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Windparken en gebiedsbescherming: nu en straks

• Gebiedsbescherming
• Natuurbeschermingswet
1998

1 januari 2017
Wet natuurbescherming
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Gebiedsbescherming - kort juridisch kader

Strategische keuze: procederen over
moeten hebben Nbw-vergunning of
inhoud Nbw-vergunning?

Objectieve gegevens
sluiten
verstoring/significant
e effecten uit
Project = windpark

Effecten op Natura
2000-gebied

Verslechtering of
significante effecten
zijn niet uit te
sluiten, inclusief
cumulatie

Geen vergunning

Vergunningplicht, en
opstellen PB

Hierbij enkel mitigatie
betrekken!
Met zekerheid geen
aantasting
natuurlijke
kenmerken

Vergunning

Geen zekerheid, dus
ADC-toets

Vergunning

Let op: bij prioritaire
habitat/soort strengere eisen!
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Gebiedsbescherming- cumulatie
 Ook effecten beoordelen in combinatie met andere projecten en plannen:
- Enkel projecten die op het moment van besluitvorming wel vergund zijn, maar nog niet zijn gerealiseerd;
· Bij de beoordeling uitgaan van de effecten zoals die blijken uit de verleende Nbw-vergunning;
· Hoe om te gaan met eventuele tijdelijke effecten van de realisatie van het al vergunde project?
- Er kan geen rekening worden gehouden met projecten die weliswaar vergunningplichtig zijn, maar een dergelijke vergunning nog
niet hebben ontvangen (onzekere toekomstige gebeurtenis);
- De effecten van een vergund en gerealiseerd project zijn opgegaan in de feitelijke situatie, waardoor deze effecten automatisch
worden meegenomen.
- Rol 1% ONRIS-criterium.
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Gebiedsbescherming: instandhoudings- en beheermaatregelen
 Instandhoudings- en beheersmaatregelen zijn geen mitigatie of compensatie:
- In PB betrekken om te concluderen dat geen effecten optreden.
 Ter illustratie:
- Definitieve A2-uitspraak:
· Instandhoudings- en beheermaatregelen in de PB gerekend tot de te verwachte ontwikkeling in het gebied;
· Dergelijke maatregelen mogen als een feitelijke ontwikkeling in de PB worden meegenomen.
- Kolencentrale Eemshaven en 2e Maasvlakte:
· Bevestiging A2-uitspraak;
· Sprake van feitelijke ontwikkeling als met een voldoende mate van zekerheid vaststaat dat deze maatregelen daadwerkelijk
zullen worden uitgevoerd.
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Natuurbeschermingswet 1998 - mitigatie/compensatie
 In een PB mag rekening worden gehouden met mitigerende maatregelen zodat niet de ADC-toets wordt ingelopen;
- In tegenstelling tot compenserende maatregelen.
 Arrest Briels thans uitgangspunt voor de beoordeling van een maatregel als mitigerend of compenserend:
- Op grond van het voorzorgsbeginsel moet een vergunning worden geweigerd wanneer niet de zekerheid kan worden verkregen
dat er geen effecten optreden die de natuurlijke kenmerken zullen aantasten. Een PB mag dan ook geen leemten vertonen en
moet volledige, precieze en definitieve constateringen bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel wegnemen;

- Er mag bij de beoordeling van het project in het perspectief van de instandhoudingsdoelstellingen rekening worden gehouden met
de in dit project vastgestelde beschermingsmaatregelen waarmee wordt beoogd de eventuele schadelijke gevolgen die
rechtstreeks uit dit project voortvloeien, te voorkomen of te verminderen, teneinde ervoor te zorgen dat het betrokken project de
natuurlijke kenmerken van dat gebied niet aantast;
- De beschermingsmaatregelen die in een project worden opgenomen om de schadelijke gevolgen van dit project voor een Natura
2000-gebied te compenseren, kunnen daarentegen bij de door artikel 6, lid 3, opgelegde beoordeling van de gevolgen van dit
project niet in aanmerking worden genomen;
- Maatregelen die voorzien in de toekomstige ontwikkeling van een nieuw areaal van dezelfde of een grotere omvang van het
habitattype blauwgraslanden in een ander deel van het Natura 2000-gebied, dat niet rechtstreeks door het project wordt
aangetast, zijn compensatie.
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Natuurbeschermingswet 1998 - mitigatie/compensatie
Gezien de beschikbare jurisprudentie de volgende conclusies:
- Definitief verdwijnen habitattype = compensatie;
- Maatregel buiten Natura 2000-gebied vanwege effecten binnen Natura 2000-gebied = compensatie;
- Maatregelen (aantasting voedselgebied) buiten Natura 2000-gebied vanwege effecten op buiten Natura 2000-gebied = mitigatie;
- Maatregelen binnen Natura 2000-gebied vanwege effecten op habitattype en/of soorten binnen Natura 2000-gebied = mitigatie;
En:
- Schade wegnemen in voldoende mate, maar niet 1 op 1.
Mits:
- Tijdig en geborgd
Maar:
- Arrest Orléans (HvJ 21-7-2016); aanscherping Briels?!
- Compensatie bij vernietiging habitat, ondanks maatregel dat eerst nieuw habitat moet worden ontwikkeld.
- Want: schade aan habitat.
Noodzaak toets aan ADC stap dichterbij?!

7

Gebiedsbescherming - de ADC – toets waarom niet?
Alternatieven waarmee
geen/minder
aantasting/inbreuk op Natura
2000-gebieden optreden

Voor de invulling van de ADCtoets kijken naar:
• Nationale jurisprudentie;
• Jurisprudentie van het HvJ;
• Richtsnoeren van de EC;
• Wetsgeschiedenis.

Alternatieve
oplossing voor
het project

ADC-toets
Dwingende redenen
van groot openbaar
belang; economie geen
voorrang op ecologie

Compensatie

Maatregelen waarmee
effecten niet worden
voorkomen, maar elders
worden gecompenseerd

Niet prioritair: met
inbegrip van redenen
van sociale en
economische aard

Wel prioritair: enkel menselijke
gezondheid, openbare veiligheid of
voor het milieu wezenlijke gunstige
effecten of advies EC voor andere
redenen
1
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Windparken langs de Waddenzee
•
•
•
•

Rondom bestaande clusters
Zowel rijk, provincie als gemeente als trekker
Veel verschillende ontwikkelaars, ook onderlinge conflicten
Alle parken: provincie bevoegd gezag Nb-wet 1998
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Aanpak provincie
Een gedegen passende beoordeling voor het totaal aan windambitie langs de Groningse Waddenkust ihkv van de omgevingsvisie
Groningen en de structuurvisie Eemshaven-Delfzijl
PB is vormgegeven op basis van de monitoringsresultaten van de bestaande parken. Als uitgangspunt zijn meerdere turbinetypes (3 en
7.5 MW) verschillende opstellingen genomen.
Voordelen van een goede overkoepelende PB:
• Er is ruim voorafgaand aan de concrete vergunningprocedures inzicht in mogelijke knelpunten
• De concrete projecten kunnen de PB benutten
• Er is sprake van een gelijke systematiek, cumulatie is dus eenvoudig

Belangrijkste toets: de 1 % Ornis criterium
NB: Overschrijding Ornis Norm is niet noodzakelijkerwijs een probleem

Document title
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Cumulatie in de praktijk
Afzonderlijk niet, cumulatief wel
Voor alle parken geldt afzonderlijk dat de Ornis norm niet overschreden wordt, in cumulatie is voor 10 soorten overschrijding.
Bestaand gebruik
De bestaande parken veroorzaken vergelijkbare aantallen slachtoffers als de prognose
Bestaand gebruik is volgens jurisprudentie verdisconteerd in de achtergrond. De vraag is of deze koers in lijn in met de bedoeling van de
Habitatrichtlijn, omdat ook projecten zouden moeten worden meegenomen in de cumulatietoets, “indien zij chronische of duurzame
gevolgen voor het gebied hebben en er aanwijzingen bestaan voor een patroon van geleidelijke teloorgang van de natuurlijke
kenmerken van het beschermde gebied”. Gidsdocument voor het Beheer van Natura2000 gebieden (de bepalingen van artikel 6 van de
Habitatrichtlijn) Europese Commissie, 2000), p. 35.
De norm wijzigt: voor visdief was 16 de 1% Ornis, 6 is 1% Ornis.
Conclusie: de vraag is of de Raad van State de bestaand gebruik/cumulatielijn zal bestendigen.

Document title
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Mitigatie in praktijk
• Voor de Noordse Stern en de Visdief worden twee eilanden aangelegd. De aanleg van de broedeilanden is een beheermaatregel in
beheerplan Natura 2000 Waddenzee. Dit betekent dat de broedeilanden niet verbonden zijn met de windparken maar wel een
mitigerend effect hebben.
• Er wordt minimaal 500 meter afstand voorgeschreven vanaf een belangrijk natuur(compensatie)gebied/HVP
• Tbv de Kiekendieven wordt foerageergebied buiten de windparken aangelegd
• Iets dichterbij of verder weg van de Waddenzee blijkt niet van doorslaggevende betekenis.
• Er is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het inzetten van een stilstandvoorziening. Dit blijkt voor Natura 2000 vogels
niet effectief

Document title
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