Datum:
Onderwerp:

17 mei 2006.

vastgesteld beleid voor de begrenzing van Nationaal Park de Loonse
en Drunense Duinen

Geachte mevrouw, heer,
In onderstaand overzicht dat is vastgesteld door het overlegorgaan van het Nationaal Park op 17
mei 2006 is aangegeven aan welke beleid een verzoek tot wijziging van de begrenzing van het
NP wordt getoetst.
Vastgestelde Beleidslijn:
Toetsingskader is Beheer en Inrichtings Plan (BIP) en landelijk vastgesteld beleidskader
voor Natura 2000 gebieden ( dus voor Habitatrichtlijngebied Loonse en Drunense
Duinen).
BIP: grens moet bijdragen aan een robuust natuurgebied, waarbij de bosranden die het
gebied LDD aan alle kanten begrenzen zoveel mogelijk ook de Nationaal Park (NP)
grenzen moeten zijn. Alle bosgedeeltes dragen bij aan de robuustheid van het NP.
BIP: bebouwing, bouwblokken en erven dienen geen NP doel en kunnen zoveel
mogelijk buiten het NP komen te liggen indien ze aan de randen zijn gesitueerd.
BIP: vanuit de robuustheid van het NP en een logische begrenzing zijn bospercelen die
als enclaves uitsteken in landbouwgebied niet wezenlijk voor het NP en kunnen dus
buiten de NP grens komen te liggen.
BIP: Inliggende landbouw- en bosenclaves zullen binnen het NP worden begrensd,
individuele wensen van eigenaren zijn hier in principe aan ondergeschikt.
Natura 2000: robuust natuurgebied is doel, begrenzen op de zichtbare bosrand en
komen tot een logische begrenzing zonder enclaves en uitstekende delen.
Natura 2000: exclavering volgen: dit wil zeggen: begrenzen van gebouwen en tuinen
volgens kadastrale aanduiding komen buiten Natura 2000 gebied te liggen, overige
particuliere eigendommen binnen Natura 2000.
Doel Overlegorgaan en Natura 2000: indien mogelijk zoveel mogelijk gelijktrekken
van de grenzen van NB wet gebied (Natura 2000) en NP. Beide processen volgen een
apart trajekt maar de wens bestaat van beide zijden om zoveel mogelijk te koppelen.

Wensen particuliere eigenaren: toetsen aan NP beleid volgend uit BIP. De indruk
bestaat dat er veel koudwatervrees is vanwege gebruik van eigen terreinen. Oplossing:
bespreken met eigenaren die gereageerd hebben (apert overleg), toelichten gevolgen
van Duinverordening aan de orde stellen en wijzen op afpalen van eigendommen in het
veld.
Beleidslijn tav wensen particulieren: weilanden (niet zijnde onderdelen van de EHS),
bebouwing en tuinen buiten grens NP houden of leggen indien ze aan de rand van het
NP liggen. Bossen binnen de grenzen opnemen. Particulieren met kleine gedeeltes
speelbos of camping kunnen eventueel buiten grens komen te liggen. Particulieren
met eigendommen binnen het natuurgebied opnemen binnen de grens.
EHS: begrensde EHS zal zoveel mogelijk in het NP worden opgenomen.
Voorstel voor vervolgprocedure:
Alle wijzigingsvoorstellen inhoudelijk bespreken tussen secretaris Overlegorgaan,
Natuurmonumenten, Brabants Landschap en toetsen aan bovenstaande beleid NP en
Natura 2000
Voorstel begrenzing voor Overlegorgaan maken en voor Natura 2000 bespreking met
LNV (voor 1 juni 2006!!). Kaartbeeld.
In overlegorgaan bespreken hoe we omgaan met behandelen wensen van individuele
eigenaren. Voorstel: bespreken met eigenaren in apart overleg en vervolgens
vaststellen in Overlegorgaan. Bezwaar is mogelijk in eigen gemeente via vaststelling
van NP grens in gemeenteraad.
De bespreking met partikulieren die vanuit het overlegorgaan LDD zal plaatsvinden
wordt als volgt georganiseerd:
Gesprek waaraan vanuit het overlegorgaan deelnemen:
 lid overlegorgaan namens de gemeenten (wethouder H. Wayers,
vertegenwoordiger van gemeenten in het Overlegorgaan)
 coordinator communicatie (ook deskundige op gebied Duinverordening), F.
Kapteijns
 secretaris overlegorgaan, H. van Maar
De partikulieren zullen in groepen worden uitgenodigd voor een gesprek.
Beoogde grens voor NP en Natura 2000 wordt in overlegorgaan als conceptgrens
vastgesteld met de opmerking dat vanuit het overleg met de individuele eigenaren nog
aanpassingen kunnen volgen voor het NP. Deze aanpassingen kunnen in het
eerstvolgende overlegorgaan worden geakkordeerd en uiteindelijk worden
meegenomen in de definitieve begrenzing.
Met conceptbegrenzing naar LNV voor 1 juni en zodoende Natura 2000 grens
vastleggen. Individuele eigenaren kunnen in een officieel trajekt in 2007 bezwaar
aantekenen tegen de opname in het Natura 2000 gebied.

Met vriendelijke groet,
H.W. van Maar
Secretaris overlegorgaan Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen

