
Europa kent de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en  
Natura 2000 (het Europese netwerk van beschermde  
natuurgebieden).
In Nederland zijn de Europese richtlijnen doorvertaald in  
de Wet natuurbescherming.

De provincies zijn bevoegd gezag voor de toetsing van  
projecten en handelingen in Natura2000-gebieden binnen 
hun provinciegrenzen. De omgevingsdiensten Haaglanden 
en Brabant-Noord verlenen met mandaat van de provincies 
vergunningen op basis van het beheerplan. Brabant-Noord  
en Zuid-Holland Zuid houden namens de provincies ook 
toezicht.  

Een recreatieve zonering helpt door aan te geven waar en 
wanneer welke recreatievormen in de Biesbosch passend  
zijn. Staatsbosbeheer kan op grond van de wet  
Natuurbescherming tijdelijk gebieden of kreken afsluiten.

Staatsbosbeheer verleent met mandaat van de gemeenten 
vergunningen, en ontheffingen op basis van de Biesbosch- 
verordening. Wanneer je (commerciële) activiteiten wilt  
ontplooien moet je ook toestemming vragen aan de grond- 
eigenaar, in de Biesbosch dus meestal aan Staatsbosbeheer. 

De gemeenten stellen de Biesbsochverordening vast.  
Hierin staan specifieke regels over land, water, recreatie en 
natuur in de Biesbosch.

Nederland heeft een stelsel aan wetten, 
waaronder het Wetboek van Strafrecht en de 
Wet natuurbescherming. Hierin is bepaald wat 
strafbaar is in Nederland.

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor  
de sociale veiligheid in de Biesbosch en  
coördineert de integrale veiligheid.

Staatsbosbeheer coördineert toezicht en 
handhaving in de Biesbosch en stemt af met 
provincies, omgevingsdiensten en gemeenten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening  
(APV) van elke gemeente staan regels over 
openbare orde en veiligheid.

In de Biesbosch  
gelden diverse 
regels op het  
gebied van natuur,  
ontwikkeling en 
gedrag.  
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Wie is waarvan in de Biesbosch
Wettelijke kaders

Natuurbescherming Veiligheid

Als personen of organisaties fysieke veranderingen willen 
uitvoeren, bijvoorbeeld bij de bouw van een huis, vragen zij 
een omgevingsvergunning aan. De activiteit wordt getoetst 
aan wetgeving en bestemmingsplan van Rijk, provincie en/of 
betrokken gemeente.  

Provincies zijn verantwoordelijk voor maken van een  
Natura 2000-beheerplan. In de Biesbosch neemt de  
Provincie Noord-Brabant het voortouw.

Staatsbosbeheer treft maatregelen om de doelstellingen  
voor het Natura 2000-gebied te halen. 

Voor een ontwikkeling op grondgebied van Staatsbosbeheer  
is ook toestemming van Staatsbosbeheer nodig. 

Het Natura 2000-beheerplan vormt samen met andere 
regelgeving voor de betrokken gemeenten het kader voor 
omgevingsplannen en verordeningen. 

In de omgevingsvisie legt de gemeente ambities en  
beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast.  
Het omgevingsplan bevat algemene regels van de  
gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente 
heeft een omgevingsplan onder de Omgevingswet.
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