
Convenant zandsuppleties en natuur
Natuurbeschermingsorganisaties, terrein beherende instanties en
Rijkswaterstaat

i. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der
Nederlanden, hierna te noemen: de Staat;

ii. De landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee,
iii. Vogelbescherming Nederland
iv. Stichting De Noordzee
v. Stichting Duinbehoud
vi. Vereniging natuurmonumenten
vii. LandschappenNL
viii. Staatsbosbeheer
ix. Dunea
x. PWN
xi. Waternet

Hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen.

Overwegen als volgt:

a) De basiskustlijn functioneert als (primaire) veiligheidsbuffer.
Het handhaven van de kustlijn is daarom van nationaal belang.

b) De uitvoering van zandsuppleties sluit aan bij het natuurlijke
zandige systeem en kan de kust doen laten meegroeien met de
zeespiegelstijging.

c) De bestaande uitvoeringspraktijk van suppleren heeft potentieel
negatieve invloed op de beschermde natuurwaarden van de
Nederlandse kustzone.

d) Het behoud en herstel van natuurwaarden van de kust is een
opgave van internationaal belang waarvoor de Staat
verantwoordelijkheid draagt.

e) Onderzoek en monitoring is noodzakelijk om meer inzicht te
krijgen in de invloed  van zandsuppleties op de ontwikkeling
van natuurwaarden en hoe toekomstige zandsuppleties zo
natuurvriendelijk als mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

f) Alle partijen hebben kennis genomen van het document
`ecologische effecten van kustsuppleties’ (dd 28 september
2016) en de beschreven onderzoeksprioritering voor de
komende jaren in deel B geaccepteerd.

g) De wens is om de samenwerking tussen de partijen,
`samenwerkingsovereenkomst zandsuppleties,
natuurbeschermingsorganisatie en Rijkswaterstaat’ uit 2009,



voort te zetten, uit te breiden en te versterken. De eerdere
overeenkomst is verlopen op 31 december 2015.

h) De samenwerking tussen de partijen draagt bij aan meer begrip
en een betere verspreiding van kennis over het beheer van de
kust, waardoor uiteindelijk het beheer van de kust verbetert.

i) Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer
inzicht in de invloed van zandsuppleties op de
natuurwaarden.  Om zo het suppletieprogramma te
optimaliseren voor het behoud en het herstel van de
beschermde natuurwaarden van onze kust.

j) Om de ontwikkelde kennis zo goed mogelijk toe te passen in de
aansturing en programmering van het suppletieprogramma, is
jaarlijks overleg tussen de convenantspartners nodig.

Komen het volgende overeen:

1. Partijen werken,  vanuit de  eigen  verantwoordelijkheid, aan de
uitvoering van dit convenant  volgens het document
`ecologische effecten van kustsuppleties’ (dd 28 september
2016), deel C (ontwerp uitvoeringsplan)

2. Partijen werken gedurende de looptijd van de samenwerking
samen in een compacte projectgroep.  Rijkswaterstaat, een
afvaardiging van de NGO’s en wetenschappers nemen deel aan
deze projectgroep.  Namens de gezamenlijke terreinbeherende
natuurorganisaties kunnen een of meer leden van het
kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling Bos- en Natuurkwaliteit)
eveneens deelnemen aan de bijeenkomsten.

3. Jaarlijks worden de lopende resultaten met alle betrokken
partijen besproken. Doel van dit overleg is om de voortgang te
bespreken, kennis te delen en de uitvoering van de
zandsuppleties te verbeteren.

4. De projectgroep stelt in afstemming met de andere partijen,
jaarlijks een jaarverslag en een werkplan vast.

5. Rijkswaterstaat  neemt het initiatief voor de onder 2 en 3
bedoelde acties. Rijkswaterstaat voert het onder 4 genoemde
werkplan uit.

6. In de projectgroep wordt de voortgang van het onderzoek
besproken, (tussen)resultaten, de jaarplannen als bedoeld in
artikel 4 en de gezamenlijke communicatie over de voortgang
en de resultaten van het onderzoek.

7. Rijkswaterstaat  reserveert voor  het onderzoek  jaarlijks een
budget  van 1% van het  jaarlijkse suppletie budget, met een
maximum van  €  500.000 (zegge vijfhonderdduizend euro)
behoudens wijzigingen door besluiten van de Minister.

8. Rijkswaterstaat gebruikt de ontwikkelde kennis bij haar
strategische verkenningen over de toekomst van de
kustverdediging. De natuurorganisaties worden betrokken bij
de discussie over de gewenste vorm van kustbescherming.



9. Het beoogde onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van het
Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat,
onderdeel Kust. Rijkswaterstaat nodigt, in lijn met de
gedachten van NKWK, andere partijen uit om het onderzoek
aan te vullen en uit te breiden.

10. Partijen onderkennen dat de uitvoering van zandsuppleties
mede afhankelijk is van bestuursrechtelijke besluiten.

11. De landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee,
Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting
Duinbehoud, Vereniging natuurmonumenten, Provinciale
landschappen, Dunea, PWN en Waternet zijn terughoudend met
het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de onder 10 bedoelde
besluiten.

12. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de
datum van ondertekening door de Partijen en eindigt uiterlijk
31 december 2021.

13. Ieder der partijen is gerechtigd deze
samenwerkingsovereenkomst te beëindigen door middel van
een schriftelijke mededeling aan de overige partijen met opgaaf
van redenen.

14. Indien één of meer partijen gebruik maken van het recht als
bedoeld onder 13, beraden de andere zich over de voortgang
van deze samenwerkingsovereenkomst .

Aldus overeengekomen,

Rijkswaterstaat Stichting
Duinbehoud

Staatsbosbeheer

Waternet Vereniging
natuurmonumenten

Dunea

Vogelbescherming Nederland LandschappenNL PWN

Stichting De Noordzee De landelijke vereniging tot behoud van
de Waddenzee,



Apeldoorn, 3 november 2016


