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Processen 

SBZ 
Management 

Plan 
 

Realisaties + 
acties beheer 
en drukken + 

richtkaart 

Vlaams 
Natura 2000 
programma 

 

Doelen 2020 
+ prior. insp  

Beheerplan 
terrein  

 

Allocatie +  
maatregelen+  

planning  

Actieplan 
milieudruk 

 

Locatie +  
maatregelen+  

planning  

Presentator
Presentatienotities
Nu kennen we allemaal beheerplan Dit is niet afdoende Belangrijk is dat ook aan 1 milieudruk gewerkt wordt De idh geven richting aan de beheerplannen, zorgen ook voor druk op de ketel (twee) Het managementplan is de schakel ertussen Allen hebben een plan-do check – evaluatie cyclus 



Doel:  
graduele realisatie IHD  
vermijden of stoppen van achteruitgang/verstoring 
 

Inhoud:  
Taakstelling  
Acties 
Actoren  
Budget (incl. flankerend beleid) 
 

Doorwerking: 
Kader voor Managementplannen Natura 2000 
Kader voor beleidsevaluatie en begroting 
Kader voor rapportering inspanningen aan EC 
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Natura 2000 Programma 



Overleg: Vlaamse stuurgroep 
Taak: 

Voortgangsbewaking Programma 
Advies Managementplannen Natura 2000 
Aanbevelingen beleidsmatige problemen 

Samenstelling: 
Administraties, sectoren, lokale besturen 
Voorwaarde = samenwerkingsovereenkomst 

 
Goedkeuring: Vlaamse regering  
 
Rapportage: voortgangsrapport Vlaams Natura 2000-programma 

aan Vlaamse regering 
minstens tweejaarlijks  
socio-economische impact  
focus natuurbudget en impact andere natuur 
 

Herziening: zesjaarlijks obv realisatie  
           en evt wijziging IHD 
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Natura 2000 Programma 
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Managementplan Natura 2000 
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Doel:  
graduele realisatie IHD  
vermijden of stoppen van achteruitgang/verstoring 
 

Inhoud:  
taakstelling (oppervlaktebalans) 
acties (inspanningsmatrix) 
zoekzones & actiegebieden (richtkaart) 

 
Doorwerking: 

kader voor actief beleid (beheerplannen, beheerovereenkomsten, 
subsidies, verwerving, …) 
kader voor passief beleid (passende beoordeling) 



Overleg:  
Vlaams: Vlaamse stuurgroep 
Lokaal: Overlegplatform 

Taak 
– Voortgangsbewaking Managementplan Natura 2000 
– Initiëren en opvolgen overleg acties 

Samenstelling: overheden, sectoren die acties opnemen/impact ondervinden 
 

Goedkeuring: Vlaamse regering of gemachtigde 
 
Rapportage: minstens tweejaarlijkse toetsing planversies aan dwingend 
deel taakstelling 
 
Herziening: zesjaarlijks obv realisatie, evt wijziging IHD en Natura 2000 
Programma 
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Managementplan Natura 2000 



Wat zit er in het MP? 
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Doel 
Beschrijft per SBZ wat nodig is voor 

Gradueel realiseren van de Europese natuurdoelen  
Vermijden of stoppen van de verslechtering van staat van 
instandhouding van habitats en leefgebieden van soorten  
Vermijden van betekenisvolle verstoring van soorten  
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Doelen 
om natuur te 

realiseren 

Prioritaire 
maatregelen 

om het 
milieu te 

verbeteren 



najaar 
2014 

9 

half 
2015 

Fasering - Planversies MP 1 

eind  
2017 

eind  
2019 



Inhoud 

10/10/2014 10 

Oppervlaktebalans met openstaande taakstelling voor 
habitats en soorten 
Inspanningsmatrix met acties 

Vrijwillig 
Na toetsing en evaluatie mogelijk dwingend 

Taakstelling voor de verbetering van het natuurlijk milieu 
Eventueel met actiegebieden 

Uitvoering globaal afwegingskader (Vlaams Natura 2000-
programma) 

Eventuele keuzes tussen doelen 

Richtkaart 



Inhoud richtkaart 
Ligging actuele habitats 
Vegetaties als leefgebied voor soorten 
Aanwezigheid habitattypische soorten 
Ruimtelijke verdeling van de doelen 
Ruimtelijke situering van de prioritaire maatregelen 
Oppervlaktes beheerd in functie van doelen 
Ligging zoekzones 
Ligging actiegebieden milieudrukken 
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Welke informatie krijgen we op het 
platform en wat kunnen wij 

bijdragen? 
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Hoe komt een MP tot stand? 
Voorbereiding door ANB 

Bv MP 1.0: screening beheerplannen voor bepaling 
oppervlaktes beheer ifv doelen 
 

Overleg in SBZ-Overlegplatform 
Middenveld 
Betrokken overheden 
 

Advies Gewestelijke Overleginstantie (‘Vlaamse Stuurgroep 
Natura 2000’) 
 
Besluit Vlaamse Regering 
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Eindbeeld: Platform schakel  
tussen Vlaamse afspraken en  

lokale onderhandeling  

Projectgroep 
 

• Projectplan opmaken 
(= onderhandeling)  

• Advies en opvolging 
uitvoering  

• Rapportering  

Tijdelijk 

Beheerder(s) 
• Allocatie doelen  

(= onderhandeling) 
• Advies en opvolging  

uitvoering  
• Monitoring en 

rapportering  

Perm
anent 

Vlaamse 
Stuurgroep  

 

• Opvolging 
voortgang  

• Rapportering 
VlReg 

• Mediator  
• Beleidsontwikkelin

g  

 
Platform 

 

• Initiatie en opvolging 
projecten, knelpunten 
aanpakken …  

• Informatie uitwisseling 
en intervisie   

• Communicatie- en 
procesadvies  

 

 

Platform = ontmoetingsplek 
 

• Wie is waar mee bezig en wat is de ervaring?  
• Wat moet er nog gebeuren en wie zou dat 

kunnen, willen of moeten doen?  
• Waar moet op gelet worden? Wie moet waar bij 

betrokken worden en op welke manier?  

Presentator
Presentatienotities
Nu kennen we allemaal beheerplan Dit is niet afdoende Belangrijk is dat ook aan 1 milieudruk gewerkt wordt De idh geven richting aan de beheerplannen, zorgen ook voor druk op de ketel (twee) Het managementplan is de schakel ertussen Allen hebben een plan-do check – evaluatie cyclus 



Algemene principes 

Taakstelling staat niet ter discussie  
Vraag is niet wat maar hoe  

Overleg op maat van een gebied  
Vraag is niet welke procedure maar gebiedsgericht afgesproken proces 

Geen veto zonder alternatief 
Vraag is niet: wat niet, maar wat anders 

Gelijke toegang tot kennis en informatie 
Vraag is  niet geef mij alle informatie, maar welke informatie heb ik nodig en kan ik 
zelf geven  

Niet overleg voor overleg of over papier  
Vraag is niet hoeveel moet overleg, maar hoeveel hebben we nodig om elkaar (en 
alles) te begrijpen  

Evenwichtige bijdrage en inzet 
Vraag is niet wie doet wat, maar wat doen wij  

 
 
 
 

 



Stap per stap naar lokaal SBZ platform 
Fase 0: Voorbereidende werken 
•Opmaak startverhaal 
•Afspraken krachtlijnen overlegmodel 
•Ontwikkeling ondersteunende tools (databank, zoekzone, …)  

2013 – 6/2014  

Fase 1: Overlegproces gebiedsgerichte afspraken  
• Afsluiten BOLOV proces  
• Voorbereiding Managementplan 1.1 
• Afspraken gebiedsgericht platform  

6/2014– 6/2015 

Fase 2: Opvolging en uitvoering 
•Uitwerking en opvolging acties en afspraken 
•Platform schakel tussen Vlaamse afspraken en lokale 
onderhandeling   

6/2015 - … 



Essentie fase 1:  
informeren en verkennen  

Wat moeten we eigenlijk doen?  
Wat gebeurt er nu al? Wat is er al gepland?  
Wat staat er nog open? En hoe plannen we dit? 
Wat zijn knelpunten mbt verdeling doelen en 
hoe lossen we deze op   
 

Samen een agenda opmaken voor korte en 
langere termijn (= MP 1.1) 
 
  

 
 
 

 



Wat kunnen we binnen SBZ nog 
realiseren buiten de 

managementplannen? 
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Realisaties 

10/10/2014 19 

Project 

Bijdrage realisatie IHD via 
opmaak natuurbeheerplan 

Geen bijdrage realisatie IHD 

‘onder contract’  
Boekhouding doelen 

Zoekzone  
Volgende planversie MP 

Voortoets 
+ 

Passende beoordeling 

Impact? 
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