
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 

Voor vragen over het advies kunt u contact opnemen met onze voorlichter: 030 234 76 77. 
 

 

Persbericht  

 
Handreiking natuurdoelanalyses behoorlijk compleet en praktijkgericht  

      

Ecologische Autoriteit: herstel Natura 2000-gebieden 
gebaat bij duidelijke conclusies 
 

UTRECHT – 21 oktober 2022 – De handreiking voor natuurdoelanalyses, als eerste stap in het 

herstel van Natura 2000-gebieden, is een flinke stap in de goede richting. De handreiking is nog 

wel te vrijblijvend. Dat staat in een advies van de Ecologische Autoriteit aan het Ministerie van 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de samenwerkende provincies. Volgens de Ecolo-

gische Autoriteit worden gebiedsbeheerders die de handreiking volgen nog onvoldoende ge-

vraagd om duidelijke, onderbouwde conclusies te trekken over hoe natuurherstel kan worden 

bereikt. Daardoor is niet zeker of alle herstelmaatregelen die nodig zijn, ook echt in beeld ko-

men. 

 

Een natuurdoelanalyse voor elk Natura 2000-gebied is het uitgangspunt voor herstelmaatrege-

len van de natuur, staat in het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Het ministerie 

van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de samenwerkende provincies stelden de hand-

reiking op, die de leidraad is voor het opstellen van deze natuurdoelanalyses. De handreiking 

leest als een stappenplan en verwijst duidelijk naar vindplaatsen van informatie die gebiedsbe-

heerders nodig hebben. 

 

Duidelijke conclusies 

De Ecologische Autoriteit vindt dat de handreiking ‘behoorlijk compleet en praktijkgericht’ is. 

Toch ziet de autoriteit het risico dat wordt afgeweken van minimale informatie die nodig is voor 

een goede een natuurdoelanalyse. ‘Als de handreiking duidelijke conclusies en vervolgstappen 

eist, komen meer en betere maatregelen in beeld om de natuur te herstellen. Herstel van bo-

dem, water en lucht voor een gezonde natuur moeten daarbij centraal staan’, zegt voorzitter 

Marieke van Rhijn van de werkgroep van de Ecologische Autoriteit. Ze vervolgt: ‘Met de huidige 

handreiking lopen gebiedsbeheerders de kans dat er uiteindelijk geen volwaardige natuurdoel-

analyse opgesteld wordt’. 

 

Aan het werk 

De Ecologische Autoriteit ziet overigens wel dat natuurverbetering hoog op de agenda staat. Dat 

is ook nodig, om natuur niet te laten verdwijnen. Van Rhijn: ‘Uit de natuurdoelanalyses moet 

heel duidelijk blijken welke maatregelen snel genomen moeten worden, veel natuur kan niet 

meer wachten totdat alle informatie perfect is. Van veel maatregelen kan nu al goed onder-

bouwd worden dat ze echt nodig zijn’. 

--------------------------------------------------------- 

Over de Ecologische Autoriteit  

Het advies van de Ecologische Autoriteit over de handreiking is opgesteld door een onafhankelijke werkgroep van des-

kundigen uit de wetenschap en gebiedsbeheer. De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijke organisatie met als taak 

om te beoordelen of de juiste ecologische informatie gebruikt wordt bij de onderbouwing van plannen voor natuurherstel 

in Natura 2000-gebieden, zoals de natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Het herstel van beschermde natuur staat 

daarbij centraal. Kijk op www.ecologischeautoriteit.nl  voor meer informatie.  

https://ecologischeautoriteit.nl/adviezen/5000
https://commissiemer.sharepoint.com/sites/5000_OV/Adviezen/www.ecologischeautoriteit.nl

