenhove, 2002). Zoals in bovenstaande inleiding van de EHS al naar voren kwam, spelen de provincie
en de Rijksoverheid een belangrijke rol bij de uitvoer van het EHS beleid. De provincies zijn
verantwoordelijk voor de implementatie van de instrumenten EHS-compensatie, EHS-saldobenadering
en herbegrenzen EHS binnen het afgesproken kader. De provincies vertalen de gemaakte afspraken
door in provinciale kaders zodat bij toepassing per saldo winst voor de EHS gegarandeerd wordt
(Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 39). De Rijksoverheid zal via de gebruikelijke planologische
procedures toezicht houden op zowel de vaststelling van de provinciale spelregelkaders als de
toepassing van de EHS-compensatie, de EHS saldobenadering en het herbegrenzen van de EHS door
provincies (Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 39). Daarnaast zijn ook andere actoren betrokken bij
de uitvoering. Zo spelen gemeenten een belangrijke rol aangezien zij de taak hebben de EHS in het
bestemmingsplan te verankeren waardoor de EHS een wettelijke status verkrijgt. Dit omdat de EHS
voornamelijk een planologisch instrument is, en als deze niet in een bestemmingsplan is opgenomen,
ook geen bestaansrecht heeft. Gemeenten brengen als het ware de bescherming van de EHS in praktijk
(Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 39).
4.1.2 Hulpbronnen
Onder hulpbronnen verstaat men de middelen die gebruikt kunnen worden om het beleid uit te voeren,
en de allocatie van deze middelen bepaalt als het ware de verdeling in macht onder de betrokken
actoren (Van Tatenhove et al., 2000). Voor de uitvoer van het EHS-beleid hebben de betrokken actoren
verschillende hulpbronnen ter beschikking.
Een financiële hulpbron die uitvoerders ter beschikking staat, is sinds 2007 het
Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). Met het ILG geeft de Rijksoverheid tot 2013 één budget per
provincie om natuur en recreatieterreinen aan te kopen en in te richten. Dit budget dat de verschillende
subsidieregelingen van voor 2007 samen verbindt, heeft een looptijd tot 2013. In die periode kunnen
provincies aanspraak doen op het budget om ‘het landschap’ verder in te richten (Rijksoverheid, n.d.).
Het bedrag waarop de provincies aanspraak kunnen maken is ongeveer 3,2 miljard euro. Door deze
nieuwe regeling komt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het natuurbeleid bij de provincie
te liggen. Als het budget niet voldoende is voor de uitvoer van de taken, dan zijn provincies zelf
verantwoordelijk voor het aantrekken van andere financiële (hulp)bronnen. Deze bronnen kunnen
Europese subsidies zijn of particuliere middelen van bijvoorbeeld bedrijven of investeerders. Voor het
ILG was er het ‘Programma Beheer’. Onder deze regeling vielen de subsidieregelingen ‘Provinciale
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2000’ (PSAN) en de ‘Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer
2000’ (PSN). De eerste regeling (PSAN) was beschikbaar voor gronden waarop landbouw de
hoofdfunctie bleef. De tweede regeling (PSN) was beschikbaar voor de instandhouding van
natuurwaarden op landbouwgronden, het beheer en onderhoud van landschapselementen en de aanleg
en het beheer van tijdelijk bos. Met de subsidies van het Programma Beheer werd getracht agrariërs en
particulieren actief te betrekken bij het in stand houden en ontwikkelen van natuur (Natuurbeheer,
2010a). Deze subsidieregelingen vallen momenteel ook onder het ILG. Toch kunnen particulieren nog
steeds aanspraak maken op deze subsidiegelden, zij het in een andere vorm. De subsidieverordening
‘natuur- en landschapsbeheer’, verstrekt bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van het
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instandhoudingbeheer van natuur en landschap en van recreatief medegebruik. Verder is er ook
de subsidieregeling ‘kwaliteitsimpuls natuur en landschap’, die inrichtingssubsidie, functieveranderingsubsidie en subsidie voor kwaliteitsverbetering van natuur verstrekt (Natuurbeheer, 2010b).
Samen met de gemeenten en waterschappen voert de provincie de projecten uit en geven zij
opdracht om grond aan te kopen via een centrale landelijke grondbank. De regels hiervan zijn
vastgelegd in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Deze regeling vormt de wettelijke basis van het
natuurbeschermingsbeleid en is dus een hulpbron voor de provincies. De belangrijkste juridische
hulpbron is bij de EHS echter het bestemmingsplan, zoals hiervoor al ter sprake kwam. Dit omdat een
natuurgebied pas een natuurgebied is, als deze is vastgelegd in het bestemmingsplan. Door het
bestemmingsplan krijgt natuur een wettelijke basis en wordt deze ook door de wet beschermd. Dit
omdat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd wat wel, en wat niet mag, en voor welke activiteiten er
wel en geen vergunningen mogen worden verleend door de gemeente (Groene ruimte, 2011).
4.1.3 Spelregels
Onder spelregels vallen de formele en informele regels die gelden in het beleidsdomein. Onder formele
regels kunnen de wetten en andere juridische bepalingen die van toepassing zijn op het beleid worden
verstaan, en onder informele regels de regels die de ‘guideline’ vormen waarmee gunstige
omstandigheden worden gecreëerd voor het voeren van beleid (Van Tatenhove et al., 2000, p. 61).
De formele regels die het EHS beleid ter beschikking heeft, worden grotendeels bepaald door de
elementen van het beschermingsregime EHS. Deze bestaat uit het ‘nee, tenzij’-regime, met als sluitstuk
natuurcompensatie, de maatwerkinstrumenten EHS-saldobenadering en Herbegrenzing EHS (Ministerie
van LNV en VROM, 2010, p. 11). De samenhang tussen deze drie elementen en wanneer deze van
toepassing is, staat in figuur 7 weergegeven.
Het ‘nee-tenzij regime’ houdt in dat indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging
met positief gevolg doorloopt, de ingreep kan plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen
worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Als een voorgenomen ingreep niet
voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. Dit omdat
het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden (Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 11). Het compensatiebeginsel houdt in dat wanneer
een ingreep onvermijdelijk blijkt, dan is in dat geval de initiatiefnemer van het plan, project of de
handeling verantwoordelijk voor realisatie van mitigerende maatregelen om de nadelige effecten weg te
nemen of te ondervangen en waar dit niet volstaat, de resterende effecten te compenseren (Ministerie
van LNV en VROM, 2010, p. 17). Aan deze compensatie worden meerdere voorwaarden gesteld, maar
het belangrijkste is dat er geen nettoverlies aan waarden mag optreden in het natuurgebied.
Onder bijzondere omstandigheden kan een ingreep wel plaatsvinden. Dit door middel van
herbegrenzing van de EHS, waarbij een deel van de EHS wordt vervangen door een deel dat eerder niet
bij de EHS hoorde. Bij twee situaties is herbegrenzing van de EHS mogelijk. Herbegrenzing om andere
dan ecologische redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke
kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS om andere dan ecologische redenen
wensen aan te passen om een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden
strikte voorwaarden. Zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het betreffende
gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet aanvaardbaar in die vorm. De
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tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om ecologische redenen, zoals het verbeteren van
de samenhang of de EHS duurzaam in te passen. Herbegrenzen om ecologische redenen is een
bevoegdheid van de provincie en dient te gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de
EHS (Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 11).
Bij de EHS-saldobenadering worden plannen, projecten of handelingen niet afzonderlijk
beoordeeld zoals gebruikelijk, maar staat er een meer ontwikkelingsgerichte aanpak centraal. Dit kan
wanneer een combinatie van projecten of handelingen worden ingediend die tevens tot doel heeft de
kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren, bijvoorbeeld als
tegelijkertijd een fysieke barrière binnen het beschermde natuurgebied wordt gesaneerd. Door middel
van deze saldobenadering kan er een meer aangesloten EHS ontstaan of kunnen EHS-gebieden beter
met elkaar verbonden worden (Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 29). Bij de gevallen waarbij het
instrument EHS-saldobenadering van toepassing is, hoeft het ’nee, tenzij’-afwegingskader niet
doorlopen te worden en is er ook geen sprake van compensatie zoals bij ingrepen onder het ’nee,

Figuur 7: Schema spelregels EHS-regime (Ministerie van LNV en VROM, 2010, p.13)
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tenzij’-regime. Harde eis is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de saldobenadering
wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS gegarandeerd. Is dit niet het geval dan
geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime (Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 11). Ten aanzien van
bezwaar en beroep op de toepassing van EHS-compensatie, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS
wordt aangesloten bij de bezwaar- en beroepsmogelijkheden die de bestaande planologische
procedures bieden. Voor aanpassingen van de EHS dienen immers de reguliere planologische
procedures gevolgd te worden (Ministerie van LNV en VROM, 2010, p. 39). Vergunningen omtrent de
EHS worden verleend door de gemeente waarin het natuurgebied valt (LNV, VROM & Provincies, 2010).
De informele regels die betrekking hebben op de EHS zijn lastiger te bepalen. Deze informele
regels hebben namelijk betrekking op de interne dynamiek van actoren. Daarnaast is deze ook bij elke
case anders. De informele regels zullen hier niet worden besproken, omdat hier in z’n algemeenheid niet
iets over valt te zeggen. Dit deel zal terugkomen in hoofdstuk 5, als de praktijk wordt onderzocht.
4.1.4 Discours(en)
Onder discours verstaan we het ‘wezen’ van de EHS, het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het
beleid en dat het beleid betekenis geeft (Arts & Tatenhove, 2002). De discourscomplexen die
onderscheiden kunnen worden in het EHS-beleid sinds 1990 zijn ‘Natuurontwikkeling en maakbaarheid’,
‘Vermarkting en vermaatschappelijking’ en ‘Integraliteit, decentralisatie en afrekenbaarheid’ (De Boer
et. al., 2008, p. 7).
Onder het discours ‘Natuurontwikkeling en maakbaarheid’, verstaat men het idee dat natuur
ontwikkeld kan worden. Dit discourscomplex dat eind jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond, ziet
natuurbescherming als meer dan alleen reservaatvorming en conservering. Natuur kan volgens dit
discourscomplex ook worden ontwikkeld en is maakbaar. De gedachte heerst dat op basis van
biologische en ecologische inzichten en kennis natuur kan worden gemaakt. Overheden,
natuurbeschermingsorganisaties en terreinbeherende organisaties bepalen, in samenspraak met
wetenschappers, waar welke natuur moet komen (De Boer et.al., 2008, p. 30).
Bij het discourscomplex ‘Vermarkting en vermaatschappelijking’ wordt verwezen naar de
verbreding van het natuurbeleid, zoals tot uiting komt in de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor
natuur’ (LNV, 2000). Burgers, boeren en particulieren gaan een grotere rol spelen in de uitvoering van
het natuurbeleid en natuur krijgt een economische waarde toebedeeld. Verder vindt de Rijksoverheid
het belangrijk dat natuur een groter onderdeel wordt van de dagelijkse leefomgeving en een
belangrijkere rol gaat spelen in de beleving van burgers. In toenemende mate leggen overheden de
verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid bij maatschappelijke organisaties, burgers en
bedrijven (De Boer et.al., 2008, p. 33).
Tenslotte staat bij het discourscomplex ‘Integraliteit, decentralisatie en afrekenbaarheid’, een
combinatie van inhoudelijke en bestuurlijke veranderingen in het natuurbeleid, centraal. Op inhoudelijk
vlak is er een toename van verbreding en integraliteit. Dit betekent dat de natuur niet langer op zichzelf
staat, maar moet samenhangen met andere functies in het landelijk gebied. Op bestuurlijk vlak is er
sprake van een veranderende sturingsfilosofie, die tot uitdrukking komt in de decentralisatie van taken
en bevoegdheden in het natuurbeleid van de Rijksoverheid naar de provincies. Met het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2007 komt het accent nog sterker te liggen op
afrekenbaarheid (De Boer et.al., 2008, p. 8).
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Deze drie discourscomplexen hebben een significante invloed gespeeld op de wijze waarop de EHS is
ontstaan en uiteindelijk invulling heeft gekregen in de beleidspraktijk. Op regionaal niveau staan deze
drie discourscomplexen vaak naast elkaar, en heeft het ene discourscomplex vaak een dominantere rol
dan het andere discourscomplex (De Boer et. al., 2008). Op deze manier spelen de discoursen een
belangrijke rol in de wijze waarop het EHS-beleid uiteindelijk wordt uitgevoerd, en liggen ze vaak ten
grondslag aan het specifieke type beleidsarrangement dat ontstaat (De Boer et. al., 2008, p. 36).
4.2
Beleidsarrangement Natura 2000
Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden door de lidstaten van de Europese Unie. In de
jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw constateerde de Europese Unie en de Verenigde Naties dat de
biodiversiteit sterk onder druk stond. Om de achteruitgaan een halt toe te roepen, werd het Natura
2000 netwerk opgesteld met als hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. In dit
verband is de afspraak gemaakt dat de lidstaten van de Europese Unie alle maatregelen nemen die
nodig zijn om een ‘gunstige staat van instandhouding’ van soorten en habitattypen van communautair
belang te realiseren. Een belangrijk instrument hiervoor is de uitvoering van de gebiedsgerichte
onderdelen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. (Ministerie van LNV, 2006, p. 9).
Natura 2000 is gebaseerd op de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn vormt de
basis voor het natuurinstandhoudingsbeleid van de EU en vormt de rechtsgrondslag voor het Natura2000 netwerk, om zo een ecologisch netwerk van natuurlijke gebieden die zijn aangewezen om de
meest kwetsbare habitats in Europa in stand te houden (Provinciale Milieufederaties, n.d.). De
Vogelrichtlijn werd in 1979 opgezet om alle in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden te
beschermen. In Nederland zijn 79 gebieden aangewezen als 'speciale beschermingszone (SBZ)',
gebieden waar bedreigde (trek-)vogelsoorten voorkomen en daarom beschermd moeten worden. Een
voorbeeld van een SBZ is zijn Waddeneilanden. Daarnaast bevat de Vogelrichtlijn andere regels om
vogels te beschermen, ook buiten de SBZ’s (Rijkswaterstaat, n.d.).
De Habitatrichtlijn, opgezet in 1992, heeft als doel om de biologische diversiteit te behouden
door het in stand houden van hun natuurlijke leefgebieden. Net als bij de Vogelrichtlijn dienen Europese
lidstaten SBZ's voor bedreigde dieren en planten aan te wijzen en die te handhaven. Ook bevat de
Habitatrichtlijn regels voor het beschermen van dieren en planten los van deze beschermingszones
(Rijkswaterstaat, n.d.). De gebieden die worden aangewezen als SBZ onder de Vogel- en
Habitatrichtlijnen worden samen als 'Natura 2000' aangeduid. Nederland kent in totaal 166 van deze
Natura 2000 gebieden, waarvan 162 op het land en 4 maritieme gebieden (Ministerie van EI&L, n.d.)
Uitgangspunten van het Natura 2000-beleid zijn dat de maatregelen worden uitgevoerd die
ecologisch nodig zijn om een achteruitgang van de kwaliteit van de habitats in de gebieden te
voorkomen, en om op den duur een gunstige staat van instandhouding te bereiken van de te
beschermen habitats en soorten in het netwerk. Volgens het Europees recht mogen de budgetten voor
beheer niet beperkend zijn voor het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen, die nodig zijn om
in het netwerk een gunstige staat van instandhouding tot stand te brengen. Wel is toegestaan dat een
lidstaat door beperkte budgetten pas later zijn bijdrage levert aan een gunstige staat van
instandhouding (PBL, 2011a). Er is voor Natura 2000 vanuit Europa geen ‘eindtijd’ gesteld waarop de
instandhoudingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd. Dat is aan de lidstaten zelf om te bepalen.
Zolang de kwaliteit van het gebied in de tussentijd er maar niet op achteruit gaat.
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De Habitatrichtlijn verplicht de Europese lidstaten om maatregelen te treffen die de verslechtering in
Natura 2000-gebieden tegengaan en ecologische knelpunten aanpakken. De belangrijkste ecologische
knelpunten bij de instandhouding zijn milieudruk, ontstaan door vermesting en verdroging, en
ruimtedruk, ontstaan door versnippering en onvoldoende grote leefgebieden. Daarnaast zijn verstoring
door intensieve bodemberoerende visserij en recreatie knelpunten. Een extra knelpunt kan ontstaan
wanneer geld voor gebiedsbeheer wegvalt, want ongeveer de helft van de habitattypen is van
middelmatig tot veel beheer afhankelijk. Het veranderende klimaat vormt een additionele factor, die
mede tot gevolg heeft dat effecten van milieu- en ruimtedruk sterker worden gevoeld (PBL, 2011a, p. 9).
Wat betreft de instandhouding en bescherming van de natuurgebieden is Natura 2000 strikter dan de
EHS. Hierdoor is er tegen Natura 2000 veel weerstand, waardoor de implementatie van de Natura 2000
richtlijnen wordt belemmerd en bemoeilijkt.
Binnen Natura 2000 spelen op Europees niveau andere actoren, hulpbronnen, spelregels en
discoursen mee dan op nationaal niveau, en ook bij lidstaten onderling kunnen de vier dimensies wat
betreft Natura 2000 zeer verschillend zijn. Dit omdat elke lidstaat op zijn eigen manier invulling mag
geven aan het realiseren van de Natura 2000-doelen. In Nederland is deze invulling geconcretiseerd in
het beheerplan, dat voor elk Natura 2000 gebied wordt opgesteld. Alvorens er een beheerplan kan
worden opgesteld, moet het gebied worden aangemeld bij de Europese Unie door de Rijksoverheid. Dit
gebeurt door middel van een aanwijzingsbesluit. Zodra het aanwijzingsbesluit is vastgesteld, kan het
beheerplan worden opgesteld dat vervolgens weer kan worden vastgesteld. In onderstaande
subparagrafen zal de Nederlandse versie van de implementatie van de Natura 2000-richtlijnen centraal
staan.
4.2.1 Actoren en coalitie
Onder de dimensie actoren en coalities vallen de ‘spelers’ die meedoen aan het beleidsproces (Arts &
Tatenhove, 2002). Het is in de meeste gevallen de taak van de provincie om het beheerplan om te
stellen. Zij zoeken in de context van het beheerplan vervolgens actoren uit die worden betrokken bij het
opstellen van het beheerplan en advies mogen geven. Dit is ook wettelijk verplicht en staat in
Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet geeft aan dat het beheerplan voor een Natura 2000-gebied
wordt opgesteld met alle betrokken partijen die een natuur- of ander belang vertegenwoordigen in het
gebied (Ministerie van LNV, 2005a, p. 3). Vaak zijn dit vertegenwoordigers van milieuorganisaties,
landbouw- en tuindersorganisaties, de recreatiesector en de ondernemingssector (persoonlijke
communicatie, 16 mei 2011 en 28 mei 2011). Deze actoren hebben vaak een adviserende rol en dienen
om het draagvlak van het beheerplan verder te vergroten. De Rijksoverheid, en dan de ministeries van
Defensie, Infrastructuur en milieu en EI&L, stellen soms ook beheerplannen op. De belangrijkste taak die
de Rijksoverheid echter vervult is die van financier en het goedkeuren van de
ontwerpaanwijzigingsbesluiten en beheerplannen. Daarnaast meldt zij ook de gebieden aan bij de EU.
Bij het aanwijzen van gebieden waren er ook inspraakmomenten, waarbij belanghebbenden hun mening
konden geven over de aanwijzing (Beunen, 2010, p. 109). De gemeenten spelen geen actieve rol bij
Natura 2000, al moeten zij de natuur uiteindelijk verankeren in het bestemmingsplan als deze
gerealiseerd is, net zoals het geval is bij de EHS (WUR, n.d.).

Afstemming natuurbeleid in Nederland| 26

3.2.2 Hulpbronnen
Onder hulpbronnen verstaat men de middelen die gebruikt kunnen worden om het beleid uit te voeren,
en de allocatie van deze middelen bepaalt als het ware de verdeling in macht onder de betrokken
actoren (Van Tatenhove et al., 2000).
De belangrijkste juridische hulpbron die uitvoerders ter beschikking hebben is artikel 19 van de
Natuurbeschermingswet (Nbw). Met deze wet heeft de overheid een middel in handen waarmee men
kan sturen op het tegengaan van ongewenst beheer. In de Natuurbeschermingswet van 1998 wordt ook
het kader van het beheerplan aangegeven. Dit in het Programma van Eisen, waarin de procedurele en
inhoudelijke eisen staan uitgewerkt (Ministerie van LNV, 2005a, p. 11). Verder kan ook het beheerplan
worden gezien als een semi-juridische hulpbron. Het beheerplan is juridisch namelijk niet bindend en
dus niet via de rechter afdwingbaar, maar beschrijft wel de beheers- en instandhoudingsmaatregelen
waarop grond van uiteindelijk het natuurgebied zal worden beschermd. En deze vormen weer de basis
van de vergunningverlening, die weer is geregeld via artikel 19 van de Natuurbeschermingswet
(Broekmeyer et. al. 2007, p. 24).
Financiële hulpbronnen die te onderscheiden zijn kunnen zowel van Nederlandse als Europese
afkomst zijn. Vanuit Nederland is net als bij de EHS, het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) een
belangrijke financiële hulpbron. Vanuit de Europese Unie kan Nederland aanspraak maken op de
volgende subsidieregelingen: POP2, LIFE+ en de structuurfondsen. Het POP2-programma is het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. POP2 staat dan ook voor plattelands
ontwikkelingsprogramma. De twee staat voor de tweede termijn van 2007-2013, waarin men
momenteel zit (Regiebureau POP, 2008, p. 5). Het LIFE+-programma, is de opvolger van het LIFE Natura
programma, en is gericht op de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie
van het Europese natuur- en milieubeleid en van de wetgeving op dit gebied (Agentschap NL, 2011). De
structuurfondsen van de EU bestaan uit het cohesiefonds, voor de armste regio’s in de EU, het Europees
sociaal fonds (ESF) gericht op bijvoorbeeld het bestrijden van werkloosheid en het Europees fonds voor
regionale ontwikkeling (EFRO), dat ingezet kan worden voor Natura 2000 (Rijksoverheid, n.d.). Het
aanvragen van subsidie vanuit Europa is echter niet zo eenvoudig, aangezien de eisen streng zijn en
alleen het LIFE+ specifiek gericht is op natuur. Er is dus de nodige ‘creativiteit’ nodig om geld vanuit
Europa binnen te halen (Broekmeyer, 2007, p. 11). Daarnaast zijn sommige Europese subsidies al
ondergebracht in Nederlandse budgetten. Zo zijn bijvoorbeeld de inkomsten vanuit het POP2programma al ondergebracht in het ILG.
4.2.3 Spelregels
Onder spelregels vallen de formele en informele regels die gelden in het beleidsdomein. Onder formele
regels kunnen de wetten en andere juridische bepalingen die van toepassing zijn op het beleid worden
verstaan, en onder informele regels de regels die de ‘guideline’ vormen waarmee gunstige
omstandigheden worden gecreëerd voor het voeren van beleid (Van Tatenhove et al., 2000, p. 61).
Vanuit de Europese Unie zijn er enkele formele regels die door Nederland moeten worden
geïmplementeerd. De twee belangrijkste hiervan zijn de Vogelrichtlijn uit 1979, Directive 2009/147/EC ,
en de Habitatrichtlijn uit 1992, Directive 92/43/EEC, die samen het fundament vormen voor het Natura
2000 beleid. Deze Europese bepalingen zijn in de Nederlandse wetgeving overgenomen en
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geformaliseerd in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet (Van der Zouwen & van
Tatenhove, 2002, p. 20).
De Flora- en Faunawet uit 2002, waarin de bescherming van bedreigde soorten flora en fauna
staat vastgelegd, komt voort uit de Natura 2000 richtlijnen. Tevens bundelt deze wet oude bepalingen
op het gebied van bescherming van bedreigde soorten. De Flora- en Faunawet maakt het mogelijk een
landschapselement of object aan te wijzen als beschermde leefomgeving. De provincie is hiervoor het
bevoegde gezag. Deze mogelijkheid is in de wet opgenomen om locaties die van groot belang zijn voor
het voortbestaan van een planten- of
diersoort te beschermen. Daarnaast
kent de Flora- en Faunawet de
zorgplicht, wat inhoudt dat er
voldoende zorg in acht moet worden
genomen voor in het wild levende
dieren en planten. Om helder te
krijgen wat “voldoende zorg” is, wordt
er gewerkt met gedragscodes. Deze
gedragscodes
worden
door
beheerders
en
beschermingsorganisaties gezamenlijk opgesteld, en
vervolgens door het Ministerie van
EL&I goedgekeurd (Natuurbeheer,
2011).
De Natuurbeschermingswet
uit 1998 vloeit ook voort uit het de
Europese VHR-bepalingen, en regelt
de bescherming van de natuur en
geeft deze een wettelijke basis, zoals
al naar voren kwam in de voorgaande
subparagraaf ‘hulpbronnen’. Deze wet
concretiseert Natura 2000
in
Nederland door het verplichten tot het
opstellen van een beheerplan voor elk
Natura 2000 gebied in Nederland.
Daarnaast verplicht deze ook, om
Figuur 8: Afwegingskader vergunningverlening Natura 2000 (Regiebureau
andere actoren bij het opstellen van
Natura 2000, 2010)
het beheerplan te betrekken. In het
beheerplan is aangegeven welke beleids- en beheersmaatregelen nodig zijn om de
instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten in het betreffende gebied te realiseren en
hoe een en ander zich verhoudt tot andere vormen van bestaand gebruik. In de beheerplannen worden
de instandhoudingsdoelstellingen in omvang, ruimte en tijd nader uitgewerkt (Ministerie van LNV,
2005a, p. 7). De drie functies die een beheerplan heeft zijn het omschrijven van de
instandhoudingsdoelstellingen, het vaststellen van de instandhoudingsmaatregelen en het regelen van
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de bescherming van de Natura 2000-gebieden. De bescherming van de Natura 2000 gebieden wordt in
het beheerplan geconcretiseerd door aan te geven welke activiteiten mogen plaatsvinden binnen het
gebied, welke activiteiten niet, en voor welke activiteiten in uitzonderingssituatie en na een
habitattoets, een vergunning moet worden aangevraagd. Daarmee vormt het beheerplan het
afwegingskader voor de vergunningverlening en schept deze duidelijkheid voor beheerders, gebruikers
en belanghebbenden (Ministerie van LNV, 2005a, p. 8). Bij Natura 2000 gebieden geldt vanuit de
Europese Unie dat er geen verslechtering mag optreden binnen de natuurgebieden. De kwaliteit van
een natuurgebied mag dus onder geen beding achteruit gaan, waardoor de bescherming van Natura
2000 veel strikter en strenger is dan die van de EHS. Vandaar dat er ook wel vaker wordt gesproken over
een ‘strikt nee-tenzij regime’, als strengere tegenhanger van het ‘nee-tenzij regime’ bij de EHS (Milieuen Natuurplanbureau, 2005, p. 23). Dit betekent ook dat activiteiten die een waarschijnlijk een negatief
effect zouden kunnen op de kwaliteit van de natuurlijke habitats of een significant verstorend effect
zouden hebben op het gebied, niet toegestaan zijn (Regiebureau Natura 2000, 2010). Concreet betekent
dit dat zelfs bij natuurbeheer vergunningen moeten worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het
omkappen van bomen, en dat er bewijslast moet zijn dat deze activiteit niet belastend is, omdat anders
geen vergunning kan worden afgegeven. In het figuur 8 staat afgebeeld hoe het afwegingskader voor
vergunningverlening binnen Natura 2000 eruit ziet (een grotere versie is terug te vinden in bijlage 2). De
vergunningen die voor activiteiten in en rondom Natura 2000 gebieden moet worden verleend, worden
verstrekt door de provincie. Hierbij wordt ook rekeninggehouden met externe effecten die een negatief
effect kunnen hebben op de natuurgebieden. Hierdoor gelden vergunningen niet alleen voor activiteiten
in natuurgebieden, maar ook voor activiteiten naast de natuurgebieden, de zogenaamde externe
werking (Regiebureau Natura 2000, n.d.). Ook geldt een vergunningsplicht voor bestaand gebruik. Dit
betekent dat concreet dat veehouders die binnen het Natura 2000-gebied een negatief effect hebben
op de instandhoudingsdoelstellingen, niet gevrijwaard zijn van de vergunningsplicht. De effecten van
deze bestaande activiteiten worden in het beheerplan getoetst en in het beheerplan wordt afhankelijk
van het effect van de activiteit op het natuurgebied bepaald of er voor deze activiteiten een
vergunningsplicht geldt of niet (Steunpunt Natura 2000, 2008).
De informele regels die betrekking hebben op het beleid rondom Natura 2000 zijn lastiger te
bepalen. Deze informele regels hebben namelijk betrekking op de interne dynamiek van actoren en zijn
vaak bij elk beheerplan weer anders. De informele regels zullen hier niet worden besproken, maar zullen
in hoofdstuk 5 terugkomen, als de praktijk wordt onderzocht.
4.2.4 Discours(en)
Onder discours verstaan we het ‘wezen’ van Natura 2000, het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan
het beleid en dat het beleid betekenis geeft (Arts & Tatenhove, 2002). Aan de grondslag van Natura
2000 kunnen meerdere discoursen worden onderscheiden.
Zo onderscheiden van der Zouwen en Tatenhove de ‘Wildernisdiscours’ als een belangrijke
institutionele discours waarop Natura 2000 is gebouwd (Van der Zouwen & Tatenhove, 2002, uit:
Boonstra, 2004, p. 66). Uit dit discours vloeit de opzet van een grootschalig natuurnetwerk, om de
‘eilandjes’ aan natuur te verbinden, voort. Dit discours ligt ook gedeeltelijk ten grondslag aan het EHS
beleid, waarbij ook getracht wordt de eilandjes natuur onderling te verbinden, al gaat dit bij de EHS
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meer vanuit een gebiedsperspectief, en bij Natura 2000 meer vanuit het habitatperspectief, waarbij de
fauna centraal staat.
Voor Natura 2000 was er natuurlijk ook al natuurbeheer in Nederland. Echter verschoof met
Natura 2000 de tendens van het ontwikkelen van natuur naar het beschermen van bestaande natuur.
Op deze verandering reageerden actoren op twee verschillende wijzen, die te onderscheiden zijn als het
‘Conserveringsdiscours’ en het ‘Natuurgerichte discours’ (Gerritssen, 2006, p. 37). Bij het
‘Conserveringsdiscours’ ligt de nadruk op het beperkt houden van de Europese richtlijnen. De nadruk ligt
op kernbegrippen als ‘haalbaar’, ‘betaalbaar’, ‘realistisch’ en ‘pragmatisch’ en op de sociaaleconomische gevolgen van de implementatie van de richtlijn. Het gaat om een discours waarbij het
behoud van de huidige situatie centraal staat en waar meer over risico’s, dan over kansen wordt
gesproken. Bij het ‘Natuurgerichte discours’ wordt er op een positievere manier gekeken naar Natura
2000 en staat het maximaliseren van ecologische potenties en juist het denken in kansen centraal
(Gerritssen, 2006, p. 37).
Momenteel valt bij de Rijksoverheid vooral het Conserveringsdiscours te onderscheiden. Dit
doordat de kaders van het Natura 2000 scherp zijn afgebakend en het motto heerst dat het vooral
realistisch, haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dit blijkt ook uit volgend citaat: ‘Zowel de formele
verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water als de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn worden in
Nederland strikt (doen wat moet) en langs realistische en haalbare lijnen geïmplementeerd’ (LNV,
2005b, p. 10). Met de huidige beleidstendens waarbij financiële hulpmiddelen voor het uitvoeren van
natuurbeheer ver worden teruggedraaid, kan men een discours onderscheiden waar men verder gaat
dan het Conserveringsdiscours. De sociaal-economische gevolgen van de implementatie van
natuurbeschermingsbeleid moeten zo veel mogelijk worden beperkt.
Tenslotte kan er nog een discours worden onderscheiden dat ten grondslag ligt aan de wijze
waarop Natura 2000 wordt uitgevoerd. Vanuit de Europese Unie is onder andere gesteld dat er ruimte
moet zijn voor participatie van betrokkenen (Beunen, 2010, p. 111). De mens moet centraal staan bij de
uitvoer van natuurbeleid, wat leidt tot een participatieve aanpak die terugkomt in het beheerplan. Op
deze manier is er sprake van multi-actor governance-benadering, waarbij de Rijksoverheid samenwerkt
met andere actoren. Er kan dus gesteld worden dat er een soort van ‘Participatiediscours’ vanuit Europa
te onderscheiden is, die doorwerkt in de wijze waarop Nederland invulling moet geven aan het Natura
2000-arrangement.
4.3 De dimensies samenvattend vergeleken
In paragraaf 4.1 en 4.2 zijn zowel het Natura 2000-arrangement en het EHS-arrangement geanalyseerd
door middel van de vier dimensies actoren en coalities, hulpbronnen, spelregels en discoursen van de
beleidsarrangementen-benadering. In paragraaf 4.1 is het beleidsregime EHS geanalyseerd. Samengevat
kwam hieruit naar voren dat de Rijksoverheid en de provincie vooral de kaders waarbinnen de EHS
gerealiseerd wordt vormen, en de gemeente de taak heeft deze daadwerkelijk te realiseren, door deze
vast te leggen in het bestemmingsplan. De belangrijkste financiële hulpbron is het ILG,
Investeringsbudget Landelijk Gebied, die de Rijksoverheid beheert en waarop provincies aanspraak
kunnen maken en de belangrijkste juridische hulpbron was het bestemmingsplan, waarmee de EHS een
wettelijke status krijgt en kan worden beschermd. De spelregels van de EHS worden gekenmerkt door
het ‘nee-tenzij regime’, en de discoursen die onderscheiden kunnen worden zijn ‘Natuurontwikkeling en
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maakbaarheid’, ‘Vermarkting en vermaatschappelijking’ en ‘Integraliteit, decentralisatie en
afrekenbaarheid’. Er ligt dus niet één discours ten grondslag aan de EHS, maar een combinatie van
meerdere discoursen, die vooral op regionaal niveau hun eigen invloeden uitoefenen op de uitvoering
van het beleid. Desalniettemin kan vanuit deze drie discoursen een hypothese worden geformuleerd
over de mate van interne passendheid van het beleidsarrangement EHS. Deze hypothese wordt gedaan
in hoofdstuk 5.
Verder is in paragraaf 4.2 het beleidsarrangement Natura 2000 geanalyseerd. Hier kwam uit
naar voren dat de provincie een belangrijke rol speelt en verantwoordelijk is voor het opstellen van de
meeste beheerplannen en betrekken van actoren bij dit proces. Ook de Rijksoverheid speelt een
belangrijke rol door de ontwerpaanwijzigingsbesluiten en beheerplannen goed te keuren en gebieden
aan te melden bij de Europese Unie. Verder speelt de gemeente weer een rol door de natuur op te
nemen in het bestemmingsplan, al is er bij Natura 2000 sprake van bestaande natuur, waardoor dit
vaker al opgenomen is in het bestemmingsplan. De belangrijkste juridische hulpbron die de uitvoerders
ter beschikking staat is artikel 19 van de Natuurbeschermingswet, waarin de kaders van het beheerplan
zijn opgenomen. Verder zijn de belangrijkste financiële hulpbronnen vanuit Nederland het ILG en vanuit
Europa voornamelijk het LIFE+ subsidieprogramma. De spelregels van Natura 2000 vanuit de EU worden
gevormd door de Vogel- en habitatrichtlijn, die samen de basis vormen voor het Natura 2000 beleid.
Deze bepalingen zijn in de Nederlandse wetgeving overgenomen en geformaliseerd in de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet, die de guideline vormen voor het beheerplan.
De spelregels van het Natura 2000-arrangement kunnen als zeer strikt worden getypeerd, aangezien
vergunningverlening alleen mag plaatsvinden als er bewezen kan worden dat activiteiten geen
significant negatief effect hebben op de kwaliteit van het natuurgebied. Tenslotte kan het
‘Wildernisdiscours’ worden onderscheiden als belangrijke institutionele discours waarop Natura 2000 is
gebaseerd. Daarnaast zijn er nog twee discoursen te onderscheiden die betrekking hebben op de
houding ten opzichte van natuurbehoud door het beschermingsregime Natura 2000 in Nederland,
namelijk het ‘Conserveringsdiscours’ en het ‘Natuurgerichte discours’. Bij het eerste discours ligt nadruk
op het beperkt houden van de Europese richtlijnen, terwijl bij het tweede discours het maximaliseren
van de ecologische potenties centraal staat. Er kunnen dus op ‘Nederlands’ niveau twee discoursen
worden onderscheiden die ten grondslag liggen aan de uitvoer van Natura 2000 in Nederland. Ook al is
er geen sprake van één overheersend discours, toch kan vanuit deze twee discoursen en de
‘Wildernisdiscours’ een veronderstelling worden geformuleerd over de mate van interne passendheid
van het Natura 2000-arrangement. Dit zal gebeuren in hoofdstuk 5.
Hiervoor staan beide beleidsarrangementen wat betreft bijzonderheden per dimensies kort
samengevat. In hoofdstuk 5 zal de analyse die gemaakt is in dit hoofdstuk worden gebruikt om vanuit de
discoursen naar de andere dimensies te kijken om vervolgens enkele conclusies te kunnen trekken over
de interne passendheid van beide beleidsarrangementen. Dit om vanuit de analyse van de interne
passendheid van beide arrangementen een analyse te kunnen doen van de externe passendheid tussen
beide arrangementen. Op die manier kan er uiteindelijk een uitspraak worden gedaan over de mate van
congruentie tussen het beleidsarrangement EHS en het beleidsarrangement Natura 2000.
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HFD 5 | Congruentie EHS en Natura 2000

Externe en interne passendheid vormen een belangrijke voorwaarde voor de stabilisering en
institutionalisering van beleid (Boonstra, 2004, p. 27). Zoals uit hoofdstuk 2 al naar voren kwam is er
sprake van interne passendheid als alle dimensies van een beleidarrangement op elkaar aansluiten en
kunnen worden begrepen vanuit één dominant discours. Bij externe passendheid gaat het er vooral om
dat het beleidsarrangement past in de institutionele omgeving die uit meerdere beleidspraktijken
bestaat. In het vorige hoofdstuk zijn beide beleidsarrangementen door middel van de vier dimensies van
de beleidsarrangementen-benadering geanalyseerd. In dit hoofdstuk zal door middel van deze analyse
de interne passendheid van beide arrangementen worden geanalyseerd. Dit door, zoals hierboven al
staat vermeld, vanuit de belangrijkste discoursen de andere drie dimensies, ‘actoren en coalities’,
‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’, te analyseren om te kijken of eigenschappen kunnen worden ‘begrepen’
vanuit dat heersende discours. Vervolgens zal gekeken worden in hoeverre de beleidskaders, verkregen
uit deze interne analyse van het EHS-arrangement en het Natura 2000-arrangement, elkaar overlappen.
Zo kan er uiteindelijk een uitspraak worden gedaan over de externe passendheid tussen beide
arrangementen in paragraaf 5.3, om vervolgens in paragraaf 5.4 conclusies te kunnen trekken over de
samenhang tussen de mate van congruentie van de EHS en Natura 2000 en de problemen bij de uitvoer
van natuurbeleid. Dit door de informatie verkregen uit de interviews mee te nemen in het onderzoek en
de knelpunten en afstemmingsproblemen tussen beide beleidsarrangementen te analyseren. Dit alles
zal leiden tot de conclusie en daarmee ook een antwoord op de hoofdvraag die centraal staat in dit
onderzoek, namelijk in hoeverre er sprake is van afstemming tussen beide beleidsarrangementen. Dit
antwoord zal gepresenteerd worden in hoofdstuk 6.
5.1.
Interne passendheid EHS
In paragraaf 4.1 is de EHS onderzocht door middel van de vier dimensies van de beleidsarrangementenbenadering. De informatie die hieruit naar voren kwam is samengevat in paragraaf 4.3
en zal in tabel 4 schematisch worden weergeven.
Dimensies
Actoren en coalities

Hulpbronnen

Spelregels
Discoursen

Belangrijkste eigenschappen EHS
Rijksoverheid en provincie vormen kaders
Rijksoverheid beheert ILG
Gemeente geeft wettelijke status d.m.v. bestemmingsplan
Financieel: Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), beheert
door de Rijksoverheid
Juridisch: bestemmingsplan, EHS verkrijgt wettelijke status
Nee-tenzij regime
Natuurontwikkeling en maakbaarheid
Vermarkting en vermaatschappelijking
Integraliteit, decentralisatie en afrekenbaarheid

Tabel 4: Samenvatting dimensies EHS
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Omdat er niet sprake is van één dominant discours dat ten grondslag ligt aan de EHS, maar meerdere
discoursen, is het lastig iets te zeggen over de interne passendheid van de EHS, omdat de dimensies
vanuit meerdere discoursen moeten worden begrepen. Desalniettemin is er getracht de interne
passendheid van het beleidsarrangement EHS te analyseren, dit door de dimensies vanuit alle drie de
discoursen te analyseren.
Het discours ‘Integraliteit, decentralisatie en afrekenbaarheid’, dat als één van de discoursen
kan worden onderscheiden dat ten grondslag ligt aan de wijze waarop het EHS-beleid wordt uitgevoerd,
gaat uit van een decentralisatie van taken en bevoegdheden in het natuurbeleid van de Rijksoverheid
naar de provincies. De provincie krijgt dus belangrijke taken overgeheveld en stelt ook de kaders op van
de EHS. Dat dit niet goed hoeft te werken, blijkt uit het feit dat er tussen provincies onderling nog wel
eens afstemmingsproblemen zijn. Zo blijkt dat prioriteiten bij provincies soms anders liggen, waardoor
grote interprovinciale stukken EHS niet goed uitgevoerd worden omdat de ene provincie er meer
aandacht aan geeft dan de ander (T. Elzinga, persoonlijke communicatie, 31 mei 2011). Dit komt de
uitvoer van grote verbindingszones, die een belangrijke rol spelen binnen de EHS, niet ten goede.
Verder is er bij het EHS-arrangement het discours ‘Vermarkting en vermaatschappelijking’ te
onderscheiden, dat inhoudt dat burgers, boeren en particulieren een grotere rol gaan spelen in de
uitvoering van het natuurbeleid, en dat natuur een economische waarde krijgt toebedeeld. Momenteel
is de Rijksoverheid de voornaamste financierder van de EHS middels het ILG, het voornaamste budget
voor de uitvoering van de EHS. Het is echter wel opvallend dat de Rijksoverheid de hoogte van het ILG
vaststelt en samen met de provincies de kaders vaststelt, terwijl zij niet gemoeid is met de uitvoering
van het beleid. Hierdoor kan er een discrepantie ontstaan tussen de kosten van het natuurbeleid en het
beschikbare budget. Bij een tekort aan financiële middelen zou de uitvoering en het beheer van EHS
kunnen worden belemmerd. Dit omdat bepaalde stukken EHS niet meer gerealiseerd kunnen worden
door een gebrek aan budget waardoor er geen aankoop benodigde stukken grond kunnen worden
aangekocht (G. Verschoor, persoonlijke communicatie, 27 mei, 2011).
Het belangrijkste dat opvalt in de analyse van de interne passendheid van het
beleidsarrangement EHS vanuit het discours ‘Integraliteit, decentralisatie en afrekenbaarheid’, is dat er
een discrepantie is tussen de actor die aangeeft waar de natuur komt, de actor die de natuur aankoopt
en beheert, en de actor die daadwerkelijk bepaalt of iets de status van natuur krijgt, en dus uiteindelijk
ook beschermd wordt, namelijk de gemeente. De gemeente speelt bij de implementatie van de EHS in
principe een cruciale rol door de natuur een wettelijke status te verlenen zodat deze ook daadwerkelijk
kan worden beschermd, maar zij is niet betrokken bij de uitvoer van het beheer en het vaststellen van
de natuurgebieden. Het zou dus kunnen zijn dat de Rijksoverheid bepaalt dat er ergens natuur moet
komen, de provincie de natuur gaat aankopen maar de gemeente niets vastlegt in zijn bestemmingsplan
en de natuur dus ook niet wettelijk beschermd wordt. De gemeente kan dan vergunningen uitgeven die
schadelijk kunnen zijn voor de natuur die de Rijksoverheid en de provincie in een bepaald gebied
hebben vastgelegd. Dit gebeurt soms ook in de praktijk en dan blijft de natuur landbouwgrond. Als de
planning is dat landbouw grond een natuurfunctie in de toekomst krijgt, dan kan dit vastgelegd worden
in het bestemmingsplan door B&W, maar dit wordt vaker niet gedaan (A. Ovaa, persoonlijke
communicatie, 14 juni 2011). Bij het discours ‘Integraliteit, decentralisatie en afrekenbaarheid’ staat
vooral de decentralisatie van taken van de Rijksoverheid naar de provincie centraal. Dit is dus in de
praktijk ook deels het geval, al blijft typerend dat een dergelijke belangrijke rol weggelegd is voor de
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gemeente, wat in principe wel een vorm van decentralisatie is, al hebben zij buiten deze taak weinig
andere taken als het gaat om het dirigeren en beheren van de EHS-gebieden.
De interne passendheid van het beleidsarrangement EHS kan als volgt worden getypeerd. Vanuit
het discours ‘Natuurontwikkeling en maakbaarheid’ valt de aanpak van de EHS van het aankopen en
inrichten van de natuur goed te verklaren. Vanuit het discours ‘Vermarkting en vermaatschappelijking’
kan het particulier beheer van natuurgebieden worden begrepen, al komt het particulier beheer in
verhouding maar weinig voor. Vanuit het discours ‘Integraliteit, decentralisatie en afrekenbaarheid’,
waarbij belangrijke taken rondom de EHS uitgevoerd worden door de lagere overheden dan de
Rijksoverheid, en hier dan met name de provincie, kan een grote mate van interne passendheid worden
toegekend aan het beleidsarrangement EHS. Dit ondanks het feit dat de Rijksoverheid een ontzettend
belangrijke rol blijft spelen binnen het EHS-arrangement en de gemeente een zeer belangrijke rol heeft
voor een actor die voor de rest weinig in te brengen heeft binnen het EHS-arrangement. Als
bovenstaande allemaal wordt meegenomen kan er gesteld worden dat er toch sprake is van een
redelijke interne passendheid binnen het EHS-arrangement, omdat vele uitwerkingen van het beleid
binnen de dimensies actoren, hulpbronnen en spelregels kunnen worden verklaard door middel van de
drie discoursen die ten grondslag liggen aan het EHS-arrangement.
5.2
Interne passendheid Natura 2000
In paragraaf 4.2 is het beleidsarrangement Natura 2000 onderzocht door middel van de vier dimensies
van de beleids-arrangementenbenadering. De informatie die hieruit naar voren kwam is samengevat in
paragraaf 4.3, maar is in tabel 5 schematisch weergeven.
Dimensies
Belangrijkste eigenschappen Natura 2000
Actoren en coalities

Hulpbronnen

Spelregels

Discoursen

Provincie verantwoordelijk voor opstellen van
meeste beheerplannen (samen met de
Rijksoverheid e.a. actoren)
Rijksoverheid keurt beheerplannen en
ontwerpaanwijzingsbesluiten goed
Rijksoverheid meldt gebieden aan bij de EU
Gemeente legt vast d.m.v. bestemmingsplan
Financieel: ILG beheert door de Rijksoverheid
LIFE+ vanuit de Europese Unie
Juridisch: artikel 19 van de
Natuurbeschermingswet
Vogel- en habitatrichtlijn
Natuurbeschermingswet 1998
Flora- en Faunawet (vormen beide guideline
beheerplannen)
Zeer strikt-tenzij regime
Wildernisdiscours
Conserveringsdiscours
Natuurgerichte discours
Participatiediscours

Tabel 5: Samenvatting dimensies Natura 2000
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Ook bij het Natura 2000-arrangement kunnen meerdere discoursen worden onderscheiden die ten
grondslag liggen aan Natura 2000. Hierdoor is het lastig om de interne passendheid van het Natura
2000-arrangement te analyseren, omdat de dimensies vanuit meerdere discoursen moeten worden
begrepen. Bij dit arrangement zal er vanuit het ‘Wildernisdiscours’, het ‘Conserveringsdiscours’, het
‘Natuurgerichte discours’ en het ‘Participatiediscours’ gekeken worden naar de andere dimensies. De
nadruk zal vooral komen te liggen bij het Wildernisdiscours en het Participatiediscours, omdat deze
discoursen betrekking hebben op de wijze waarop het Natura 2000-arrangement in Nederland wordt
uitgevoerd. Het Natuurgerichte- en het Conserveringsdiscours hebben meer betrekking op de wijze
waarop tegen Natura 2000 door betrokken actoren aangekeken wordt. Omdat het
Conserveringsdiscours en het Natuurgerichte discours vooral betrekking hebben op hoe actoren
reageren op de veranderende tendens binnen natuurbeleid, en niet over hoe het Natura 2000 beleid in
Nederland wordt vormgegeven, is het lastig vanuit deze twee discoursen te werken, vandaar dat de
nadruk op de andere twee discoursen zal komen te liggen. In deze paragraaf is getracht de interne
passendheid van het beleidsarrangement Natura 2000 te analyseren, dit door naar de kenmerken van
het Natura 2000-arrangement te kijken vanuit de vier discoursen.
Vanuit het Wildernisdiscours valt te begrijpen dat de juridische kaders van Natura 2000 vrij strikt
zijn en weinig ruimte bieden, want het beschermen van de bestaande natuur staat centraal, niet het
aankopen of ontwikkelen van nieuwe natuur. Dit in tegenstelling tot het EHS-arrangement. Ondanks de
striktheid van de regels en dus de beperkte juridische speelruimte, worden toch actoren betrokken bij
het opstellen van het beheerplan. Hierdoor is het logisch dat er discoursen als het Conserveringsdiscours
als reactie hierop zijn. Het strikte karakter van de regelgeving sluit wel aan bij het Wildernisdiscours,
maar de strikte regels en de inspraak van actoren sluiten minder goed op elkaar aan. Immers, wat valt er
in te spreken als de ruimte waarbinnen de discussie gevoerd kan worden maar beperkt is? Dat deze
participatie niet goed uitpakt, blijkt wel uit de weerstand die er tegen Natura 2000 is vanuit
verschillende actoren. Dat er negatief wordt gekeken naar het beheerplan en de invulling hiervan valt te
begrijpen vanuit het Conserveringdiscours. Dit discours wil namelijk het aantal Europese richtlijnen
beperkt houden. Zo wordt Natura 2000 vaak door betrokken actoren ervaren als iets wat opgelegd
wordt, en waar we hier in Nederland maar mee moeten omgaan. Toch zijn niet alle actoren negatief
over Natura 2000, dat blijkt wel uit het bestaan van het Natuurgerichte discours, dat in Natura 2000 juist
kansen ziet.
Deze verschillen in discoursen onder actoren die betrokken waren bij het opstellen van
beheerplannen, uitten zich in discourscoalities. Bij deze discourscoalities zoeken actoren met een zelfde
idee over een bepaald onderwerp elkaar op (Hajer, 2006). Er kon in de praktijk bij de adviesgroepen een
onderscheidt worden gemaakt van sociaal-economisch georiënteerde actoren en natuurgerichte
actoren. Het discours dat gedeeld werd door de sociaal-economische actoren kan worden getypeerd als
het Conserveringsdiscours. Deze actoren zijn in principe zeer kritisch over het Natura 2000-arrangement
en de uitwerking van instandhoudingsdoelstellingen op hun belangen. Bij de natuurgerichte coalities kan
er een Natuurgerichte discours worden onderscheiden die gedeeld wordt door de actoren in deze
discourscoalitie. Coalities werden binnen adviesgroepen vooral gebruikt om strategieën te bepalen en
gedeelde ideeën over natuurbescherming kracht bij te zetten (T. Elzinga, persoonlijke communicatie, 27
mei, 2011). Daarnaast speelde kennis van het gebied en expertise op voornamelijk juridisch vlak een
belangrijke rol bij de inspraak in het beheerplanproces.
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Wat vanuit het Participatiediscours op valt is dat de provincie, net als bij de implementatie van de EHS,
een prominente rol speelt in het uitvoeren van het beleid en dat de Rijksoverheid wederom de macht
heeft over de financiële middelen. Anders dan bij de EHS zijn ook andere actoren betrokken bij opstellen
van het beheerplan, al is het aan de provincie om de juiste vertegenwoordigers voor dit proces er bij te
betrekken. Deze actoren hebben dan vrijwel altijd een adviserende rol. De mate van participatie door
andere actoren buiten de overheid is laag. Zij geven alleen advies, maar beslissen niet mee of oefenen
een andere ‘hogere’ vorm van participatie uit. Daarnaast bepaalt de provincie welke partijen
participeren. Hierdoor kan het zijn dat actoren worden uitgesloten van het participatieproces. Dit hoeft
echter niet per se negatief te zijn. Zo blijkt dat de juiste actoren meestal al benaderd zijn, en dat actoren
die toch willen participeren en daar goede redenen toe hebben, ook worden toegelaten tot het proces.
De adviesgroepen zijn volgens betrokkenen meestal al meer dan groot genoeg (T. Elzinga, persoonlijke
communicatie, 31 mei, 2011). Of de participatie werkt, valt echter te bezien. Door de grote mate van
abstractie binnen de regels van Natura 2000, is het vaak onduidelijk voor betrokken actoren wat wel en
wat niet toegestaan is binnen een gebied. Het is de taak om deze abstractie binnen het beheerplan te
verduidelijken en instandhoudingsdoelstellingen te concretiseren en meetbaar te maken (J. van der
Vegte, persoonlijke communicatie, 16 mei, 2011). Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het
gevaar van deze concretisering en de negatieve gevolgen hiervan, zijn afhankelijk van hoe abstract of
juist hoe gedetailleerd de instandhoudingsdoelstellingen worden gemaakt. Als de doelstellingen te
abstract blijven, veroorzaakt dit onzekerheid bij de betrokken actoren. Dit leidt tot defensief gedrag, dat
de implementatie van het Natura 2000-arrangement niet ten goede komt. Als de doelstellingen of
Natura-gebieden zelf te gedetailleerd worden geformuleerd of worden afgebakend, heeft dit juist het
effect dat de Natura 2000-gebieden als het ware op slot komen te zitten (J. van der Vegte, persoonlijke
communicatie, 15 mei, 2011). Hierdoor blijft er te weinig ruimte over om binnen de gebieden te
compenseren, waardoor de invloed van externe effecten sneller significant is voor het natuurgebied. Dit
zal er toe leiden dat er voor minder zaken vergunningen worden verleend, waardoor betrokken actoren
tegen het beleid zullen zijn en het draagvlak voor het beleid klein is. Het is dus van belang dat binnen
het beheerplan een goede balans kan worden gevonden tussen de abstract en gedetailleerd, zodat er zo
weinig mogelijk weerstand tegen is.
De interne passendheid van het beleidsarrangement Natura 2000 kan dus als matig worden
getypeerd. Dit komt vooral door de zeer uitlopende invloeden van het Wildernisdiscours en het
Participatiediscours op het arrangement. Door het Wildernisdiscours is er sprake van zeer strikte
regelgeving binnen het Natura 2000-arrangement, die daarnaast ook vrij abstract is. Dit abstractieniveau
moet in het beheerplan verder worden geconcretiseerd. Bij het opstellen van dit plan zijn meerdere
actoren betrokken, die door de strenge regelgeving binnen vrij strikte kaders inspraak hebben op deze
concretisering van de instandhoudingsdoelstelling. De inspraak van actoren strookt met het
Participatiediscours, maar is tegenstrijdig met de strenge regelgeving van het Natura 2000-arragement,
voortgekomen uit het Wildernisdiscours. Dit allemaal meegenomen kan er gesteld worden dat er sprake
is van een matige interne passendheid binnen het Natura 2000-arrangement, omdat er vooral een groot
verschil is tussen de dimensie spelregels en de dimensie actoren, door de grote tegenstelling in discours
die ten grondslag ligt aan het Natura 2000-arrangement. Dit speelt de werkbaarheid van het beheerplan
parten.
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5.3
De interne passendheid van Natura 2000 en de EHS: verschillen en overeenkomsten
In voorgaande paragraaf is de interne passendheid van het EHS-arrangement en van het Natura 2000arrangement geanalyseerd. Hieruit kwam de conclusie dat er binnen het EHS-arrangement sprake is van
een redelijke interne passendheid, en bij het Natura 2000-arrangement van een matige interne
passendheid. In deze paragraaf zullen de overeenkomsten en verschillen tussen beide arrangementen
worden geanalyseerd. In tabel 6 staan de overeenkomsten en verschillen tussen het EHS-arrangement
en het Natura 2000-arrangement samengevat.
Beleidskaders

Overeenkomsten EHS en Natura Verschillen EHS en Natura 2000
2000

Actoren en coalities

Provincie en Rijksoverheid
leidende rol
Rijksoverheid bepaalt
budget (ILG)
Gemeente legt de natuur
vast in het bestemmingsplan

Wel inspraak actoren bij
Natura 2000, niet bij de EHS

Hulpbronnen

Beide regimes worden
gefinancierd door het ILG

Natura 2000 kent ook LIFE+
EU-subsidieregeling(en)
Juridisch hulpmiddel EHS is
voornamelijk
bestemmingsplan
Juridisch hulpmiddel Natura
2000 is voornamelijk de
Natuurbeschermingswet
Natura 2000-regime strikter
dan het EHS-regime
Natura 2000 kent de Nbw,
VHR-richtlijn en de Flora- en
Faunawet
Natura 2000 meer
natuurbehoud
(wildernisdiscours)
EHS staat maakbaarheid van
natuur centraal.
Natura 2000 kent
participatiediscours, reactie
daarop te onderscheiden in
twee discoursen
EHS verder ook nog
vermarkting en
decentralisatie

Spelregels

Discoursen

Tabel 6: Overeenkomsten en verschillen EHS en Natura 2000
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Wat opvalt, is dat er bij beide arrangementen grote overeenkomsten zijn bij de dimensie actoren en
coalities en de dimensie hulpbronnen. Zo hebben bij beide arrangementen de Rijksoverheid en de
provincie een leidende rol bij het opstellen van de beleidskaders waarbinnen de EHS en Natura 2000
moeten worden gerealiseerd en legt de gemeente deze natuur vast in het bestemmingsplan. Bij de
dimensie hulpbronnen zit de overeenkomst vooral op financieel gebied, aangezien beide
arrangementen voor het grootste deel gefinancierd worden door de Rijksoverheid en de subsidies
hiervoor afkomstig zijn uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De verschillen tussen beide
arrangementen zitten met name in de spelregels en de discoursen, die geen directe overeenkomst
vertonen. Bij de spelregels uit dit zich in een verschil in strengheid van de spelregels. Zo is het EHSarrangement veel minder strikt dan het Natura 2000-arrangement en wordt het laatstgenoemde
arrangement wettelijke beschermd door de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Bij de
dimensie discoursen valt op dat er verschillende discoursen ten grondslag liggen aan beide
arrangementen. Door deze verschillen tussen de discoursen, krijgen beide arrangementen een andere
invulling, waardoor beide arrangementen weer anders worden uitgevoerd.
Een belangrijk verschil tussen beide arrangementen komt naar voren bij de dimensie spelregels.
Zo zijn deze bij het Natura 2000-arrangement veel strikter dan bij het EHS-arrangement. Dit valt te
verklaren uit het feit dat er twee verschillende discoursen aan beide arrangementen ten grondslag
liggen, namelijk het Wildernisdiscours bij Natura 2000 en het discours van Natuurontwikkeling en
maakbaarheid bij de EHS. Omdat er bij het EHS-regime wordt uitgegaan van de maakbaarheid van de
natuur, kunnen gronden worden omgezet in natuur en kan natuur dus worden vervangen. Deze
opvatting is er niet bij het Natura 2000-regime. Vanuit het Wildernisdiscours wordt vooral gekeken naar
de bestaande natuur, en moet deze ook zo goed mogelijk worden beschermd en behouden. Dit heeft als
gevolg dat er een groot verschil in spelregels is tussen beide arrangementen. Zo is er bij de EHS geen
sprake van externe werking en bij Natura 2000 wel. Door deze externe werking en de
instandhoudingsdoelstellingen, mag er geen verslechtering optreden in een natuurgebied. Hierdoor is
er, als de natuurgebieden niet robuuster worden gemaakt om ze als het ware bestand te maken tegen
negatieve invloeden van buitenaf, weinig mogelijk in de omgeving van een Natura 2000 gebied, omdat
een verslechtering in het natuurgebied door deze externe effecten al snel kan optreden (J. van der
Vegte, persoonlijke communicatie, 16 mei, 2011). Daarnaast werkt dit verschil in striktheid door in de
vergunningverlening. De EHS is veel minder strikt dan Natura 2000, waardoor bij de EHS makkelijker
vergunningen worden verleend voor activiteiten in en rondom de natuurgebieden dan bij het Natura
2000-arrangement. Daarnaast worden deze vergunningen voor Natura 2000 en de EHS ook door
verschillende actoren verleend. Zo worden de vergunningen die met Natura 2000 samenhangen door de
provincie verleend, en de vergunningen die met de EHS samenhangen door de gemeente.
Een ander groot verschil tussen het EHS-arrangement en het Natura 2000-arrangement zit in het
feit dat er bij Natura 2000 wel sprake is van een inspraak van betrokken actoren in het proces, terwijl er
bij de EHS geen actoren worden betrokken. Deze actoren moeten volgens de Natuurbeschermingswet
worden betrokken bij het beheerplanproces, wat mede komt door het belang dat de Europese Unie
hecht aan participatie van betrokkenen. Op deze manier komt ook het verschil in participatie tussen
beide arrangementen voort uit het verschil in spelregels die ten grondslag liggen aan het Natura 2000arrangement en het EHS-arrangement. Dit allemaal veroorzaakt door de verschillen in discoursen die
ten grondslag liggen aan beide beleidsarrangementen.
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Er is dus een relatief groot verschil tussen de beleidskaders van beide arrangementen, die voornamelijk
wordt veroorzaakt door het verschil in strengheid van de spelregels en het feit dat er bij Natura 2000arrangement wel actoren worden betrokken, en bij het EHS-arrangement niet. Desalniettemin zijn er
ook overeenkomsten tussen beide arrangementen, voornamelijk in de dimensie actoren en coalities en
hulpbronnen. In paragraaf 5.4 zal de externe passendheid en de mate van congruentie worden
getypeerd.
5.4
Externe passendheid en congruentie EHS en Natura 2000
In paragraaf 5.1 en 5.2 is de interne passendheid van beide arrangementen geanalyseerd en in paragraaf
5.3 zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide arrangementen onderzocht. In deze paragraaf
zal de externe passendheid en de mate van congruentie tussen de EHS en Natura 2000 centraal staan.
Als er sprake is van externe passendheid, spreekt men van congruerende beleidsregimes. Congruentie
van beleid is een gematigde variant van eenheid in beleid. Het begrip verwijst naar de mate waarin de
beleidslijnen van het natuurbeleid van de ene actor of bestuurslaag afgestemd of verenigbaar zijn met
de beleidslijnen van het natuurbeleid van een andere actor of bestuurslaag (Boonstra, 2004).
Congruentie hoeft dus niet te betekenen dat er sprake is van consensus (Selnes, Boonstra & Bogaardt,
2005, p. 9). Er kan echter wel gemeenschappelijk gehandeld worden, zonder dat er sprake is van
inhoudelijke overeenstemming tussen de actoren. Dit omdat de verschillende beleids- en
interpretatiekaders op elkaar zijn afgestemd (Selnes, Boonstra & Bogaardt, 2005).
Er is volgens de theorie pas sprake van externe passendheid tussen twee beleidsarrangementen
als er voldaan is aan een ‘goede’ afstemming tussen de arrangementen. Zoals al bleek is er sprake van
een overlap tussen beide beleidsregimes die zich ruimtelijk uit, aangezien bijna alle Natura 2000gebieden in EHS-gebieden vallen. Hierdoor wordt er in principe als er EHS-natuur wordt beschermd, ook
Natura 2000-natuur beschermd. In paragraaf 5.2 kwam naar voren dat er vooral grote verschillen zijn
tussen de dimensies discoursen en spelregels. Toch kan er, ondanks het verschil in strengheid in de
spelregels van beide arrangementen, worden gesproken van een redelijke congruentie tussen beide
arrangementen. De problemen die zich voordoen door de striktheid van Natura 2000, hebben in
principe geen invloed op de congruentie, maar zijn alleen van invloed op de interne passendheid van het
arrangement zelf. In de praktijk worden er weinig problemen ervaren door verschillen tussen beide
arrangementen (persoonlijke communicatie, 27 mei en 14 juni, 2011), wat ook wel een beetje aangeeft
dat de beleidskaders van beide arrangementen redelijk overeenkomen, en elkaar in ieder geval niet
belemmeren. Er zijn relatief grote overeenkomsten tussen beide arrangementen, voornamelijk in de
dimensie actoren en coalities en hulpbronnen, waardoor er gesproken mag worden van een redelijke
externe passendheid tussen de EHS en Natura 2000.
Een redelijke externe passendheid betekent dat er sprake is van een redelijke congruentie
tussen beide beleidsarrangementen. Er is geen sprake van een zeer sterke congruentie, omdat er aan
beide arrangementen toch zeer verschillende discoursen ten grondslag liggen. Desalniettemin zijn beide
arrangementen, ondanks dat ze op bepaalde vlakken zeer verschillen, ook op een bepaald niveau
afhankelijk van elkaar om tot een succesvol natuurbeschermingsbeleid in Nederland te komen. Zo heeft
het schrappen van EHS gebieden tot gevolg dat Natura 2000 gebieden geïsoleerd komen te liggen.
Hierdoor verslechtert de kwaliteit van Natura 2000 gebieden, omdat fauna zich niet goed kan
‘bewegen’. Zo komen bepaalde habitatsoorten die ook door middel van Natura 2000 beschermd moeten
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worden, buiten Natura 2000 gebieden voor, zoals de Korenwolf in Zuid-Limburg. Als er te weinig
verbindingsstroken zijn tussen de Natura 2000-gebieden, dan doet de Korenwolf het niet goed, wat een
verslechtering betekent en dus in strijd is met de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000arrangement (A. Ovaa, persoonlijke communicatie, 14 juni, 2011). Een ander voorbeeld hangt samen
met de grondwaterstand, en is al eerder gepasseerd. Daarbij worden EHS-gebieden gebruikt om de
grondwaterstand van het Natura 2000-gebied op een goed niveau te houden, waardoor de kwaliteit van
het Natura 2000-gebied verbeterd (G. Verschoor, persoonlijke communicatie, 27 mei, 2011). Dit zijn
voorbeelden van de manieren waarop beide arrangementen ook aanvullend aan elkaar zijn en ze elkaar
op een bepaald niveau ook nodig hebben.
Toch kan de afstemming tussen Natura 2000 en de EHS beter. Dit door met name de
informatievoorziening en sfeer rondom natuurbeleid in Nederland te verbeteren, en ook de uitvoering
van beleid door verschillende actoren beter te coördineren, waaronder tussen de provincies zelf. Zo
blijkt de uitwerking van de beheerplannen in de vorm van het vergunningenkader in de praktijk wel eens
verschillend te zijn. Hierdoor worden in bepaalde provincies vergunningen makkelijker afgegeven dan in
andere provincies (T. Elzinga, persoonlijke communicatie, 31 mei, 2011). Dit leidt tot een discrepantie
van het beleid op interprovinciaal niveau. Een goede afstemming tussen provincies is van groot belang,
omdat natuurgebieden zich niet aan grenzen houden, en betrokkenen die op de grens wonen tussen
twee provincies hiervan de nadelige gevolgen ondervinden omdat ze met twee verschillende
vergunningenkaders geconfronteerd worden. Deze verschillen zorgen voor verwarring, wat de sfeer
rondom Natura 2000 niet ten goede komt.
5.5 Samenhang congruentie en problemen natuurbeleid
In paragraaf 5.4 is de congruentie tussen het Natura 2000-arrangement en het EHS-arrangement
getypeerd als matig. In dit onderzoek staat centraal of de problemen die er spelen bij de uitvoer van het
EHS en Natura 2000 beleid, ook veroorzaakt worden door de matige congruentie tussen beide
beleidsarrangementen. Om hierop een antwoord te kunnen geven, moeten eerst de problemen die
spelen bij deze arrangementen worden geanalyseerd. Dat zal in deze paragraaf gebeuren.
Uit de interviews met de betrokken actoren kwamen de volgende problemen naar voren die spelen bij
de uitvoer van natuurbeleid. Wat opviel was dat deze problemen vooral speelden bij het Natura 2000arrangement. Problemen die in de praktijk speelden bij de uitvoer van gebieden die zowel EHS- als
Natura 2000 zijn, waren onder andere:
- De vergunningverlening rondom Natura 2000-regelgeving en de verschillende soorten
vergunningen die nodig zijn vanuit de EHS en Natura 2000 (T. Elzinga, persoonlijke
communicatie, 31 mei, 2011).
- Het langzame proces van beheerplannen en de aanwijzingsbesluiten (J. van der Vegte,
persoonlijke communicatie, 16 mei, 2011)
- De negatieve sfeer rondom Natura 2000 (G. Verschoor, persoonlijke communicatie, 27 mei,
2011)
- De overdreven bureaucratie rondom de ontheffingverlening (A. Ovaa, persoonlijke
communicatie, 14 juni, 2011)
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-

De bewijslast die moet worden aangedragen voor het aanvragen van een vergunning, waaraan
hoge kosten zijn verbonden (Boskma, persoonlijke communicatie, 28 juni, 2011).
De belangrijkste problemen die spelen bij de uitvoer van natuurbeleid spelen voornamelijk rond de
vergunningverlening en worden met name veroorzaakt door het Natura 2000-arrangement. Zo is de
vergunningverlening rond Natura 2000 strikt en soms onduidelijk voor betrokkenen, omdat deze niet
goed weten welke vergunningen ze wel of niet moeten aanvragen. Daarnaast zijn vaak dure
onderzoeken nodig om aan te tonen dat een ingreep geen significant effect heeft op de natuur, wil er
een ontheffing worden verleend. Dit laatste speelt vooral sommige recreatieondernemers parten. De
opstellers van de beheerplannen noemen vooral problemen rondom het proces zelf die samenhangen
met de negatieve sfeer rondom Natura 2000 en het langzame proces. Door de negatieve sfeer wordt het
proces belemmerd, omdat betrokkenen minder coöperatief zijn, terwijl sommige betrokkenen wel
profijt hebben van natuurbescherming, zoals de recreatiesector (G. Verschoor, persoonlijke
communicatie, 27 mei, 2011). Het langzame proces zorgt er voor dat er veel onduidelijkheid is en de
uitvoering van natuurbescherming vertraagd, omdat het beheerplan niet definitief kan worden
afgerond, mede doordat de aanwijzingsbesluiten door de Rijksoverheid nog niet definitief zijn
vastgesteld. Dit brengt een ander nadeel met zich mee, dat samenhangt met de financiële hulpbron die
er voor de uitvoer van Natura 2000 en EHS beschikbaar is, namelijk het ILG. Het ILG heeft en tijdspad
van 2007 tot en met 2013. Omdat men nu bijna aan het einde is van de investeringsperiode,maar nog
maar aan het begin van de uitvoer van de Natura 2000 beheerplannen is er sprake van een discrepantie.
Als straks het proces dan weer op gang komt, geldt er een nieuwe budget, dat lager kan zijn dan het
budget dat er nu is, waardoor er te weinig financiële middelen zijn om het beleid uit te voeren. Verder
kost de vertraging van het proces extra financiële middelen, omdat er meer uren en kosten worden
gemaakt (J. van der Vegte, persoonlijke communicatie, 16 mei, 2011).
Een probleem dat wel kan worden teruggeleid naar de incongruentie tussen het EHSarrangement en het Natura 2000-arrangement is het feit dat er verschillende soorten vergunningen
moeten worden aangevraagd bij verschillende overheidslagen. Zo moeten vergunningen die
samenhangen met het EHS-arrangement worden aangevraagd bij de gemeente, en moeten
vergunningen die samenhangen met het Natura 2000-arrangement worden aangevraagd bij de
provincie. Dit zorgt voor onduidelijkheid, vooral omdat gemeenten vaak niet de expertise in huis hebben
om vragen rondom Natura 2000 te beantwoorden (J. van der Vegte, persoonlijke communicatie, 16 mei,
2011), en de informatieverlening over de Natura 2000-vergunningen niet optimaal is. Desalniettemin
wordt er aan gewerkt de afstemming tussen beide beter te maken, dit door de informatievoorziening
over het aanvragen van vergunningen te verbeteren (G. Verschoor, persoonlijke communicatie, 27 mei,
2011).
In dit hoofdstuk is de interne passendheid van beide arrangementen geanalyseerd, zijn de
overeenkomsten en verschillen tussen het EHS-arrangement en het Natura 2000-arrangement de revue
gepasseerd, is de externe passendheid tussen beide arrangementen en daarmee de mate van
congruentie bepaalt, die vervolgens weer is gekoppeld aan de problemen die er in de praktijk spelen bij
de uitvoer van beide arrangementen in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk
dat hierna komt en waarin de conclusie wordt gepresenteerd, zullen de hoofdvraag en de deelvragen
die in dit onderzoek centraal staan mede door de analyses van dit hoofdstuk worden beantwoord.
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HFD 6 | Conclusie, aanbevelingen en reflectie

In voorgaande hoofdstukken zijn de beleidsarrangementen Natura 2000 en EHS uiteengezet, is de
interne passendheid geanalyseerd van beide arrangementen, is de externe passendheid tussen beide
arrangementen geanalyseerd en is de congruentie van beide arrangementen onderzocht. In dit laatste
hoofdstuk zal de conclusie van dit onderzoek centraal staan en er zal er door middel van deze analyses
uit de vorige hoofdstukken getracht worden een antwoord te geven op de hoofdvraag die in dit
onderzoek centraal stond, namelijk in hoeverre de mate van congruentie tussen de
beleidsarrangementen EHS en Natura 2000 de problemen bij de uitvoer van natuurbescherming kan
verklaren. De conclusie in paragraaf 6.1 zal antwoorden geven op de hoofdvraag en de deelvragen. In
paragraaf 6.2 worden aanbevelingen gedaan om op basis van de conclusies van dit onderzoek, de
afstemmingsproblematiek aan te passen . De reflectie in paragraaf 6.3 blikt terug op de kwaliteit van het
onderzoek en doet aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
6.1 Conclusie deelvragen en hoofdvraag
In deze subparagraaf zal er antwoord worden gegeven op de vijf deelvragen en de hoofdvraag die in dit
onderzoek centraal stonden.
Deelvraag 1: Welke actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen spelen een rol bij de
beleidsarrangementen EHS en Natura 2000?
In hoofdstuk 4 zijn de actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen van het Natura 2000-arrangement
en het EHS-arrangement geanalyseerd. De belangrijkste eigenschappen van deze dimensies bij het EHSarrangement zijn terug te vinden in tabel 5, en de belangrijkste eigenschappen van deze dimensies bij
het Natura 2000-arrangement in tabel 6. Wat het meest opviel is dat bij beide arrangementen de kaders
werden aangegeven door de Rijksoverheid en de provincie. Verder speelde de gemeente een belangrijke
rol bij het EHS-arrangement door de natuur te verankeren in het bestemmingsplan. De spelregels van
het EHS-arrangement zijn als minder strikt te typeren dan die van het Natura 2000-arrangement. Beide
arrangementen maakten gebruik van het ILG als belangrijkste financiële hulpbron, al kan er bij het
Natura 2000-arrangement aanspraak worden gemaakt op de LIFE+ subsidieregeling van de Europese
Unie. Natura 2000 wordt wettelijk beschermd door middel van de Natuurbeschermingswet en de Floraen Faunawet. De EHS wordt beschermd door middel van het bestemmingsplan. Aan beide
arrangementen lagen ten slotte zeer verschillende discoursen ten grondslag, zoals bij Natura 2000 het
Wildernisdiscours, en bij de EHS het Natuurontwikkeling en Maakbaarheidsdiscours.
Deelvraag 2: In hoeverre zijn de dimensies binnen zowel de EHS als Natura 2000 goed op elkaar
afgestemd?
In paragraaf 1 en paragraaf 2 van hoofdstuk 5 zijn de interne passendheid van zowel het EHSarrangement als het Natura 2000-arrangement geanalyseerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat de
interne passendheid van het EHS-arrangement redelijk was, en de interne passendheid van het Natura
2000-arrangement matig. Het Natura 2000-arrangement werd als matig bestempeld, omdat er door de
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twee verschillende discoursen die ten grondslag liggen aan het arrangement een discrepantie was
tussen de strenge regels van het arrangement en de inspraak die actoren hebben bij het opstellen van
het beheerplan. Dit zorgt er mede voor dat de institutionalisering van het arrangement nog niet heel
groot is en er mede daardoor veel onduidelijkheid is over het arrangement bij betrokken actoren.
Deelvraag 3: Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de EHS en Natura 2000?
In paragraaf 3 van hoofdstuk 5 zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het EHS-arrangement en
het Natura 2000-arrangement naast elkaar gezet. De belangrijkste overeenkomsten tussen beide
arrangementen waren te vinden binnen de dimensie actoren en coalities, en de dimensie hulpbronnen.
Tussen de arrangementen zat een groot verschil op het vlak van de discoursen en spelregels die
kenmerkend waren voor de arrangementen. Zo waren de spelregels van het Natura 2000-arrangement
als veel strikter te typeren dan de spelregels van het EHS-arrangement. Bij de discoursen zat het
grootste verschil in het feit dat er bij de EHS van een maakbaarheid van de natuur wordt uitgegaan, dat
tot uitdrukking kwam in het Natuurontwikkeling en Maakbaarheidsdiscours. Bij het Natura 2000 gaat
het juist om het beschermen van de bestaande natuur, dat tot uitdrukking komt in het
Wildernisdiscours.
Deelvraag 4: In hoeverre is er sprake van congruentie tussen beide beleidsarrangementen?
In paragraaf 3 van hoofdstuk 5 is vervolgens de congruentie tussen beide beleidsarrangementen
geanalyseerd, op basis van de interne passendheid van paragraaf 5.1 en de verschillen en
overeenkomsten van paragraaf 5.2. Uit de analyse kwam naar voren dat de congruentie redelijk is. Dit
kwam vooral door de grote verschillen in arrangementen, die met name kwamen door het verschil in de
strengheid van de spelregels die beide arrangementen typeren en het verschil in participatieniveau van
beide arrangementen. Toch was de externe passendheid daar niet per se minder om. Dit omdat er in de
praktijk niet veel problemen tussen de EHS-arrangement en Natura 2000-arrangement werden ervaren,
maar vooral bij het Natura 2000-arrangement.
Deelvraag 5: Hoe en in hoeverre leidt de incongruentie tussen beide beleidsarrangementen in de praktijk
tot problemen bij de uitvoer van natuurbescherming in gebieden die zowel tot het EHS-regime en tot het
Natura 2000-regime horen?
Deze deelvraag is de laatste deelvraag van de vijf, en is een cumulatie van de voorgaande deelvragen en
werd geanalyseerd in paragraaf 4 van hoofdstuk 5. De problemen die te typeren zijn bij de uitvoering
van natuurbescherming waren onder andere de problemen rondom de vergunningverlening bij Natura
2000 en de EHS. De mate van incongruentie werd met name veroorzaakt door het verschil in striktheid
van de spelregels en het grote verschil in discoursen die ten grondslag liggen aan beide arrangementen.
Toch hoeft een incongruentie tussen twee arrangementen niet per se te leiden tot daadwerkelijke
problemen in de uitvoer. Op bepaalde vlakken bij de uitvoering van beide arrangementen bleken de EHS
en Natura 2000 elkaar juist aan te vullen.
De hiervoor behandelde deelvragen leidden uiteindelijk tot de hoofdvraag, die hier beantwoord zal
worden. De hoofdvraag luidde:
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In hoeverre kan de mate van congruentie tussen de beleidsarrangementen EHS en Natura 2000 de
problemen bij de uitvoer van natuurbescherming verklaren?
De mate van congruentie tussen het EHS-arrangement en het Natura 2000-arrangement kan worden
getypeerd als redelijk, en verklaart slechts een klein deel van de problemen die spelen bij de uitvoering
van beide arrangementen in dezelfde. De belangrijkste problemen bij de uitvoering van het natuurbeleid
worden voornamelijk veroorzaakt door het Natura 2000-arrangement, dat nog niet zo lang bestaat en
daardoor nog niet volledig geïnstitutionaliseerd is. Daarnaast is er door de striktheid van de regelgeving
en de onduidelijkheid rondom de regels nog veel weerstand tegen Natura 2000. Dat belemmert de
uitvoering van het beleid, mede doordat aspecten van het beleid steeds weer opnieuw worden bekeken
en bediscussieerd. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er nog steeds nergens een definitief
aanwijzingingsbesluit is en er daardoor ook geen definitief vastgesteld beheerplan bestaat.
Dat de EHS al langer bestaat en daardoor al meer geïnstitutionaliseerd is, betekent niet
automatisch dat dit beleid beter wordt uitgevoerd. Het sluitstuk van het EHS-beleid, het vastleggen
daarvan in het bestemmingsplan, lijkt nog nauwelijks van de grond gekomen. Daarom staan er grote
vraagtekens bij de vraag of de volledige realisatie van de EHS voor 2018 gaat gebeuren, vooral nu er
bezuinigd gaat worden op het ILG, het belangrijkste budget voor de uitvoering van de EHS en Natura
2000. Ook wordt de EHS herzien door de herijking die binnenkort plaatsvindt. Dit hoeft echter geen
verslechtering te betekenen van het arrangement. Het kan er ook voor zorgen dat de afstemming tussen
de EHS en Natura 2000 juist verbeterd, wat natuurlijk een positieve uitwerking heeft op de uitvoering
van het natuurbeleid.
6.2 Aanbevelingen
Om de problemen rond de uitvoering van natuurbeleid, en dan met name de EHS en Natura 2000, te
verbeteren, worden er vanuit dit onderzoek de volgende aanbevelingen gedaan. Zoals al bleek bestaan
de grootste verschillen tussen beide arrangementen voornamelijk op het vlak van de spelregels en de
discoursen die ten grondslag liggen aan beide arrangementen. De aanbevelingen die hier gedaan
worden, zullen dus ook gericht zijn op het verkleinen van de incongruentie tussen beide arrangementen
met betrekking tot deze dimensies. Op het vlak van spelregels moet er meer eenheid komen tussen
beide arrangementen. Dit betekent dat de spelregels op het gebied van striktheid meer op elkaar
afgestemd moeten worden, of dat de regels omtrent de vergunningverlening duidelijker moeten
worden voor actoren zodat de discrepantie geen problemen oplevert in de praktijk. Verder moet er een
discoursverandering plaatsvinden bij beide arrangementen. Zo moet er meer ‘goodwill’ gecreëerd
worden rondom Natura 2000, en moet er een positievere sfeer worden geschapen, zodat de negatieve
reactie die vanuit het Conserveringsdiscours invloed uitoefent op de interne passendheid van het Natura
2000-arrangement minder wordt. Om dit te bewerkstelligen zal allereerst de informatievoorziening
richting actoren en betrokkenen beter moeten worden. Onduidelijkheden en grote mate van abstractie
die onzekerheid veroorzaken bij actoren moeten worden vermeden, omdat deze een negatieve
uitwerking hebben op het proces. Daarnaast moet het tempo van de implementatie van het Natura
2000-arrangement omhoog. Besluiten worden te veel naar voren geschoven waardoor beleidsprocessen
te lang stil komen te liggen, dit omdat veel beslissingen worden herzien. Adviesgroepen die maar één
keer in de zoveel maanden bijeen komen werken niet, en actoren die aan dergelijke projecten
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deelnemen, zullen zich hierdoor ook niet serieus genomen voelen, wat zal leiden tot een negatieve sfeer
rondom het beleidsproces en het Natura 2000-arrangement. Tot slot moeten de discoursen die ten
grondslag liggen aan beide arrangementen worden herzien. Natuurbescherming moet in een breder
verband worden geplaatst, voornamelijk bij het Natura 2000-arrangement. Door de discoursen die zich
voornamelijk focussen op de ecologiekant van natuurbescherming breder te maken zodat er ook plaats
is voor sociaal-economische factoren, wordt de kans groter dat actoren bereidt zijn ‘iets in te leveren’.
Dit omdat ze, net zoals de EHS en Natura 2000 zelf ook werken, op een ander vlak gecompenseerd
worden. Dit kan door natuurbeschermingsprojecten ruimtelijk breder aan te pakken en de omliggende
gebieden ook een impuls te geven, bijvoorbeeld door de bescherming van een groot natuurgebied te
koppelen aan investeringen in het toerisme en recreatiesector binnen dezelfde regio.
6.3 Reflectie theorie en onderzoeksmethoden
In dit onderzoek is er gewerkt met de beleidsarrangementen-benadering van Van Tantenhove, Arts en
Leroy uit 2000 en het concept congruentie. De beleidsarrangementen-benadering gaf een uitgebreid
beeld van beide arrangementen, waardoor de interne passendheid en de externe passendheid, en
daarmee de congruentie tussen de arrangementen in dit onderzoek goed geanalyseerd konden worden.
Desalniettemin zaten er aan beide theorieën ook enkele haken en ogen. Zo speelt bij de
beleidsarrangementen-benadering het discours een belangrijke rol, maar als er meerdere verschillende
actoren bij een arrangement betrokken zijn, of als het beleid over een langere periode is gevormd, zijn
er meerdere dominante discoursen die hun invloed hebben uitgeoefend op het beleid. Dat maakt het
lastig om met deze theorie te werken, omdat op die manier veel eigenschappen van de dimensies
actoren en coalities, hulpbronnen en spelregels kunnen worden begrepen vanuit deze dominante
discoursen, terwijl dat niet automatisch betekent dat de interne passendheid van een arrangement
goed is. Discoursen kunnen immers onderling ook discrepant zijn.
Daarnaast laat de beleidsarrangementen-benadering bepaalde aspecten buiten beschouwing
die toch ook van invloed zijn op de mate van institutionalisering van een arrangement, zoals de
‘ouderdom’ van een beleidarrangement. Dat bleek in dit onderzoek wel, aangezien Natura 2000 een
stuk minder geïnstitutionaliseerd was dan de EHS. Logisch, aangezien de EHS ook al een stuk langer
bestaat en daardoor onder actoren meer als ‘gegeven’ wordt beschouwd. Natura 2000 is daarentegen
een relatief nieuw arrangement, dat letterlijk nog in de kinderschoenen staat. Het is niet vreemd dat er
bij Natura 2000 meer frictie is en dat zich hier meer problemen voordoen, omdat dit beleid nog geen tijd
heeft gehad om te institutionaliseren. Desalniettemin heeft de beleidsarrangementen-benadering
ervoor gezorgd dat ander belangrijke aspecten aan het licht kwamen en onderschat deze theorie de
invloed van discoursen niet, die ook in dit onderzoek een significante rol speelden.
Het begrip congruentie mist een duidelijke uitwerking met betrekking tot het verschil dat er kan
zijn tussen de congruentie in de praktijk en de theoretische congruentie. Zo kunnen arrangementen in
theorie heel congruent zijn, maar hoeft dat in de praktijk niet automatisch te betekenen dat deze
congruentie door betrokkenen ook benut en ervaren wordt. Dit kan liggen aan het feit dat de
informatievoorziening niet optimaal is, waardoor congruentie tussen arrangementen niet wordt erkend,
en dus ook niet wordt gebruikt. Er zou op dit vlak in de theorie een duidelijkere uitwerking moeten zijn
van het verschil in congruentie in theorie en congruentie in de praktijk.
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In dit onderzoek stonden twee case-gebieden centraal, namelijk de provincie Limburg en de provincie
Gelderland. Er zijn geen grote verschillen tussen beide provincies gebleken wat betreft de aanpak van
het Natura 2000 proces. Beide provincies werken met adviesgroepen met daarin de vertegenwoordigers
van betrokken actoren en gebruiken de input van deze adviesgroepen om het beheerplan vorm te
geven. Op zich is dit ook logisch, aangezien het consulteren van een adviesgroep bij het opstellen van
een beheerplan vastgelegd is in de Natuurbeschermingswet. Ondanks dezelfde aanpak, zijn er zeker wel
verschillen tussen provincies wat betreft de uitvoer van het Natura 2000-beleid, onder andere in de
vergunningenkaders die opgesteld worden. Desalniettemin heeft dit geen negatief effect gehad op het
de betrouwbaarheid van het onderzoek. In een vervolgonderzoek waarbij vooral het Natura 2000arrangement centraal staat, zou het wel aan te raden zijn om meerdere provincies te betrekken, om zo
de verschillen tussen provincies beter en uitgebreider te kunnen belichten. Verder heeft in dit
onderzoek de nadruk gelegen op het Natura 2000 beleid. Dit door de actoren die betrokken zijn bij het
opstellen van het beheerplan te interviewen. Hierbij is helaas geen gemeente aan bod gekomen, dit
doordat geen enkele gemeente betrokken is bij het opstellen van meerdere beheerplannen of op
provinciaal niveau. Hierdoor is hun kant van het verhaal onderbelicht geraakt. In een vervolgonderzoek
waarbij eenzelfde onderwerp centraal staat, zou dus ook meer aandacht moeten worden besteed aan
de rol van de gemeente. Een onderzoek naar de rol van gemeenten zou in principe zeer interessant en
zinvol zijn, omdat uit gesprekken met vooral natuurbeheerders naar voren kwam dat het verankeren
van natuur in bestemmingsplannen nog niet vlekkeloos verloopt. Daarnaast bleek ook dat gemeenten
vaak niet voldoende expertise in huis te hebben om echt mee te kunnen praten over natuurbeleid,
terwijl ze daarin een redelijk belangrijke rol vervullen.
Verder is het interessant om de implementatie van Natura 2000-richtlijnen in andere landen te
onderzoeken. Dit omdat we hier in Nederland veel zouden kunnen leren van de aanpak van andere
landen en de manier waarop zij Natura 2000 implementeren.
Ook zou een uitgebreide discoursanalyse naar de discoursen die ten grondslag liggen aan Natura
2000 aan te bevelen zijn. In dit onderzoek is daar geen ruimte voor geweest, maar dergelijke inzichten
zijn wellicht essentieel om de problematiek, die vooral rondom Natura 2000 speelt, goed te kunnen
begrijpen.
Vanuit de inzichten die zijn opgedaan in deze korte periode waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden
is het mijn mening dat, ondanks de negatieve sfeer, Natura 2000 zeer zeker kansen biedt en de natuur
én de mensen in Nederland er baat bij hebben. Het kijken naar natuurbescherming in Nederland met de
Natuurgerichte discours die in dit onderzoek de revue is gepasseerd, is zeer zeker een goed idee. Dit
omdat de EHS en Natura 2000 elkaar zouden kunnen versterken, waardoor natuurgebieden in
Nederland robuuster worden en de bescherming van deze gebieden beter is. Dit wordt echter in de
praktijk nog te weinig gedaan. Hopelijk leiden de inzichten die dit onderzoek biedt mogelijkheden om de
congruentie tussen de EHS en Natura 2000 te vergroten, waardoor beide arrangementen in de praktijk
beter tot hun recht komen.
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Bijlage 1: Geïnterviewden en interviewguide

Geïnterviewden:
Jan-Willem van der Vegte, Provincie Gelderland, 16 mei 2011, Arnhem
Guido Verschoor, Provincie Limburg, 27 mei 2011, Maastricht
Tjerk Elzinga, LTO Noord, 31 mei 2011, Arnhem
Arjan Ovaa, Stichting het Limburgse Landschap, 14 juni 2011, telefonisch
Monique Boskma, Regiegroep Recreatie & Natuur, 28 juni 2011, telefonisch
Interviewguide:
In dit onderzoek staat de afstemming tussen de natuurbeschermingsregimes de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 in Nederland centraal. Nederland kent een grote diversiteit aan
natuurrichtlijnen die de natuur en diversiteit van flora en fauna in Nederland moet beschermen. De
natuurbeschermingsregimes hebben vaak een andere oorsprong, en zijn soms qua inhoud en ideeën
verschillend. Desalniettemin hebben natuurbeschermingsregimes, die vaak bestaan uit verschillende
richtlijnen, betrokken actoren, hulpbronnen en ‘gedachtegoed’, betrekking op één natuurgebied. In dit
onderzoek zal onderzocht worden hoe de twee verschillende natuurbeschermingsregimes Natura 2000
en EHS in de praktijk worden uitgevoerd en welke problemen en kansen dit met zich meebrengt.
U krijgt deze interviewguide toegestuurd omdat u betrokken bent bij het opstellen van het beheerplan
‘x’. Dit gebied valt ruimtelijk zowel binnen de grenzen van Natura 2000, als de EHS. Onderstaande
vragenlijst bestaan uit zes onderdelen met elk een aparte set vragen. N.B.: Alleen de
natuurbeschermingsregimes Natura 2000 en EHS en het beleidsproces achter de implementatie van
deze natuurbeschermingsregimes staan in deze vragenlijst centraal.
1. Gegevens geïnterviewde
a. Wie bent u en welke functie bekleedt u?
b. Op welke wijze bent u betrokken (geweest) bij het opstellen van het beheerplan?
c. Hoelang bent u hierbij betrokken (geweest)?
d. Heeft u op een andere wijze ‘ervaring’ met de implementatie van Natura 2000 en EHS richtlijnen of
andere natuurrichtlijnen bij andere projecten?
In het vervolg van deze vragenlijst zullen er vragen worden gesteld met betrekking tot het project en het
betreffende beheerplan waarbij u betrokken bent. De vragen zijn opgedeeld in dimensies ‘actoren’,
‘spelregels’, ‘hulpbronnen’ en ‘discoursen’. Deze dimensies worden onderscheiden in verband met de
theorie (beleidsarrangementen-benadering van Van Tatenhove, 2000) die in dit onderzoek wordt
gebruikt als framework.

2. Betrokken actoren
a. Welke andere actoren (personen) buiten uzelf zijn betrokken (geweest) bij het opstellen van het
beheerplan?
b. Op welke wijze werden de betrokken actoren geselecteerd en betrokken bij het project?
c. Vormen betrokken actoren bij het opstellen van het beheerplan of bij de implementatie van de
natuurbeschermingsrichtlijnen coalities? Zo ja, welke coalities kunt u bij uw project onderscheiden?
d. Als u een hiërarchische verdeling moet aanbrengen tussen de invloed die de betrokken actoren en/of
coalities en uzelf op het beheerplan en de implementatie van de richtlijnen hebben, hoe zou u deze dan
vormgeven? (plaats de actoren in volgorde van veel tot weinig invloed).
e. Vindt u dat er actoren ‘ontbraken’ in beleidsproces, of dat er actoren betrokken waren die in principe
niet betrokken hoefden te zijn bij het opstellen van het beheerplan en de implementatie van de
richtlijnen?
f. Vindt u dat er voldoende inspraak was voor actoren in het beleidsproces?
3. Geldende spelregels
a. Op welke wijze wordt er binnen het beheerplan rekening gehouden met andere natuurrichtlijnen,
zoals die van de EHS?
b. Hebben andere natuurrichtlijnen een verruimende of beperkende werking op de implementatie van
de Natura 2000 richtlijnen?
c. Heeft u op eniger wijze bemerkt dat er richtlijnen van Natura 2000 en EHS niet overeenstemmen in de
beleidspraktijk?
d. Welke verbeterpunten zou u eventueel kunnen aanmerken op het gebied van wetten, regels en
reglementen die er voor zorgen dat de bescherming van Natura 2000 en EHS gebieden, soepeler
verloopt?
4. Beschikbare hulpbronnen
a. Welke hulpbronnen (bijvoorbeeld: financiële, juridische, sociale) had u als betrokken actor ter
beschikking voor het opstellen van het beheerplan en de implementatie van de richtlijnen?
b. Welke hulpbronnen hadden andere actoren ter beschikking?
c. Was de mate van invloed op het opstellen van het beheerplan en de implementatie van de richtlijnen
in uw ogen afhankelijk van de beschikbare hulpbronnen die betrokken actoren ter beschikking hadden?

5. Belangrijke discoursen
a. Heeft u het idee dat betrokken actoren bij het opstellen van het beheerplan dezelfde ‘ideeën’ over
natuurbescherming aanhingen?
b. Afhankelijk van hoelang u al betrokken bent bij dergelijke projecten; heeft u een verandering bemerkt
in het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan de richtlijnen en de implementatie ervan, en zo ja, welke
verandering?
c. Bemerkt u een verschil in gedachtegoed die ten grondslag ligt aan de EHS en Natura 2000 richtlijnen?
d. Hebben eventuele verschillen in gedachtegoed van EHS en Natura 2000 richtlijnen invloed op de
implementatie van deze richtlijnen in de praktijk?
6. Afstemming
In dit laatste onderdeel staat de afstemming van beide natuurbeschermingsregimes Natura 2000 en EHS
centraal.
Interne passendheid
a. Vindt u dat bovenstaande dimensies, actoren, spelregels, hulpbronnen en discoursen goed op elkaar
zijn afgestemd in de praktijk bij het beschermingsregime EHS?
b. Vindt u dat bovenstaande dimensies, actoren, spelregels, hulpbronnen en discoursen goed op elkaar
zijn afgestemd in de praktijk bij het beschermingsregime Natura 2000?
Externe passendheid
c. Eenheid van beleid behelst een overzicht over de gevolgen van en samenhang tussen
beleidsmaatregelen, wat noodzakelijk is voor een effectief en legitiem overheidsoptreden(Selnes)
Vindt u dat er sprake is van samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de EHS en Natura 2000?
d. Bemerkt u een discrepantie tussen de wijze waarop de EHS en Natura 2000 worden uitgevoerd, en
zorgt deze discrepantie ervoor dat zaken bij de uitvoer van het beleid niet overeenstemmen, waardoor
de uitvoer van het beleid wordt bemoeilijkt?
e. Is er in uw ogen genoeg ‘eenheid van beleid’ om er voor te zorgen dat gebieden die zowel EHS als
Natura 2000 zijn op een adequate manier kunnen worden beschermd? Met andere woorden, is er
genoeg afstemming tussen beide beleidsregimes om er in de praktijk mee te kunnen werken?
f. Heeft u zelf concreet het idee dat er zaken beter kunnen op het gebied van natuurbeheer in
Nederland, en dan met name met betrekking tot de implementatie van richtlijnen die vanuit
verschillende hoeken (Europa, Nederland) worden opgelegd?

g. Zouden bepaalde veranderingen (op het gebied van richtlijnen, hulpmiddelen etc.) de implementatie
van Natura 2000 of EHS richtlijnen gemakkelijker en/of beter maken?
h. Zo ja, welke veranderingen?
i. Heeft u verder nog iets toe te voegen?
Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Naomi Heijnen

Bijlage 2: Kaart afwegingskader vergunningen Natura 2000 (vergrootte weergave)

Bijlage 3: Kaart Natura 2000 en EHS- gebieden in Nederland

