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Geachte heer, mevrouw, 

De 10 natuur- en milieuorganisaties die betrokken zijn bij Zuidwestelijke Delta, verenigd in de Coalitie 

Delta Natuurlijk1, maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het Natura 2000 

ontwerpbeheerplan Voordelta. Het ontwerpbeheerplan beschrijft de natuurwaarden in de 

Voordelta, en het pakket van afspraken en maatregelen om instandhoudingsdoelen te realiseren. Het 

is goed om te zien dat veel natuurdoelen in de Voordelta, mede door de voorgestelde mitigerende 

maatregelen, behaald worden. Er zijn echter ook nog een flink aantal aandachtspunten in het 

beheerplan. Deze aandachtspunten worden hieronder beschreven, waar mogelijk met een voorstel 

voor mitigatie en/of aanscherping van het beheerplan. 

 

NATUURCOMPENSATIE VOORDELTA (H3, H5, bijlage 1) 

Het beheerplan bevat compensatiemaatregelen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte (MV2), 

bestaande uit het instellen van een bodembeschermingsgebied (BBG) en een aantal rustgebieden. 

Die maatregelen zijn slechts ten dele effectief gebleken. Het nieuwe beheerplan voorziet echter niet 

in voldoende extra maatregelen om de volledige compensatie opgave alsnog te realiseren. 

Recente analyses (P121) laten zien dat er een relatie bestaat tussen bepaalde bodemfauna 

(biodiversiteit bodemdieren en aanwezigheid zandspiering) en bodemvisserij. Onder bodemvisserij 

valt alle bodemberoerende visserij; dat wil zeggen zowel de boomkorvisserij met wekkerkettingen als 

garnalenvisserij en bordenvisserij. De compensatie opgave “minimaal 10% toename van de biomassa 

als voedsel voor vissen en vogels/kwaliteitstoename H1110 in het Bodem beschermingsgebied 

(BBG)” is niet gehaald in de 1e beheerplanperiode, en lijkt ook niet gehaald te worden gedurende de 

2e beheerplanperiode. Nu duidelijk is dat het enkel sluiten van het BBG voor de boomkorvisserij niet 

voldoende is geweest om de natuurdoelen te halen, ligt het voor de hand om ook beperkingen te 

                                                            
1 De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, Natuur- en 
Milieufederatie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, 
Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en Zeeuwse 
Milieufederatie. 
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stellen aan overige vormen van bodemberoerende visserij. Het is zeer aannemelijk dat deze 

maatregel het behalen van de natuurdoelen aanzienlijk dichterbij brengt. 

Figuur 5.3 (P67) laat duidelijk zien dat er nauwelijks boomkorvisserij actief was in 2008 en dat de 

situatie in 2012 weinig veranderd is. Tegelijkertijd laat deze figuur zien dat de garnalenvisserij wel erg 

actief is in het gebied en dat die activiteit toegenomen is in 2012 ten opzichte van 2008. Het is dus 

niet aannemelijk dat de kwaliteit van het bodemleven in het BBG gedurende de 2e 

beheerplanperiode toe zal nemen, enkel door het weren van  boomkorvisserij, zolang andere vormen 

van bodemberoerende visserij (met name garnalenvisserij) wel toegestaan zijn en in intensiteit zelfs 

toenemen.  

De natuurdoelen voor H1110 en duikeenden in het kader van de natuurcompensatie voor MV2 zijn 

niet gehaald. Onduidelijk is wat de rol van de garnalenvisserij in dit geheel is. Imares stelt in haar 

onderzoeksrapporten over de garnalenvisserij voor om ander onderzoek naar de effecten van 

garnalenvisserij uit te voeren, en grote gebieden tijdelijk te sluiten om in de toekomst te kunnen 

vaststellen of de kwaliteit van H1110 en de voedselvoorziening voor duikeenden toeneemt in 

gebieden die gevrijwaard zijn van alle vormen van bodemberoerende visserij. Door de toegenomen 

garnalenvisserij en bijkomende  toename in bodemberoering en bijvangsten in de garnalenvisserij, 

concluderen wij dat de garnalenvisserij wel degelijk effect heeft op H1110 en voedselvoorziening van 

duikeenden. Wij stellen dan ook voor om (in het kader van onderzoek) de komende beheerplan 

periode te gebruiken om (delen van) het BBG en de Voordelta te sluiten voor álle vormen van 

bodemberoerende visserij. Pas na het instellen van visserijvrije zones, gedurende tenminste één 

beheerplan periode, kan inzicht verkregen worden of, en in welke mate, de garnalenvisserij het 

behalen van bovengenoemde natuurdoelen in de weg staat. 

 Op P90 van het ontwerpbeheerplan staat: “In hoofdstuk 5 zijn de maatregelen beschreven die 

worden genomen om de knelpunten die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan op te 

lossen, in relatie met de activiteiten die plaats vinden in de Voordelta.”  Voor het BBG/ de 

compensatieopgave worden echter helemaal geen aanvullende maatregelen genomen om het 

knelpunt weg te nemen. Dit is een ernstige tekortkoming in dit beheerplan. Het is volstrekt 

onvoldoende om hier enkel te verwijzen naar de Natuurcompensatie Voordelta (NCV), en verder 

niets te doen gedurende de 2e beheerplanperiode. 

Verder lezen wij onderaan P90: “Op welke termijn de compensatie-opgave en daarmee het 

doelbereik van H1110 ‘Permanent overstroomde zandbanken’ wordt bereikt hangt samen met NCV.” 

Wat wordt bedoeld met deze zin? De compensatieopgave is het NCV en het NCV moet gehaald 

worden door de maatregelen zoals opgenomen in dit beheerplan. Het is in ieder geval onduidelijk 

wanneer de compensatie opgave bereikt zal worden als geen aanvullende maatregelen genomen 

worden. Monitoring en evaluatie in het kader van NCV (tabel 6.1) kunnen leiden tot nieuw voor te 

stellen maatregelen, maar monitoring en evaluatie zijn op zichzelf geen mitigerende maatregelen. 

Het beheerplan moet dus voorzien in aanvullende maatregelen om doelbereik te realiseren. 

Verwijzing naar NCV volstaat hier niet. 
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ACTIVITEITEN EN MAATREGELEN (H5) 

Recreatie (5.2.1) 

Beperking strandbebouwing 

Strandslaaphuisjes worden volgens het ontwerpbeheerplan buiten de rustgebieden toegestaan, mits 

een Natuurbeschermingswet (NB-wet)vergunning wordt verkregen. Volgens het ontwerpbeheerplan 

mogen er geen strandslaaphuisjes binnen het habitattype H2110 “Embryonale duinen” en potentiële 

gebieden daarvoor geplaatst worden. Er staat echter geen bepaling opgenomen met betrekking tot 

strandhuisjes en hier lijkt de NB-wetprocedure niet gevolgd te hoeven worden . Ook is niet altijd 

helder wat er bedoeld wordt met betrekking tot de plaatsing van strand(slaap)huisjes, zoals op 

pagina 131 met betrekking tot strandhuisjes op Schouwen-Duiveland. 

Wij zien graag duidelijk opgenomen dat strandhuisjes, strandslaaphuisjes en andere vormen van (al 

dan niet tijdelijke) kustbebouwing niet mogen worden geplaatst op de (potentiële) locaties langs de 

stranden waar het habitattype “Embryonale duinen” voorkomt. Ook zien wij graag voor alle vormen 

van kustbebouwing opgenomen dat de NB-wetprocedure gevolgd wordt.  

 

Lichthinder 

Bij de diverse stranden langs de Voordelta is er, als gevolg van de toenemende recreatieontwikkeling, 

steeds meer uitstraling van kunstmatig licht. Wij missen in het beheerplan regels hiervoor: toename 

van de verlichting op de stranden zorgt immers voor een toename van de verstoring ’s nachts. Wij 

zien graag duidelijke kaders hierover opgenomen in het beheerplan. 

 

Gebiedsvisie kust 

Strandbebouwing is hoe dan ook ongewenst voor het habitattype embryonale duinen en voor een 

aantal kwetsbare kustbroedvogels. Maar er moet verder gekeken worden dan puur en alleen naar 

instandhoudingsdoelstellingen. Wij dringen aan op het opstellen van een gebiedsvisie kust, waarin 

uitbreiding van strandbebouwing binnen het N2000-gebied wordt gereguleerd. Ongebreidelde groei 

van bebouwing langs de kust heeft immers een sterke negatieve impact op de natuurwaarden én de 

recreatieve beleving van de Voordelta. Dat natuur, rust en ruimte hand in hand gaan, valt onder 

andere te lezen in een aantal recente rapporten over Zeeuws kusttoerisme2. Zo blijken Belgische 

toeristen steeds vaker de Zeeuwse kust op te zoeken, om te genieten van de rust en ruimte die zij 

ontberen aan de volgebouwde Belgische kust3. 

 

Kitesurfen 

In het ontwerpbeheerplan wordt geclaimd dat de invloed van kitesurfen onduidelijk is, en er wordt 

gepleit voor meer onderzoek (P109). De gevolgen van kitesurfen voor rustende en foeragerende 

vogels zijn echter al uit diverse onderzoeken bekend, zie bijvoorbeeld het rapport 

‘Verstoringsgevoeligheid van vogels4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

In het kitesurfrapport bij het beheerplan Deltawateren5 is een inventarisatie van alle bekende studies 

gemaakt (Bureau Waardenburg) en daaruit zijn de verstoringsafstanden voor diverse vormen van 

                                                            
2 http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/nl/publicaties-algemeen 
3 https://insights.abnamro.nl/visie-op-sectoren/visie-op-verblijfsrecreatie/ 
4http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=CA0C5B20-0175-478B-
874B75B9F1C1E498  
5 http://www.natura2000deltawateren.nl/files/eindrapport-kitesurflocaties-delta-201306.pdf 

http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=CA0C5B20-0175-478B-874B75B9F1C1E498
http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=CA0C5B20-0175-478B-874B75B9F1C1E498
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recreatie afgeleid. In het beheerplan Voordelta komt het nu dus aan op een betere recreatieve 

zonering met duidelijke begrenzing voor kitesurfen, inclusief actieve handhaving. Op die manier 

wordt voorkomen dat bij te veel verstoring het gehele kitesurfen voor de kust van Voorne verboden 

zal worden.  

Uit het Achtergrondrapport Vogels6 blijkt dat er de komende jaren een toename van het aantal 

kitesurfers bij rustgebied Hinderplaat valt te verwachten. Dit is een mogelijk knelpunt voor het 

behoud van rust voor grote stern en visdief op deze locatie. Op langere termijn kan dit een probleem 

zijn voor het doelbereik van deze soorten. Wij verzoeken om in het beheerplan op te nemen dat deze 

ontwikkelingen actief worden gemonitord, en dat waar nodig nog lopende het beheerplan 

maatregelen worden getroffen.  

 

Beroepsvisserij (5.2.2) 

Schelpdiervisserij 

Mosselen zijn een belangrijke voedselbron voor schelpdieretende vogelsoorten. Mosselen zijn nu 

echter niet of nauwelijks aanwezig in de Voordelta. In de monding van het Haringvliet neemt het 

bestand schelpdieren zelfs af. In de compensatieopgave voor MV2 is meegenomen dat de 

voedselkwaliteit voor de zwarte zee-eend in de Voordelta moet verbeteren om het verlies aan 

foerageergebied door de aanleg van MV2 te compenseren. In 2010 is echter toegestaan dat een 

natuurlijke mosselbank bevist werd. Dit rijmt niet met bovenstaande bevindingen. Aangezien zowel 

de N2000 doelen voor schelpdieretende vogels als voor H1110B niet binnen de tweede beheerplan 

periode gehaald zullen worden, zijn wij van mening dat een nieuwe vergunning voor deze vorm van 

visserij niet kan en mag worden afgegeven. In het tweede beheerplan moet ons inziens opgenomen 

worden dat bevissing van natuurlijke mosselbanken niet langer is toegestaan. 

Op P90 staat dat de kwaliteit van de zeebodem in de Haringvlietmonding onder druk staat, en dat 

daarom terughoudend moet worden opgetreden met schelpdiervissen. Kunt u in het beheerplan 

verduidelijken wat er precies wordt bedoeld met terughoudend optreden? Als er geen bezwaren zijn 

volgens de NB-wet, omdat de activiteit zelf geen significant effect heeft op de 

instandhoudingsdoelen, dan mag de visserij doorgaan, ongeacht of de instandhoudingsdoelen wel 

bereikt kunnen worden. Er is dan immers al de conclusie getrokken dat er geen effecten zijn op de 

instandhoudingsdoelen.  

 

Boomkor- en sleepnetvisserij 

Op P68 wordt vermeld dat sleepnetvisserij met een motorvermogen kleiner dan 260 pk relatief 

geringe schade veroorzaakt aan het bodemleven. Wij zijn het niet eens met deze conclusie. Alle 

visserij met wekkerkettingen veroorzaakt schade aan het bodemleven. De schade is wel afhankelijk 

van de intensiteit van bevissing, maar dat geldt voor alle vormen van bodemberoerende visserij. 

Daarnaast maakt het beheerplan geen melding van pulsvisserij. Wij zouden dan ook graag 

opgenomen zien dat deze vorm van visserij, en iedere andere vorm van bodemberoerende visserij, 

ook in de toekomst niet wordt toegestaan in het bodembeschermingsgebied. 

 

                                                            
6 http://www.platformparticipatie.nl/Images/Achtergrondrapport%20Vogels%20Evaluatie%20Natura% 
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Garnalenvisserij 

Naast de genoemde tussenevaluatie (P28), heeft Imares op dit moment een onderzoek naar de 

effecten van de garnalenvisserij in de Voordelta afgerond. De resultaten van dat onderzoek zijn 

inmiddels gepubliceerd, en deze resultaten kunnen dus alsnog meegenomen worden in de 

afwegingen binnen het voorliggende beheerplan Voordelta. Met andere woorden: het bevoegd 

gezag kan nog vóór het ingaan van de 2e beheerplanperiode maatregelen nemen om de effecten van 

garnalenvisserij in het Bodembeschermingsgebied te mitigeren en zodoende de natuurdoelen van de 

compensatieopgave dichterbij te brengen. Het onderzoek zegt dat van garnalenvisserij enige 

bodemberoering verwacht kan worden, en er dus effecten zijn op kwaliteit van habitattype H1110B. 

Het betreffende onderzoek levert evenwel geen duidelijke conclusie op over de effecten van de 

garnalenvisserij op het bodemleven. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het onderzoek gefrustreerd 

is doordat vissers in onderzoeksgebieden hebben gevist. Imares concludeert verder dat van dit type 

onderzoek ook in de toekomst geen duidelijke uitkomsten te verwachten zijn. Nieuw onderzoek, met 

doorgang van de huidige activiteit, is dus niet op zijn plaats. 

Garnalenvisserij is verboden in de rustgebieden, met uitzondering van rustgebied Middelplaat (P69). 

Het bevreemdt ons dat garnalenvisserij wel wordt toegelaten in dit rustgebied in de periode tussen 1 

november en 15 december. Verder vinden wij het onwenselijk dat er door twee ondernemers 

jaarrond in rustgebieden gevist mag worden (P 71). De uitzonderingen voor deze bedrijven om 

jaarrond visserijactiviteiten uit te voeren is in strijd met het doel van de rustgebieden. Deze 

uitzonderingen moeten dan ook worden ingetrokken. 

 

DOELBEREIK VOGELS (H6) 

Het is ons niet geheel duidelijk of met doelbereik van de vogelrichtlijn het doelbereik van het eerste 

beheerplan wordt gemeten, of dat van de instandhoudingsdoelen. In bijlage 2 wordt naar beide 

verwezen, maar in paragraaf 4.3 (P41) is het onduidelijk waar naar verwezen wordt. Voor ons is het 

van belang dat de maatregelen in het beheerplan uiteindelijk leiden tot het halen van de 

instandhoudingsdoelen van de verschillende vogelsoorten. 

Voor diverse vogelsoorten worden de instandhoudingsdoelstellingen momenteel niet behaald (zie de 

monitoring door Sovon7). Hierbij gaat het om de soorten grote stern, visdief, eider, pijlstaart, 

scholekster, kluut, zilverplevier, bonte strandloper, rosse grutto, tureluur, smient, wintertaling en 

slobeend. Wij vragen daarom extra aandacht voor het behalen van deze 

instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Rustgebieden 

De Slikken van Voorne zijn voor bovengenoemde soorten een belangrijk dan wel het belangrijkste 

rustgebied. Uit de evaluatie van het eerste beheerplan (Achtergrondrapport Vogels) blijkt dat voor 

de meeste van de genoemde soorten, het instandhoudingsdoel niet wordt bereikt. De belangrijkste 

oorzaak is het ontbreken van voldoende rust. De Slikken van Voorne zijn ook in het Beheerplan 2008-

2014 aangewezen als rustgebied. Desondanks is het gebied niet verstoringsvrij. Uit het 

Achtergrondrapport Vogels blijkt dat kitesurfers en wandelaars, zeker bij hoogwater, rustende vogels 

                                                            
7 http://s1.sovon.nl/gebieden/gebieden_trendsnw.asp?gebnr=113 

http://s1.sovon.nl/gebieden/gebieden_trendsnw.asp?gebnr=113
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zeer dicht naderen. Hierdoor ontwijken verstoringsgevoelige soorten (bijna alle steltlopers) het 

gebied mogelijk. In de komende beheerplanperiode moet de rust in dit gebied dan ook beter 

gewaarborgd worden. Graag zien wij in het beheerplan welke maatregelen daartoe genomen gaan 

worden.  

 

Voedselbeschikbaarheid  

De aanwezigheid van de zwarte zee-eend wordt gestuurd door de aanwezigheid van voedsel. De 

voedselbeschikbaarheid en locatie van schelpdierbanken varieert over de tijd. Hierdoor bevindt de 

zwarte zee-eend zich vaak buiten de vastgestelde rustgebieden en heeft de soort te maken met 

verstoring. Aangezien de soort fors onder het instandhoudingsdoel zit is het noodzakelijk hier 

maatregelen voor te treffen. In het ontwerpbeheerplan staat dat er momenteel geen garantie op 

rust voor de zwarte zee-eend is in geschikte foerageergebieden. In het Achtergrondrapport Vogels 

wordt de aanbeveling gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is jaarlijks flexibele rustgebieden in 

te stellen. Wij willen Rijkswaterstaat vragen om te onderzoeken of het mogelijk is een flexibel 

rustgebied in te stellen op de plek waar op dat moment het voedsel voor deze soort aanwezig is. 

Daarnaast willen wij met klem vragen om zorgvuldig om te gaan met het eventueel verlenen van 

vergunningen voor schelpdiervisserij buiten de rustgebieden, en hierbij voldoende voedsel te 

reserveren voor de vogels. 

Toppers, eiders en zwarte zee-eenden zijn afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende voedsel in 

de vorm van schelpdierbanken. Het doelaantal voor topper en zwarte zee-eend is tijdens de 

afgelopen beheerplan niet bereikt, en ook de eider zit onder de instandhoudingsdoelstelling. Wij 

willen er op aandringen dat het kierbesluit Haringvliet daadwerkelijk wordt uitgevoerd in 2018, 

gezien het verwachte positieve effect op de ontwikkeling van schelpdierbanken. 

 

Bescherming van de strandplevier 

In diverse gebieden die zijn opgenomen voor het habitattype H2110 “Embryonale duinen” zijn in de 

afgelopen jaren meerdere broedende plevieren aangetroffen (bijvoorbeeld op de aangroeiende 

kusten van Goeree). Ofschoon de strandplevier niet is aangewezen voor dit gebied, willen wij - gezien 

de landelijke slechte staat van instandhouding van de strandplevier - Rijkswaterstaat vragen gebruik 

te maken van de mogelijkheid om ook voor soorten die niet zijn aangewezen, 

instandhoudingsmaatregelen te treffen. Het beheerplan geeft op P33 aan dat de strandplevier een 

karakteristieke soort is van het habitattype 2110 ‘Embryonale duinen’, waarvoor de Voordelta wel is 

aangewezen. Het beheerplan stelt: “De kwaliteit van het habitattype is niet optimaal. Wat betreft 

vegetatietypen is de kwaliteit goed, maar wat betreft rust niet (...) Het is dan ook aan te bevelen om 

de rust in de embryonale duinen toe te laten nemen om doelbereik ook op langere termijn te kunnen 

garanderen.” Daarnaast heeft de staatssecretaris van EZ in het kader van het wetsvoorstel 

natuurbescherming benadrukt dat de Natura 2000 beheerplannen bij uitstek geschikte instrumenten 

zijn om het beheer en de inrichting van die gebieden af te stemmen op de behoeften van de soorten 

die in die gebieden voorkomen. In dat verband heeft zij aangegeven dat in de beheerplannen de 

verbinding kan worden gezocht tussen de maatregelen die noodzakelijk zijn in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor soorten waarvoor het gebied is aangewezen en de maatregelen 

voor andere soorten die in het gebied hun leefgebied hebben. Eén van de maatregelen hiervoor is 

om gedurende het broedseizoen (april – half juli) stroken van het strand af te sluiten waar deze 

plevieren broeden. Naast de strandplevier, zal ook de dwergstern van deze maatregel profiteren.   
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BEGRENZING EN ZONERING 

Aangrenzende N2000 gebieden 

Voor allerlei vormen van bedrijvigheid wordt aangegeven dat deze mogen plaatsvinden mits op 

minstens 250 m van drooggevallen slikken en platen. Wij willen graag expliciet toegevoegd hebben 

dat dat ook geldt vanaf de droogvallende delen van Kwade Hoek (stranden, slikken en platen). Dit is 

ook N2000 gebied en alleen het feit dat het onder een ander gebied valt mag niet leiden tot een 

lagere bescherming. Voor het gemak kan hier ook een zone van 250 m vanaf de plangrens van het 

N2000 gebied Duinen van Goeree en Kwade Hoek aan worden gehouden. Deze grens dient expliciet  

te worden opgenomen in het beheerplan Voordelta. De activiteitenvrije zone valt immers binnen dit 

beheerplan. 

 

Rustgebieden 

Vanaf P83 worden er in het ontwerpbeheerplan een vijftal rustgebieden genoemd. Zoudt u kunnen 

aangeven of er bij de begrenzing van de rustgebieden rekening gehouden is met de buffer die 

noodzakelijk is in verband met verstoringsafstanden? Zo niet, dan is het oppervlak van het rustgebied 

in werkelijkheid namelijk flink kleiner dan nu betoogd wordt in de tekst, en is het zaak om hier een 

correctie in de zonering aan te brengen. 

 

NATUURBESCHERMINGSWET VERGUNNINGEN VERSUS BEHEERPLAN 

Het beheerplan vermeldt terecht dat een NB-wet vergunning (zoals bijvoorbeeld de vergunning voor 

garnalenvisserij) voorschriften kan bevatten die ervoor zorgen dat verslechtering van leefgebieden 

en habitattypen en/of significante verstoring van soorten niet plaatsvindt. Het voorkomen van 

verslechtering is belangrijk, maar aanvullende maatregelen zijn daarnaast nodig om doelbereik te 

realiseren. Het is een vreemde en ons inziens onjuiste redenering in dit beheerplan, om voor 

doelbereik slechts te verwijzen naar de NB-wet vergunningen (P69). 

Het bevoegd gezag moet in het kader van het opstellen van een beheerplan maatregelen nemen om 

de natuurdoelen te halen/aan de natuurcompensatie te voldoen, ook bij onzekerheid over de 

effecten van een activiteit. Deze (extra) maatregelen worden vervolgens vastgelegd in een juridisch 

kader en opgenomen in het beheerplan en meegenomen in een NB-wet vergunning. Een beheerplan 

kan daarom niet enkel verwijzen naar een NB-wet vergunning en doen alsof daarmee de activiteit 

geregeld is en de natuurdoelen gehaald zullen worden. Het is bekend dat garnalenvisserij effecten 

heeft op de natuurdoelen en het is aannemelijk dat garnalenvisserij het behalen van de doelen in de 

weg staat. Extra maatregelen moeten daarom worden opgenomen in het 2e beheerplan en 

eventuele aanvullende voorwaarden en beperkingen voor het bodembeschermingsgebied en/of de 

Voordelta als geheel kunnen vervolgens meegenomen worden in de NB-wet vergunning voor 

garnalenvisserij. Op grond van het NCV kunnen de maatregelen vervolgens aangepast worden.  
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MONITORING (H7) en HANDHAVING (H8) 

Voor veel van de natuurdoelen in de Voordelta is rust een noodzakelijke maatregel om de 

instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Tegelijk is er een trend van toenemende recreatie (o.a. 

kitesurfen, windsurfen en kitebuggyen), en op dit moment is de rust niet voldoende gewaarborgd. 

Het is belangrijk om in het beheerplan goed aan te geven hoe intensief de huidige vergunningen in 

de rustgebieden gebruikt worden en dat intensivering hiervan niet is toegestaan. Gezien het aantal 

overtredingen van de betredingsregels, is meer handhaving op zijn plaats. Op handhaving is de 

laatste jaren echter sterk bezuinigd. Provincie Zeeland beschikt nu nog maar over één boot, waarmee 

al het N2000-toezicht in alle Deltawateren, Voordelta en Vlakte van de Raan uitgevoerd moet 

worden. Met deze ene boot kan slechts een zeer beperkt aantal vaaruren gemaakt worden. Het 

beperkte aantal medewerkers dat  toezicht en handhaving moet uitvoeren staat zo voor een 

onmogelijk taak. Hierdoor loopt is het op voorhand al niet aannemelijk dat mitigerende maatregelen 

het gewenste effect zullen hebben. 

In het bodembeschermingsgebied binnen de Voordelta gelden voor boomkorvisserij strenge 

bepalingen. Onduidelijk is hoe de beperkingen (zoals beschreven op P67, 68) worden gehandhaafd. 

Uit de afgelopen beheerplan periode blijkt dat controle en handhaving van visserijschepen (middels 

AIS) tekort schiet. Meer en betere controle is nodig om te voorkomen dat bodemberoerende visserij 

zich begeeft in gesloten gebieden, in onderzoeksgebieden en in rustgebieden. 

De handhavingsinzet op zowel recreatie als visserij was in de eerste beheerplanperiode  

ontoereikend om de noodzakelijke rust te realiseren. Voor de tweede beheerplanperiode zien wij 

dan ook graag concrete verbeterplannen wat betreft de handhaving, waarbij verantwoordelijkheden 

duidelijk belegd zijn. 

Wij waarderen de inzet van Rijkswaterstaat m.b.t de proef ‘Slikken van Voorne’, dit zal bijdragen aan 

de kennis van de ecologie en de effecten van recreatie op het gebied. Ook het verleggen van de 

grens van het rustgebied, waardoor deze aansluit op rustgebied Hinderplaat beschouwen wij als een 

positieve ontwikkeling. Desondanks willen wij erop aandringen dat ook tijdens de proef actief 

gehandhaafd wordt om de rust in het gebied te garanderen en overtredingen te bestrijden. Uit de 

evaluatie van het eerste Beheerplan is immers al gebleken dat dit rustgebied nog niet verstoringsvrij 

is.  

Op P101 wordt aangekondigd dat het monitoringsprogramma dat gekoppeld is aan de 

Natuurcompensatie Voordelta wordt aangepast. Graag zouden wij uitgebreider in het beheerplan 

lezen hoe deze aanpassing concreet wordt uitgevoerd, en welke instantie verantwoordelijk is voor dit 

vernieuwde monitoringsprogramma. Aan dat monitoringsprogramma zou de intensiteit en omvang 

van de staand-want visserij moeten worden toegevoegd. 

Ook zou expliciet gemaakt moeten worden in het beheerplan wie er verantwoordelijk is voor het in 

kaart brengen de belangrijke schelpenbanken (P109), opdat deze niet gesuppleerd worden, en het 

beschrijven van de morfologische veranderingen (P101) en de daaraan gekoppelde wijzigingen in het 

toegangsbeperkingsbesluit. 
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Op P56 worden nieuwe ontwikkelingen genoemd die mogelijk plaatsvinden gedurende de looptijd 

van het tweede beheerplan (windmolens, recreatieve hotspot Brouwersdam). Daarnaast is de aanleg 

van schelpenbanken een nieuwe ontwikkeling die in de komende periode overwogen wordt. Een 

gebiedsvisie op deze ontwikkelingen en de gevolgen voor trekvogels, landschappelijke beleving en 

recreatiewaarden in het Natura 2000 gebied Voordelta ontbreken echter. In plaats van een 

afwachtende houding aan te nemen, is het verstandiger om vooraf de kansen voor actief 

natuurherstel, de risico’s van bestaande en toekomstige activiteiten en eventuele zoneringen en 

maatregelen in beeld te brengen in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen. Wij willen 

Rijkswaterstaat dan ook vragen om in dit tweede beheerplan voorwaarden voor toekomstige 

ontwikkelingen op te nemen. 

 

CONCLUSIE 

Samengevat staan de natuurorganisaties positief tegenover het tweede Natura 2000 beheerplan 

Voordelta, mits bovengenoemde punten in acht worden genomen. Daarbij ligt de nadruk in het 

bijzonder op het instellen en handhaven van deelgebieden die geheel of gedeeltelijk gevrijwaard zijn 

van menselijke activiteiten. Dit is noodzakelijk om in de komende beheerplanperiode de Natura 2000 

doelen dichterbij te brengen, en de positieve balans voor natuur in dit waardevolle gebied te borgen. 
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