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Bezoek als bestuur van  

watersportverenigingen en  

motorbootclubs de  

Natura 2000 hoorzittingen  

in uw watersportgebied. 

Zorg dat u in de toekomst  

nog kunt  

varen! 

Extra uitgave nieuwsbrief 

OPROEP 



Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn  
De Vogelrichtlijn heeft tot doel de bescherming en het beheer van alle vogels 
die op het grondgebied van de EU (zogeheten communautair grondgebied) in het 
wild leven en hun habitats (leefomgeving).  
De lidstaten nemen met name maatregelen voor bescherming van de leefgebie-
den van vogelsoorten die extra zorg nodig hebben. Het gaat dan om bedreigde 
soorten die op bijlage I van de richtlijn voorkomen. In Nederland zijn er voor 
44 van deze soorten gebieden aangewezen. Ook voor trekvogels worden dergelij-
ke maatregelen genomen. Het gaat daarbij vooral om de bescherming van wa-
tergebieden van internationale betekenis.  
De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische diversiteit in de Europese Unie 
in stand te houden. De lidstaten nemen maatregelen voor bescherming van na-
tuurlijke habitats en habitats van een aantal specifieke soorten 
(gebiedsbescherming). Daarnaast geldt er een strikte bescherming van soorten 
die belang zijn voor de Europese Unie (soortenbescherming).  
 
Noot bestuur Verbond Nederlandse Motorbootsport:  
De voorgestelde maatregelen kunnen diverse vaargebieden belemmeren! 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
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AAN DE BESTUREN VAN DE AANGESLOTEN 
WATERSPORTVERENIGINGEN EN 

MOTORBOOTCLUBS 

V oor het geval het aan uw aandacht is ontsnapt, attenderen wij u graag op 
de inspraakmogelijkheid die er bestaat op de aanwijzing van de Natura 
2000-gebieden.  

Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen, wijzen alle 
Europese lidstaten zogenaamde Natura 2000 gebieden aan. Komende jaren wordt 
de Nederlandse bijdrage afgerond met de aanwijzen van 162 Natura 2000-gebieden. 
 
Van 9 januari tot en met 19 februari 2007 liggen de eerste 111 als Natura 2000 aan-
gewezen gebieden ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen over de in-
houd van de ontwerpbesluiten. 
 
Details voor wat betreft de aangewezen gebieden, waar u de ontwerpbesluiten kunt 
inzien en de wijze waarop u (eventueel) uw zienswijze kenbaar kan maken, zijn on-
langs in de dagbladen gepubliceerd. Zie ook de website van het ministerie van Land-
bouw www.minlnv.nl/natuurwetgeving. Ten zeerste aan te bevelen! 
 
Ook worden er twaalf (provinciale) bijeenkomsten georganiseerd, waarbij informa-
tie wordt gegeven en aansluitend daaraan u uw zienswijze mondeling kenbaar kunt 
maken tijdens de hoorzitting. 
 
Alle provinciale bijeenkomsten zullen door leden van het Nederlands Platform voor 
Waterrecreatie worden bezocht (het Verbond Nederlandse Motorbootsport is lid van het 
Platform). 
 
In het vertrouwen u in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Verbond Nederlandse Motorbootsport 
Arie Kwak, voorzitter 
John van Gelder, bestuurslid 
 
 
P.S. 
Zie ook voor nadere informatie onze website www.knmc.nl sectie Verbond/
documenten, waar u het Zwartboek Natura 2000, dat besproken is in het  
Nederlands Platform voor Waterrecreatie,  kunt downloaden. 
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INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
(KRANTENKNIPSELS UIT DIVERSE BLADEN) 

 

 

 

 


