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Erratum  

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij wijzigin gsbesluit, gepubliceerd in de 

Staatscourant van 13 maart 2013 (6334), de complementaire doelen, dat wil zeggen de    

Vogelrichtlijndoelen die zijn opgenomen in een Habitatrichtlijngebied en andersom, uit de 

Natura 2000 aanwijzingsbesluiten geschrapt. Voor h et Vogelrichtlijngebied Deelen betekent 

dit dat de doelen voor de twee Habitatrichtlijnsoorten Gestreepte waterroofkever (H1082, 

Graphoderus bilineatus) en Meervleermuis (H1318, Myotis dasycneme) zijn vervallen. Voor 

zover het beheerplan nog is gericht op het behalen van de vervallen doelen, kan de 

betrokken tekst als niet geschreven worden beschouwd.    

 

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt thans benoemd als 

het Ministerie van Economische Zaken.  
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Samenvatting  

Inleiding  

Het gebied de Deelen  maakt deel uit van een Europees netwerk van belangrijke 

natuurgebieden ; Natura 2000 . Dit beheerplan maakt duidelij k om welke bijzondere 

natuurdoelen het gaat  en met welke maatregelen deze doelen behouden dan wel 

gerealiseerd kunnen worden. Dit beheerplan is opgesteld in samenspraak met de 

terreinbeheerder, particuliere eigenaren, agrariërs en andere betrokkenen. Het p lan 

is bepalend voor inrichting en beheer van het gebied voor een periode van zes jaar  

en richtinggevend voor de periode daarna.  

 

De Deelen  is een van de gebieden in Friesland die het laatst verveend is. Het gebied 

is na de vervening niet door de landbouw  in gebruik genomen , maar  als uitgeveend 

laagveenmoerasgebied blijven bestaan. Het is een doolhof van langgerekte petgaten 

met daartussen de legakkers waar v roeger de turf op gedroogd werd. Dit gebied is 

met name voor vogels belangrijk, omdat het zowel een  slaap -  en rustplaats biedt als 

een plek om te foerageren, al gebeurt dat laatste ook in de wijde omgeving van de 

Deelen .  

 

Doelen  

De Deelen  is als Vogelrichtlijngebied belangrijk voor vijf vogelsoorten die broeden 

binnen het gebied. Dit zijn de roerdomp, de purperreiger, de bruine kiekendief, de 

zwarte stern en de rietzanger. Daarnaast biedt de Deelen  rust en ruimte aan zeven 

niet -broedvogelsoorten, namelijk de grote zilverreiger, de kolgans, de grauwe gans, 

de brandgans, de smient, de slobeend en het nonn etje. Ook is de Deelen  belangrijk 

voor twee niet -vogelsoorten: de gestreepte waterroofkever en de meervleermuis. 

Voor elf van de genoemde soorten geldt dat de omvang en kwaliteit van het 

leefgebied behouden moet blijven  en voor drie soorten ( de bruine kiek endief, de 

zwarte stern en de gestreepte waterroofkever) zal de omvang en de kwaliteit van 

het leefgebied uitgebreid en verbeterd moeten worden.  

 

Bestaand gebruik  en gevolgen voor de omgeving  

Binnen de begrenzing van de Deelen  spelen zich ook een aantal a ctiviteiten af, het 

zogenaamde óbestaand gebruikô. Er vinden onder andere activiteiten in het kader 

van natuurbeheer plaats, een deel van het gebied wordt verveend of is in agrarisch 

gebruik  en er wordt gewandeld , gevaren en geschaatst door bewoners en 

rec reanten. Ook vindt er jacht, beheer en schadebestrijding plaats. Al deze 

activiteiten zijn op een rijtje gezet en het effect hiervan op de doel soorten  is 

bepaald. Het bereiken van de doelen is zo veel mogelijk in samenhang met het 

bestaand gebruik beschouw d. Geconcludeerd wordt dat de meeste activiteiten 

gewoon doorgang kunnen vinden , omdat ze de doelen niet schaden. Een paar 

activiteiten worden doorverwezen naar het vergunningentraject (jacht, beheer en 

schadebestrijding (indien wettelijk toegestaan), dyna misch peilbeheer en nood inlaat 

van boezemwater  en het plaatsen van hooibalen in de petgaten). Aan enkele 

activiteiten worden voorwaarden gesteld (riet maaien, muskusratbestrijding, 

vaarexcursies, vervening  en het plaatsen van een raster om overzomerende ga nzen 

binnen de Deelen  te houden (dit laatste is overigens ónieuw gebruikô) ). De conclusie 

is dat er voor activiteiten van gebruikers en omwonenden in het algemeen weinig 

beperkingen bestaan. Toekomstige nieuwe activiteiten zullen moeten worden 

beoordeeld i n het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en kunnen in veel 

gevallen niet zonder vergunning plaatsvinden.  
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Knelpunten en oplossingen  

Het moerasgebied ligt relatief hoog in het landschap  en er zijgt water weg naar de 

omliggende omgeving. Door verdrogin g, ophoping van voedingsstoffen  en erosie van 

de legakkers ontstaat er vooral veel open water en ruigte. Het gebied veroudert. Het 

jonge stadium van verlanding en rietontwikkeling is binnen de Deelen  nauwelijks te 

vinden. Dat is ongunstig voor moeras vogels zoals bijvoorbeeld de zwarte stern en de 

roerdomp. Waterhuishouding en waterkwaliteit zijn belangrijke factoren die 

bepalend zijn voor de oplossing van de knelpunten. Ook in het verleden is hier al 

veel aandacht aan besteed. Vooral voor de broedvogels en d e gestreepte 

waterroofkever zijn maatregelen die een betere waterkwaliteit opleveren en 

rietontwikkeling stimuleren van belang.  

 

De maatregelen  

De aanvoerroute van het water uit de zandwinplas kan geoptimaliseerd worden door 

de inlaat en aansluiting van p etgaten te wijzigen. Daarnaast kan de kwaliteit 

verbeterd worden door een alternatieve oplossing voor de lozing van 

verveningswater en het gebruik van slibschermen, waardoor opwerveling van 

voedselrijk slib verminderd wordt.  

Ook zullen er maatregelen geno men worden waarvan nog niet precies bekend is wat 

deze op zullen leveren. Deze maatregelen zullen in de vorm van een proef 

uitgevoerd worden en afhankelijk van het resultaat grootschaliger ingezet kunnen 

worden. Het gaat dan om een proef waarbij oevers wor den afgevlakt en met riet 

gestekt  en een proef waarbij petgaten tijdelijk drooggezet worden om te kijken of 

daar door  rietontwikkeling gestimuleerd wordt. Daarnaast zal er op basis van de 

waterkwaliteitsgegevens een nader onderzoek plaats moeten vinden naar  de 

effecten van het huidige peilbeheer. Het kan niet uitgesloten worden dat dit 

peilbeheer een negatief effect heeft op de waterkwaliteit.  

 

Uitvoering  

Enkele van de voorgestelde maatregelen (dynamisch peilbeheer (evaluatie) en 

optimaliseren inlaat uit z andwinplas) zijn onlangs  uitgevoerd. De maatregelen 

aanpassen rietmaaibeheer, inlaat staken verveningswater  en afvlakken oevers 

nieuwe petgaten worden in de eerste jaren van de komende beheerplanperiode 

uitgevoerd. Het streven is de experimentele maatregel en uit te voeren in 2011. 

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering. Monitoring maakt integraal 

deel uit van de maatregelen  en behalve Staatsbosbeheer speelt ook het Wetterskip 

Fryslân hierbij een rol, met name als het gaat om waterkwaliteit.  

 

Doelbereik en borging  

Het is onzeker of uitvoering van de genoemde maatregelen op korte termijn tot 

verbetering van de waterkwaliteit en rietontwikkeling ï en daardoor tot verbetering 

van de vogelstand en de stand van de gestreepte waterroofkever  ï zal  leiden. 

Daarvoor is de problematiek te complex en bovendien verkeren enkele maatregelen 

nog in een proefstadium. Aan het einde van de eerste beheerplanperiode (na zes 

jaar) kan, op grond van de resultaten van de nu voorgestelde maatregelen, wellicht 

beter o nderbouwd vastgesteld worden wat een duurzame oplossing is voor de 

problematiek van laagveenmoerasgebied de Deelen .  

 

Voorgesteld wordt om een beheercommissie in te stellen die toeziet op de uitvoering 

van de maatregelen en de monitoring. In deze commissie  zullen  verschillende 

betrokken organisaties  vertegenwoordigd  zijn , waaronder Staatsbosbeheer, 

provincie Fryslân, het Wetterskip en indien gewenst  ook lokale bewoners en 

agrariërs.  
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1  I nleiding  

Meer natuur, vitale natuur. Dat is de kern van het natuurbeleid  van het m inisterie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna LNV; nu ministerie van 

Economische Z aken , hierna EZ) . Een mooi landschap om met plezier in te wonen, 

werken en recreëren. En ook het leefgebied van 40.000 soorten dieren  en planten. 

Neder land heeft 160  gebieden die behoren tot de top van de Europese natuur. 

Samen met natuurgebieden in andere li dstaten van de Europese Unie vormen zij het 

netwerk óNatura 2000ô. 

1.1  Wat is Natura 2000?  

De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesprok en om de 

achterui tgang van de biodiversiteit te stoppen. Belangrijke instrumenten om dit doel 

te realiseren zijn de Europese Vogelrichtlijn en Europese Habitatrichtlijn. In deze 

richtlijnen is bepaald dat er een netwerk g erealiseerd moet worden van 

natuurg ebieden van Europees belang: Natura 2000. Dit netwerk heeft als 

hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Eur opa. De  lidstaten wijzen 

daarvoor speciale natuurgebieden aan voor de meest kwetsbare soorten en 

habitattypen: de Natura 2000 -gebie den. Dit zijn gebi eden die belangrijk zijn om het 

duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te 

verzek eren. Het behoud en ontwikkelen van de natuurwaarden in de Natura 2000 -

gebieden leidt niet alleen tot kwaliteitsverbetering ter ple kke, maar geeft ook de 

mogelijkheid tot verspreiding van soorten naar andere gebieden, waa rdoor de 

biodiversiteit bevorderd wordt.  

 

Nederland draagt met 16 0 gebieden bij aan het realiseren van het Natura 2000 -

netwerk. Het Nederlandse Natura 2000 -netwerk  beslaat ongeveer één miljoen 

hectare, waarvan tweederde open water is (inclusief de kustwateren). Al deze 

gebi eden  zijn, vaak al in een eerder  stadium, aangewezen onder de Habitatrichtlijn 

of de Vogelrichtlijn, of onder beide richtlijnen. De g ebiedsgerich te bepalingen vanuit 

de Habitat -  en de Vogelrichtlijn zijn per 1 oktober 2005 verwerkt in de 

Natuurbeschermingswet 1998. De wettelijke b escherming van de Natura 2000 -

gebieden is daarmee geregeld in deze wet.  

 

Nederland is verantwoordelijk voor het bereike n en behouden van een ógunstige 

staat van i nstandhoudingô voor 95 vogelsoorten (Vogelrichtlijn), 31 andere 

diersoorten, 5 plantensoorten en 51 habitattypen (allen Habitatrichtlijn) . Hiermee 

wordt bedoeld dat het habitattype of de soort duurzaam moet kunnen  voortbestaan. 

Elk Natura 2000 -gebied is aangewezen voor de b escherming van één of meerdere 

habitattypen en/of soorten. Voor elk gebied zijn vervolgens specifieke doelen  ï 

instandhoudingsdoelstellingen  ï geform uleerd. Deze doelen beschrijven de gewenste 

oppervlakte en kwaliteit van de habitattypen of leefgebieden van soorten, of de 

gewenste populati egrootte waarvoor het leefgebied minimaal geschikt moet zijn. 

Soms is het voldoende om de oppervlakte of de kwaliteit van een h abitattype of het 

leefgebied van e en soort te behouden. In andere gevallen is het nodig om de 

oppervlakte te vergroten of de kwaliteit te verb eteren.  

 

De minister van LNV (nu EZ), heeft de Nat ura 2000 -gebied en aangewezen door 

middel van een aanwijzingsbesluit. In dit besluit wordt aangege ven waarom het 

gebied is uitgekozen, voor welke h abitattypen en/of soorten het gebied is 

aangewezen, welke instandhoudingsdoelstellingen er gelden en wat de begrenzing 

van het gebied is. Ve rvolgens wordt er voor elk Natura 2000 -gebied een beheerplan 
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opgest eld waarin beschreven staat welke maatregelen er genomen moeten worden 

om de instan dhoudingsdoelstellingen te bereiken. Uitgangspunt is steeds het 

realiseren van ecologische doelen, maar in een zorgvuld ige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen . Daarom wordt in het beheerplan vas tgelegd 

welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Het opstellen gebeurt dan ook in 

overleg met alle direct betrokkenen  zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, 

gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Sam en g even zij invulling aan 

waar het in de Nederlandse Natura 2000 -gebieden om draait: het beschermen, 

gebruiken en beleven van de natuur.  

 

Zorg voor de natuur (beschermen)  

Met het aanwijze n van 160  gebieden draagt Nederland bij aan het netwerk van 

belangri jke n atuurgebieden in de lidstaten van de Europese Unie. Natuur om trots 

op te zijn èn om te beschermen. Want in een dichtbevolkt  land als Nederland heeft 

de natuur onze zorg hard nodig. In een beheerplan wordt aangegeven hoe 

beschermen, gebruiken  en belev en in het gebied samen gaan. Het streven is om 

bestaande activiteiten zoveel mogelijk te blijven voortzetten, maar niet alles kan.  

 

Economie en ecologie verenigd (gebruiken)  

Tien procent van het druk bezette Nederlandse oppervlak is door de Europese Unie 

als ónatuurparelô aangemerkt. In deze gebieden komen echter naast natuurwaarden 

ook allerlei soorten economisch gebruik voor, zoals landbouw, zandwinning, 

scheepvaart en visserij. De gebruik sfuncties bestaan, net als de aanwezige natuur, 

vaak al jaren en heb ben zich soms zelfs gez amenlijk ontwikkeld. Het is meestal 

goed mogelijk om in de Natura 2000 -gebieden de balans tussen wonen en werken te 

behouden. Eén van de instrumenten om dat te realiseren is het opste llen van de 

Natura 2000 -beheerplannen.  

 

Ruimte voo r recreatie (beleven)  

Het natuurbeleid in Nederland is erop gericht om mensen actief van de natuur te 

laten geni eten. Het creëren van een mooi landschap om in te wonen, werken en 

recreëren staat voorop. Veel mensen bezoeken natuurgebieden voor rust, ruimte  en 

natuurschoon. Ruimte voor recreatie betekent recreëren en natuurontwikkeling 

samen laten gaan. Daa rvoor zijn afspraken nodig tussen overheden, beheerders en 

gebruikers. Bijvoorbeeld de afspraak om in een deel van een Natura 2000 -gebied 

paden aan te leg gen, maar een a nder deel af te sluiten. Zo kunnen mensen de 

natuur beleven, kunnen vogels en andere dieren er hun jongen groot brengen en 

kunnen planten wo rden beschermd.  
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(Fotograaf: Peter Widdershoven)  

 

1.2  Natura 2000 - gebied: Deelen  

 

Kenschets  

De Deelen  behoort tot de laatst verveende veengebieden in Friesland en bestaat uit 

een doo lhof van langgerekte petgaten en legakkers. Het gebied is van betekenis 

voor moerasbroedv ogels als purperreiger, zwarte stern, bruine kiekendief en 

r ietza nger  en voor overwinterende ganzen en eenden.  

 

Landschap  

De Deelen  is gelegen aan de rand van het Lage Midden in Friesland, op de westelijke 

flank van het Drents Plateau. Het gebied is relatief recent verveend: in het zuidelijke 

deel van het Lage Midden is  sinds de eerste helft van de 19 de eeuw een reeks van 13  

veenpolders aangelegd, met een totale oppervlakte van 30.000 ha. De Deelen en 

Delfstrahuizen waren de laatste van deze verveningen. Op de typisch Friese manier 

werden smalle, langgerekte petgaten geg raven, waartussen legakkers (stripen) 

werden uitgespaard om de turf op te drogen, dwars op de a fvoerkanalen Oude en 

Nieuwe Deel. Na de Tweede Wereldoorlog liep de vraag naar turf snel t erug en in 

1964 stopte de vervening. Tegenwoordig wordt op twee  locatie s in de Deelen  

wederom turf gewonnen dat als po tgrond wordt verkocht.  

Omdat de omliggende polders worden bemalen ten behoeve van de landbouw, is het 

moera sgebied relatief hoog in het omliggende gebied (met de naam De Veenpolder) 

komen te liggen. Daardoor treedt er wegzijging van water op. Om het peil in het 

reservaat te handhaven werd er 's zomers boezemwater binnengelaten. Vanaf 2002 

is de inlaat gestaakt en wordt gestreefd naar seizoensgebonden peilfluctuaties om 

de verlanding weer op gang te kri j gen.  

 

Natuurwaarden  

De Deelen  kent een grote afwisseling van water (45 % van het gebied), legakkers, 

grasland en bos. De watervegetatie is niet bijzonder goed ontwikkeld, maar het  
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open water vormt wel een leefmilieu voor de gestreepte wat erroofkever. In het 

gebi ed zijn kleine arealen  natte (voornamelijk over jarige) rietzomen, horsten van 

pluimzegge, broekbossen en grazige legakkers aanwez ig. Op de laatste staat lokaal 

klokjesgentiaan.  

 

De afwisseling in begroeiingen heeft tot gevolg dat een groot aantal verschill ende 

vogelsoo rten in het gebied broedt. De waarde van het gebied zit vooral in de 

diversiteit, terwijl de aa ntallen paren per soort vaak beperkt zijn. Er zijn de laatste 

jaren maar liefst 90 broedvogels aa ngetroffen wa arvan 17 Rode Lijstsoorten. De 

bruine kiekendief, in 1997 nog present met 19 paar, is omstreeks de eeuwwisseling 

om onduidelijke redene n sterk afgenomen. Soorten als r oerdomp en p orseleinhoen 

br oeden niet in alle jaren, maar r ietzangers zijn in het overjarige riet altijd wel 

present. Van relat ief grote betekenis, vooral r egionaal, is het voorkomen van 

purpe rreiger en z warte stern. Purperreigers broeden er al minstens 35 jaar, in 

rietzomen en in toen emende mate ook in overhangend wilgenstruweel. Zwarte 

sterns broeden eveneens vanouds in de Deele n, in 1946 nog met 120 paar, destijds 

grotendeels op drijfti llen van krabbescheer . Toen deze waterplant uit het gebied 

verdween, was het ook met de sterns gedaan, totdat ze door het uitleggen van 

kunstmatige nestvlotjes in 1992 terugkeerden. In veel jaren is d e kolonie nu de 

grootste van Friesland . 

 

Behalve in de broedtijd is het gebied ook in de winter van belang voor vogels, vooral 

als slaa pplaats voor tienduizenden kolganzen en brandganzen. Daarnaast zijn er 's 

winters duizenden smienten, honderden slobe enden en vaak meer dan honderd 

nonnetjes te vi nden. En niet in de laatste plaats dragen concentraties van grote 

zilverreigers, die zich de laatste jaren buiten de broedtijd met tientallen in het 

gebied verzamelen, bij aan de v ogelrijkdom van de Deelen . 

 

De begrenzing van de Deelen  is bepaald aan de hand van de ligging van de 

leefomgeving van de vogels waarvoor het gebied is aangewezen en valt samen met 

het in 1991 aangewezen V ogelrichtlijngebied Deelen . De begrenzing van het gebied 

overeenkomstig het aanwij zingsbesluit is te zien in onderstaande figuur ( figuur 1 , 

pagina 10  en bijl age 4) . De Deelen  is ruim 500 hectare groot en , op een aantal 

particuliere percelen na, in eige ndom en beheer bij Staatsbosbeheer  

 

Samenvattend staat het gebied bij het m inisterie v an LNV (nu EZ)  officieel 

geregistreerd met de volgende ke nmerken :  

 

Gebiedsnummer  14  

Natura 2000 - landschap  Meren en moerassen  

Status  Vogelrichtlijn  

Sitecode  NL2000001 (Deelen)  

Beschermd natuurm onument  (Wetlands -Conventie) Wetland Deelen  

Eigenaar  Staat sbosbeheer/particulieren  

Beh eerder  Staatsbosbeheer/particulieren  

Provincie  Fryslân  

Gemeente  Boarnsterhim, Heerenveen, Skarsterlân  

Oppervlakte  514 hectare  

Begrenzing  Zie bijlage 4  
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Natuurbeschermingswet 1998  

 

Nederland heeft sinds 1967 een natuurbesc hermingswet. Op een gegeven moment voldeed 

deze wet niet meer aan de verplichtingen die in internationale verdragen en Europese 

richtlijnen aan de bescherming van gebi eden en soorten worden gesteld. Daarom is er een 

nieuwe gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 gekomen waarin de gebieds bescherming is 

opgenomen. De soorten bescherming  is opgenomen in de Flora -  en f aun awet (2002) 

(overigens worden ook soorten  via de gebiedsbescherming in de Vogel -  en Habitatrichtlijn 

rechtstreeks met name genoemd en b eschermd).  

De gebiedsgerichte bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Europese Habitatrich t lijn 

zijn per 1 oktober 2005 verwerkt in de Natuurbeschermingswet 1998. De wettelijke 

bescherming van de Natura 2000 -gebieden is daarmee geregeld in de Natuurbeschermi ng swet 

1998.  

 

Naast Natura 2000 -gebieden worden ook de, onder de Nederlandse wetgeving in het verleden 

aangewezen, Beschermde Natuurmonumenten (BN) beschermd door de 

Natuurbeschermingswet 1998. Beschermde Natuurmon umenten die overlappen met Natura 

2000 -gebieden zijn echter opgeheven. De gebieden en de overlappende doelen zijn nu 

beschermd in het kader van Natura 2000 via de bepalingen in de Habitat -  en Vogelrichtlijn; 

voor aanvullende oude BN -doelen geldt een lichter beschermingsregime (zie Crisis -  en 

Hers telwet  2010).  

 

Met de inwerkingtreding van de Crisis -  en Herstelwet is ook de werkwijze met betrekking tot 

de toetsing van bestaand gebruik veranderd. Omdat bestaand gebruik nu per definitie 

vergunningvrij is hoeft niet meer al het gebruik uitgebreid en li mitatief beschreven en getoetst 

te worden om deze activiteiten, door opname in het beheerplan, te vrijwaren voor de 

vergunningplicht. De rol van het beheerplan is daarmee minder dwingend (imperatief) 

geworden. Gefocusd kan worden op enkel dat gebruik dat e en relatie heeft met de 

instandhoudingsdoelen.  

Overigens is bestaand gebruik dat in het beheerplan wél is beschreven, en overeenkomstig het 

beheerplan wordt uitgeoefend, nog steeds vergunningvrij. Opname in het beheerplan is gunstig 

voor de beoefenaar van  dit bestaand gebruik; wanneer dit bestaand gebruik getoetst is, is er 

namelijk eveneens zekerheid omtrent de afwezigheid van mogelijke (significant) negatieve 

gevolgen.  

 

Mogelijk significant negatieve effecten van bestaand gebruik kunnen opgelost worden door 

middel van maatregelen of voorwaarden in het beheerplan, maar er is daarnaast, sinds de 

Crisis -  en Herstelwet, ook de mogelijkheid om dit op te lossen via een 

aanschrijvingsbevoegdheid door bevoegd gezag. Het beheerplan zelf hoeft dus geen uitsluitsel  

te geven over mogelijk significant negatieve gevolgen en een uitoefenaar van het betreffende 

bestaand gebruik op het pad van de vergunningprocedure te zetten: de provincie kan ook 

maatregelen treffen.  

 

Omgekeerd is men nu niet meer per definitie vergunni ngplichtig als bestaand gebruik met 

mogelijk significant negatieve gevolgen niet in het beheerplan (al of niet onder voorwaarden) is 

opgenomen (als zijnde vergunningvrij). Er zijn echter uitzonderingen: de in dit beheerplan in 

de toetsingsmethodiek genoemd e vergunningplicht ( hoofdstuk 6 en bijlage 2) kan in twee 

gevallen nog steeds aan de orde zijn: bij mogelijk significant negatieve effecten wanneer er 

sprake is van een project (dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 

het N atura 2000 -gebied), ontstaat er wel degelijk een vergunningplicht. Daarnaast moet 

bevoegd gezag bij mogelijk significant negatieve effecten er met een 

aanschrijvingsbevoegdheid voor zorgen dat passende maatregelen getroffen worden; de 

provincie (of de minister) k an dus iets verbieden, onder voorwaarden toestaan of mitigerende 

maatregelen eisen. Ook kan de eis gesteld worden een vergunningprocedure op te starten.  

 

Omdat er nog geen duidelijkheid is over de gevolgen voor de tekst van het beheerplan, is er 

voor het b eheerplan Deelen gekozen om de oorspronkelijke tekst met betrekking tot de 

toetsingsmethodiek te handhaven, in afwachting van nieuwe instructies.  
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1.3  Functie beheerplan  

De Natu urbeschermingswet 1998 (hierna Nb-wet) vereist dat voor elk Natura 2000 -

gebied een  beheerplan wordt opgesteld. Het beheerplan is het kader voor het 

bereiken en handhaven van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 -

gebied en heeft de volgende functies:  

 

Uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen:  

Het beheerplan beschri jft de huidige natuurwaarden in het Natura 2000 -gebied en 

de ecologische vereisten die noodzakelijk zijn om de instandho udingsdoelstellingen 

te bereiken en/of te behouden. Daarnaast wordt aangegeven op welke locaties in 

het Natura 2000 -gebied de do elen ger ealiseerd zullen worden, hoe groot de 

oppervlakte van elk habitattype of leefgebied moet zijn en op welke termijn de 

instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd kunnen zijn. Het is daarbij duidelijk wat 

er op relatief korte termijn, namelijk in de eerste be heerplanperiode, aan 

oppervlakte en kwaliteit wordt gereal iseerd.  

 

 
Figuur 1 . Eigendom - en toponiemenkaart  (zie ook bijlage 4 )  
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Uitwerking van instandhoudingsmaatregelen:  

Het beheerplan beschrijft de inrichtingsmaatregelen, beheermaatregelen en 

beleids maatreg elen die nodig zijn om er voor te zorgen dat de 

instandhoudingsdoelstellingen duurzaam gere aliseerd kunnen worden. Ook wordt 

vastgelegd welke instanties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en financiering 

van de maatregelen en welke afspraken h et bevoegd gezag hierover maakt met de 

partijen in het gebied.  

 

Kader voor vergunningverlening:  

Het beheerplan beschri jft de bestaande activiteiten ( bestaand gebruik; zie paragraaf 

4.2 )  die m omenteel in en om het Natura 2000 -gebied plaatsvinden. Het behee rplan 

beschouwt deze bestaande activiteiten in relatie tot de 

instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Bestaand gebruik dat het bereiken 

van de instandhoudingsdoelste llingen niet in gevaar brengt kan zonder Nb -

wetvergunning voortgezet worden. Het behe erplan geeft een compleet overzicht van 

welke a ctiviteiten op welke plaatsen en gedurende welke perioden van het jaar uit 

het oogpunt van natuurbescherming wel of niet zijn toeg estaan.  

Voor bestaande activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de insta ndhoudings -

doelstellin gen  en voor toekomstige (nieuwe) activiteiten moet de 

ve rgunningprocedure (habitattoets) van de Nb -wet gevolgd worden. Het beheerplan 

fungeert als kader voor het natuurbeleid in het Natura 2000 -gebied. Het fungeert 

daarmee ook als toe tsingskader voor de toepa ssing van de Nb -wet: het beschrijft de 

stappen om de effecten op de beschermde natuur te beoordelen en het 

afwegingskader (de ecologische doelen en vereisten waartegen de activiteiten 

worden afg ezet). Bovendien beschrijft het behee rplan de te volgen procedure bij een 

nieuwe vergunning saanvraag.  

 

1.4  Procesorganisatie, status en vaststellingprocedure van het b eheerplan  

 

Opstellen en  vaststellen van het beheerplan  

De Deelen  is eind 2009 definitief aangewezen als Natura 2000 -gebied. Het 

beheerplan moet binnen drie jaar na definitieve aanwijzing van het Natura 2000 -

gebied gereed zijn. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het opstellen en 

vaststellen van het behee rplan. De minister van LNV (nu EZ)  is bevoegd gezag voor 

die delen van de Deelen  die beheerd worden door en/of in eige ndom zijn van 

Staatsbosbeheer. Voor de overige delen van de Deelen  is Gedeputeerde Staten van 

de provincie Fryslân bevoegd gezag. Afgesproken is dat het m inisterie van LNV (nu 

EZ)  het voortouw neemt voor het op stellen van de beheerplannen voor die Natura 

2000 -gebieden waarvan Staatsbosbeheer het grootste deel in eigendom of beheer  

heeft. De minister van LNV (nu EZ)  en Gedeputeerde Staten van de provincie 

Fryslân stellen het beheerplan vast voor hun deel van het gebied.  

 

Het m inisterie van  LNV (nu EZ)  heeft Dienst Landelijk Gebied (hierna DLG) en 

Staatsbosbeheer de o pdracht gegeven om gezamenlijk de beheerplannen voor deze 

gebieden op te stellen. Bij het opstellen van het beheerplan zijn diverse vormen van 

overle g gevoerd met eigenaren, gemee nten, waterschap, organisaties op het gebied 

van landbouw, natuur en recreatie en andere b elanghebbenden. Daarom wordt 

gesteld dat dit beheerplan tot stand is gekomen in samenwe rking met de streek. 

Inhoudelijke werkzaamheden z ijn uitgevoerd door zowel Staatsbosbeheer als DLG; 

het procesmanagement ligt bij DLG.  Een begeleidende projectgroep bestaande uit 

zowel ambtenaren (van Staatsbo sbeheer, DLG, de provincie Fryslân en het 

Wetterskip Fr yslân),  als vertegenwoordigers van LTO en  particuliere eigenaren, zag 

toe op het correct en kwalitatief goed uitvoeren en opleveren van het beheerplan. 

Een gebiedsgroep (bestaande uit diverse b elanghebbenden van verschillende 
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organisaties of instellingen) fungeerde als klankbordgroep  en werd op b elangrijke 

momenten geconsulteerd. In enkele publieke bijeenkomsten is het 

beheerplan(proces) nader toegelicht in de streek. In een plan van aanpak ( Dienst 

Landelijk Gebied, 2008) zijn de versc hillende stappen van het proces  en de taken en 

verantwoordelijk heden van de verschillende betrokken partijen nader uitgewerkt. 

Een volledig overzicht van de procedure en de betrokken org anisaties kunt u vinden 

in bijlage 1. 

 

Looptijd en evaluatie  

Het beheerplan heeft een geldigheidsduur van zes jaar. Gedurende deze zes jaar 

worden de effecten van de maatregelen op het realiseren van de 

instandhoudingsdoelstellingen gemon itord. Tegen het einde van deze periode wordt 

het beheerplan door het bevoegd gezag geëv alueerd en wordt beoordeeld of de 

maatregelen de beoogde resul taten opleveren. Afhankelijk van de ui t komst van de 

evaluatie kan de geldigheid van het beheerplan met nog eens zes jaar worden 

verlengd of wordt een nieuw beheerplan met nieuwe maatregelen vastgesteld. Naast 

de evaluatie van dit beheerplan wordt het Natur a 2000 -beleid op nationaal niveau 

geëvalueerd in 2015. De minister van LNV (nu EZ)  is hier verantwoordelijk voor.  

 

Hoe en wanneer kunt u uw mening geven?  

De staatssecretaris van EZ heeft, met instemming van Gedeputeerde Staten van 

Friesland , het ontwerpbeh eerplan vastgesteld in mei 2011 . Vervolgens heeft een 

inspraakprocedure plaatsgevonden op grond van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het ministerie van EZ heeft hiertoe het ontwerp beheerplan, gedurende zes weken, 

ter inzage gelegd. Tijdens deze periode heeft  een ieder de mogelijkheid gehad om 

een zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  Vervolgens 

hebben  de staatssecretaris van EZ en Gedeputeerde Staten van Friesland  het 

definitieve beheerplan vast gesteld . Op het definitieve beh eerplan  kunnen 

belanghebbenden  beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State.  

 

1.5  Leeswijzer en terminologie  

Het beheerplan gaat in hoofdstuk 2  en 3 dieper in op het gebied en de 

instandhoudingsdoe lstellingen. In hoofdstuk 4  wordt de uit gangssituatie van het 

bestaand gebruik en beleid b eschreven en in hoofdstuk 5  worden de ecologische 

kansen en knelpunten verder in tijd en ruimte uitgewerkt. In hoofdstuk 6  wordt 

vervolgens het bestaand gebruik afgezet t egen d e verzamelde ecologische kenni s en 

wordt bepaald welke activiteiten geen schade berokkenen en dus zonder Nb -wet -

vergunning doorgang kunnen vinden. In hoofdstuk 7  en 8 volgen tenslotte de 

strategie en de maatregelen om de instandhoudingsdoe lstellingen te bereiken.  

 

Iemand die het rappo rt van voor naar achteren helemaal leest zal bemerken dat het 

rapport veel herhalingen bevat. Om de verschillende  hoofdstukken ook afzonderlijk 

leesbaar te  kunnen  maken was het herhalen van bepaalde eerder genoemde 

aspecten soms  onvermijdelijk. In het Natu ra 2000 -beheerplan worden enkele 

specifieke termen gebruikt waarvan de betekenis voor niet - ingewijden niet altijd 

duidelijk is. Dergelijke termen worden in het behee rplan zo veel mogelijk vermeden. 

Voor een overzicht van gebruikte termen wordt verwezen naa r de verklarende 

wo ordenlijst achterin dit rapport . 
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(Fotograaf: Peter Widdershoven)  

 

 


































































































































































































































































































































































