Errata bij Profielendocument 2008
In september en december 2008 zijn door het ministerie van LNV alle profielen van habitattypen
herschreven. Daarmee zijn de versies van 2006 toen vervangen. Door het gebruik van deze profielen
zijn echter onduidelijkheden en soms ook tegenstrijdigheden en fouten aan het licht gekomen.
Vooruitlopend op een latere verbetering van het Profielendocument, is op 24 maart 2009 door de
Programmadirectie Natura 2000 besloten om een aantal problemen, die betrekking hebben op de
paragraaf Definitie, snel op te lossen door een ‘Erratalijst profielen habitattypen 24 maart 2009’.
Die errata betreffen fouten en onduidelijkheden die bij het opstellen van beheerplannen en bij
vergunningverlening tot onjuiste interpretatie leiden; deels gaat het om het herstellen van al in 2006
vastgestelde definitieonderdelen. Het nog niet doorvoeren van de errata zou leiden tot
onaanvaardbare discrepanties met binnenkort te publiceren definitieve aanwijzingsbesluiten.
Om deze redenen kon publicatie niet wachten op de voorgenomen latere verbetering van het gehele
document.
De errata in de paragraaf Definitie betreffen:
1. Aanvullingen bij de definities van twee habitattypen (H7120 en H7140_A).
2. Nadere verduidelijking van definities bij negen habitattypen (H2180, H2190, H3130, H3140,
H3160, H4010, H7110, H1740 en H7150).
3. Herstel van verwarrende typefouten en schrappen van tegenstrijdige teksten in de paragraaf
Definitie van zes habitattypen (H1330, H2190, H3130, H3160, H6410 en H9160).
LNV zal in principe na deze errata geen wijzigingen in de Definitietabel meer doorvoeren. Reden
hiervoor is dat wijziging van definities ná publicatie van een definitief aanwijzingsbesluit waarin zo’n
habitattype is opgenomen, op juridische problemen stuit. In het aanwijzingsbesluit wordt namelijk voor
de interpretatie van de inhoud van de habitattypen verwezen naar het Profielendocument. Dat wat het
aanwijzingsbesluit bedoelt met een bepaald habitattype is dus vastgelegd in het Profielendocument en
niet meer voor andere interpretatie vatbaar. Het naderhand wijzigen van de definitie zou (kunnen)
leiden tot een discrepantie tussen wat het aanwijzingsbesluit bedoelde en de dan landelijk geldende
definitie van een habitattype. En dat moet worden voorkomen. Overigens hebben de huidige errata
geen gevolgen voor de reeds gepubliceerde definitieve aanwijzingsbesluiten.
De erratalijst is begin april 2009 op de Natura 2000-website van LNV gepubliceerd. De errata zijn
tevens verwerkt in de betreffende profielen, de Definitietabel habitattypen en de Toelichting op de
Definitietabel habitattypen, die op dezelfde webpagina zijn te vinden. Ten behoeve van de aanstaande
terinzagelegging van de definitieve aanwijzingsbesluiten, worden de dertien aangepaste profielen ook
op papier gepubliceerd.
Overige aanpassingen
Ten aanzien van andere paragrafen van de profielen van habitattypen is aanpassing niet op korte
termijn voorzien. Daar hoort één belangrijke kanttekening bij. Op de Natura 2000-website van LNV is
reeds een verbeterde versie geplaatst van de database met abiotische randvoorwaarden; deze is
gemaakt in december 2008. Per habitat(sub)type worden de abiotische randvoorwaarden samengevat
in de profielen. De verbeteringen van december 2008 zijn echter in die profielen nog niet doorgevoerd;
dat zal op een later moment alsnog gebeuren (bij onderstaande contactpersonen is een overzicht
beschikbaar van de in de database aangebrachte wijzigingen). Aanbevolen wordt om al wél de
database, die zelfstandig raadpleegbaar is, te gebruiken, omdat het de laatste stand van kennis is.
Gevolgen voor gebruik in de praktijk
Het is belangrijk dat vanaf nu de profielen van 2008 worden gebruik zoals ze thans op internet zijn te
vinden, inclusief de daarin verwerkte errata voor de paragraaf Definitie.
Voor een nadere toelichting en eventuele hulp bij het toepassen op gebiedsniveau kunt u terecht bij
de Programmadirectie Natura 2000 van het ministerie van LNV (Dick Bal, tel. 0318 822807 en Pieter
Joop, tel. 0318 822881).

