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Geachte heer of mevrouw, 

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

Natuurlijk1, maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het Ontwerpbeheerplan 

Deltawateren. Wij waarderen de inzet van Rijkswaterstaat om te komen tot een integraal beheerplan 

voor de Deltawateren. De in het ontwerpbeheerplan genoemde maatregelen en regels zijn gebaat bij 

een adequate naleving. Onze organisaties onderstrepen het belang van een programmatische 

aanpak van de handhaving. Dit geldt voor alle onderdelen uit het ontwerpbeheerplan, en daarom 

dient de Coalitie op dit thema een gezamenlijke zienswijze in. Naast deze gezamenlijke zienswijze 

zullen enkele individuele organisaties apart zienswijze indienen die ingaat op de verdere inhoud van 

het ontwerpbeheerplan.    

Om de instandhoudingsdoelen te halen, of om minimaal de verslechtering van de huidige staat van 

instandhouding te stoppen, zijn in het beheerplan afspraken gemaakt over enerzijds rust en ruimte 

voor natuur, en anderzijds (economisch) medegebruik. Die afspraken vallen of staan echter met een 

goede handhaving. Die handhaving is van belang om de voor doelbereik noodzakelijke rust te 

garanderen. Daarnaast is handhaving belangrijk om ervoor te zorgen dat de economische activiteiten 

niet lijden onder overtredingen van de gemaakte afspraken. Immers, als blijkt dat afspraken niet 

nageleefd worden en de instandhoudingsdoelstellingen niet behaald worden, dan zal het 

economisch medegebruik op veel plaatsen alsnog versoberd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan 

kitesurfen in de buurt van vogelrustgebieden. Wanneer de rust in deze gebieden onvoldoende is dan 

zullen er verdere mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Dit is zowel voor de betrokken activiteit 

als voor onze organisaties een onwenselijke situatie.  

In hoofdstuk 7  ‘Toezicht en handhaving’ van het ontwerpbeheerplan wordt een algemene toezichts- 

en handhavingsaanpak voor categorie 4 activiteiten beschreven. De Coalitie onderschrijft de gekozen 

methode (bestaande uit preventie en repressie, monitoring en markering van Artikel 20 Nb-wet 

gebieden) zeer. Goede voorlichting en duidelijke informatie zijn in onze ogen essentiële middelen om 

voldoende rust te kunnen waarborgen. Wij willen Rijkswaterstaat vragen om deze aanpak op alle 

recreatie activiteiten toe te passen en niet alleen op de activiteiten die vallen onder categorie 4. 

De zorgen van de natuurorganisaties over de capaciteit voor en inzet van handhaving in de 

Deltawateren zijn eerder gedeeld met de opstellers van het beheerplan. Na de gevoerde gesprekken, 

zijn de zorgen niet weggenomen. Voldoende rust is voor veel van de natuurdoelen in de 

Deltawateren een noodzakelijke maatregel om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken, rust is 

op dit moment echter onvoldoende gewaarborgd en significant negatieve effecten zijn hierdoor niet 

uit te sluiten. Tegelijkertijd bestaat er een trend van toenemende recreatie en worden veel gesloten 



gebieden betreden. Daarnaast is er de laatste jaren sterk op handhaving bezuinigd. Met de kleine 

vaarcapaciteit en het huidige aantal medewerkers dat toezicht en handhaving moet uitvoeren lijkt 

voldoende toezicht en handhaving niet gewaarborgd te zijn. Ook de herprioritering van de taken bij 

de Landelijke Eenheid Politie heeft tot gevolg dat de handhaving van natuur- en milieuwetten van die 

zijde fors onder druk staat. Hierdoor is het op voorhand al niet aannemelijk dat de voorgestelde 

mitigerende maatregelen het gewenste effect zullen hebben.  

Handhaving is voor onze organisaties van groot belang: immers, zonder handhaving heeft het 

beheerplan niet veel kracht. Op dit moment maken wij ons zorgen over de borging van de 

noodzakelijke handhaving in het ontwerpbeheerplan. Voor de organisatie wordt in het 

ontwerpbeheerplan Deltawateren verwezen naar het toezicht- en handhavingsplan. In dit plan 

ontbreekt echter een uitgewerkt uitvoeringsprogramma gespecificeerd naar tijd en budget.  Onze 

organisaties zijn van mening dat dit uitvoeringsprogramma bekend moet zijn voordat het beheerplan 

in werking treedt.  

De Coalitie Delta Natuurlijk verzoekt Rijkswaterstaat om het uitvoeringsprogramma voor toezicht en 

handhaving uit te werken en voldoende capaciteit te waarborgen om de doelen uit het beheerplan te 

kunnen realiseren.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Coalitie Delta Natuurlijk, 

 

Marc Argeloo, directeur ZMf 

 

  

 

 

 

 

 

1De 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.  

Vanwege haar directe betrokkenheid is Staatsbosbeheer geen mede ondertekenaar van bovenstaande brief.  
 


