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Voorwoord

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Met deze nieuwe wetgeving voor de
bescherming van natuurgebieden en soorten beoogt de wetgever een overzichtelijk kader te bieden dat
beter aansluit bij de Europese verplichtingen. Daarnaast zorgt de wet voor meer bevoegdheden voor de
provincies als meest geschikte bestuurslaag voor de zorg voor flora en fauna.
Hoewel de nieuwe wet voor verbetering en verduidelijking
zorgt, heeft de nieuwe regelgeving nogal wat veranderingen
tot gevolg. Zowel procedureel als inhoudelijk. Om de praktijk,
zowel bevoegde gezagen als marktpartijen, op weg te helpen
met deze veranderingen hebben onze Bestuursrecht
advocaten een reeks korte en overzichtelijke artikelen over de
nieuwe regelgeving geschreven. Deze artikelen zijn gebundeld
in dit e-book.
Als afronding van de blogserie hebben onze
bestuursrechtadvocaten op kantoor een seminar gehouden
over de Wet natuurbescherming. Met aanwezigen uit
bedrijfsleven en overheid is gesproken over de consequenties
van de nieuwe wet voor de praktijk. Vooral de nieuwe rol van
provincies in de soortenbescherming en de mogelijk
uitbreiding van de programmatische aanpak zijn
ontwikkelingen die in de gaten gehouden moeten worden.

Onze Bestuursrechtpraktijk is één van de grootste van
Nederland en onze advocaten hebben veel kennis op het
gebied van de Wet natuurbescherming. De praktijkgroep heeft
uitgebreide expertise op het gebied van het omgevingsrecht.
Zij adviseren, onderhandelen en procederen namens bedrijven
en overheidsinstanties over zaken variërend van
geluidsoverlast tot natuurbehoud. Ook zijn zij nauw betrokken
bij complexe projecten in duurzame energie, zoals
grootschalige windparken.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij,
of één van de schrijvers op, de contactgegevens treft u
achterin dit e-book aan.
Aaldert ten Veen
partner Bestuursrecht Stibbe
T +31 20 546 02 53
E aaldert.tenveen@stibbe.com

Naast dit e-book vindt u meer informatie over de Wet
natuurbescherming via onze website www.my.stibbe.com/
mystibbe/wet-natuurbescherming. Op deze website leest u
niet alleen de nieuwe regelgeving, maar ook relevante
achtergrondinformatie over de nieuwe wet.
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1. Algemene blogs

Nieuwe Wet natuurbescherming vormt herijking Nederlandse
natuurregelgeving
Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming met bijbehorend besluit en regeling
voorzien. Deze wet vervangt de drie huidige natuurwetten. Om u op weg te helpen met de consequenties
hiervan, schrijven de advocaten van Stibbe de komende weken een serie blogs over de nieuwe regelgeving.
Geen onoverzichtelijk doolhof aan regels meer
De Wet natuurbescherming (“Wnb”) vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998 (“Nbw”), de Flora- en faunawet
(“Ffw”) en de Boswet. Onder deze wetgeving hangt nog een
behoorlijk aantal besluiten en regelingen ter uitvoering
daarvan. Het is daarmee geen sinecure te achterhalen welke
soorten onder welke omstandigheden al dan niet beschermd
zijn tegen welke handelingen en hoe hiervoor toch
toestemming te verkrijgen.
Met name de samenloop tussen de Nbw en de Ffw is
verwarrend. De Nbw ziet op de gebiedsbescherming en
reguleert onder meer activiteiten met mogelijke gevolgen voor
Natura 2000-gebieden. De Ffw betreft de bescherming van
individuele soorten en verbiedt kort gezegd het verrichten van
bepaalde handelingen zonder ontheffing. Voor veel projecten
is zowel een Nbw-vergunning als Ffw-ontheffing vereist. Het is
niet eenvoudig om deze toestemmingen te coördineren, onder
meer omdat er twee aparte bevoegde gezagen zijn, terwijl het
afstemmen van te nemen maatregelen vaak wel nodig is. De
nieuwe wet lost dit op.
Vanaf 1 januari as. is er nog maar één wet met één
onderliggend besluit en regeling over. Dit vereenvoudigt het
wetgevingskader aanzienlijk. In één wet staan de regels voor
zowel gebieds- als soortenbescherming, is er één bevoegd
gezag en één procedureregeling.

Aansluiten bij Europese kaders met beperkte nationale
toevoegingen
De huidige natuurwetgeving bestaat voor een belangrijk deel
uit implementatie van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.
Deze implementatie heeft echter niet geleid tot een
overzichtelijk juridisch kader. De richtlijnen zijn namelijk in
Nederland ingevoerd door de al bestaande nationale
regelgeving aan te passen en uit te breiden. Uit evaluatie van
de natuurwetgeving is gebleken dat het hierdoor ontstane,
gelaagde stelsel weinig inzichtelijk was, onder andere omdat
de Europese en nationale normen op een ondoorzichtige wijze
verweven zijn. Een voorbeeld ter illustratie. Zowel de
Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijnen noemen bepaalde
redenen op grond waarvan een Ffw-ontheffing kan worden
verleend. Deze redenen verschillen van elkaar. In de Ffw zijn
deze belangen echter voor alle soorten in één artikel
neergelegd, waardoor niet duidelijk is welke belangen gelden
voor vogels en welke voor habitatsoorten.
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De nieuwe wet beoogt zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de
Europese kaders. Volgens de wetgever is hiermee sprake van
een hoog beschermingsniveau van de natuur. De Europese
beschermingskaders zijn met het oog op een goede
doorwerking en duidelijkheid over de consequenties daarvan
zo veel mogelijk één-op één opgenomen in de wet zelf. Alleen
voor zover nodig voor een adequate bescherming van
natuurwaarden die niet beschermd worden door Europese
regelgeving, voorziet de Wnb in een aanvullende
bescherming. Dit betreft bijvoorbeeld de bescherming van
diersoorten die niet vallen onder de Europese
beschermingskaders.

Vervolg blogserie
De Wnb beoogt door samenvoeging en hergroepering het
juridisch regime inzichtelijker en doeltreffender te maken en
daarmee een oplossing te bieden voor bovenstaande
problemen. Hoe dit precies vormgegeven wordt, zal in diverse
blogs worden uitgewerkt. Zo wordt u op hoofdlijnen
geïnformeerd over de naderende consequenties voor zowel
de gebiedsbescherming, soortenbescherming en
houtopstand.
Erwin Noordover
Annemarie Drahmann

1. Algemene blogs

Drie belangrijke wijzigingen onder de Wet natuurbescherming

Dit blog beschrijft drie belangrijke wijzigingen onder de nieuwe wetgeving, namelijk (i) aanpassing van de
soortenbescherming, (ii) wijziging van de bevoegdheidsverdeling en (iii) het toevoegen van natuurvisies en
bescherming van de intrinsieke waarde.
1. Overzichtelijk kader soortenbescherming
De soortenbescherming uit de Flora- en faunawet (“Ffw”)
vormt een complex juridisch kader, onder meer vanwege
de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. De
richtlijnen hebben een verschillend beschermingsregime, maar
de verschillende regimes zijn niet overzichtelijk verwerkt in
de Ffw. De verbodsbepalingen in de Ffw maken bijvoorbeeld
geen onderscheid tussen overtredingen bij vogels of bij
andere soorten.
De Wet natuurbescherming (“Wnb”) splitst de verschillende
kaders voor soortenbescherming en maakt deze
overzichtelijk. De Wnb splitst de beschermingsregimes voor (i)
vogels op grond van de Vogelrichtlijn, (ii) soorten op grond van
de Habitatrichtlijn en (iii) overige soorten. Per
beschermingsregime is bepaald wat verboden is en welke
belangen gebruikt kunnen worden voor verlening van een
ontheffing van het verbod. Onder de nieuwe regelgeving hoeft
dus geen doolhof van regels meer doorlopen te worden om te
bezien voor welke soort welke ontheffing verkregen moet en
kan worden.

2. Verandering in de bevoegdheidsverdeling
De bevoegdheid om ontheffingen te verlenen van
overtredingen ten aanzien van soorten gaat over naar
gedeputeerde staten (“GS”) van de provincies. Nu is op grond
van de Ffw de Minister van Economische Zaken, via de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, nog bevoegd tot
verlening van Ffw-ontheffingen. GS waren al bevoegd tot
vergunningverlening bij de gebiedsbescherming (op grond van
de Nbw) en krijgen daar dus de soortenbescherming bij.
Er vindt ook een verschuiving plaats in de
bevoegdheidsverdeling tussen provincies onderling ten
aanzien van de vergunningverlening voor Natura
2000-gebieden. Onder de huidige regelgeving zijn GS
bevoegd van de provincie waarin het Natura 2000-gebied
geheel of grotendeels is gelegen. Na inwerkingtreding van de
Wnb zijn echter bevoegd GS van de provincie waarin het
project of handeling wordt gerealiseerd of verricht. Dit is een
verheldering van de verdeling van de bevoegdheid.

voordat een houtopstand wordt geveld en GS kunnen
ontheffing verlenen van de herplantplicht.
Met deze wijzigingen is de hoofdregel dat GS het bevoegd
gezag is voor het toestaan van projecten onder zowel
gebiedsbescherming, soortenbescherming als
houtopstanden.

3. Natuurvisies en de intrinsieke waarde van de natuur
Onder de Nbw moet het Rijk een natuurbeleidsplan opstellen
met de hoofdlijnen voor het nationaal beleid van, kort gezegd,
de natuurbescherming. Onder de Wnb bestaat een
vergelijkbaar instrument, namelijk een nationale natuurvisie.
Dit nieuwe beleidsdocument is echter niet één-op-één
hetzelfde, aangezien (i) meer onderwerpen hierin moeten
worden geregeld en (ii) er rekening moet worden gehouden
met de bevoegdheidsverdeling met de provincies. Provinciale
staten van de provincies moeten namelijk ook provinciale
natuurvisies opstellen, waarin het provinciale beleid ten
aanzien van natuurbescherming wordt opgenomen. Het
belang van deze natuurvisies is nog niet duidelijk.
Verder is de Wnb aangevuld met een bepaling ter
bescherming van de intrinsieke waarde van de natuur. Het
bepaalt dat de wet is gericht op (i) natuurbescherming en –
ontwikkeling, (ii) doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling
van natuur voor de vervulling van maatschappelijke functies en
(iii) behoud en beheer van waardevolle landschappen. Een
bestuursorgaan moet bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden oog houden voor deze doelen van de Wnb. De
consequentie van deze doelbepaling moet nog worden
bezien, maar zal naar verwachting in ieder geval een rol
spelen bij de invulling van de genoemde natuurvisie en de in
de wet opgenomen zorgplicht.
Erwin Noordover
Annemarie Drahmann

Ook de bevoegdheden voor de uitvoering van de regels over
houtopstand worden overgeheveld van het Rijk naar de
provincies. Bij GS moet een melding worden ingediend
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1. Algemene blogs

De Wet natuurbescherming: het overgangsrecht

Als de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking treedt, dan komen onder meer de Natuurbeschermingwet
1998 (Nbw) en de Flora- en faunawet (Ffw) te vervallen. In deze bijdrage een overzicht van het
overgangsrecht.
Essentie
•

•

In grote lijnen voorziet het overgangsrecht erin dat
bestaande besluiten/vergunningen/ontheffingen op grond
van het huidige recht van kracht blijven onder hun
opvolgers onder de Wnb. Wat Natura
2000-aanwijzingsbesluiten en beheerplannen op grond
van de Nbw betreft voorziet het overgangsrecht in van
rechtswege verval van doelstellingen en maatregelen die
niet nodig zijn ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn: de nationale koppen worden gesnoeid.
Goed voorstelbaar is dat de afbakening van wat wel of
geen nationale kop is tot discussie zal leiden. Tegen een
“codificering” van het verval van de nationale koppen in
een nieuw aanwijzingsbesluit staat geen
bestuursrechtelijke rechtsbescherming open, zodat de
burgerlijke rechter bevoegd is (zij het strikt genomen
slechts voor zover het nieuwe aanwijzingsbesluit voorziet
in verval van de nationale doelstellingen).
Omdat op grond van het overgangsrecht de Wnb van
toepassing is op lopende aanvragen van een Ffwontheffing, verandert hangende de aanvraag het bevoegd
gezag van de Minister van EZ (Rijksdienst voor
ondernemend Nederland (RVO) naar gedeputeerde
staten. Het is daarom aan te raden om, indien u na 1
januari 2017 een ontheffing op grond van de Wnb nodig
heeft, het vooroverleg hierover niet met de RVO, maar
met de provincie te voeren.

niet Europeesrechtelijke doelstellingen. Hoewel dit strikt
genomen niet nodig is vanwege het van rechtswege
verval van de nationale koppen, draagt een hernieuwde
vaststelling wel bij aan de leesbaarheid van die besluiten.
Tegen een dergelijke nieuwe vaststelling staat geen
beroep open, zodat partijen die zich in dat verval niet
kunnen vinden zich zullen moeten wenden tot de
burgerlijke rechter.

2) Besluiten tot vaststelling van beheerplannen (artikel
9.2 Wnb)
•

•

•

•

Overzicht
Het overgangsrecht is geregeld in hoofdstuk 9 Wnb en
bestaat uit 13 artikelen. Ik vat het overgangsrecht op
hoofdlijnen samen.

1) Besluiten tot aanwijzing van Natura 2000-gebieden
(artikel 9.1 Wnb)
•

•

•
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Besluiten tot aanwijzing van Natura 2000-gebieden, met
inbegrip van besluiten tot voorlopige aanwijzing, blijven
onverkort van kracht na inwerkintreding van de Wnb.
Nationale doelstellingen in (voorlopige) besluiten tot
aanwijzing van Natura 2000-gebieden die niet nodig zijn
ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
komen onder de Wnb van rechtswege te vervallen. Goed
voorstelbaar is dat de afbakening van wat wel of geen
nationale kop is tot discussie zal leiden.
De Minister van Economische Zaken (EZ) kan de
aanwijzingsbesluiten ook opnieuw vaststellen zonder de

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden op grond van
de Nbw gelden voor het tijdvak waarvoor zij zijn
vastgesteld als beheerplannen op grond van de Wnb.
Zowel op grond van de Nbw als op grond van de Wnb
dient binnen drie jaar na aanwijzing van een gebied als
Natura 2000-gebied voor dat gebied een beheerplan te
zijn vastgesteld. Indien een gebied wordt aangewezen
onder het regime van de Nbw en gedurende de drie
jaarperiode de Wnb in werking treedt, dan stuit die
inwerkingtreding van de Wnb die drie jaarperiode niet: de
inwerkingtreding van de Wnb is dus geen excuus voor
verlating van het moment van de vaststelling van een
beheerplan.
Beschrijvingen in beheerplannen van maatregelen die
nodig zijn gelet op nationale, niet Europeesrechtelijke
doelstellingen, komen te vervallen.
Een beheerplan kan ook opnieuw worden vastgesteld
zonder de maatregelen die samenhangen met niet
Europeesrechtelijke doelstellingen. Tegen een dergelijke
nieuwe vaststelling staat geen beroep open. Hiervoor
gelden dezelfde kanttekeningen als voor het
overgangsrecht voor besluiten tot aanwijzing van Natura
2000-gebieden met nationale doelstellingen.

3) Instandhoudingsmaatregelen of passende maatregelen
(artikel 9.3)
•

Instandhoudingsmaatregelen of passende maatregelen,
zoals verplichtingen ten aanzien van
informatieverschaffing of het nemen van preventieve of
herstelmaatregelen maatregelen op grond van 19c lid 2
Nbw; opgelegde verplichtingen om de stikstofdepositie te
verminderen op grond van artikel 19ke lid 2 Nbw; en het
programma stikstof als bedoeld in artikel 19kg lid 1 Nbw,
blijven onverminderd van kracht en worden van rechtswege aangemerkt als hun opvolgers onder de Wnb.

1. Algemene blogs
4) Nbw-vergunningen (artikel 9.4)

10) Procedures (artikel 9.10)

•

•

•

Nbw-vergunningen en bij een Waboomgevingsvergunning ‘aangehaakte’ Nbwtoestemmingen via een verklaring van geen bedenkingen,
blijven onverminderd van kracht.
Voor artikel 19j lid 2 Nbw-plannen is geen overgangsrecht
nodig: zij zijn getoetst en van kracht.

•

5) Diverse besluiten op grond van de Ffw, niet zijnde
ontheffingen (artikel 9.5)
•

Diverse besluiten op grond van de Ffw, zoals de
goedkeuring van faunabeheerplanen, jachtakten en
valkeniersakten en de ontheffingen voor het zoeken en
rapen van kievitseieren, blijven onverkort van kracht en
worden van rechtswege aangemerkt als hun opvolgers
onder de Wnb.

•

Procedures tot het nemen van besluiten op grond van de
Nbw, de Ffw of de Boswet en bezwaarprocedures die ten
tijde van de inwerkingtreding van de Wnb aanhangig zijn,
worden onder de Wnb voortgezet in de staat waarin zij
zich op dat moment bevinden en worden verder
behandeld op grond van de Wnb.
Voor lopende procedures over aanvragen voor een Ffwontheffing betekent dit dat het bevoegd gezag wijzigt van
de Minister van EZ (via de RVO naar gedeputeerde
staten.
Beroepszaken, die gericht zijn tegen besluiten krachtens
de Nbw, de Ffw en de Boswet die zijn bekendgemaakt
voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb, worden
behandeld overeenkomstig de oude wetgeving.

11) Natuurnetwerk Nederland (artikel 9.11)
6) Ontheffingen op grond van de Ffw (artikel 9.6)
•

•

Op grond van artikel 75 lid 3 Ffw verleende ontheffingen
en bij een Wabo-omgevingsvergunning ‘aangehaakte’
Ffw-toestemmingen via een verklaring van geen
bedenkingen, gelden als ontheffingen/aangehaakte
toestemmingen op grond van de Wnb, onder dezelfde
voorschriften, beperkingen en voorwaarden.
Artikel 9.6 lid 5 Wnb heeft betrekking op de door de
Minister van EZ goedgekeurde gedragscodes (zoals die
van Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen,
van Vereniging StadsWerk Nederland, van
terreinbeherende organisaties, en van bosbouw en
recreatie). Wanneer handelingen conform een
goedgekeurde gedragscode worden uitgevoerd, dan zijn
de toepasselijke verboden opgenomen in de Wnb op die
handelingen niet van toepassing.

7) Vergunningen en ontheffingen van voor de Ffw blijven
van kracht (artikel 9.7)
•

Vergunningen en ontheffingen, verleend op grond van de
Vogelwet 1936, de Jachtwet, artikel 25
Natuurbeschermingswet (niet: 1998) of de Wet bedreigde
uitheemse dier- en plantensoorten blijven van kracht voor
de tijd dat zij zijn verleend.

•

Gebieden die op het moment van inwerkingtreding van
de Wnb zijn aanwezen op grond van artikel 2.10.2 Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening als gebieden die
behoren tot het natuurnetwerk Nederland, zijn dat ook op
grond van de Wnb.

12) Overheveling vermogen Faunafonds (artikel 9.12)
•

Alle vermogensbestanddelen van het Faunafonds gaan
onder algemene titel over op de provincies gezamenlijk,
zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

13) Aanwijzing nationale parken (artikel 9.13)
•

Besluiten tot aanwijzing van gebieden als nationaal park
op grond van artikel 2 van de regeling aanwijzing
nationale parken gelden als besluiten op grond van de
opvolger van deze bepaling in de Wnb, artikel 8.3 lid 1.

Slot
Met het voorgaande bent u op de hoogte van de hoofdlijnen
van het overgangsrecht van de Wnb.
Jan van Oosten

8) Handhaving soortenbescherming (artikel 9.8)
•

Niet alleen onherroepelijke veroordelingen wegens
overtreding van de Wnb, maar ook wegens overtreding
van de Ffw, kunnen een reden zijn
handhavingsmaatregelen ter zake van
soortenbescherming onder de Wnb.

9) Boswet (artikel 9.9)
•

Kort gezegd blijven besluiten op grond van de Boswet
onverkort van kracht en worden van rechtswege
aangemerkt als hun opvolgers onder de Wnb.
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1. Algemene blogs

Stand van zaken uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

De uitvoeringsregelgeving van de nieuwe Wet natuurbescherming is vastgesteld en op 28 oktober 2016
gepubliceerd in het Staatsblad. Bij brief van 21 oktober 2016 heeft de Staatsecretaris van Economische
Zaken vooruitlopend op deze publicatie de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken van
de Wet natuurbescherming (Wnb).
Lees hier de brief van de Staatssecretaris van Economische
Zaken.
Inmiddels is op 28 oktober 2016 in het besluit houdende
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (Stb.
2016, 384) bevestigd dat de Wnb (Stb. 2016, 34) en het
daarop gebaseerde Besluit natuurbescherming (Stb. 2016,
383) op 1 januari 2017 in werking zullen treden (met
uitzondering van enkele artikelen van de Wnb). Ook de
Regeling natuurbescherming (Stcrt. 2016, 55791) zal op 1
januari 2017 in werking treden. Hierna zal kort worden
ingegaan op de laatste wijzigingen en praktische zaken
omtrent de uitvoeringsregelgeving die de Staatssecretaris in
zijn brief van 21 oktober 2016 heeft behandeld.

Uitvoeringstools
Met de Wet natuurbescherming wordt de bevoegdheid tot het
verlenen van ontheffing van de
soortenbeschermingsbepalingen gedecentraliseerd naar
provincies. Deze bevoegdheid, nu nog bij het Rijk, wordt op
dit moment uitgevoerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Om de provincies voor te bereiden
op hun nieuwe taak organiseert RVO.nl ‘stagedagen’ waarbij
aan provincies een ‘kijkje in de keuken van RVO.nl’ geboden
wordt.
Gemeenten komen in beeld wanneer de aanvrager van een
natuurvergunning of -ontheffing wil aanhaken bij een door de
gemeente te verlenen omgevingsvergunning. Met name voor
de gemeentelijke uitvoerders zijn daarvoor de volgende ‘tools’
ontwikkeld:
•

•

•
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“Routeplanner beschermde natuur binnen de
omgevingsvergunning“: helpt aanvragers van een
omgevingsvergunning en bevoegd gezag bij het
doorlopen van de procedurele stappen van een
natuurtoets;
“Effectenindicator soorten“: geeft een indicatie van de
kans op schadelijke effecten op beschermde flora en
fauna; en
“Maatregelindicator soorten“: beschrijft maatregelen die
schadelijke effecten op beschermde soorten kunnen
voorkomen of verminderen.

Meer informatie over de tools zal worden gepubliceerd op
www.aandeslagmetdenatuurwet.nl, via welke website ook
binnenkort de brochure “Soortenbescherming bij ruimtelijke
ingrepen” beschikbaar wordt gesteld.

Afronding Faunabeheerplannen
Provincies en faunabeheereenheden zijn de afgelopen periode
druk geweest met het aanpassen van provinciale regelgeving
en faunabeheerplannen vooruitlopend op de inwerkingtreding
van de Wnb. Faunabeheerplannen zullen voortaan, anders
dan nu het geval is, niet alleen betrekking hebben op
populatiebeheer maar ook op schadebestrijding en jacht. Het
traject van de vaststelling en goedkeuring van de ‘nieuwe stijl’
op te stellen faunabeheerplannen zal kunnen plaatsvinden
zodra de Wnb, de uitvoeringsregelgeving en de provinciale
verordeningen in werking zijn getreden. Op 1 maart 2017
moet dit traject zijn afgerond.

Moties en toezeggingen
In het kader van de voorhang van de ontwerpuitvoeringsregelgeving zijn de volgende drie moties aanvaard:
Motie Geurts en Dijkgraaf: dit verzoek heeft in overleg met de
provincies geleid tot aanpassing van het overgangsrecht zodat
dit beter aansluit bij de tekst van het huidige artikel 67a
Natuurbeschermingswet 1998. Hierdoor kunnen
vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 (datum van
inwerkingtreding van de programmatische aanpak stikstof)
worden behandeld volgens het overgangsrecht onder de
huidige wet.
Motie Geurts en Dijkgraaf: de uitvoering van dit verzoek, om
invasieve uitheemse en verwilderde soorten aan te wijzen bij
ministeriele regeling in plaats van door de provincies, wordt in
overleg met de provincies besproken. In het Besluit
natuurbescherming is in ieder geval een bepaling opgenomen
waarmee de provincies worden belast met de uitvoering van
uitroeiings-, beheer- en herstelmaatregelen ter uitvoering van
de Europese Verordening inzake invasieve uitheemse soorten
ten aanzien van bij ministeriële regeling – in overeenstemming
met de provincies – aan te wijzen invasieve uitheemse
soorten. Met de provincies worden nadere afspraken gemaakt
over de in die regeling aan te wijzen soorten en de eventuele
op te nemen maatregelen. Tevens wordt samen met de
provincies bezien of er aanleiding bestaat bij ministeriële
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regeling soorten verwilderde dieren of exoten aan te wijzen die
jachtaktehouders zonder meer met het geweer mogen
bestrijden. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg zal de
Regeling natuurbescherming in een later stadium worden
aangevuld.
Motie Dijkgraaf, Geurts en Graus: aangaande dit verzoek, over
continuering van de vrijstelling voor beweiden en bemesten
voor alle Natura 2000-gebieden, hebben de provincies
vermeld dat bij provinciale verordening in een dergelijke
vrijstelling zal worden voorzien. Voor de gevallen waarin het
Rijk nog bevoegd is voor vergunningverlening voorziet de
Regeling natuurbescherming in continuering van de
vrijstellingsregeling.
Los van de bovenstaande wijzigingen ten gevolge van de
moties zijn in het Besluit natuurbescherming en de Regeling
natuurbescherming nog enkele kleinere verduidelijkingen en
verbeteringen doorgevoerd.

Uitzonderingen inwerkingtreding
Eén van de uitzonderingen die in de brief van 21 oktober 2016
wordt besproken is de aanhaking van de natuurtoets bij een
omgevingsvergunning. Om bedrijven en burgers de
mogelijkheid te blijven bieden om voor natuuraspecten een
separate vergunning of ontheffing bij de provincie aan te
vragen, is besloten de wettelijke bepalingen die voorzien in
een verplichte ‘aanhaking’ van de natuurtoets bij de
omgevingsvergunning niet in werking te laten treden (zie ook
TK 2015/16, 33 348, nr. 177). Dit is in lijn met de huidige
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora en Faunawet en
sluit ook aan bij het regime zoals dat straks in de
Omgevingswet zal gelden. Zo wordt voorzien in continuïteit
tussen de elkaar opvolgende regimes en wordt tegemoet
gekomen aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten die een
aanzienlijke toename van de lasten voor gemeenten vreesde
ingeval een verplichting tot aanhaking zou komen te gelden.
Ook is afgezien van inwerkingtreding van artikel 11.1 van de
Wet natuurbescherming, zodat de specifieke regeling inzake
nadeelcompensatie van de Wet natuurbescherming niet
tussentijds wordt vervangen door de generieke regeling van
de Algemene wet bestuursrecht. Vastgesteld is dat de
specifieke regeling beter aansluit bij de regeling die naar
verwachting zal worden opgenomen in de Omgevingswet, via
het aangekondigde voorstel voor een Invoeringswet
Omgevingswet. Gezien de beoogde toekomstige overgang
van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet wordt
de continuïteit zo beter geborgd.
Een uitgebreidere toelichting op voornoemde onderwerpen is
terug te vinden in de toelichting bij het Besluit
natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.
Jan Reinier van Angeren
Rut Wingens
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Implementatie van de Wet natuurbescherming op provinciaal niveau
[update 3 januari 2017]

De taken en verantwoordelijkheden zijn in de Wnb zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd,
overeenkomstig het uitgangspunt ‘decentraal tenzij’. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wnb, zijn
de provincies druk met het vaststellen van provinciale verordeningen en beleidsregels. Zo moet onder meer
de regelgeving omtrent faunabeheerplannen worden uitgebreid en een natuurvisie worden vastgesteld.
Om een indruk te krijgen van de mate waarin de provinciale
regelgeving zal veranderen, hebben wij de (ontwerp)
regelgeving in kaart gebracht.
Zoals te verwachten, gelet op de grondslag in de Wnb, bevat
de nieuwe provinciale regelgeving in grote lijnen dezelfde
onderwerpen, zoals regels over de jacht en schadebestrijding
in faunabeheerplannen. Wel valt op dat een aantal provincies
de inwerkingtreding van de Wnb aangrijpt om direct
inhoudelijk nieuw beleid vast te stellen. Meer dan de helft van
de provincies gaat echter vooralsnog “beleidsarm” over,
hetgeen betekent dat zoveel mogelijk de bestaande regels en
het beleid worden voortgezet en de inhoudelijke wijzigingen zo
beperkt mogelijk worden gelaten. De reden hiervoor is dat er
onvoldoende tijd is om geheel nieuw beleid te ontwikkelen
zodat tot een gefaseerde besluitvorming wordt overgegaan.
We zien dat veel van de provincies die voor een beleidsarme
overgang kiezen, de bestaande beleidsvisie over natuur
aanmerken als natuurvisie in de zin van de Wnb om
vervolgens in de loop van 2017 een nieuwe natuurvisie op te
stellen, alsmede indien nodig een wijziging van de provinciale
verordening.
Hierna volgt per provincie een overzicht van het nieuwe beleid
en de regelgeving die wordt voorbereid ter uitvoering van de
Wnb.

Drenthe
De provincie Drenthe wil de Wnb grotendeels beleidsarm
invoeren maar stelt wel enkele beleidsregels en een
aanpassing van de provinciale verordening vast. De volgende
documenten zijn beschikbaar:
1.

De 16e Wijzigingstranche Provinciale
Omgevingsverordening Drenthe (Implementatie Wet
natuurbescherming), Statenstuk 2016-762

2.

De Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie
Drenthe

Het lijkt erop dat de Gastvrije natuur Natuurvisie 2040 en het
Flora- en faunabeleidsplan vooralsnog ongewijzigd blijven. De
provinciale verordening is op 14 december 2016 in de
provinciale statenvergadering vastgesteld. De provinciale
verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
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Meer informatie is hier te vinden.

Flevoland
Provinciale staten van Flevoland willen de Wnb beleidsarm
implementeren. Ter voorbereiding op de Wnb zijn zij daarom
bij de vaststelling van een nieuwe provinciale verordening
uitgegaan van een technische omzetting van de huidige regels
en werkwijze. De provinciale verordening treedt in werking op
1 januari 2017. De huidige natuurvisie zal worden voortgezet
onder de Wnb:
1.

de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming
Flevoland 2016

2.

de natuurvisie: Flevoland verrassend groen

Het Besluit faunabeheer, waar op dit moment de regels
waaraan een faunabeheereenheid, een wildbeheereenheid en
een faunabeheerplan moeten voldoen, komt te vervallen zodra
de Wnb in werking treedt. Binnen 2 jaar na inwerkingtreding
van de Wnb kijken provinciale staten of er op basis van
ervaringen uit de uitvoeringspraktijk toch inhoudelijke
aanpassingen aan het provinciaal beleid nodig zijn. Meer
informatie is hier te vinden.

Friesland
De provincie Friesland heeft er voor gekozen de Wnb
beleidsarm te implementeren. Volgens de provinciale
verordening is, wat betreft de onderwerpen waar ingevolge de
Wnb regels over moeten worden opgesteld, zo dicht mogelijk
gebleven bij hetgeen het huidige bevoegd gezag (Ministerie
van Economische Zaken) heeft opgesteld. De onderwerpen
waar, deels vanwege de beleidsarme overgang, geen invulling
aan kan worden gegeven worden meegenomen in de
voorbereiding op de natuurvisie. De volgende documenten
zijn beschikbaar:
1.

de Verordening Wet natuurbescherming Fryslan 2017

2.

de Beleidsregel Wet natuurbescherming Fryslân 2017

Daarnaast zal de Nota Natuer en Lanlik Gebiet 2012-2016
worden voortgezet als natuurvisie:
3.

de Nota Natuer en Lanlik Gebiet 2012-2016

1. Algemene blogs
De vaststelling van een nieuwe natuurvisie wordt eind 2018
verwacht. De provinciale verordening is vastgesteld en treedt
in werking met ingang van 1 januari 2017.

Gelderland
Provinciale staten van de provincie Gelderland zullen de
Omgevingsverordening Gelderland (december 2015) wijzigen.
Zo wordt er onder meer een paragraaf ‘natuur’ toegevoegd
waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van soorten, de
faunabeheereenheid, wildbeheereenheden,
faunabeheerplannen, houtopstanden en beweiden en
bemesten. Daarnaast wordt de omgevingsvisie gewijzigd.
Volgens het Ontwerp actualisatieplan Omgevingsvisie hebben
de wijzigingen enkel betrekking op het aanpassen van de
terminologie in de omgevingsvisie op de Wnb. De volgende
ontwerpen zijn beschikbaar.
1.

het Ontwerp-actualisatieplan Omgevingsverordening

2.

het Ontwerp actualisatieplan Omgevingsvisie

De vaststelling van de omgevingsvisie en de provinciale
verordening staat gepland voor 25 januari 2017. De ontwerpen
treden in werking op de eerste dag na de dag waarop de
besluiten in het provinciaal blad zijn geplaatst. Meer informatie
is hier te vinden.
Verder wordt er ook een natuurvisie opgesteld. De bestaande
Beleidsuitwerking Natuur en Landschap vormt hiervoor de
basis. In een brief aan provinciale staten is een eerste plan van
aanpak voor de op te stellen natuurvisie gepubliceerd.
3.

Op 14 december 2016 zijn de provinciale verordening en de
natuurvisie vastgesteld. Ook de beleidsregels zijn door
gedeputeerde staten vastgesteld. De provinciale verordening
zal met ingang van 1 januari 2017 in werking treden. Meer
informatie is hier te vinden.

Limburg
Vooruitlopend op de implementatie van de Wnb hebben
gedeputeerde staten van de provincie Limburg besloten om
de bestaande Omgevingsverordening Limburg 2014 aan te
vullen. Door gedeputeerde staten is een ontwerpWijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de
Omgevingsverordening Limburg 2014 ter vaststelling aan
provinciale staten aangeboden.
In de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van 18
november 2016 is door de commissieleden echter
aangegeven dat men de behandeling van de provinciale
verordening wil uitstellen, als gevolg van het uitstellen van de
vaststelling van de natuurvisie. De vaststelling van de
natuurvisie wordt uitgesteld tot de komst van een nieuwe
portefeuillehouder. Zodoende is op 6 december 2016 een
beleidsneutrale versie van de Wijzigingsverordening Hoofdstuk
3 Natuur door gedeputeerde staten aan provinciale staten
aangeboden, waarmee de wettelijke taken uit de Wnb worden
ingevuld. De beleidsneutrale provinciale verordening vult het
gat dat zou ontstaan bij de invoering van de Wnb op 1 januari
2017. Ter voorkoming van onduidelijkheid over, en problemen
met, geldende regelgeving zijn in de beleidsneutrale
provinciale verordening regels opgenomen voor bossen en
houtopstanden, faunabeheer, soortenbescherming en
gebiedsbescherming.

de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Meer informatie over de natuurvisie is hier te vinden.

Voor de provincie Limburg zijn de volgende documenten
beschikbaar:

Groningen

1.

Provinciale staten van de provincie Groningen beperken zich
tot de implementatie van de meest noodzakelijke
verplichtingen. In een latere fase zal het gesprek met
betrokken partijen en organisaties worden aangegaan om de
ambities voor de komende jaren vast te stellen.

De Beleidsneutrale Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3
Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014

2.

De ontwerp-Natuurvisie Limburg 2016

De natuurvisie is geactualiseerd, waarbij het met name om
een voortzetting van het huidige beleid uit de ‘Beleidsnota
Natuur 2013-2021 van Wad tot Westerwolde’ gaat. Op een
aantal thema’s, zoals soortbescherming, houtopstanden en
schadebestrijding, is de natuurvisie aangevuld.

Na vaststelling van de natuurvisie kan dan alsnog de eerder
aangeboden provinciale verordening waarin het nieuwe
provinciale beleid is opgenomen worden behandeld en
vastgesteld. In de ontwerp-Wijzigingsverordening is een
grotendeels nieuw hoofdstuk 3 “Natuur” ingevoegd en
daarnaast zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in
hoofdstuk 8 en 9 van de provinciale verordening.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

3.

1.

de Verordening natuurbescherming Groningen

2.

de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade

3.

de Natuurvisie provincie Groningen

De ontwerp-Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur
van de Omgevingsverordening Limburg 2014

De beleidsneutrale provinciale verordening is op 16 december
2016 vastgesteld. Meer informatie is hier te vinden.
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Noord-Brabant
Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant wil de
Wnb waar mogelijk beleidsarm implementeren. Op de langere
termijn zal de provinciale verordening meer inhoudelijk worden
herzien in het kader van de integratie in de
omgevingsverordening.

De provincie Noord-Holland was vanwege de vlotte
implementatie de eerste provincie die klaar is voor de
invoering van de Wnb. De provinciale verordeningen en
beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017. Meer
informatie is hier te vinden.

Overijssel
De natuurambities zoals die zijn vastgesteld in de nota
‘Brabant: Uitnodigend Groen’ (BrUG) worden vooralsnog
gehandhaafd. Op de langere termijn zal de natuurvisie BrUG,
die in 2017 geëvalueerd wordt, worden geïntegreerd in de
provinciale omgevingsvisie.
Gedeputeerde staten acht het traject van de vaststelling van
een omgevingsvisie en een omgevingsverordening het meest
aangewezen om een verdere invulling van het instrumentarium
op basis van de Wnb te realiseren.
Voor de provincie Noord-Brabant zijn de provinciale
verordening, de beleidsregel en de natuurvisie beschikbaar:
1.

de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

2.

de Beleidsreel natuurbescherming Noord-Brabant

3.

de natuurvisie: Brabant Uitnodigend Groen

De provincie Overijssel heeft ter implementatie van de Wnb
een ontwerp wijziging Omgevingsverordening Natuur en
ontwerp Beleidsregel Natuur opgesteld. Met deze provinciale
verordening en de beleidsregel worden de meeste taken en
bevoegdheden die al bij de provincie lagen, nu samengevoegd
in hoofdstuk 7 Natuur, op dezelfde wijze voortgezet.
In een afzonderlijk ontwerp is opgenomen dat de bestaande
omgevingsvisie de status krijgt van natuurvisie. Het huidige
natuurbeleid wordt voortgezet onder de Wnb. Tijdens de
eerstvolgende periodieke wijziging van de omgevingsvisie en
provinciale verordening zal een verdere uitwerking van de
natuurvisie plaatsvinden.
Voor de provincie Overijssel zijn de volgende documenten
beschikbaar:
1.

de Wijziging Omgevingsverordening Hoofdstuk 7 Natuur

2.

de ontwerp Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

3.

de ontwerp-Omgevingsvisie

De provinciale verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft de inwerkingtreding van de
Wnb aangegrepen om in een vroegtijdig stadium de
verordeningen en het beleid te herzien. Zo is het beleid op 6
september 2016 door gedeputeerde staten en zijn de
verordeningen op 3 oktober 2016 door provinciale staten
vastgesteld. De bestaande Agenda Groen wordt voortgezet
als natuurvisie. In Noord-Holland zijn de volgende vijf
provinciale verordeningen, twee beleidsregels en natuurvisie
vastgesteld:
1.

de Verordening vrijstellingen soorten

2.

de Verordening Natura 2000-gebieden

3.

de Verordening houtopstanden

4.

de Verordening tegemoetkoming schade

5.

de Verordening Faunabeheer

6.

de Beleidsregel tegemoetkoming Schade

7.

de Beleidsregel natuurbescherming

8.

de provinciale natuurvisie: Agenda Groen
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De provinciale verordening is op 30 december 2016
gepubliceerd. De provinciale verordening en beleidsregel
treden in werking op 1 januari 2017. Een definitieve versie van
de beleidsregel werd op het moment van schrijven nog niet
aangetroffen. Meer informatie over de ontwerpen is hier te
vinden.

Utrecht
De provincie Utrecht zal een natuurvisie en een beleidskader
vaststellen om aan de Wnb te voldoen. Het bestaande
Natuurbeleid 2.0 zal beleidsneutraal gehandhaafd en
geactualiseerd worden overgenomen in de natuurvisie ‘Een
plus op Natuurbeleid 2.0’. Aan de bestaande vier pijlers van
het Natuurbeleid 2.0 zal een nieuwe vijfde pijler worden
toegevoegd waarin de balans tussen beschermen en
ontwikkelen centraal staat. De juridische uitwerking van de
Wnb, aan de hand van de keuzes die zijn gemaakt in de
natuurvisie, vindt plaats in het beleidskader. In het
beleidskader is bestaand beleid, zoals de Beleidsnota Floraen faunawet, beleidsneutraal opgenomen en aangevuld met
nieuw beleid voortvloeiend uit de Wnb.
Voor de provincie Utrecht zijn de volgende documenten
beschikbaar:
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1.

de provinciale Natuurvisie

1.

de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming ZuidHolland

2.

het Beleidskader Wet Natuurbescherming. Dit kader
bevat:

2.

de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming ZuidHolland

3.

de provinciale natuurvisie: Beleidsvisie Groen

1.

de Verordening natuur en landschap provincie
Utrecht 2017

2.

de Beleidsregels natuur en landschap provincie
Utrecht 2017

3.

de Beleidsregels schadebestrijding per diersoort.

Meer informatie is hier te vinden.

Afronding

Op 12 december 2016 is de provinciale verordening door
provinciale staten vastgesteld. Het beleidskader treedt in
werking op 1 januari 2017. De Beleidsregels schadebestrijding
per diersoort werden nog niet aangetroffen. Meer informatie is
hier te vinden.

Wij hopen u hiermee een handig overzicht te hebben gegeven
van de provinciale regelgeving. Dit blogbericht is tot de
inwerkingtreding van de Wnb, 1 januari 2017, geactualiseerd.
Annemarie Drahmann
Rut Wingens

Zeeland
De provincie Zeeland heeft besloten om de Wnb beleidsarm te
implementeren. Na vaststelling van de Natuurvisie 2017-2022
wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin diverse
onderdelen, zoals de bescherming van houtopstanden,
soortenbescherming en tegemoetkoming van schade,
gedetailleerd worden vastgelegd.
De provinciale verordening is reeds vastgesteld en de
natuurvisie is op 16 december 2016 door provinciale staten
behandeld:
1.

de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017

2.

de concept-ontwerp-Natuurvisie 2017-2022

De provinciale verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
Meer informatie is hier te vinden.

Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland kiest voor een gefaseerde
uitwerking van de provinciale verantwoordelijkheden in
verordeningen en beleidsregels. In de eerste fase (voor 1
januari 2017) zal beleidsarm worden overgegaan waarbij enkel
besluiten worden genomen die cruciaal zijn om de Wnb uit te
voeren. Volgens gedeputeerde staten van de provincie ZuidHolland zijn dit alle bevoegdheden voor het verlenen van
ontheffingen, vergunningen, schade-uitkeringen en voor
handhaving en toezicht. In de tweede fase worden dan de
overige Zuid-Hollandse onderdelen van de Wnb uitgewerkt via
een actualisatie van de Beleidsvisie Groen.
Voor de provincie Zuid-Holland zijn de volgende documenten
beschikbaar:
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Conceptwetsvoorstel Aanvullingswet natuur ter consultatie

Op 21 november 2016 is de formele consultatie gestart voor het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet
Natuur. Het conceptwetsvoorstel wijzigt de Omgevingswet, zodat de Wet natuurbescherming daarin wordt
geïntegreerd. De tekst van de Omgevingswet zoals deze na de aanvulling zal komen te luiden, vindt u hier.
In verband met de herziening van het omgevingsrecht hebben
de Tweede en Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen.
Van alle onderwerpen die in de Omgevingswet moeten
worden geregeld, wordt een aantal onderwerpen later
aangevuld. Een van die onderwerpen betreft
natuurbescherming. De reden daarvoor is dat ten tijde van de
indiening van het wetsvoorstel Omgevingswet de
parlementaire behandeling van de Wet natuurbescherming
nog niet was afgerond. Inmiddels is de Wet
Natuurbescherming de Tweede en Eerste Kamer
aangenomen. De wet treedt op 1 januari 2017 in werking. Het
wettelijk stelsel van de Wet natuurbescherming is ten opzichte
van de huidige natuurbeschermingswetgeving sterk
gemoderniseerd en vereenvoudigd. Op Stibbeblog verschijnt
een serie blogberichten over deze wet.
Uit de concept-memorie van toelichting bij de conceptAanvullingswet volgt dat voor de integratie van de Wet
natuurbescherming in de Omgevingswet de systematiek en
het karakter van de Omgevingswet leidend zijn. Die
systematiek is dat dat de wet in hoofdzaak regels bevat over
de doelen, instrumenten, bevoegdheden en procedures terwijl
de de inhoudelijke normstelling wordt gedelegeerd naar
algemene maatregelen van bestuur (“amvb’s”) en ministeriële
regelingen. Dat betekent dat de meeste inhoudelijke regels uit
Wet natuurbescherming niet in de Omgevingswet zelf terecht
komen maar via het zogenoemde ‘Aanvullingsbesluit natuur’
zullen worden opgenomen in de in de amvb’s die onder de
Omgevingswet komen te hangen (Besluit activiteiten
leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en
Omgevingsbesluit). Naar verwachting zal het
‘Aanvullingsbesluit natuur’ in 2017 in consultatie gaan. Een
transponeringstabel met daarin een overzicht van de artikelen
uit de Wet natuurbescherming en hun plaats in de
Omgevingswet is bij de concept-memorie van toelichting
gevoegd.
Beoogd is om het kader aan normen en instrumenten uit de
Wet natuurbescherming en de daaronder hangende
regelgeving volledig en ongewijzigd te integreren in de
Omgevingswet en de amvb’s en ministeriële regelingen.
Enkele punten die vanwege de systematiek van de
Omgevingswet wel wijzigen zijn:
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•

•

•

het beleid voor natuur en landschap dat onder de Wet
natuurbescherming door Rijk en provincies moet worden
vastgelegd in een natuurvisie. Onder de Omgevingswet
zal dit beleid worden vastgelegd in de (meer thema’s
omvattende) Een belangrijke toevoeging ten opzichte van
de Wet natuurbescherming is dat onder de
Omgevingswet ook gemeenten verplicht worden om een
omgevingsvisie en daarmee beleid voor natuur en
landschap op te stellen. De regels omtrent de
actualisering van het beleid komen te vervallen.
In de voorbereidingsprocedure voor de aanwijzing,
intrekking of wijziging van de aanwijzing van Natura
2000-gebieden wordt de kring van inspraakgerechtigden
uitgebreid van belanghebbenden naar eenieder.
de beslistermijn voor vergunningaanvragen op grond van
de Omgevingswet is met zes weken (enkelvoudige
vergunning) en twaalf weken (meervoudige vergunning)
korter dan die van de Wet natuurbescherming waar de
termijn dertien weken bedraagt.

Geïnteresseerden kunnen tot 21 januari 2017 hun reactie
geven op het concept wetsvoorstel via overheid.nl. Uiteraard
denken wij graag met u mee over de inhoud van uw reactie.
Annemarie Drahmann
Pieter van der Woerd

2. Algemene bepalingen Wnb

De natuurvisie: één van de kerninstrumenten uit de
Wet natuurbescherming
In dit bericht staat één van de kerninstrumenten uit deze wet centraal, namelijk de natuurvisie. Op grond van
de Wnb zullen een nationale en een provinciale natuurvisie worden vastgesteld.
Een natuurvisie is een beleidsdocument. Op grond van de
Wnb rust op de Minister van EZ en de provincies een
verplichting om dier- en plantensoorten in een duurzaam
goede staat van instandhouding te krijgen en te behouden.
Daarvoor is actieve soortenbescherming nodig, bijvoorbeeld
door middel van subsidieverlening, grondverwerving of het
sluiten van overeenkomsten. De natuurvisie is bij uitstek het
document waarbinnen afwegingen ten aanzien van de in te
zetten instrumenten, kaders en doelen gemaakt kunnen
worden.
In dit blog komt eerst de nationale en de provinciale
natuurvisie aan bod. Ook wordt de procedure en juridische
status van het instrument beschreven.

De nationale natuurvisie
De nationale natuurvisie wordt vastgesteld door de Minister
van EZ en bevat de hoofdlijnen van het te voeren rijksbeleid
(artikel 1.5 Wnb). De natuurvisie moet zijn gericht op het
behoud en het zo mogelijk versterken van de biologische
diversiteit, maar ook op de bescherming van waardevolle
landschappen en de recreatieve, de educatieve en de
belevingswaarde van natuur en landschap.
Het doel van de Wnb om te komen tot adequate bescherming
van de natuur en tegelijkertijd ruimte voor de economie te
creëren, komt ook bij de natuurvisie naar voren. De wet
bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat de nationale natuurvisie in
het bijzonder aandacht moet besteden aan onder meer:
•

•
•
•
•
•

het behoud en zonodig herstel van een gunstige staat van
instandhouding van de in Nederland van nature
voorkomende dier- en plantsoorten;
het verzekeren van een evenwichtige, duurzame
economische ontwikkeling;
een goed functioneren van de ecosystemen in de
onderscheiden natuurgebieden in onderlinge samenhang;
landschappen van nationaal of internationaal belang, met
inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken;
het duurzame beheer van houtopstanden; en
de gevolgen van klimaatverandering.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bij het bepalen van het
ambitieniveau van het natuurbeleid het noodzakelijk en
wenselijk is om ook aandacht te besteden aan andere
maatschappelijke belangen, zoals gezondheid, waterveiligheid
en ruimte voor economische ontwikkelingen. De Minister
beschikt bij het te bepalen ambitieniveau van het natuurbeleid
in de natuurvisie over afwegingsruimte: wanneer versterking
van de natuur niet mogelijk is vanwege de betrokken
maatschappelijke belangen, moet deze achterwege kunnen
worden gelaten.

Rode lijsten in de nationale natuurvisie
Op grond van het huidige recht zijn er zogenaamde “rode
lijsten” met daarop de met uitroeiing bedreigde of speciaal
gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature in
Nederland voorkomen. Deze rode lijsten worden onderdeel
van de nationale natuurvisie.

De provinciale natuurvisie
Op grond van artikel 1.7 Wnb stellen provinciale staten ook
een natuurvisie vast. Deze provinciale natuurvisie bevat de
hoofdlijnen van het te voeren provinciale beleid. De visie moet
in ieder geval beleid bevatten dat is gericht op het behoud of
het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de
op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn beschermde dieren
en planten, alsmede de rode lijstsoorten. Ook moet de
natuurvisie beleid bevatten over het “natuurnetwerk
Nederland” (de voormalige ecologische hoofdstructuur, EHS)
en kan er in de natuurvisie beleid worden opgenomen over
bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen. In de
provinciale natuurvisie zal aandacht moeten worden besteed
aan de samenhang met het relevante beleid van andere
overheden (gemeenten en waterschappen en andere
provincies).

Procedure en juridische status van de natuurvisie
Op de totstandkoming van zowel de nationale als de
provinciale natuurvisie en wijzigingen daarvan, is de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat voorafgaand
aan het vaststellen van de natuurvisie een ontwerpbesluit
openbaar wordt gemaakt. Op dit ontwerp kan door een ieder
een zienswijze naar voren worden gebracht. Tegen de
vaststelling van de natuurvisie kunnen bij de bestuursrechter
geen rechtsmiddelen worden aangewend.
Ten slotte is van belang dat de natuurvisie een strategische
visie is die alleen de Minister, respectievelijk de provincies
bindt. Dat betekent bijvoorbeeld dat provincies bij het verlenen
van vergunningen en ontheffingen de natuurvisie in beginsel
moeten handelen overeenkomstig de natuurvisie.
De natuurvisie heeft als beleidsdocument een relatief ‘zachte’
juridische status, omdat het alleen het opstellende
bestuursorgaan bindt en dit bestuursorgaan er gemotiveerd
van mag afwijken. Toch moet het belang ervan niet worden
onderschat, nu het een van de belangrijkste instrumenten is
om door middel van actief soortenbeleid de gunstige staat van
instandhouding van soorten te realiseren.
Annemarie Drahmann
Roos Bruijnsteen
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De Wet natuurbescherming: algemene doelenbepaling

In dit bericht staat de algemene doelenbepaling van de Wnb centraal. Artikel 1.10 Wnb noemt de drie
specifieke doelen van de wet. Bij het nemen van besluiten moeten bestuursorganen met deze doelen
rekening houden. Wat dit voor de praktijk zal betekenen wordt hierna toegelicht.
Wat zijn de doelen van de Wnb?
Artikel 10 lid 1 Wnb somt de doelen op. Daaruit blijkt dat de
wet is gericht op:
•
•
•

het beschermen en ontwikkelen van de natuur,
het behouden en herstellen van biologische diversiteit,
het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de
natuur en het verzekeren van een samenhangend beleid
gericht op het behoud en beheer van waardevolle
landschappen.

Wat is het nut van deze bepaling?
Artikel 1.10 bepaalt verder dat bestuursorganen de taken en
bevoegdheden die zij op grond van de Wnb hebben,
uitoefenen met het oog op de hiervoor genoemde doelen (lid
2). Ook dienen bestuursorganen bij het treffen van
maatregelen op grond van de Wnb rekening te houden met de
vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met
de regionale en lokale bijzonderheden (lid 3).
Met dit artikel wordt het principe benadrukt van actieve
soortenbescherming. De verbodsbepalingen van de wet zijn
een vorm van passieve soortenbescherming, omdat zij gericht
zijn op een nalaten. De algemene doelenbepaling beoogt
actieve soortenbescherming: een opdracht aan
bestuursorganen om actief beleid te voeren teneinde een
gunstige staat van instandhouding van de soorten te bereiken.
Deze verplichting om aan actieve soortenbescherming te
doen, vloeit voort uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Bij actief
beleid kan worden gedacht aan het opstellen van
beschermingsplannen, aan de verlening van subsidies of het
sluiten van een convenant. Meer informatie over deze bepaling
kunt u vinden in de Memorie van Toelichting (p. 152 en 254),
de Nota van wijziging (p. 34-37) en de Memorie van Antwoord
(p. 54-55) bij het wetsvoorstel.

Algemene doelen, en vogue
De algemene doelenbepaling zoals de Wnb die introduceert,
past in een trend: ook de (nog in werking te treden)
Omgevingswet en de Waterwet kennen gelijksoortige
bepalingen (zie artikel 1.3 van de Omgevingswet, Stb. 2016,
156 en artikel 2.1 van de Waterwet).
De vraag is of de algemene doelenbepaling in de Wnb slechts
een prikkel voor bestuursorganen is, of een hardere juridische
status heeft. In de toelichting bij de Waterwet valt te lezen dat
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de algemene doelen die daarin zijn neergelegd richtinggevend
dienen te zijn bij de toepassing van de Waterwet.
Vergunningaanvragen op grond van die wet moeten zelfs
worden geweigerd als verlening daarvan in strijd is met de
algemene doelen van die wet (op grond van artikel 6.21
Waterwet). De Wnb bevat een dergelijke weigeringsgrond niet.
Wel is bepaald dat bestuursorganen bij het uitvoeren van hun
taken en gebruikmaken van hun bevoegdheden de algemene
doelen “in het oog” dienen te houden. Hieruit vloeit volgens
ons in ieder geval een bepaalde motiveringsverplichting voort.
Bestuursorganen zullen bij hun besluitvorming moeten
motiveren hoe zij deze doelen bij hun besluitvorming hebben
betrokken. Hoe ver deze motiveringsplicht gaat, zal de praktijk
moeten uitwijzen.
Annemarie Drahmann

2. Algemene bepalingen Wnb

De zorgplicht van de Wet natuurbescherming

In dit bericht staat de zorgplicht van de Wnb centraal. Artikel 1.11 Wnb voorziet in een algemene
verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
Een oude bekende
De zorgplicht kent natuurbeschermingsrechtelijk Nederland
reeds van de Flora- en faunawet (artikel 2 Ffw) en de
Natuurbeschermingswet (artikel 19l Nbw). De zorgplicht zoals
deze in de Wnb wordt ‘geïntroduceerd’ is een integratie van
deze twee zorgplichtbepalingen.

een vangnetfunctie. De zorgplicht dient als vangnet voor de
bescherming van soorten waarvoor op grond van de Wnb
geen specifiek verbod geldt.

De memorie van toelichting benoemt de toegevoegde
waarde van de zorgplicht als volgt:
•

Wat houdt de zorgplicht in?
De zorgplicht die in de Wnb wordt geïntroduceerd ziet op
zowel gebieds- als soortenbescherming. Hiermee biedt de
zorgplichtbepaling bescherming aan Natura 2000-gebieden,
dieren, planten en hun directe leefomgeving.
Het betreft bovendien niet alleen dieren en planten van
soorten waarvoor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn
specifieke beschermingsmaatregelen eisen, maar alle in het
wild levende dieren en planten.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste
lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de zorgplicht iets
geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval
inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen
worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een
bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende
dieren en planten:
1.

dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,

2.

indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden
gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die
gevolgen te voorkomen, of

3.

voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen,
deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Vangnetfunctie
Het uitgangspunt van de zorgplicht is – aldus de memorie van
toelichting – dat burgers, ondernemers en overheden alle
handelingen die een nadelig effect zouden kunnen hebben op
dieren en planten achterwege laten. Degene die een bepaalde
handeling wil verrichten moet zich daarom vooraf op de
hoogte stellen van de aanwezige natuurwaarden, de
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van
zijn handelen. De potentiële reikwijdte van de bepaling lijkt
daarom wellicht groot, maar zal in de praktijk beperkt zijn tot

•

•

voor Natura 2000-gebieden heeft de voorgestelde
zorgplicht een beperkte zelfstandige betekenis, omdat
hoofdstuk 2 van de wet al voldoende andere
instrumenten bevat. De zorgplicht heeft daarom primair
het karakter van het vastleggen van een algemeen
beginsel ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid
van eenieder voor een zorgvuldige omgang met de
natuurwaarden in Natura 2000-gebieden.
voor soorten die beschermd worden op grond van
hoofdstuk 3 van de wet wordt gesteld dat het in principe
voldoende is dat wordt voldaan aan de vereisten van dat
specifieke beschermingsregime. De toegevoegde waarde
van de zorgplicht is er (aldus de memorie van toelichting)
voor de bescherming van deze soorten in de eerste
plaats in gelegen ook bij de voorbereiding van
handelingen al de nodige zorgvuldigheid in acht moeten
worden genomen; en ook bij de daadwerkelijke
verrichting van de handeling steeds alertheid is geboden
om nadelige effecten te zoveel mogelijk te voorkomen.
voor de bescherming van dieren en planten van soorten
waarvoor geen specifiek beschermingsregime geldt op
grond van hoofdstuk 3, heeft de zorgplicht wel zelfstandig
betekenis. Op grond van de zorgplichtbepaling moeten
schadelijke handelingen in beginsel achterwege worden
gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen
om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Handhaving van de zorgplicht
Indien de zorgplicht niet wordt nagekomen, dan ontstaat voor
het bevoegd gezag de mogelijkheid om handhavend op te
treden door een last onder dwangsom of last onder
bestuursdwang op te leggen. Dit zal in elk geval zo zijn
wanneer sprake is van een kennelijk geval van onzorgvuldig
handelen. Van zo’n kennelijk geval is blijkens de memorie van
toelichting bijvoorbeeld sprake wanneer een betrokkene in
een natuurterrein graafwerkzaamheden verricht zonder zich
op de hoogte te stellen van de aanwezige planten en dieren.
Omdat sprake is van een open norm zal het bevoegd gezag in
een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang
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concreet moeten aangeven welke maatregelen worden
verlangd van de overtreder. De last kan inhouden dat de
werkzaamheden worden stilgelegd of dat bepaalde
maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen, te
beperken of ongedaan te maken. Is de schade al aangericht
dan kunnen herstelwerkzaamheden worden gelast.

Meldplicht
Idealiter wordt schade aan natuur natuurlijk voorkomen.
Daarvoor is wel vereist dat het bevoegd gezag bekend is met
de voorgenomen activiteiten of ontwikkelingen. Daarom
introduceert de Wnb een wettelijk basis voor een meldplicht.
Artikel 3.11 Wnb voorziet in de mogelijkheid om bij ministeriële
regeling bepaalde categorieën van handelingen aan te wijzen
waarvoor een melding aan gedeputeerde staten moet worden
gedaan. In de ontwerp-regeling Regeling Natuurbescherming
zijn echter vooralsnog geen categorieën aangewezen. Mocht
hier in de toekomst alsnog uitvoering aan worden gegeven
dan zouden gedeputeerde staten op basis van een melding
op de hoogte raken van een voorgenomen handeling en op
basis daarvan bepalen of deze in overeenstemming is met de
zorgplicht.

Afronding
De zorgplicht is een nuttig instrument om als vangnet te
fungeren. Hiermee wordt een ondergrens ingebouwd voor de
bescherming van alle dier- en plantensoorten. Dit komt de
ontwikkeling van de natuur ten goede. Aandachtspunt is wel
dat de zorgplicht geen onnodige ‘extra’ regels creëert
bovenop de overige (verbods)bepalingen uit de Wnb. Een van
de doelen van de wet was immers om zo dicht mogelijk aan te
sluiten bij de Europese kaders en het aantal nationale
toevoegingen te beperken.
Annemarie Drahmann
Pieter van der Woerd
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Uitbreiding van de programmatische aanpak onder de
Wet natuurbescherming
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming wordt een algemene grondslag geïntroduceerd voor
toepassing van een programmatische aanpak zoals we het ook kennen voor stikstof. Deze programma’s
hebben tot doel via maatregelen de draagkracht van de natuur te verbeteren, zodat ruimte ontstaat voor het
toelaten van nieuwe economische ontwikkelingen.
Een programmatische aanpak zagen wij al eerder, onder
andere bij de Programmatische Aanpak Stikstof (“PAS”). Met
de PAS wordt de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden
gereguleerd. Door de introductie van een algemene
bevoegdheid om programma’s vast te stellen in de Wet
natuurbescherming kunnen ook andere problemen in de
toekomst door middel van een programmatische aanpak
opgelost worden.

Achtergrond
Op dit moment kennen we in Nederland twee vormen van een
programmatische aanpak waarmee door middel van een
samenhangende, doelgerichte aanpak gepoogd wordt
bepaalde natuur- en milieuwaarden te behalen: de PAS en het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (“NSL”).
Het kabinet kon zich voorstellen dat in de toekomst ook op
andere vlakken een programmatische aanpak aangewezen
kan zijn om problemen die Natura 2000-gebieden overstijgen
op te lossen. Met de programmatische aanpak wordt het
mogelijk geacht om tegelijkertijd ecologische verbetering tot
stand te brengen en economische ontwikkelingen toe te
staan. Daarom bevat de Wet natuurbescherming een globaler,
breder inzetbaar kader dat voorziet in een grondslag voor een
programmatische aanpak. Een programma voor de
programmatische aanpak hoeft niet per se op landelijk niveau
vastgesteld te worden, maar kan ook regionaal gelden. Het
programma voor de programmatische aanpak wordt
vastgesteld bij AMvB (nationale programmatische aanpak) of
provinciale verordening (regionale programmatische aanpak).

Wat is een programmatische aanpak?
De voorgestelde wettelijke basis maakt de programmatische
aanpak algemeen inzetbaar voor de aanpak van
gebiedsoverstijgende factoren die leiden tot belasting van de
natuurwaarden in Natura 2000-gebieden of nadelige gevolgen
voor in het wild levende diersoorten en plantensoorten. Een
programmatische aanpak kan bijvoorbeeld een uitkomst zijn
om de uitstoot van bepaalde stoffen of het gebruik van gronden oppervlaktewater te reguleren.
In het programma dat voorziet in een programmatische aanpak
worden maatregelen opgenomen waarmee het doel waarvoor
het programma wordt vastgesteld kan worden behaald.
Voorbeelden van doelen van programma’s zijn bijvoorbeeld het
verminderen van de belasting van natuurwaarden van Natura
2000-gebieden of het verbeteren van de staat van

instandhouding van de in Nederland voorkomende habitats van
soorten. Andere elementen die verplicht in het programma
moeten worden opgenomen, zoals een evaluatieverplichting en
autonome ontwikkelingen (maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld bevolkingsgroei), volgen uit de wet.
In het programma dat voorziet in een programmatische
aanpak kunnen ook uitgangspunten worden opgenomen op
grond waarvan ontwikkelingsruimte kan worden bepaald en
aan projecten kan worden toegedeeld. In dat geval worden er
in de wet weer aanvullende eisen aan het programma gesteld.
Ook andere bevoegde bestuursorganen dan het Rijk of de
provincie zijn belast met het tijdig uitvoeren van de
maatregelen van een programma dat voorziet in een
programmatische aanpak, voor zover zij met deze
maatregelen hebben ingestemd.

Na inwerkingtreding
Direct na inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zal
artikel 1.13 in ieder geval de grondslag vormen voor de PAS.
Daarmee kunnen ook voor andere factoren, die de realisatie
van de instandhoudingsdoelstellingen in Natura
2000-gebieden bemoeilijken, programma’s die voorzien in een
programmatische aanpak worden vastgesteld. Artikel 1.13 Wet
natuurbescherming biedt echter ook de mogelijkheid voor het
vaststellen van een programma dat voorziet in een
programmatische aanpak die is gericht op een gunstige staat
van instandhouding van soorten. Hierbij denkt het kabinet aan
verbetering of herstel van het leefgebied van een bepaalde
soort. De bruikbaarheid van de programmatische aanpak
onder de Wnb zal ook afhankelijk zijn van de in 2017 te
verwachten uitspraken over de PAS.

Vooruitblik: Omgevingswet
In de toekomst is het de bedoeling dat de Wet
natuurbescherming wordt geïntegreerd in de Omgevingswet.
De overheveling van de programmatische aanpak in de
Omgevingswet zou vlekkeloos moeten gaan, omdat de
programmatische aanpak in de Wet natuurbescherming
dezelfde uitgangspunten heeft als de voorgenomen
programmatische aanpak in de Omgevingswet. Zie voor meer
informatie over de programmatische aanpak hoofdstuk 4 van
de bundel ‘Op weg naar de Omgevingswet’.
Erwin Noordover
Lisa van der Maden
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Gebiedsbescherming door het Rijk onder de
Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (“Wnb“)inwerking. In dit bericht staat de
gebiedsbescherming door het Rijk centraal. Onder de Wnb blijft ten aanzien van de gebiedsbescherming
veel hetzelfde, zoals de bevoegdheid van het Rijk om Natura 2000-gebieden aan te wijzen.
Aanwijzing Natura 2000-gebied
De Minister van Economische Zaken (“EZ”) kan, net als onder
de huidige Natuurbeschermingswet 1998 (“Nbw”), Natura
2000-gebieden aanwijzen en hiervoor
instandhoudingsdoelstellingen vaststellen. Hoewel één van de
uitgangspunten van de Wnb is om bevoegdheden te
decentraliseren, is dit niet wenselijk bij deze bevoegdheid nu
regie op rijksniveau van grote waarde is. Deze regie is van
belang om de staat van instandhouding te bepalen, hetgeen
op landelijk niveau gebeurt. Tevens vloeit de bevoegdheid van
het Rijk voort uit Europese verplichtingen. De Europese
Commissie stelt lijsten vast waarin wordt opgenomen welke
gebieden lidstaten hebben doorgegeven om als speciale
beschermingszones aan te wijzen. De verplichting om
vervolgens een gebied dat is aangewezen op de genoemde
lijst aan te wijzen als speciale beschermingszone ligt bij de
lidstaten, welke verplichting in Nederland door het Rijk wordt
uitgevoerd.
Ingevolge artikel 2.1, lid 6 Wnb draagt de Minister van EZ
indien noodzakelijk zorg voor een actualisatie van de
aanwijzingsbesluiten. Om deze actualisatie uit te kunnen
voeren dient er gemonitord te worden. Wanneer uit deze
monitoring blijkt dat van een hersteldoelstelling een
behouddoelstelling gemaakt kan worden, kan op deze grond
het aanwijzingsbesluit geactualiseerd worden. Deze
actualisatie kan ook de grenzen van het beschermde gebied
wijzigen. In tegenstelling tot het bepaalde in de Nbw kan in
geval van een ondergeschikte wijziging van het
aanwijzingsbesluit deze wijziging zonder toepassing van de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure geschieden. Als
voorbeeld van een ondergeschikte wijziging noemt de
Memorie van Toelichting een kleine grenscorrectie. Wat nog
meer een ondergeschikte wijziging is, wordt niet toegelicht,
maar het mag in ieder geval niet gaan om wijzigingen die ook
ecologische gevolgen kunnen hebben of om wijzigingen van
instandhoudingsdoelstellingen die sociaaleconomische
gevolgen kunnen hebben.

Bevoegdheden
Wanneer een Natura 2000-gebied is aangewezen als speciale
beschermingszone, ligt in de hoofdregel de
verantwoordelijkheid bij het college van gedeputeerde staten
van de provincie waarin het gebied ligt om hierop toe te zien.
Echter, hierop is in artikel 2.10 Wnb een uitzondering gemaakt.
Deze uitzondering geldt voor Rijkswateren, militaire terreinen
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en andere terreinen waarvoor het Rijk voor het beheer
verantwoordelijk is. Dit betekent dat het Rijk voor deze
gebieden instandhoudingsmaatregelen en passende
maatregelen treft. Tevens wordt in deze gevallen een
beheerplan op rijksniveau vastgesteld en ligt de bevoegdheid
om feitelijke handelingen te (laten) verrichten bij het Rijk.
Wanneer het Rijk bevoegd is mag dit echter niet betekenen
dat GS geen inbreng meer hebben in de gang van zaken in
het gebied. Hierom kent de wet een plicht voor de
onderscheidenlijke ministers om met GS te overleggen
voordat een besluit genomen wordt ten aanzien van dat
gebied op grond van het eerste lid van artikel 2.10. Voordat
bijvoorbeeld feitelijke handelingen verricht mogen worden in
het gebied dienen GS en de Minister hierover te hebben
overlegd.

Vervallen bescherming natuurmonumenten
De mogelijkheid om een beschermd natuurmonument aan te
wijzen vervalt. Hiertoe wordt overgegaan, omdat de meeste
beschermde natuurmonumenten zijn opgegaan in Natura
2000-gebied en daarmee bescherming genieten. De
natuurmonumenten die geen deel uitmaken van een Natura
2000-gebied zullen slechts op grond van de Wro, Wm en
Wabo beschermd worden. Het gaat om vier gebieden die
helemaal buiten het Natuurnetwerk Nederland (de voormalige
ecologische hoofdstructuur) liggen en vier gebieden die hier
gedeeltelijk buiten liggen.

Afrondend
Het Rijk is voor gebiedsbescherming onder de Wnb net als
onder de Nbw voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden
bevoegd gezag. Vanwege de schaalgrootte van deze
gebieden en het overzicht dat hiervoor nodig is, is dit ook
goed voor te stellen. De uitvoering van de bescherming ligt
echter veelal bij de provincies, waarop later in een apart blog
wordt ingegaan.
Erwin Noordover
Neeltje Walgemoed
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Gebiedsbescherming door de provincie onder de
Wet natuurbescherming
In een eerder blogbericht schreven wij over de bevoegdheden van het Rijk bij de gebiedsbescherming onder
de Wnb. Hoewel het Rijk een belangrijke rol houdt bij de gebiedsbescherming, zijn de provincies aan zet voor
het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit blogbericht gaat in op de taken en bevoegdheden
van provincies onder de nieuwe wet.
Beheerplan

Beperken toegang

Wanneer binnen een provincie een Natura 2000-gebied ligt,
stellen gedeputeerde staten (“GS”) van deze provincie op
grond van artikel 2.3 Wnb een beheerplan voor dat gebied
vast. Dit beheerplan bevat de maatregelen die nodig zijn om
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied te bereiken
en de beoogde resultaten van deze maatregelen. Dit artikel
voorziet tevens in de mogelijkheid om een beheerplan in een
ander plan of programma op te nemen. Deze opname in een
ander plan komt vooral van pas wanneer binnen een provincie
meerdere Natura 2000- gebieden zijn gelegen. Er kan dan
één plan worden gemaakt voor verschillende Natura
2000-gebieden.

De Nbw voorzag al in de mogelijkheid om de toegang tot een
Natura 2000-gebied te beperken en onder de Wnb wordt
deze mogelijkheid voortgezet in artikel 2.5. Wanneer de
instandhoudingsdoelstellingen dit nodig maken kan GS de
toegang tot het kwetsbare gebied beperken of verbieden. Het
uitgangspunt is dat de natuurgebieden zoveel mogelijk
toegankelijk zijn voor bezoekers, maar bijvoorbeeld in het
broedseizoen kan worden bepaald dat het gebied waar vogels
broeden niet toegankelijk is.

Het is mogelijk om het beheerplan op te nemen in een plan
van GS van een andere provincie. Hiervoor dienen GS van de
provincie waarin het Natura 2000-gebied ligt en waarvoor het
beheerplan dus geldt met deze opname in te stemmen. Hierbij
moet in het vizier worden gehouden dat de bevoegdheid voor
uitvoering van het beheerplan blijft bij GS van de provincie
waarin het Natura 2000-gebied ligt.

Aanschrijvingsbevoegdheid
Wanneer het gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor
een Natura 2000-gebied nodig is biedt artikel 2.4 Wnb GS de
mogelijkheid om maatregelen te treffen wanneer voor een
activiteit geen vergunningplicht geldt. Deze maatregelen
kunnen eruit bestaan dat GS een verplichting opleggen om
informatie te verstrekken over een handeling die verricht
wordt, maar GS kunnen met de aanschrijvingsbevoegdheid
ook de uitvoerder verplichten een handeling te staken. In
geval van spoed kan dit bevel tot staken zelfs mondeling
gegeven worden waarna dit bevel gevolgd wordt door een
besluit. Deze figuur lijkt erg op de mogelijkheid van
spoedbestuursdwang uit de Awb, al hoeft er bij de
aanschrijving geen overtreding begaan te zijn. De Nbw kende
met de aanschrijvingsbevoegdheid uit artikel 19c een
soortgelijke figuur.

Feitelijke handelingen
Artikel 2.6 Wnb maakt het mogelijk voor GS om feitelijke
handelingen te verrichten of te laten verrichten als dit nodig is
voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura
2000-gebied. Deze mogelijkheid bestond ook al onder de
Nbw, maar de Wnb breidt de mogelijkheid uit. Zo is het geen
vereiste meer dat de maatregelen in het gebied zelf worden
getroffen. Het is voor te stellen dat maatregelen buiten een
Natura 2000-gebied de instandhoudingsdoelstellingen binnen
het gebied ten goede komen. Verder hoeven de handelingen
niet alleen op herstel of behoud te zien, maar kunnen ze ook
op verbetering zien.

Conclusie
De met de Wnb beoogde decentralisatie van bevoegdheden
speelt bij de gebiedsbescherming een beperktere rol, omdat
de provincies al veel bevoegdheden hadden Wel krijgen de
provincies ruimere bevoegdheden om de doelstellingen te
behalen.
Erwin Noordover
Neeltje Walgemoed

In plaats van het opleggen van een verplichting per handeling,
is het ook mogelijk om bij verordening ten aanzien van een
categorieën van handelingen verplichtingen te stellen. Voor
welke optie gekozen zal worden, zal afhangen van wat de
instandhoudingsdoelstellingen bedreigt; zijn dit een aantal
handelingen van verschillende partijen of is dit één partij die
deze doelstellingen met zijn activiteiten bedreigt?
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Bestemmingsplannen en gebiedsbescherming onder de
Wet Natuurbescherming
Per 1 januari a.s. treedt de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking. Dit blog gaat over de
planologische doorwerking daarvan. De toets aan de normen ter bescherming van natuurgebieden blijft
bestaan. De waarde die onder de Wnb gehecht wordt aan het planologisch instrumentarium maakt echter
wel dat het belang van bestemmingsplannen voor natuurwaarden groter wordt.
Passende beoordeling
De toets wat planologische besluiten betreft – naast
bestemmingsplannen dient hier o.a. gedacht te worden aan
inpassingsplannen – blijft in grote lijnen hetzelfde als in de
thans geldende Natuurbeschermingswet 1998 (“Nbw”). Net
als op grond van het huidige 19j-artikel in de Nbw dient het
bestuursorgaan dat een plan vaststelt, rekening te houden
met de effecten van dat plan voor Natura 2000-gebieden (zie
het nieuwe art. 2.7 Wnb). Wanneer significante effecten op de
instandhoudingdoelstellingen van een Natura 2000-gebied
niet kunnen worden uitgesloten, moet een passende
beoordeling worden opgesteld. Het bestemmingsplan mag
vervolgens enkel worden vastgesteld als uit de passende
beoordeling zekerheid is verkregen dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Mocht uit
een uitgevoerde passende beoordeling, waarbij mitigerende
maatregelen mogen worden betrokken, blijken dat effecten
nog steeds niet zijn uit te sluiten dan moet de zogenaamde
ADC-toets worden doorlopen. Een bestemmingsplan mag
dan worden vastgesteld in geval alternatieven ontbreken,
dwingende redenen van openbaar belang zich voordoen en is
voorzien in adequate compensatie van de aangetaste
natuurwaarden. De rol van de natuurwetgeving op de
planvorming zal kortom in dat opzicht niet wijzigen.

Loskoppeling passende beoordeling en MER
Een wijziging die wel van invloed zal zijn op de planvorming is
de loskoppeling van de passende beoordeling en de
milieueffectrapportage (“MER”). Onder de huidige regelgeving
is het zo dat voor een plan waarvoor een passende
beoordeling dient te worden uitgevoerd ook een plan-MER
dient te worden opgesteld (art. 7.2a, lid 1 Wet milieubeheer).
Het huidige artikel 19j lid 4 Nbw schrijft voor dat de passende
beoordeling deel uitmaakt van het MER. Onder de Wnb
vervalt deze koppeling. Het is dan niet langer noodzakelijk een
passende beoordeling uit te voeren als onderdeel van het
MER, maar deze beoordeling kan ook worden uitgevoerd na
afronding van de MER. Aanpassingen die voortkomen uit het
MER kunnen op deze manier worden meegenomen in de
passende beoordeling. Op deze wijze ontstaat meer flexibiliteit
voor het bevoegd gezag zonder dat dit ten koste gaat van
natuurbelangen. De mogelijkheid om een integraal onderzoek
te doen waarvan zowel de MER als de passende beoordeling
onderdeel uitmaken, zal overigens blijven bestaan. Verder blijft
wel de hiervoor genoemde verplichting bestaan om een
passende beoordeling uit te voeren als een plan-MER moet
worden opgesteld.

Bescherming natuurwaarden
Naast voornoemde wijziging van de koppeling tussen de
passende beoordeling en de MER, volgt uit de memorie van
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toelichting (Kamerstukken II 2011-2012, 33 348, nr. 3) bij de
Wnb dat de wetgever meer waarde hecht aan het
planologische instrumentarium. Voor de bescherming van
natuurschoonwaarden, waaronder landschappelijke waarden,
en van natuurwetenschappelijk waarden, verwijst de wetgever
naar de instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening (“Wro”)
die gemeentes en provincies kunnen inzetten. Voor deze en
andere aspecten die niet binnen het bereik van de Vogel- en
Habitatrichtlijn vallen – zoals het Natuurnetwerk Nederland
waartoe geen Natura 2000-gebieden behoren (p. 23-24) –
volstaat volgens de wetgever de planologische bescherming.
De provincies krijgen ook de bevoegdheid om specifieke
gebieden aan te wijzen vanwege natuurwaarden of
landschappelijke waarden (zie art. 1.12, lid 3 Wnb). Dit zijn
gebieden die niet vallen binnen de Natura 2000-gebieden of
het Natuurnetwerk Nederland. Uit de memorie van toelichting
kan worden afgeleid dat provincies met deze nieuwe
bevoegdheden bijvoorbeeld natuurmonumenten onder een
provinciaal beschermingsregime kunnen brengen.
In het huidige Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
(“Barro”) zijn er in het kader van het Natuurnetwerk Nederland
ook al opdrachten aan provincies opgenomen om gebieden
van het natuurwerk aan te wijzen en om te regelen dat
gemeenten die gebieden via het beschermingsplan
beschermen met het in het besluit voorgeschreven regime. De
provincies kunnen daarnaast bij provinciale verordening eisen
stellen aan gemeentelijke bestemmingsplannen dan wel zelf
een provinciaal inpassingsplan vaststellen waarin de regels
kunnen worden afgestemd op de specifiek benoemde
landschappelijk waarden en natuurwaarden. Het voorgaande
kunnen provincies ook gaan doen voor de bijzondere
provinciale natuurgebieden of de bijzondere provinciale
landschappen. De Wnb beoogt dat de rol van deze plannen in
het kader van de bescherming van natuurbelangen groter
wordt.

Afronding
Vanwege het Europese kader treden er geen grote
veranderingen op in de doorwerking van de
gebiedsbescherming naar planologische besluiten. Het
belangrijkste is de rol die de planologie krijgt toebedeeld bij de
bescherming van waarden die niet vallen binnen het Europese
kader. Deze rol is niet alleen genormeerd in de Wnb zelf, maar
volgt ook uit de Wro.
Erwin Noordover
Anne-Marie Span
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Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de
Wet natuurbescherming: kwalitatieve verbetering van dezelfde regels
In dit bericht staat de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb centraal. Hoewel de
hoofdregels hetzelfde blijven als nu, zullen wij een aantal wijzigingen in de nieuwe regelgeving onder uw
aandacht brengen. Een aantal daarvan waren al praktijk, maar krijgen nu een formele grondslag.
Hoofdregels blijven hetzelfde
De hoofdregels van de huidige systematiek van de
vergunningplicht onder de Natuurbeschermingswet 1998
(“Nbw”) blijven in stand:
•

•

•

Het is verboden om zonder vergunning een project te
realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op
de instandhoudingsdoelstelling voor een Natura
2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
Indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben
voor een Natura 2000-gebied, dan moet een passende
beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het
Natura 2000-gebied, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Slechts
indien uit de passende beoordeling de zekerheid wordt
verkregen dat het plan, dan wel project, de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet aantast, wordt de
vergunning verleend.
Als de zekerheid niet kan worden verkregen, dan kan een
vergunning alleen worden verleend als er geen
alternatieve oplossingen zijn, er sprake is van een
dwingende reden van groot openbaar belang, en de
nodige compenserende maatregelen worden getroffen
(de zgn. “ADC-toets”).

Onder de Nbw staat deze systematiek verspreid over een
groot aantal artikelen (19d-19h). De Wnb zal dit terugbrengen
naar drie artikelen (2.7-2.9). De systematiek wordt hierdoor
overzichtelijker en transparanter.

In bepaalde gevallen waarin nationale belangen aan de orde
zijn, is een minister het bevoegd gezag. Een wijziging ten
opzichte van het huidige systeem is dat dit niet de Minister van
Economische Zaken hoeft te zijn. Een andere minister kan ook
worden aangewezen, indien het project of andere handeling
betrekking heeft op een aangewezen categorie of gebied. Te
denken valt aan de Tracéwet, waarin de Minister van
Infrastructuur en Milieu de natuurtoets al dient mee te nemen
in het tracébesluit.

Achterwege laten passende beoordeling
Gelijk aan de huidige systematiek kan een vergunning worden
verleend zonder passende beoordeling. Volgens de Wnb kan
een vergunning worden verleend zonder een passende
beoordeling, als het project een herhaling of voortzetting is
van een ander plan of project, voor zover voor dat andere plan
of project een passende beoordeling is gemaakt en een
nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe
gegevens en inzichten kan opleveren over de significante
gevolgen van dat plan of project.
In de Nbw is een soortgelijke bepaling opgenomen. Hier mag
een project echter alleen voortborduren op de passende
beoordeling van een eerder project, terwijl volgens de
bepaling in de Wnb nu ook de passende beoordeling van een
eerder plan mag worden gebruikt. Bovendien wordt onder de
Wnb benadrukt dat de passende beoordeling van een ander
plan of project ook kan worden gebruikt. In de praktijk werd
waar mogelijk al gekeken naar nadere passende
beoordelingen, maar bleef de plicht tot het opstellen van een
passende beoordeling nog wel bestaan. Onder de nieuwe wet
kan de plicht tot het opstellen van een nieuwe passende
beoordeling vaker komen te vervallen, waarmee
vergunningverlening zonder passende beoordeling mogelijk is.

Bevoegd gezag
Gedeputeerde staten (“GS”) van de provincie waarin het
project wordt uitgevoerd worden bevoegd om een vergunning
te verlenen. Thans zijn dit GS van de provincie waarin het
Natura 2000-gebied ligt dat effecten ondervindt. Als nadelige
gevolgen ook worden ondervonden in een Natura
2000-gebied of bijzonder nationaal natuurgebied in een
andere provincie, dan dient de instemming van gedeputeerde
staten van die andere provincie te worden verkregen alvorens
de vergunning te verlenen.

Compenserende maatregelen
In het kader van de zgn. ADC-toets heeft de Europese
Commissie in haar leidraad bepaalt dat de compenserende
maatregelen tijdig gereed moeten zijn, zodat verzekerd wordt
dat de samenhang van het Natura 2000-gebied in stand blijft.
De compenserende maatregelen moeten dus zijn gerealiseerd
op het moment dat de significante effecten optreden, of daar
in ieder geval gelijk mee opgaan. Overeenkomstig de huidige
regeling in de Nbw staat in de Wnb opgenomen dat de
compenserende maatregelen, en de verplichting om deze te
treffen, onderdeel moeten uitmaken van de vergunning voor
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het project. De Nbw voegt hieraan nog toe dat de
initiatiefnemer tijdig in de gelegenheid moet worden gesteld
om voorstellen voor compenserende maatregelen te doen,
waaronder de wijze waarop en tijdsbestek waarbinnen de
maatregelen worden getroffen. Een dergelijke expliciete
verwijzing naar het tijdsbestek ontbreekt in de Wnb. De
wetgever gaat er vanuit dat met verplichte opname van de
maatregelen in de vergunning reeds een goede en tijdige
compensatie wordt geborgd.
Nieuw in de Wnb is de verplichting voor de Minister om ervoor
te zorgen dat nieuwe habitat of leefgebieden ontwikkeld
buiten een Natura 2000-gebied binnen de grenzen van een
Natura 2000-gebied worden gebracht. Dit komt overeen met
de leidraad van de Europese Commissie. Op deze manier
krijgen de nieuwe habitats of soorten dezelfde bescherming
als de aangetaste habitats of soorten, en wordt het behoud
van de samenhang van het Natura 2000-netwerk verzekerd.

Wijziging of intrekking van vergunningvoorschriften
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden
en een vergunning kan onder beperkingen worden verleend.
Hoewel dit onder de Nbw ook al mogelijk was, wordt er in de
Wnb nu expliciet op gewezen dat er aan een vergunning een
geldigheidsduur kan worden verbonden.
Verder zijn in de Wnb dezelfde weigerings- en
intrekkingsgronden opgenomen als in de Nbw. Onder beide
wetten “kan” het bevoegd gezag hiervan gebruik maken. Enig
verschil is dat in de Wnb is toegevoegd dat een vergunning
“moet” worden ingetrokken of gewijzigd “indien dat nodig is
ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn”.
Dit artikel uit de Habitatrichtlijn (“Hrl”) betreft de zogeheten
preventieve maatregelen, die zijn gericht op het voorkomen
van verslechtering van Natura 2000-gebieden. Illustratief is het
arrest Grüne Liga Sachsen, waarin stil wordt gestaan bij de
reikwijdte van deze maatregelen. In de Wnb is straks de
intrekking of wijziging mogelijk indien de omstandigheden
sedert het tijdstip waarop de vergunning is verleend zodanig
zijn gewijzigd, dat deze niet, niet zonder beperkingen of
voorwaarden of slechts onder andere beperkingen of
voorwaarden zou zijn verleend indien deze omstandigheden
op het tijdstip waarop de vergunning is verleend zouden
hebben bestaan. Deze facultatieve bevoegdheid om gebruik
te maken van deze grond kan onder de Wnb dus ter uitvoering
van de Hrl een verplichting voor het bevoegd gezag behelzen
om de vergunning te wijzigen of in te trekken.

Tot slot
De grote lijnen van de vergunningverlening voor een project
met mogelijke gevolgen voor een Natura 2000-gebied blijven
gelijk. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien dit kader
gevormd wordt door de Europese Habitatrichtlijn. Niettemin
biedt de nieuwe wet wel een wetstechnische verbetering en
enkele nuttige aanvullingen.
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De uitzonderingen op de vergunningplicht zullen wij in een
volgend blog bespreken, evenals de aansluiting van de
vergunning op de omgevingsvergunning en de
milieueffectrapportage.
Erwin Noordover
Anne Vos

3. Gebiedsbescherming

Uitzondering op de vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming:
minder lasten en meer duidelijkheid?
Eerder bespraken wij de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb. In dit bericht staan de
uitzonderingen op de vergunningplicht centraal. Hoewel de wetgever beoogt meer duidelijkheid te scheppen
rondom de uitzonderingen, roept het figuur van “bestaand gebruik” toch vragen op. Wij lichten dit toe in dit
blogbericht.
Vergunningplicht

Van “bestaand gebruik” naar “bekende handelingen”

Artikel 2.9 Wnb benoemt de situaties waarop het verbod van
artikel 2.7, tweede lid, Wnb niet van toepassing is, oftewel
wanneer er geen vergunningplicht ten aanzien van de Natura
2000-gebieden bestaat. Waar het verbod precies op ziet,
hebben wij besproken in ons eerdere blog (zie hier). Om het
verbod niet te overtreden, is in beginsel een vergunning nodig.

In de praktijk is de vraag of een bepaald gebruik valt onder de
uitzondering van bestaand gebruik een relevante, maar geen
gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Regelmatig moet de
Afdeling bestuursrechtspraak zich over deze kwestie buigen.
Hoewel met de inwerkingtreding van de Wnb blijkens de
wetsgeschiedenis niet wordt beoogd een grote inhoudelijke
verandering te bewerkstelligen, kent deze uitzondering wel
een andere bewoording in de wet dan thans het geval is. Dit
roept toch enige vragen bij ons op, die we hierna bespreken.

Volgens de Minister zullen de uitzonderingen op de
vergunningplicht onder de Wnb leiden tot een betere
praktische toepasbaarheid, minder lasten en meer
duidelijkheid. Wat betreft de opname van de uitzonderingen in
de wet, kunnen wij ons daarin vinden. In tegenstelling tot de
Nbw, waar de uitzonderingen staan verspreid in hoofdstuk 3,
staan de uitzonderingen in de Wnb overzichtelijk in één artikel
opgenomen (artikel 2.9). Duidelijkheid rondom de
uitzonderingen wordt hiermee in ieder geval verbeterd.

Uitzonderingen op de vergunningplicht
En wat zijn nu de uitzonderingen? Onder de Wnb hoeft geen
vergunning te worden aangevraagd indien:
•

•

•

•

Het project of de handeling wordt gerealiseerd conform
een beheerplan of programma, waarvoor een passende
beoordeling is uitgevoerd en (dat is nieuw onder de Wnb)
deze door hetzelfde bestuursorgaan is vastgesteld als het
vergunningverlenende orgaan, dan wel instemming
daarvan is verkregen (huidig artikel 19d, lid 2, Nbw;
toekomstig artikel 2.9, lid 1, Wnb);
De handelingen al bekend zijn (huidig artikel 19d, lid 3, jo.
artikel 1, onder m, Nbw; toekomstig artikel 2.9, lid 2, Wnb
– zoals wij hierna nader toelichten);
Het project of de handeling bij provinciale verordening is
aangewezen als bepaalde categorie en het voldoet aan
de hierin gestelde regels (huidig artikel 19da, lid 1, Nbw;
toekomstig artikel 2.9, lid 3 Wnb);
Een programma is vastgesteld en bij AMvB is bepaald dat
het verbod niet van toepassing is op een project of
handeling indien is voldaan aan elk van de in het
programma vastgestelde voorwaarden, vgl. de
Programmatische Aanpak Stikstof (huidig artikel 19kd
Nbw; toekomstig artikel 2.9, lid 5, Wnb – in een eerder
verschenen blog in deze serie is hieraan al aandacht
besteed).

Onder de Nbw kent “bestaand gebruik” haar eigen definitie,
namelijk: “gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag”.
Volgens artikel 19d, derde lid, Nbw is voor dergelijk bestaand
gebruik geen vergunning nodig, tenzij dat gebruik niet direct
vereist is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar
het wel (afzonderlijk of gecombineerd met andere projecten of
plannen) significante gevolgen voor dat gebied kan hebben.
De Wnb kent geen eigen definitiebepaling meer van “bestaand
gebruik”, maar verwerkt dit in de uitzonderingsbepaling zelf.
Artikel 2.9, tweede lid, van de Wnb bepaalt dat geen
vergunning nodig is indien het gaat om “andere handelingen”
(dus niet meer “gebruik”) die op de referentiedatum
(redelijkerwijs) bekend waren of hadden kunnen zijn bij het
bevoegde bestuursorgaan (voor vergunningverlening) én dit
“sedertdien niet of niet in betekenende mate zijn gewijzigd”.
De referentiedatum is (overeenkomstig de huidige definitie) 31
maart 2010 of een later moment indien het Natura
2000-gebied pas na die datum is aangewezen. Op dat
moment diende de handeling dus feitelijk plaats te vinden.
Allereerst constateren wij dat onder de Wnb, in tegenstelling
tot de definitie onder de Nbw, een andere bewoording wordt
gebruikt voor de reikwijdte van de uitzondering. Onder de
Wnb wordt expliciet bepaald dat het bestaand gebruik
betrekking heeft op “andere handelingen”. Dat ziet op: 1)
handelingen die niet kwalificeren als een “project”, en 2)
projecten waarvan is uitgesloten dat deze significante effecten
veroorzaken. Evenals onder de Nbw ziet de uitzondering dus
op de gevallen waarvoor geen passende beoordeling nodig
zou zijn.
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Verder is in de Wnb toegevoegd dat de handeling “niet of niet
in betekenende mate mag zijn gewijzigd”. Voor 21 december
2011 was deze toevoeging ook opgenomen in de definitie van
bestaand gebruik onder de Nbw. Bepalend was toen of de
betrokken handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht
feitelijk al dan niet in betekende mate was gewijzigd (vgl.
ABRvS 18 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4962). Eenzelfde
gedachte bestaat bij de huidige definitie onder de Nbw (sinds
21 december 2011), behalve dat het daar ziet op het bestaand
gebruik dat feitelijk plaatsvond op 31 maart 2010. Enige
fluctuatie in het bestaand gebruik is door de Afdeling
toegestaan (vgl. ABRvS 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:107).
Wij gaan ervanuit dat de nieuwe definitie van bestaand
gebruik onder de Wnb wederom ziet op de feitelijke bekende
handelingen op de referentiedatum, hoewel de toelichting
hierover geen verheldering biedt.
Ten slotte merken wij op dat in het artikel en de
wetsgeschiedenis niet wordt verduidelijkt of de handeling ook
moet zijn “toegestaan”. Volgens jurisprudentie van de Afdeling
onder de Nbw (vgl. ABRVS 30 maart 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BL9656) dient bij bestaand gebruik ook te
worden bekeken of het gebruik daadwerkelijk was toegestaan
(vergund) op de (Europeesrechtelijke) referentiedatum. Deze
datum is veelal 7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden
en 10 juni 1994 voor Vogelrichtlijngebieden. Hierbij dient
bovendien te worden bekeken of de ruimte die is vergund niet
sindsdien is beperkt. In dat geval wordt slechts het mindere
aangemerkt als bestaand recht (vgl. ABRvS 13 november
2013, ECLI:NL:RVS:2013:1891). Gelet op het feit dat deze
jurisprudentielijn voortkomt uit Europeesrechtelijke eisen en
jurisprudentie, menen wij dat deze rechtspraak relevant blijft
onder de Wnb. De toelichting op dit punt zwijgt (wederom).

Overgangsrecht: bestaande rechten
Tot slot wijzen wij nog op de overgangsrechtelijke bepaling
van artikel 9.4, lid 8, Wnb. Er geldt geen vergunningplicht voor
projecten of andere handelingen: “ten aanzien waarvan, voor
1 februari 2009, op grond van een andere wettelijke grondslag
dan art. 19d, lid 1, Nbw en met in achtneming van art. 6, lid 2,
3 en 4, Habitatrichtlijn, een besluit is genomen waarbij het
project of die handeling is toegestaan, dan wel een aanvraag
voor het nemen van dat besluit is gedaan, en dat besluit na
die datum onherroepelijk is geworden”.
Sinds 1 februari 2009 voorziet de Nbw in een zelfstandig
regime voor de toetsing van projecten en andere handelingen
aan de vereisten van artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Tot die
tijd werd die toetsing (via richtlijnconforme interpretatie)
verricht via bijvoorbeeld een milieuvergunning. Voor dergelijke
“bestaande rechten” hoeft geen vergunning te worden
aangevraagd. Wij merken op dat binnen deze figuur (in
tegenstelling tot de bekende handelingen) ook projecten
kunnen worden meegenomen en dat er geen sprake hoeft te
zijn van feitelijk bestaand gebruik op 31 maart 2010. Het is de
vraag of (evenals bij de figuur van bestaand gebruik) slechts
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het mindere moet worden aangemerkt als “bestaand recht”
indien na 1 februari 2009 een beperking in de vergunning
heeft plaatsgevonden.

Concluderend
De uitzonderingen op de vergunningplicht blijven grotendeels
hetzelfde, maar staan nu overzichtelijk opgenomen in één
artikel. Of dit daadwerkelijk leidt tot minder lasten en meer
duidelijkheid is nog de vraag. De uitzondering voor “bekende
handelingen” roept in ieder geval vragen op zoals hiervoor
geschetst.
Erwin Noordover
Anne Vos

3. Gebiedsbescherming

Vrijstelling van Flora- en faunawetverboden door gebruik van
goedgekeurde gedragscodes wordt in de Wet natuurbescherming
voortgezet
De mogelijkheid die het regime van de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 2005 bood om met behulp van een
goedgekeurde gedragscode vrijstelling te krijgen van de verboden in artikel 8 tot en met 12 Ffw, blijft ook
onder het regime van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Om
mogelijke verschillen te identificeren volgt hierna een beschrijving van het oude en het nieuwe wettelijk kader
voor het gebruik van gedragscodes.
Wettelijk kader tot 1 januari 2017
De artikelen 8 tot en met 12 Ffw hielden verschillende
verboden in om beschermde dier- en plantsoorten te
beschadigen, vangen, doden, opzettelijk verstoren, etc. Van
deze verboden kon ingevolge artikel 75 Ffw bij algemene
maatregel van bestuur (amvb) vrijstelling worden verleend. De
hier bedoelde amvb betrof het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantsoorten (Vrijstellingsbesluit Ffw). Artikel 16b van
het Vrijstelingsbesluit Ffw voorzag in een vrijstelling voor
andere dan bij ministeriële regeling aangewezen in het wild
levende beschermde inheemse dier- en plantensoorten ten
behoeve van:
1.

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van
bestendig beheer of onderhoud van vaarwegen,
watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvelden, wegen,
spoorwegen en bermen en in het kader van
natuurbeheer;

2.

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van
bestendig beheer of onderhoud in de landbouw en de
bosbouw;

3.

bestendig gebruik;

4.

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

mits de werkzaamheden en het gebruik aantoonbaar
plaatsvonden overeenkomstig een door de Minister van
Economische Zaken (de Minister) goedgekeurde
gedragscode.
Ingevolge artikel 16c Vrijstellingsbesluit Ffw moest de
gedragscode in ieder geval een beschrijving bevatten van de
wijze van uitvoering van de werkzaamheden of het gebruik die
naar het oordeel van de Minister voldoende waarborgde dat
geen benutting of economisch gewin plaatsvond en
zorgvuldig werd gehandeld ten aanzien van de in artikel 16d,
lid 2, onder b, Ffw bedoelde soorten (bedoelde soorten).
Zorgvuldig handelen hield in ieder geval in dat slechts
werkzaamheden werden verricht of gebruik plaatsvond

waarvan geen wezenlijke invloed uitging op de bedoelde
soorten en dat voorafgaand en tijdens de werkzaamheden of
het gebruik in redelijkheid alles werd verricht of gelaten om te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken dat
1.

de bedoelde dieren werden gedood, verwond, gevangen,
bemachtigd of met het oog daarop werden opgespoord;

2.

nesten holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van de bedoelde dieren werden
beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of
verstoord;

3.

eieren van de bedoelde dieren werden beschadigd of
vernield.

In de gedragscode werd dus beschreven welke maatregelen
werden getroffen in het geval dat beschermde soorten of hun
leefgebied door bepaalde werkzaamheden of door bepaald
gebruik werden aangetast. Daarbij diende ingevolge de
wetsgeschiedenis aandacht te worden besteed aan alle
beschermde inheemse dier- en plantensoorten als bedoeld in
artikel 16b, lid 2 onder b, Vrijstellingsbesluit Ffw (Stb. 2004,
501). Uitzondering gold voor de soorten genoemd in lid 3 en 4
van artikel 16b Vrijstellingsbesluit Ffw omdat vrijstelling
hiervoor niet kon worden verleend. De gedragscode diende
met deze uitgebreide beschrijving te waarborgen dat de
werkzaamheden en het gebruik in overeenstemming met de
zorgplicht van artikel 2 Ffw geschieden.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was door
de Minister belast met de goedkeuring van gedragscodes.
Voorbeelden van gedragscodes en goedkeuringsbesluiten zijn
te vinden op de website van de RVO. Zo maken 19 gemeenten
gebruik van een goedgekeurde gedragscode, waaronder
Amsterdam en Utrecht. Daarnaast maken 14 overige
organisaties gebruik van een goedgekeurde gedragscode,
zoals de Unie van Waterschappen en het Havenbedrijf
Rotterdam.
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Een besluit tot goedkeuring van een gedragscode kon worden
ingetrokken indien naar het oordeel van de Minister de staat
van instandhouding van de bedoelde soorten of de trend in de
staat van instandhouding daartoe noodzaakte.

Wettelijk kader vanaf 1 januari 2017
De verboden die in artikel 8 tot en met 12 Ffw waren
opgenomen, zijn in de Wnb terug te vinden in de paragrafen
3.1 tot en met 3.3 (zie hierover ook de Stibbeblog
“Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming: drie
verschillende beschermingsregimes”). Met soortgelijke
bewoordingen als artikel 16b en 16c Vrijstellingsbesluit Ffw,
bepaalt in artikel 3.31 Wnb dat de verboden bedoeld in de
artikelen 3.1, 3.2, lid 6, 3.5, 3.6 lid 2, of 3.10, en de krachtens
artikel 3.11, lid 1, Wnb geldende verplichting tot melding, niet
van toepassing zijn op handelingen die zijn beschreven in en
aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door de
Minister goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in
het kader van de in artikel 3.31 Wnb genoemde activiteiten.
Deze activiteiten zijn grotendeels gelijk aan artikel 16b, lid 1,
Vrijstellingsbesluit Ffw, met als enige toevoeging bestendig
beheer of onderhoud aan “waterstaatswerken” in artikel 3.31
lid 1 onder a Wnb. Nieuw is de verplichting voor de Minister
om overleg te voeren met gedeputeerde staten van de
provincie (artikel 3.31 lid 4 Wnb). Deze overlegverplichting
wordt hierna nader besproken in de paragraaf over het
bevoegd gezag. De mogelijkheid om goedkeuring van een
gedragscode in te trekken is opgenomen in artikel 5.4, lid 9,
Wnb.
Nieuw is ook dat in artikel 4.4 Wnb het instrument van de
gedragscode generiek wordt toegepast voor de meldplicht en
herplantplicht die gelden op grond van artikel 4.2 en 4.3 Wnb
(voorheen artikel 2 en 3 van de Boswet, zie over het opgaan
van de Boswet in de Wnb ook de Stibbeblogs “Bescherming
van houtopstanden onder de Wet Natuurbescherming: deel 1
en deel 2”). De Boswet kende de toepassing van een
gedragscode niet als zodanig maar voorzag in artikel 6
Boswet wel in een soortgelijke vrijstelling of ontheffing onder
voorwaarden. Een dergelijke ontheffing is bijvoorbeeld aan
Rijkswaterstaat verleend. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de
gedragscode voor het vellen van houtopstanden deel kan
uitmaken van een gedragscode voor soorten (Kst II, 20112012, 33384, nr. 3, p. 194). Het valt op dat de Wnb niet lijkt te
voorzien in een expliciete intrekkingsbevoegdheid voor
goedkeuring als bedoeld in artikel 4.4 Wnb.

Overgangsrecht
Artikel 9.6, lid 5, Wnb voorziet in overgangsrecht voor de
krachtens de Ffw goedgekeurde gedragscodes. Gedurende
de periode waarvoor een gedragscode krachtens het oude
regime door de Minister is goedgekeurd, zijn de verboden
bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5, 3.6 en 3.10, lid 1 en lid 2, Wnb,
niet van toepassing op handelingen die aantoonbaar
plaatsvinden overeenkomstig die gedragscode en voor zover
de desbetreffende handelingen dientengevolge onder het
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oude regime waren vrijgesteld. Uit de goedkeuringsbesluiten
op de website van de RVO volgt dat de goedkeuring geldt
voor een periode van vijf jaar.
Het overgangsrecht voor de vrijstellingen en ontheffingen die
op grond van artikel 6 Boswet zijn verleend is neergelegd in
artikel 9.9, lid 5 en 6, Wnb. Deze vrijstellingen en ontheffingen
blijven van kracht onder de Wnb als vrijstelling of ontheffing als
bedoeld in artikel 4.5 lid 4, respectievelijk lid 3 Wnb, waarvoor
gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn. Let wel, de
ontheffing voor Rijkswaterstaat geldt dus niet nu als
gedragscode als bedoeld in artikel 4.4 Wnb (zie hierover ook
de toelichting in Stcrt. 2016, 67668) maar als een ontheffing
als bedoeld in artikel 4.5, lid 3, Wnb.

Bevoegd gezag
In de consultatieversie van het wetsvoorstel van de Wnb
waren gedeputeerde staten aangewezen als bevoegd gezag
voor de goedkeuring van een gedragscode, in lijn met de
hoofdregel en decentralisatiegedachte die in de Wnb worden
gehanteerd. Verschillende organisaties hebben tijdens de
consultatie echter laten weten het onwenselijk te achten dat
de beoordeling van gedragscodes, die vaak een landelijke
reikwijdte hebben, door twaalf afzonderlijke provincies wordt
uitgevoerd. Er is daarom voor gekozen om de Minister
bevoegd gezag te laten zijn voor de goedkeuring van
gedragscodes. Op voorstel van de Afdeling advisering van de
Raad van State is daar de eerder genoemde
overlegverplichting met gedeputeerde staten aan toegevoegd.
De gedachte daarbij is dat de overlegverplichting moet
voorkomen dat een landelijke gedragscode het natuurbeleid
op provinciaal niveau, zoals bijvoorbeeld neergelegd in
beheerplannen, kan doorkruisen (Kst. II 2013/14, 33 348, nr. 5,
p. 56). Het ligt voor de hand dat de overlegverplichting ziet op
overleg met gedeputeerde staten van de provincie(s) waar het
gebruik en de werkzaamheden die onderwerp zijn van de
gedragscode plaatsvinden maar dit volgt niet duidelijk uit de
wettekst of wetsgeschiedenis.
De provincies hebben voorts een rol in de systematiek van de
gedragscodes bij de beoordeling van de wijze waarop
uitvoering wordt gegeven aan vergunning- en
ontheffingsvoorschriften voor de vaststelling of in dat kader
wordt voldaan aan gedragscodes en werkprotocollen. Alleen
als in overeenstemming met de goedgekeurde gedragscode
wordt gehandeld kan immers aanspraak worden gemaakt op
de daaraan verbonden wettelijke vrijstelling (Kst. II 2011/12, 33
384, nr. 3, p. 153, 222 en 237).

Voordelen gedragscode
Evident voordeel van een goedgekeurde gedragscode is dat
minder vaak voor specifieke gevallen een ontheffing behoeft te
worden aangevraagd. Zeker in het geval van een gedragscode
met landelijke reikwijdte kan dit veel tijd en procedures
schelen. Dit voordeel wordt ook benoemd in de evaluatie van
de natuurwetgeving (Kst. II 2007/08, 31 536, nr. 1, bijlage 1).
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Volgens de evaluatie biedt de gedragscode via algemene
voorschriften vooraf duidelijkheid aan uitvoerders, voorkomt
het instrument dat tijdrovende aanvraagprocedures moeten
worden gevolgd en wordt met zelfregulering de eigen
verantwoordelijkheid van sectoren aangesproken. In reactie
op deze positieve evaluatie heeft het kabinet toegezegd een
handreiking te zullen maken voor het opstellen van
gedragscodes om het gebruik verder te stimuleren. Voor zover
bekend is er (nog) niet een dergelijke handreiking beschikbaar.

het opstellen en de goedkeuring van een gedragscode ten
behoeve van vrijstelling voor soorten die onder het
beschermingsregime van de vogel- en/of Habitatrichtlijn
vallen, zal dus goed moeten worden beoordeeld of het gaat
om een belang dat in de desbetreffende richtlijn wordt erkend.
In de goedkeuringsbesluiten op de website van RVO is deze
afweging terug te zien, waarbij wordt uitgegaan van de
reikwijdte die in de desbetreffende gedragscode is
beschreven.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(ABRvS) benoemde in een uitspraak van 30 juni 2010
(ECLI:NL:RVS:2010:BM9649) de voordelen dat gedragscodes
naar hun aard een collectief karakter hebben en een
sectorbreed handelingskader kunnen bieden, in welk licht niet
alle denkbare situaties vooraf concreet behoeven te worden
ingevuld. In gedragscodes kan volgens de ABRvS worden
volstaan met het voorschrijven van minimumnormen waaraan
individuele deelnemers in concrete gevallen aantoonbaar
moeten voldoen.

Afronding
De toepassing van vrijstelling op basis van een goedgekeurde
gedragscode zal naar verwachting niet veel anders zijn na
inwerkingtreding van de Wnb. De overlegverplichting voor de
Minister met gedeputeerde staten zal een goede afstemming
met het verder gedecentraliseerde flora- en faunabeleid
moeten waarborgen. Belangrijk blijft in de praktijk om goed in
kaart te brengen welke werkzaamheden ten aanzien van
welke soorten wel en welke niet onder een goedgekeurde
gedragscode vallen. Dit begint bij de reikwijdte die de opsteller
van de gedragscode daaraan in tekst en toelichting geeft.

Nadelen gedragscode
Een beperking voor vrijstelling van het beschermingsregime
mits wordt gehandeld conform een goedgekeurde
gedragscode volgt uit de jurisprudentie van de ABRvS. In
artikel 2, lid 3 onder j, Vrijstellingsbesluit Ffw is het belang van
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling aangewezen als een belang ten
behoeve waarvan op grond van artikel 75 Ffw vrijstelling kon
worden verleend. Deze bepaling is nu terug te vinden in artikel
3.31, lid 1 onder d, Wnb. In een uitspraak van 21 januari 2009
(ECLI:NL:RVS:2009:BH0446) oordeelde de ABRvS dat het in
strijd is met de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) om
vrijstelling of ontheffing te verlenen ten aanzien van soorten op
bijlage IV van de Habitatrichtlijn in het belang van ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling omdat dit geen belang is dat wordt
genoemd in artikel 16 van de Habitatrichtlijn. Tot een
soortgelijk oordeel kwam de ABRvS in de eerder genoemde
uitspraak van 30 juni 2010. In deze uitspraak lag de
gedragscode van de Unie van Waterschappen ter toetsing
voor. Het belang van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling
wordt ook niet genoemd in artikel 9 Vogelrichtlijn (Richtlijn
79/409/EEG) zodat voor soorten die op grond van de
Vogelrichtlijn ter bescherming zijn aangewezen geen vrijstelling
kan worden verleend middels een goedgekeurde
gedragscode in het belang van ruimtelijke ontwikkeling of
inrichting. Een gedragscode kan dus niet worden
goedgekeurd voor zover deze ziet op een belang dat niet in de
Vogel- en Habitatrichtlijn wordt genoemd of daaruit is af te
leiden. Zie hierover ook artikel 2c en 16b, lid 3 en 4,
Vrijstellingsbesluit Ffw.

Jan Reinier van Angeren
Rut Wingens

In de Wnb vindt geen grote wijziging plaats van de
vrijstellingsregeling met gebruik van goedgekeurde
gedragscodes, zodat voornoemde jurisprudentie naar alle
waarschijnlijkheid onverminderd van toepassing zal blijven. Bij
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Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming:
drie verschillende beschermingsregimes
Eerder schreven wij al dat de soortenbescherming onder de Wnb anders zal worden geregeld dan onder de
Flora- en faunawet (“Ffw”). In dit blog gaan wij hier dieper op in.
Drie verschillende beschermingsregimes

Belangrijke wijzigingen voor de praktijk

De Wnb kent drie algemene beschermingsregimes waarin de
voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee
verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin
aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en
plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften
vallen, maar wel bescherming behoeven. In hoofdstuk 3 van
de Wnb zijn de beschermingsregimes in drie aparte
paragrafen neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald
welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden
ontheffing of vrijstelling kan worden verleend door het
bevoegd gezag. Het gaat om de volgende
beschermingsregimes:

De Wnb brengt voor de bescherming van soorten in ieder
geval de volgende drie voor de praktijk belangrijke wijzigingen
met zich.

•

Tot derde wijzigt de inhoud van de verboden en de
ontheffingsgrondslagen. In komende blogberichten zullen wij
deze nieuwe verboden en afwijkingsmogelijkheden per
beschermingsregime bespreken.

•

•

Vogels (paragraaf 3.1):
alle vogels in de zin van de Vogelrichtlijn;
Dieren en planten (paragraaf 3.2):
alle dieren en planten, genoemd in de bijlagen bij de
Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn;
Overige soorten (paragraaf 3.3):
soorten genoemd in de bijlage bij de Wnb, die niet onder
de reikwijdte van paragraaf 3.2 vallen.

De verboden en afwijkingsmogelijkheden die zijn opgenomen
in de paragrafen 3.1 en 3.2, zijn direct overgenomen uit de
genoemde richtlijnen en verdragen. Deze bepalingen zijn dus
ook uitsluitend van toepassing op de soorten waarvoor dit
onmiddellijk voortvloeit uit deze richtlijnen en verdragen. De
bepalingen in paragraaf 3.3 zien op de “overige soorten” die
zijn genoemd in de bijlagen A en B bij de Wnb. Op deze lijsten
staan bijvoorbeeld de hermelijn en de ree, maar ook
plantensoorten zoals de brave hendrik en de geplooide
vrouwenmantel. In drie volgende blogs zullen wij voor ieder
beschermingsregime de verboden en afwijkingsmogelijkheden
in meer detail beschrijven.

Meer duidelijkheid en betere aansluiting bij Europese
regelgeving
De soortenbescherming onder de Ffw werd, met name door
de gelaagde structuur van de wetgeving, als erg ingewikkeld
ervaren. Ook sloot de Ffw op onderdelen niet aan bij de
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Door in de Wnb de verbodsen afwijkingsbepalingen uit deze richtlijnen als uitgangspunt te
nemen, wordt beter aangesloten bij het Europese recht. Dit
komt de overzichtelijkheid van de wetgeving ten goede.
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Allereerst zal onder de Wnb niet langer de minister van
Economische Zaken, maar gedeputeerde staten van de
provincies het bevoegd gezag zijn voor het verlenen van
ontheffingen.
Ten tweede kunnen de in de praktijk gehanteerde
“tabelsoorten” niet langer gebruikt worden. In plaats daarvan
zal met de nieuwe indeling van de Wnb gewerkt gaan worden.

Annemarie Drahmann
Lisanne van Boven
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Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming:
beschermingsregime voor vogels
In dit blog gaan wij dieper in op het beschermingsregime voor vogels. Het beschermingsregime voor vogels
is neergelegd in de artikelen 3.1 tot en met 3.4 Wnb.
Verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden
De bepalingen gelden voor alle van nature in Nederland in het
wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn.
Op grond van de artikelen 3.1 en 3.2 gelden voor deze vogels
de volgende verboden:
•
•

•
•

•

•

•

het opzettelijk doden en vangen van vogels (artikel 3.1 lid
1 Wnb);
het opzettelijk vernielen en beschadigen van nesten,
rustplaatsen en eieren en het wegnemen van nesten
(artikel 3.1 lid 2 Wnb);
het rapen en houden van eieren (artikel 3.1 lid 3 Wnb);
het opzettelijk storen van vogels indien dit van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende soort (artikel 3.1 lid 4 en 5 Wnb);
het verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben
voor verkoop of ten verkoop aanbieden van (gemakkelijk
herkenbare delen of producten van) dode of levende
vogels (artikel 3.2 lid 1 Wnb);
het, anders dan voor verkoop, houden en vervoeren van
(gemakkelijk herkenbare delen of producten van) dode of
levende vogels (artikel 3.2 lid 6 Wnb); en
het, voor zover bij of krachtens de Wnb toegestaan,
vangen of doden van vogels met – kort gezegd –
verboden middelen en het achtervolgen met behulp van
in de Vogelrichtlijn genoemde vervoermiddelen
overeenkomstig de in de Vogelrichtlijn omschreven wijze
(artikel 3.4 lid 1 Wnb).

Het beschermingsregime gaat uit van het “nee, tenzijprincipe“. Dit betekent dat de genoemde schadelijke
handelingen verboden zijn, tenzij het bevoegd gezag een
afwijking van het verbod toestaat. Die toestemming kan
worden verleend door middel van een ontheffing of vrijstelling.

Criteria voor ontheffing of vrijstelling
Gedeputeerde staten (“GS”) kunnen van vrijwel alle hierboven
omschreven verboden ontheffing verlenen (artikel 3.3 en 3.4
Wnb). Provinciale staten (“PS”) kunnen daarnaast bij
verordening vrijstelling verlenen van deze verboden (artikel 3.3
en 3.4 Wnb). Voor een paar specifieke verboden is de minister
van Economische Zaken (de “minister”) het bevoegd gezag,
namelijk de verboden die zien op de verkoop en het vervoer
van vogels.
Indien een afwijking van een verbodsbepaling wordt
toegestaan, moet daarbij in ieder geval worden bepaald op
welke soort de afwijking betrekking heeft, welke middelen,
installaties of methoden voor het vangen of doden zijn
toegestaan en welke voorwaarden gelden ter beperking van
de risico’s en met betrekking tot het tijdstip en de plaats van
de handeling (artikel 3.3 lid 5 Wnb).

Daarnaast moet voor de verlening van een ontheffing of
vrijstelling aan de cumulatieve criteria van artikel 3.3 lid 4 Wnb
zijn voldaan. Dit betekent dat:
•
•

•

er geen andere bevredigende oplossing mag bestaan;
de maatregelen niet mogen leiden tot verslechtering van
de staat van instandhouding van de desbetreffende
soort; en
dat de ontheffing nodig moet zijn in verband met één van
de volgende zes gronden:
•
het belang van de volksgezondheid of de openbare
veiligheid;
•
het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
•
ter voorkoming van belangrijke schade aan
gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
•
ter bescherming van flora of fauna;
•
voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of
herinvoeren van soorten of voor de daarmee
samenhangende teelt; of
•
om het vangen, het onder zich hebben of elke
andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde
vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder
strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.

Veranderingen ten opzichte van de Flora- en faunawet
De formulering van de verboden in de artikelen 3.1 en 3.2
vloeit, anders dan in de Flora- en faunawet het geval was,
rechtstreeks voort uit de Vogelrichtlijn. Dit heeft bijvoorbeeld
tot gevolg dat voor een aantal verboden – conform de
Vogelrichtlijn – een opzetvereiste is opgenomen: zonder opzet
is geen sprake van de overtreding van een verbod en is dus
geen ontheffing meer nodig. Ook zal geen ontheffing of
vrijstelling meer nodig zijn voor verstoringen van vogels die
geen wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van
de desbetreffende vogelsoort hebben. Deze veranderingen
zullen volgens de memorie van toelichting leiden tot minder
lasten voor de praktijk en ruimte bieden voor menselijke
activiteiten en economische ontwikkelingen, zonder afbreuk te
doen aan een adequate natuurbescherming. Door het
beschermingsregime aan te laten sluiten bij de Vogelrichtlijn
wordt het systeem in ieder geval helderder, maar zoals altijd
roepen wijzigingen ook nieuwe vragen op, zoals bijvoorbeeld
wanneer nu sprake is van “opzet” of “wezenlijke invloed”. Op
deze begrippen zullen wij daarom in een van de komende
blogberichten nog nader ingaan.
Annemarie Drahmann
Lisanne van Boven
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Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming:
beschermingsregime voor habitatsoorten
In dit blog beschrijven wij het beschermingsregime en de afwijkingsmogelijkheden voor habitatsoorten.
Soorten die onder het beschermingsregime vallen
In de artikelen 3.5 tot en met 3.9 van de Wnb is het
beschermingsregime neergelegd voor wat wij gemakshalve
“habitatsoorten” noemen. Het gaat om soorten die worden
beschermd door de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en
het Verdrag van Bonn. Deze dier- en plantensoorten genieten
(in beginsel) bescherming voor zover hun natuurlijk
verspreidingsgebied in Nederland is gelegen.

•

•

•
Deze soorten worden in de praktijk vaak aangeduid als de
“strikt beschermde soorten”, omdat voor deze soorten alleen
onder strikte voorwaarden ontheffing van een
verbodsbepaling kan worden verkregen. Bekende
voorbeelden van habitatsoorten zijn de drijvende
waterweegbree, de rugstreeppad en de zandhagedis.

Verbodsbepalingen
De belangrijkste verboden uit de Wnb zijn:
•
•
•
•

•

•

het opzettelijk doden of vangen van habitatsoorten (artikel
3.5 lid 1 Wnb);
het opzettelijk verstoren van habitatsoorten (artikel 3.5 lid
2 Wnb);
het opzettelijk vernielen en rapen van eieren van
habitatsoorten (artikel 3.5 lid 3 Wnb);
het beschadigen en vernielen van de
voorplantingsplaatsen en rustplaatsen van habitatsoorten
(artikel 3.5 lid 4 Wnb);
het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden,
ontwortelen en vernielen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid
5 Wnb); en
het, anders dan voor verkoop, onder zich hebben of
vervoeren van habitatsoorten (artikel 3.6 lid 2 Wnb.

Criteria voor ontheffing of vrijstelling
Gedeputeerde staten kunnen van deze verboden ontheffing
verlenen en provinciale staten kunnen bij verordening
vrijstelling verlenen van deze verboden (artikel 3.8 lid 2 en 3.9
lid 2 Wnb). De (cumulatieve) criteria om ontheffing of vrijstelling
te kunnen verlenen, staan opgesomd in artikel 3.8 lid 5 Wnb.
Een ontheffing of vrijstelling wordt slechts verleend indien:
•
•

•
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er geen andere bevredigende oplossing bestaat
(alternatieventoets);
er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijk
verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan; en
de ontheffing of vrijstelling nodig is:
•
in het belang van de bescherming van de wilde flora
of fauna of in het belang van de instandhouding van
de natuurlijke habitats;

•

ter voorkoming van ernstige schade aan met name
de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;
in het belang van de volksgezondheid, de openbare
veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard en met inbegrip van
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of
herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige
vermeerdering van planten; of
om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden
mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren
van de aangewezen soort te vangen of onder zich te
hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de
ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van
bepaalde planten van de aangewezen soort te
plukken of onder zich te hebben.

Aandachtspunten voor de praktijk
De formulering van de verboden vloeit, anders dan in de Floraen faunawet het geval was, rechtstreeks voort uit de
Habitatrichtlijn. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat voor een
aantal verboden een opzetvereiste is opgenomen. In een van
de komende berichten zullen wij nader ingaan op dit
opzetvereiste.
Ook de gronden om tot ontheffingverlening over te kunnen
gaan vloeien voort uit de Habitatrichtlijn. Deze gronden zijn
daarom anders dan voor (de eerder door ons beschreven)
vogels. Zo kan afgeweken worden van de verbodsbepalingen
wegens “dwingende redenen van openbaar belang,
waaronder sociale, economische en milieubelangen worden
begrepen”. Voor ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld een
woningbouwproject) lijkt vaak alleen deze ontheffingsgrond
mogelijk. Uit een richtsnoer van de Europese Commissie volgt
dat het moet gaan om een groot belang en een openbaar
belang. Wie meer wil weten over deze ontheffingsgrond
verwijzen wij graag naar ons artikel “Dwingende redenen van
groot openbaar belang in de Flora- en faunawet. Een analyse
van deze ontheffingsgrond naar aanleiding van recente
jurisprudentie” en het blog “Behoud cultureel erfgoed als
dwingende reden van groot openbaar belang voor ontheffing
Flora- en faunawet“.
Annemarie Drahmann
Lisanne van Boven
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Soortenbescherming: beschermingsregime voor overige soorten

Eerder beschreven wij al het beschermingsregime voor vogels en voor habitatsoorten. In dit blog gaan wij in
op een derde – en laatste – categorie, namelijk het beschermingsregime en de afwijkingsmogelijkheden voor
‘overige soorten’.
Aanvullend beschermingsregime voor overige soorten

Ruimere afwijkingsmogelijkheden

Naast de strikte beschermingsregimes die op grond van de
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn gelden voor de door die
richtlijnen genoemde vogel-, dier- en plantensoorten, kent de
Wnb een beschermingsregime voor overige soorten. Dit
beschermingsregime is minder strikt dan de twee andere
categorieën. Dit is mogelijk omdat het regime, in tegenstelling
tot de eerder besproken beschermingsregimes, niet
voortvloeit uit Europese wet- of regelgeving.

Voor de overige soorten gelden bovendien ruimere
afwijkingsmogelijkheden dan voor de strikt beschermde
soorten. Artikel 3.8 Wnb (dat de afwijkingsmogelijkheden voor
Habitatsoorten bepaalt) is grotendeels van overeenkomstige
toepassing op de overige soorten. Dit betekent dat een
ontheffing of vrijstelling slechts wordt verleend indien:
(i)

er geen andere bevredigende oplossing bestaat;

Welke soorten zijn beschermd?

(ii)

er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan; en

Het aanvullende beschermingsregime beschermt alleen de in
het wild levende diersoorten die worden genoemd in
onderdeel A van de bijlage bij de Wnb. Voorbeelden zijn de
hermelijn en de wezel (“A-soorten”). Daarnaast worden
beschermd vaatplanten van de soorten die worden genoemd
in onderdeel B in de bijlage bij de Wnb, zoals de
akkerboterbloem en de muurbloem (“B-soorten”).
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het nodig is om deze
soorten bij wet aan te wijzen, omdat zij niet voldoende worden
beschermd door enkel de zorgplicht. Het gaat daarbij in het
bijzonder om soorten die in Nederland in hun voortbestaan
worden bedreigd. Op de bijlagen zijn dan ook bijvoorbeeld de
Rode Lijst-soorten aangewezen.

(iii) zij nodig is:
(a)

(b) ter voorkoming van ernstige schade aan met name de
gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren
of andere vormen van eigendom;
(c)

Welke handelingen zijn verboden?
Op grond van artikel 3.10 lid 1 Wnb is het verboden:
(a)

in het wild levende A-soorten opzettelijk te doden of te
vangen;

(b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de
A-soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen; en
(c)

B-soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

De onder (a) en (b) genoemde verboden zijn niet van
toepassing op de bos-, huisspits- en veldmuis voor zover deze
dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende ervan of
roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3 Wnb).

in het belang van de bescherming van de wilde flora of
fauna, of in het belang van de instandhouding van de
natuurlijke habitats;

in het belang van de volksgezondheid, de openbare
veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale
of economische aard en met inbegrip van voor het milieu
wezenlijke gunstige effecten;

(d) voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of
herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige
vermeerdering van planten; of
(e)

om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden
mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde
grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling
vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de
aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben,
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de
aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben.

Voor deze overige soorten gelden dus minder verboden dan
voor de strikt beschermde soorten. Zo is bijvoorbeeld het
(opzettelijk) verstoren van soorten niet verboden.
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Anders dan voor Habitatsoorten, kan voor de overige soorten
ook ontheffing of vrijstelling worden verleend als dit
noodzakelijk is (artikel 3.8 lid 2):
(f)

in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling
van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

(g) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van
schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
(h) ter beperking van de omvang van de populatie van
dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in
het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade
of in verband met de maximale draagkracht van het
gebied waarin de dieren zich bevinden;
(i)

ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke
of gebrekkige dieren;

(j)

in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de
landbouw of bosbouw;

(k) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan
vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen,
spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
(l)

in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de
landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of

(m) ten behoeve van het algemeen belang.
Voor het verlenen van ontheffing heeft GS dus veel meer
mogelijkheden. Met name de ontheffingsgrond “ten behoeve
van het algemeen belang” is een ruime grond. In de memorie
van toelichting wordt hierover opgemerkt dat het bevoegd
gezag het belang van de bescherming van de betrokken soort
en het belang waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd
tegen elkaar zal moeten afwegen, rekening houdend met de
specifieke omstandigheden die in het concrete voorliggende
geval aan de orde zijn. Als het doden van de betrokken dieren
geheel of gedeeltelijk vermijdbaar is door het treffen van
geschikte en proportionele mitigerende maatregelen, is het
niet verlenen van de ontheffing of vrijstelling, of het daarbij
voorschrijven van dergelijke maatregelen, uitgangspunt, aldus
de wetgever.

Tot slot: soorten die onder geen van de drie
beschermingsregimes vallen
Met de bescherming van de overige soorten wordt
gegarandeerd dat soorten die niet op grond van het Europees
recht beschermd moeten worden, maar wel bescherming
verdienen, beschermd worden.
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Voor soorten die ook niet in de bijlagen van de wet worden
genoemd fungeert de zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wnb) als
vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke
handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en
hun directe leefomgeving in beginsel achterwege worden
gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen om
schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen. Hoewel
het beschermingsregime voor overige soorten dus minder
strikt is dan onder de Flora- en faunawet het geval was, is
zeker geen sprake van een vrijbrief: een zorgvuldige omgang
met onze natuur is en blijft de algemene norm.
Annemarie Drahmann
Lisanne van Boven
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De Wet natuurbescherming: wanneer is sprake van een verstoring
van een vogel die van wezenlijke invloed is?
In een eerder blog gingen wij in op het beschermingsregime voor vogels onder de nieuwe Wet
natuurbescherming. Wij beschreven toen dat onder de Wnb geen ontheffing of vrijstelling meer nodig
zal zijn voor verstoringen van vogels die geen wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort hebben. In dit blog zullen wij nader ingaan op de vraag wanneer sprake is van
“wezenlijke invloed”.
Op grond van artikel 3.1 lid 4 Wnb is het verboden van nature
in Nederland in het wild levende vogels van soorten als
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen.
Dit verbod is echter niet van toepassing indien de storing niet
van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van
de desbetreffende vogelsoort. Deze verbodsbepaling vloeit
rechtstreeks voorts uit artikel 5 onder d van de Vogelrichtlijn
en is neergelegd in artikel 3.1 lid 5 Wnb.
Blijkens de memorie van toelichting ziet het verbod op het
storen van vogels alleen op verstoringen die van wezenlijke
negatieve invloed zijn op de staat van instandhouding van een
vogelsoort in het licht van de doelstellingen als neergelegd in
artikel 1 van de Vogelrichtlijn, namelijk het duurzaam in stand
houden van de populaties van alle natuurlijk in het wild
levende vogelsoorten.
Op grond van artikel 10 van de Flora- en faunawet (“Ffw”) is
het nu al verboden om vogels opzettelijk te verontrusten. In
een ander blog bespreken wij het opzetvereiste. Daarbij is
onder meer van belang dat niet iedere handeling die tot gevolg
heeft dat een (individu van een) beschermde diersoort zich
moet aanpassen aan de veranderde omgeving, geldt als
opzettelijke verontrusting (ABRvS 12 mei 2004,
ECLI:NL:RVS:2004:AO9200). Het tijdelijk (doen) wegvluchten
voor werkzaamheden naar een rustiger plek hoeft in beginsel
niet te aangemerkt als opzettelijke verontrusting (ABRvS 13
mei 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI3701). Zodra een (tijdelijke)
storing echter negatieve effecten zou kunnen hebben op de
aanwezige vogelsoorten, was onder de Ffw een ontheffing
namelijk noodzakelijk. Onder de Ffw is namelijk ontheffing
vereist zodra een beschermde inheemse diersoort voorkomt
in het plangebied en opzettelijk verontrust kan worden.
Hoeveel exemplaren van de desbetreffende soort worden
verstoord is onder de Ffw niet van belang, ook niet als er geen
afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding van
die soort (ABRvS 20 april 2005, ECLI:NL:RVS:2009:BK5846).
Onder de Wnb zal dit in beginsel niet anders zijn. Dat ligt dus
alleen anders voor de storing van vogels. Slechts indien de
verstoring afbreuk doet aan de staat van instandhouding van
de desbetreffende vogelsoort en er dus sprake is van
wezenlijk invloed, zal er ontheffing moeten worden
aangevraagd en verleend. Dat betekent dat onder de Wet
natuurbescherming minder vaak dan voorheen een ontheffing

nodig zal zijn voor het storen van vogels. De gevolgen voor de
staat van instandhouding van de soort wordt in dat geval
namelijk niet meer in het kader van een
ontheffingsverleningsprocedure beoordeeld, maar al vooraf,
bij het beantwoorden van de vraag of een ontheffing nodig is.
Kortom, onder de Wet natuurbescherming zal minder vaak
een ontheffing nodig zijn voor het storen van vogels omdat
niet alleen sprake moet zijn van een opzettelijke storing, maar
ook nog van een storing die van wezenlijke invloed is op de
staat van instandhouding van de soort. Of sprake is van een
dergelijke wezenlijke invloed, zal moeten worden onderzocht
door een ecoloog. Afhankelijk van de zeldzaamheid van de
vogelsoort zal bijvoorbeeld rekening worden gehouden met
de gevolgen voor de lokale, regionale, landelijke, dan wel
Europese populatie. Ten slotte willen wij in dit verband nog
wijzen op het belang van mitigerende maatregelen: de
effecten van een project – en daarmee de invloed op de soort
– kunnen worden verkleind of zelfs worden voorkomen als de
werkzaamheden bijvoorbeeld buiten het broedseizoen worden
verricht.
Annemarie Drahmann
Lisanne van Boven
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Ruimere toepassing van het opzetvereiste in de Wet
natuurbescherming
Eén van de wijzigingen in de aankomende Wet natuurbescherming ten opzichte van het huidige
natuurbeschermingsrecht is de introductie van het opzetvereiste in de Wnb. Helemaal nieuw is dit
opzetvereiste echter niet, want de Flora- en faunawet kent al het verbod beschermde inheemse dieren
opzettelijk te verontrusten.
Door de verboden vaker te beperken tot opzettelijk begane
overtredingen, wordt beter aangesloten bij de
verbodsbepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De
toevoeging van “opzettelijk” in de verboden zou ertoe moeten
leiden dat minder handelingen onder een verbodsbepaling
vallen, want handelingen die zonder opzet worden verricht
vallen daardoor niet onder een verbodsbepaling. De wijziging
heeft tot gevolg dat vaker dan nu het geval is discussie kan
ontstaan of een overtreding “opzettelijk” is begaan. Daarom
bespreekt dit blog het opzetvereiste in de Wnb in meer detail.

Hoe wordt opzet uitgelegd?
Handelingen die niet opzettelijk worden verricht vallen dus niet
onder een verbod dat een opzetvereiste kent, maar wanneer
is sprake van opzet: waar ligt de grens tussen zonder opzet en
met opzet? Het normaal spraakgebruik wijkt hier af van het
juridische begrip “opzet”. Onder opzet moet namelijk ook
voorwaardelijke opzet worden begrepen. Bij voorwaardelijk
opzet verricht iemand een handeling waarbij hij bewust de
aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedraging leidt tot
overtreding van het verbod op bijvoorbeeld het doden of
verstoren van dieren, ook als een kwade intentie bij hem
ontbreekt. Hoe dit kan worden bewezen hangt af van de
omstandigheden van het geval.
Voor de uitleg van het opzetvereiste kunnen
aanknopingspunten worden gevonden in het Guidance
document on the strict protection of animal species van de
Europese Commissie en in jurisprudentie van het Hof van
Justitie van de Europese Unie. Het Hof heeft zich namelijk al in
meerdere zaken uitgelaten over (voorwaardelijk) opzet. Een
bekende uitspraak is de zaak Commissie tegen Griekenland
(HvJEU 30 januari 2002, C-103/00). Het, ondanks een
verbodsbord, met bromfietsen rijden op een Grieks strand
waar schildpadnesten zijn en het varen met waterfietsen en
kleine bootjes in een speciale beschermingszone zijn volgens
het Hof handelingen die schildpadden opzettelijk verstoren
tijdens de voortplantingstijd. In dit geval bestond kennis van
de aanwezigheid van een beschermde diersoort en werd een
mogelijk schadelijke handeling toch voortgezet. In zo’n geval is
sprake van opzettelijk handelen.
In een ander arrest van de Commissie tegen Spanje (HvJEU
18 mei 2006, C0221/04) blijkt ook dat bekendheid van de
aanwezigheid van de diersoort in het gebied bij opzet
belangrijk is. Vergunning was verleend voor het jagen op

vossen door het plaatsen van vallen, maar de Commissie was
van mening dat hierbij de vangst van otters niet als toevallige
bijkomstigheid kon worden beschouwd. Dit zou leiden tot het
overtreden van het verbod om opzettelijk in het wild levende
diersoorten (otters) te vangen of doden. De Commissie
meende dat hierdoor ook opzet was bij het doden van otters,
omdat ook zij in de val zouden kunnen sterven. Het Hof
oordeelde echter dat bij het verlenen van de vergunning voor
vossenjacht, niet de mogelijkheid van de vangst of dood van
otters wordt aanvaard. Van belang hierbij was dat het Hof
meende dat de aanwezigheid van otters in het gebied niet
was vastgesteld.
Vaak is bij een handeling duidelijk dat sprake is van opzet.
Bijvoorbeeld het opzettelijk verstoren (verjagen) van meeuwen
in het kader van een onderzoek naar manieren om hinder van
de meeuwen te voorkomen en beperken. Deze casus was aan
de orde in een uitspraak van de Afdeling van 17 augustus
2016. Bij sommige handelingen is het echter minder duidelijk.
Uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 12
september 2016 blijkt dat het algemene kennisniveau van
belang is om te bepalen of sprake is van opzet. In deze zaak
was aan de verdachte een overtreding van het verbod op het
opzettelijk verontrusten van beschermde diersoorten ten laste
gelegd doordat edelherten op de vlucht sloegen vanwege het
vliegen met een drone boven de Oostvaardersplassen. De
politierechter stelt vast dat inderdaad sprake is geweest van
verontrusting van de edelherten, maar acht geen sprake van
opzet daartoe. Volgens de rechter is het geen feit van
algemene bekendheid dat er een aanmerkelijke kans is dat de
edelherten verontrust zouden worden door de drone. De
rechtbank spreekt de verdachte daarom vrij.

Afronding
Met de introductie van het opzetvereiste zal minder snel een
verbod worden overtreden. Toch zal de wetswijziging leiden
tot nieuwe juridische vragen, met name over de vraag
wanneer sprake is van “voorwaardelijk opzet”. Voor de
beantwoording van deze vraag zijn al enkele voorbeelden te
vinden in Europese en Nederlandse jurisprudentie. Hoewel er
altijd twijfelgevallen zullen zijn of sprake is van opzet of niet,
verwachten wij dat dit voor de meeste gevallen voor de
praktijk een verbetering zal zijn ten opzichte van de oude
regeling in de Flora- en faunawet.
Annemarie Drahmann
Neeltje Welgemoed
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5. Houtopstand

Bescherming van houtopstanden onder de Wet Natuurbescherming:
deel 1
De regels over houtopstanden uit de Boswet gaan op 1 januari 2017 op in de nieuwe Wet Natuurbescherming
(“Wnb“). De Wnb zal hierbij voornamelijk een voortzetting zijn van de bestaande regelgeving. In deze eerste
blog wordt de regelgeving over houtopstanden onder de Wnb op hoofdlijnen besproken. In een volgend blog
staan de uitzonderingen op de herbeplanting- en meldingsplicht centraal.
Instandhouding bosareaal
Net als onder de Boswet is het doel van de regels met
betrekking tot houtopstanden onder de Wnb de
instandhouding van het bosareaal. Om deze doelstelling te
realiseren blijven de meldplicht, herplantplicht en mogelijke
oplegging van een kapverbod ingeval van houtkap bestaan.
De kap dient daarbij wel nog steeds een bepaalde omvang en
locatie te hebben. Enkel houtopstanden groter dan 10 hectare
of 20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom worden
gereguleerd.
Voorafgaand aan de kap van de houtopstand dient de
eigenaar van de grond waarop een dergelijke houtopstand
zich bevindt melding te doen bij gedeputeerde staten van zijn
voornemen tot geheel of gedeeltelijk vellen (artikel 4.2 lid 1
juncto 4.1 Wnb). Een eigenaar moet daarnaast binnen drie
jaren na het vellen of het tenietgaan van de houtopstand
zorgdragen voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze
herbeplanten van dezelfde grond, tenzij de kap zag op het
periodiek vellen van kweekgoed (artikel 4.3 lid 1 Wnb). De
melding vergemakkelijkt de controle op de uitvoering van deze
plicht tot herbeplanting en maakt het mogelijk voor
gedeputeerde staten om een kapverbod op te leggen (artikel
4.2 lid 3 Wnb). Het kapverbod kan door gedeputeerde staten
telkens voor ten hoogste vijf jaar worden opgelegd ter
bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Decentralisatie van bevoegdheden
Ondanks dat de meldplicht, herbeplantplicht en het
kapverbod in stand zijn gebleven, is het bevoegd gezag ten
aanzien van wie deze verplichtingen en verbod gelden,
gewijzigd. In plaats van een melding bij de Minister van
Economische Zaken, dient tegenwoordig een melding te
worden gedaan bij gedeputeerde staten. Het is daarnaast ook
gedeputeerde staten die nadere regels kan stellen in een
provinciale verordening over de melding die gedaan moet
worden of de wijze waarop de beplanting dient plaats te
vinden. Het Besluit herbeplanting komt daarmee te vervallen
en de regels die gaan gelden voor houtopstanden worden
provincie-afhankelijk. Alleen ingeval sprake is van terreinen
waarvan het beheer valt onder de verantwoordelijkheid van
het Rijk, met uitzondering van de terreinen van
Staatsbosbeheer, zal de Minister van Economische Zaken of
een andere betrokken minister bij algemene maatregel van
bestuur als bevoegd gezag worden aangewezen (artikel 1.3 lid

5 Wnb). Vanwege de decentralisatie van de beheergelden voor
Staatsbosbeheer, worden de bevoegdheden ten aanzien van
de terreinen van Staatsbosbeheer ook overgeheveld naar de
provincies. Voor het overgrote deel worden de
uitvoeringstaken kortom neergelegd bij de provincies. Dit sluit
aan bij de adviestaak die de provincies nu al hebben bij de
uitvoering van de Boswet (Kamerstukken II 2011/12, 33 348,
nr. 3, p. 192).

Houtopstanden in natuurvisies
De vergroting van de taken van de provincies betekent dat
provinciale regels aan belang hebben gewonnen. De Wnb
voorziet daarnaast echter ook in de mogelijkheid tot het
opstellen van nationale en provinciale natuurvisies, waarin
aandacht kan worden besteed aan houtopstanden. In deze
visies kunnen immers landschappelijke en/of
cultuurhistorische elementen aan bod komen die beschermd
dienen te worden. Door ook in de natuurvisies aandacht te
vestigen op houtopstanden is er meer ruimte voor
bescherming van specifieke bomen die van belang zijn voor
het landschap. Verder kunnen provincies bossen een
aanvullend beschermingsregime bieden door deze gebieden
aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied of
bijzonder provinciaal landschap. Gemeentes kunnen door in
gesprek te gaan met het Rijk of de provincie bij het opstellen
van de natuurvisie en mogelijke aanwijzingen voor zorgen dat
de bomen die voor hen belangrijk zijn in het buitengebied,
meer bescherming krijgen.

Afronding
Uit de memorie van toelichting op de Wnb blijkt dat het in
paragraaf 4.1 van de Wnb neergelegde kader hoofdzakelijk
een voortzetting van het bestaande instrumentarium is, gezien
het goed functionerende systeem van de Boswet. Om tot een
grotere werkbaarheid van de regeling voor de bescherming
van houtopstanden in samenhang met de regels voor
gebiedsbescherming en de soortenbescherming te komen is
echter bezien of voor de houtkap ten behoeve
natuurontwikkeling een uitzondering op de meld- en
herbeplantingsplicht kan worden voorzien. Deze uitzondering
staat in onze volgende blog over houtopstanden centraal.
Erwin Noordover
Anne-Marie Span
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5. Houtopstand

Bescherming van houtopstanden onder de Wet Natuurbescherming:
deel 2
De regels over houtopstanden uit de Boswet gaan op 1 januari 2017 op in de nieuwe Wet natuurbescherming
(“Wnb”). De Wnb zal hierbij voornamelijk een voortzetting zijn van de bestaande regelgeving. Nadat we
eerder hebben stilgestaan bij de regelgeving over houtopstanden onder Wnb op hoofdlijnen, staan in deze
blog de uitzonderingen op de herbeplanting- en meldingsplicht centraal.
Houtkap ten behoeve van natuurontwikkeling
In en rondom Natura 2000-gebieden kan het in het licht van
de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats
en habitats van soorten noodzakelijk zijn om bosareaal om te
vormen tot andere natuur. De omvorming van bosareaal kan
er voor zorgen dat de natuurwaarden die horen bij de
betrokken habitats worden gerealiseerd of functies verkrijgen
ter ondersteuning van de betrokken soorten – zoals
foerageergebieden. De omvorming van het bos wordt dan
aangemerkt als een instandhoudingsmaatregel in de zin van
artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn. Velling van bos kan echter
ook een mitigerende maatregel zijn die als voorwaarde is
verbonden aan een vergunning voor een project ter
voorkoming van mogelijk significante effecten voor een Natura
2000-gebied of voor een ontheffing in het kader van de
soortenbescherming, ingeval wordt voorzien in compensatie
op een andere plek. Vellen van bos kan daarnaast ook
wenselijk zijn voor de aanleg van brandgangen met het oog
op brandpreventie, welke preventie van wezenlijk belang is
voor het natuurbelang.

Generieke vrijstelling
Een te strike toepassing van de herbeplantingsplicht zou in de
voornoemde gevallen natuurbehoud en natuurontwikkeling
afremmen en zou de vergunning- en ontheffingverlening voor
belangrijke economische ontwikkelingen onnodig kunnen
belemmeren. Het kabinet heeft het daarom wenselijk geacht
om voor deze situaties te voorzien in een generieke
uitzondering op de herbeplantingsplicht (artikel 4.4 lid 1 Wnb).
Voor deze gevallen hoeft in het geheel geen herbeplanting
plaats te vinden. Op deze wijze wordt voorkomen dat voor
deze situaties telkens individuele ontheffingen moeten worden
aangevraagd, terwijl het bevoegd gezag dat verantwoordelijk
is voor de maatregelen ten behoeve van natuurbehoud en –
ontwikkeling ook het bevoegd gezag is voor de ontheffing van
de meldings- en de herbeplantingsplicht (veelal gedeputeerde
staten). Bij projecten wordt de omvorming van de houtopstand
in een Natura 2000-gebied tot andere natuurwaarden
bovendien getoetst in het kader van de voorgeschreven
passende beoordeling (artikelen 2.7 en 2.8 Wnb).

Gedragscode
Naast de generieke vrijstelling in gevallen waarin
houtopstanden worden geveld ten behoeve van
natuurontwikkeling, is er in de Wnb ook een vrijstelling ingeval
het vellen en het herbeplanten van de houtopstanden
plaatsvindt overeenkomstig een door de Minister van
Economische Zaken goedgekeurde gedragscode (artikel 4.4
lid 1 sub d Wnb). Een gedragscode wordt opgesteld door de
betrokken bedrijfstak of beroepsgroep en biedt daarmee een
instrument voor initiatieven uit de praktijk (Kamerstukken I
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2015/16, 33 348 D, p. 2). Indien aan de gedragscode wordt
voldaan kan namelijk voor een initiatief een vrijstelling van de
herbeplantingsplicht ontstaan. Het verschil met de
gedragscode onder de Boswet is dan ook dat de
gedragscodes onder de Wnb niet enkel een hulpmiddel voor
beheerders vormen om zorgvuldig met de wet en de natuur
om te gaan.
De goedkeuring van de gedragscode en de in het tweede lid
van artikel 4.4 geformuleerde vereisten voor goedkeuring
verzekeren dat het vellen en herbeplanten op een
verantwoorde wijze geschieden. Zo keurt de Minister een
gedragscode bijvoorbeeld enkel goed als daarin naar zijn
oordeel afdoende is gewaarborgd dat de grond waarop de
herbeplanting plaatsvindt tenminste een gelijk oppervlakte en
dezelfde kwaliteit heeft als de grond waarop de gevelde
houtopstand zich bevond. De gedragscode voorkomt dat
organisaties die regelmatig houtopstanden moeten vellen
steeds individuele ontheffingen moeten aanvragen, en draagt
zodoende bij aan de door het kabinet gewenste vermindering
van bestuurlijke en administratieve lasten. Een gedragscode
voor het vellen van houtopstanden kan overigens deel
uitmaken van een gedragscode voor soorten (Kamerstukken II
2011/12, 33 348, nr. 3, p. 193).

Provinciale ontheffing
Voor situaties waarvoor een afwijking van de meld- en
herbeplantingsplicht ook wenselijk is, maar die niet worden
bestreken door de in de Wnb geregelde generieke vrijstelling
of een gedragscode, is er daarnaast nog de mogelijkheid van
een provinciale ontheffing (zie artikel 4.5 Wnb). Provinciale
staten kunnen de mogelijkheden daartoe opnemen in de
provinciale verordening.

Afronding
Net als onder de Boswet het geval was, blijft onder de Wnb
kortom voor situaties waarin houtopstanden plaats dienen te
maken voor natuurontwikkeling, vrijstelling van de meld- en
herbeplantingsplicht mogelijk. Ondanks dat de meld- en
herbeplantingsplicht strekken ten behoeve van de
instandhouding van het bosareaal, kan ingeval van specifieke
situaties dus een uitzondering worden gemaakt indien de
wettelijke regels daarin voorzien.
Erwin Noordover
Anne-Marie Span

6. Jacht

De regels over de jacht onder de Wet natuurbescherming op
hoofdlijnen
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb”)is onder meer de Flora- en Faunawet
komen te vervallen en zijn de regels uit deze wet overgegaan in de Wnb. Zo ook de regels met betrekking tot
de jacht. In dit blog geven wij een kort overzicht van deze regels.
Het recht om te mogen jagen
In de Wnb wordt onder jacht verstaan het ‘bemachtigen,
opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild
alsmede het doen van pogingen daartoe’ (art. 1 lid 1 Wnb).
Wild is hierbij beperkt tot 5 soorten, namelijk de in het wild
levende dieren van de soorten fazant, wilde eend, houtduif,
haas en konijn (art. 3.20 lid 2 Wnb). Het zijn dus in beginsel
enkel deze soorten waarop legaal gejaagd mag worden.
Jagen op andere soorten is in principe niet toegestaan. De
jacht mag hierbij enkel worden uitgeoefend op een veld dat
bestemd of geschikt is voor de jacht (art. 3.20 lid 1 jo art. 1 lid
2 Wnb) en enkel door gebruik te maken van de in de wet
genoemde middelen zoals geweren en jachthonden (art. 3.21
lid 1 Wnb). Indien gebruik wordt gemaakt van een geweer
dient de jager een jachtakte in bezit hebben (art. 3.26 lid 1
Wnb). Deze jachtakte wordt verleend door de korpschef van
de Politie (art. 3.28 lid 1 Wnb). Zonder deze akte is het in
beginsel verboden in het veld een geweer te dragen (art. 3.27
lid 1 Wnb).
Degenen die gerechtigd zijn tot het uitoefenen van deze jacht
zijn jachthouders. Dit zijn de eigenaar van de grond, de (erf)
pachter of vruchtgebruiker van de grond, (tenzij het jachtrecht
is voorbehouden aan de eigenaar of reeds is verhuurd) en
degene die het jachtrecht heeft gehuurd door middel van een
huurovereenkomst (art. 3.23 lid 1 Wnb). Deze personen
mogen echter niet het hele jaar door jagen. De jacht is in
beginsel slechts geopend tussen 15 oktober en 31 december
wat betreft de fazantenhen en de haas en tussen 15 oktober
en 31 januari wat betreft de fazantenhaan, de houtduif, het
konijn en de wilde eend (art. 3.5 Regeling natuurbescherming).
Gedurende deze tijdsperiodes mag in principe enkel worden
gejaagd ná zonsopgang en vóór zonsondergang.

Jacht, beheer en schadebestrijding
Jacht moet worden onderscheiden van beheer en
schadebestrijding. Het uitoefenen van de jacht vindt
hoofdzakelijk plaats vanuit het oogpunt van benutting. Het kan
echter ook noodzakelijk worden geacht om dieren te verjagen
of te doden in geval deze dieren schade veroorzaken of indien
het beheer van de populatie van de diersoort dit vereist.
Maatregelen die worden genomen om schade te voorkomen
aan bijvoorbeeld gewassen of vee worden genomen in het
kader van schadebestrijding. Indien deze maatregelen zien op
beschermde soorten is voor deze maatregelen een vrijstelling
of ontheffing van de Minister van Economische Zaken of

provinciale staten vereist. Uit het oogpunt van populatiebeheer
kan het daarnaast ook nodig zijn om afschot te plegen.
Vanwege onder andere een publiek belang – zoals de
volksgezondheid of verkeersveiligheid – kan de omvang van
populaties van diersoorten dan worden beperkt. Ook voor
deze maatregelen is een ontheffing of vrijstelling van
gedeputeerde staten vereist. De regeling voor
schadebestrijding en populatiebeheer is opgenomen in
paragraaf 3.4 Wnb en die voor de jacht in paragraaf 3.5 Wnb.

Wild- en faunabeheereenheden
Faunabeheereenheden bestaan uit samenwerkingsverbanden
van jachthouders en anderen, zoals de organisaties die
natuurterreinen beheren. Een faunabeheereenheid (FBE) heeft
de rechtsvorm van een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid of een stichting (art. 3.12 lid 1 Wnb).
Faunabeheereenheden stellen een of meer
faunabeheerplannen vast voor hun werkgebied (art. 3.12
Wnb). Schadebestrijding, populatiebeheer en de uitoefening
van de jacht moeten overeenkomstig het faunabeheerplan
geschieden.
Uitvoering aan het faunabeheerplan wordt gegeven door
wildbeheereenheden (art. 3.14 lid 1 Wnb). Een
wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van
jacht(akte)houders en anderen in de vorm van een vereniging,
die tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en
schadebestrijding worden uitgevoerd, mede in samenwerking
met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.
provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen
waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden
moeten voldoen. Deze regels hebben in ieder geval betrekking
op de omvang en begrenzing van het gebied waarover zich de
zorg van de wildbeheereenheid kan uitstrekken en de gevallen
waarin en voorwaarden waaronder jachthouders zijn
uitgezonderd van de uitvoering van het faunabeheerplan (art.
3.14 lid 2 Wnb).

Afronding
Ook onder de Wnb blijft de jacht mogelijk. Deze is wel aan
strikte regels gebonden. Hiermee heeft de wetgever ervoor
willen zorg dat de uitoefening ervan op een maatschappelijk
en ecologisch aanvaardbare wijze plaatsvindt.
Annemarie Drahmann
Anne-Marie Span
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7. Vergunningverlening en handhaving

De nieuwe Wet natuurbescherming: provincies zijn het bevoegd
gezag voor gebieds- en soortenbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking getreden. Eén van de grote veranderingen
die de Wnb met zich brengt is dat niet langer de minister van Economische Zaken het bevoegd gezag is met
betrekking tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor soortenbescherming. In dit blog gaan wij
hier nader op in.
Provincie bevoegd gezag voor zowel gebieds- als
soortenbescherming
Onder het oude recht lag de bevoegdheid tot het verlenen van
ontheffing of vrijstelling – met uitzondering van vrijstelling in het
kader van schadebestrijding en populatiebeheer, waarmee
provincies belast waren – bij de minister van Economische
Zaken (via de Rijksvoorlichtingsdienst/RVO). Deze
bevoegdheidsverdeling sloot niet aan bij het door de wetgever
gewenste uitgangspunt dat bevoegdheden zoveel mogelijk
worden neergelegd bij één bestuurslaag die opereert op een
schaalgrootte die aansluit bij de problematiek en die zo dicht
mogelijk bij de burgers is gelegen. Op het gebied van
natuurbeleid is het, zo blijkt uit de memorie van toelichting bij
de Wnb, de provincie die een kerntaak heeft en een
regisseursrol vervult bij de inrichting en het beheer van het
landelijke gebied. Onder de Wnb heeft daarom een
bevoegdheidsverschuiving plaatsgevonden van het Rijk naar
provincie. Sinds 1 januari zijn gedeputeerde staten bevoegd
om ontheffing te verlenen in het kader van
soortenbescherming.

Uitzondering in geval van nationale belangen
De provincies zijn met de inwerkingtreding van de Wnb het
bevoegd gezag geworden voor zowel gebieds- als
soortenbescherming. De minister van Economische Zaken
blijft wel het bevoegd gezag voor zover de doelmatigheid of
nationale belangen daarmee zijn gediend. Wanneer daarvan
sprake is, is neergelegd in de artikelen 1.3 tot en 1.9 van het
Besluit natuurbescherming.

Bevoegdheidsverdeling tussen provincies
Voor de bevoegdheidsverdeling tussen provincies geldt als
uitgangspunt dat bevoegd zijn gedeputeerde staten van de
provincie waar de activiteit plaatsvindt of het project wordt
uitgevoerd (artikel 1.3 lid 1 Wnb). Indien het project of de
activiteit provincieoverschrijdend is, zijn bevoegd
gedeputeerde staten van de provincie waar het project of de
activiteit in hoofdzaak wordt gerealiseerd of verricht (artikel 1.3
lid 4 Wnb). Provinciale staten zijn bevoegd algemene regels te
stellen in een provinciale verordening (artikel 1.3 lid 2 Wnb).

Overgangsrecht
De Wet natuurbescherming is direct van toepassing op
aanvragen die zijn gedaan onder het oude recht, dus vóór
inwerkingtreding van de Wnb (artikel 9.10 lid 1 Wnb). Dit geldt
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ook voor lopende bezwaarprocedures (artikel 9.10 lid 2 Wnb).
Lopende beroepsprocedures worden behandeld en beslist
overeenkomstig het oude recht (artikel 9.10 lid 3).
Daarnaast is in de Wnb specifiek overgangsrecht opgenomen
in verband met de wijziging van het bevoegd gezag. Met
betrekking tot aanvragen om ontheffing op grond van de
Flora- en faunawet die zijn gedaan voor 1 januari 2017, blijft de
minister van Economische Zaken (RVO) het bevoegd gezag
om te besluiten op die aanvragen en ten aanzien van de
beslissingen op bezwaar die volgen op die aanvragen (artikel
9.10 lid 4 Wnb). Op aanvragen om ontheffing die na 1 januari
2017 zijn ingediend zullen gedeputeerde staten beslissen.
Voor meer informatie over het overgangsrecht verwijzen wij
graag naar dit blog.
Annemarie Drahmann
Lisanne van Boven

7. Vergunningverlening en handhaving

Vrijwillige aanhaking van de natuurtoets aan de
omgevingsvergunning onder de Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking getreden. In dit blogbericht bespreken
wij de relatie tussen de Wnb en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (“Wabo”). De aanvrager van
een omgevingsvergunning kan, indien nodig, de Natura 2000-toets en flora- en faunatoets vrijwillig laten
aanhaken. In dit blog bespreken wij hoe een vrijwillige aanhaking in zijn werk gaat.
Achtergrond
Voorheen kon een burger of bedrijf op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 47 tot en met 47d) en de
Flora- en faunawet (artikel 75b tot en met 75e) ervoor kiezen
om de Natura 2000- en de flora- en faunatoetsen onderdeel te
laten zijn van de omgevingsvergunning.
Oorspronkelijk bestond het idee om in de Wnb niet een
vrijwillige, maar een verplichte aanhaking op te nemen tussen
een omgevingsvergunning op grond van de Wabo en de
vergunning voor Natura-2000 gebieden dan wel de ontheffing
van de soortenbeschermingsbepalingen onder de Wnb.
Gelet op de komst van de Omgevingswet, waarin deze
systematiek weer zou komen te vervallen, is hiervan toch
afgezien. Voor de vooruitblik naar de Omgevingswet verwijzen
wij naar de afsluitende overweging in dit blogbericht.

Hoe werkt de vrijwillige aanhaking?
Met het onderliggende besluit bij de Wnb, het Besluit
natuurbescherming (“Bnb”), is tevens het onderliggende
besluit bij de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (“Bor”),
gewijzigd. In het Bor is nu geregeld dat de Natura 2000-toets
en de flora- en faunatoets onderdeel zijn van de
omgevingsvergunning ingeval degene die de desbetreffende
activiteit verricht daarvoor kiest (artikel 2.1, eerste lid, onder i,
Wabo, jo. artikel 2.2aa Bor). Indien daarvoor wordt gekozen
geldt geen verplichting om nog separaat een Natura
2000-vergunning of een flora- en fauna-ontheffing aan te
vragen.

Wat zijn de voorwaarden?
De vrijwillige aanhaking van de natuurtoets in de
omgevingsvergunning is mogelijk als aan een aantal
voorwaarden is voldaan:
1.

2.

voor de activiteit zou anders een Natura 2000-vergunning
of een ontheffing van de soortenbeschermingsbepalingen
op grond van de Wnb vereist zijn (zie hiervoor de eerder
door ons verschenen blogs over wanneer die
vergunningplicht bestaat, dan wel een uitzondering
daarop van toepassing is, of een ontheffing benodigd is);
voor de activiteit is een omgevingsvergunning vereist
(artikel 2.1, eerste lid, Wabo); en

3.

degene die de activiteit uitvoert moet er voor kiezen om
de natuurtoets onderdeel te laten zijn van de
omgevingsvergunning.

Wie is het bevoegd gezag bij aanhaken?
Over het algemeen is het bevoegd gezag voor een
omgevingsvergunning het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente waar het betrokken project in
hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd (artikel 2.4, eerste
lid, Wabo). Uitzonderingen hierop staan omschreven in het
tweede tot en met vijfde lid van artikel 2.4 Wabo.
Gedeputeerde staten, die normaliter bevoegd zijn voor de
verlening van de Natura 2000-vergunning of de ontheffing van
de soortenbeschermingsbepalingen op grond van de Wnb,
verrichten vervolgens de inhoudelijke beoordeling van de
natuuraspecten bij behandeling van de
omgevingsvergunningaanvraag (artikel 6.10a Bor). Indien de
gedeputeerde staten geen bezwaar hebben, geven zij een
verklaring van geen bedenkingen (“vvgb”) af. In
uitzonderingsgevallen is dit de minister van Economische
Zaken.
Zonder de vvgb wordt de aangevraagde
omgevingsvergunning niet verleend (artikel 2.27, eerste lid,
Wabo).

Welke procedure is van toepassing?
Indien de natuurtoets plaatsvindt binnen de
omgevingsvergunning, dan zijn de termijnen uit de Wabo van
toepassing. Vervolgens dient dus (op grond van het Bor) een
vvgb te worden verkregen.

Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?
Indien voor een project zowel een omgevingsvergunning nodig
is als een vergunning ingevolge de Wnb kan worden gekozen
voor twee wegen:
1.

Ofwel er wordt eerst een Wnb-vergunning aangevraagd
en vervolgens een omgevingsvergunning. In dat geval
gelden twee aparte procedures en worden uiteindelijk
twee aparte vergunningen verleend.

2.

Ofwel er wordt eerst een omgevingsvergunning
aangevraagd, waarna de Wnb-vergunning verplicht
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“aanhaakt” en de hiervoor uitgelegde procedure gaat
lopen (vvgb, etc.). In dat geval loopt één procedure en
wordt uiteindelijk één vergunning verleend: de
omgevingsvergunning.

Vooruitblik: Omgevingswet
De Omgevingswet en -besluit voorzien, evenals de Wnb en
Bnb, straks in een keuzemogelijkheid voor de aanvrager om
natuuraspecten ofwel in een aparte omgevingsvergunning aan
te vragen (de enkelvoudige omgevingsvergunning) ofwel deze
te laten meewegen samen met andere aspecten (de
meervoudige omgevingsvergunning).
Tevens bestaat onder de Omgevingswet het voornemen om
als hoofdregel op te nemen dat provincies, en in
uitzonderingsgevallen de minister van Economische Zaken,
het bevoegd gezag zijn voor de enkelvoudige
omgevingsvergunning voor natuurtoestemmingen en
gemeenten voor de meervoudige omgevingsvergunning,
waarbij een advies met instemming is vereist van de
provincies (dan wel de Minister).
Erwin Noordover
Anne Vos
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Handhaving in de Wet natuurbescherming via onder meer de
introductie van de bestuurlijke boete
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking getreden. In dit blogbericht gaan we in op
de handhavingsinstrumenten van de Wnb. Bijzonder is dat de Wnb de bestuurlijke boete introduceert bij niet
naleving van bepaalde administratieve verplichtingen.
Introductie: handhaving in de Wnb
Handhaving van de Wnb is geregeld in hoofdstuk 7. Daarin
staat onder meer welke bestuursorganen belast zijn met
toezicht op de naleving van de Wnb, de verschillende
handhavingsinstrumenten en dat wanneer voorschriften ter
bescherming van de natuur in de omgevingsvergunning zijn
opgenomen, het handhavingsregime van de Wabo van
toepassing is. Net als in de voorheen geldende
natuurwetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Floraen Faunawet en de Boswet) wordt strafrechtelijke en
bestuursrechtelijke handhaving in de Wnb gecontinueerd.
Nieuw is de introductie van de mogelijkheid om bij bepaalde
overtredingen van de Wnb een bestuurlijke boete op te
leggen.

Strafrechtelijke handhaving in de Wnb
Net als voorheen zijn gedragingen in strijd met de bij of
krachtens de Wnb gestelde regels aangewezen als
economisch delict op grond van de Wet op de economische
delicten (“WED”). Voor een belangrijk deel blijft de strafmaat
voor overtredingen van de Wnb ongewijzigd, op een paar
uitzonderingen na. De strafmaat voor het niet naleven van het
verbod op het opzettelijk vangen of doden van dieren die
beschermd worden op grond van onder meer de Vogel- en
Habitatrichtlijn wordt bijvoorbeeld verhoogd (artikel 3.1, eerste
lid, Wnb, artikel 3.5, eerste lid, Wnb en artikel 3.10, eerste lid,
Wnb).

boete geïntroduceerd vanwege de wenselijkheid van lik-opstuk-beleid en dat overtredingen snel worden bestraft. De
boete bedraagt maximaal € 410 voor natuurlijke personen en
€ 4.100 voor rechtspersonen (artikel 7.6, vierde lid, Wnb). In
artikel 4.1 van het Besluit natuurbescherming zijn nadere
regels gesteld voor welke concrete overtredingen een boete
kan worden opgelegd en welk maximum daarvoor geldt
(artikel 7.6, derde lid, Wnb). Deze overtredingen kunnen
overigens ook strafrechtelijk worden afgedaan. Overtreding
van artikel 7.6, eerste lid, Wnb is in de WED tevens
aangemerkt als economisch delict. Overigens kan het
Openbaar Ministerie dan geen bestuurlijke strafbeschikking
opleggen. Die sanctie is uitgesloten in het zesde lid van artikel
7.6 Wnb.
Christien Saris
Lisa van der Maden
Tom Barkhuysen

Bestuursrechtelijke handhaving in de Wnb
Ook de verschillende bestuursrechtelijke sancties die
voorheen op grond van de natuurbeschermingswetgeving
konden worden opgelegd, blijven van toepassing in de Wnb.
Dat betekent dat niet naleving van de Wnb (ook) onder meer
kan leiden tot de volgende bestuursrechtelijke sancties: last
onder dwangsom, bestuursdwang, intrekking van een
vergunning, ontheffing en certificaten. Daarnaast is er de
mogelijkheid van de oplegging van een bestuurlijke boete. De
laatst genoemde sanctie is een nieuw instrument in het
bestuursrechtelijke handhavingspalet van de Wnb.

Bestuurlijke boete
Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor
administratieve vergrijpen op het vlak van de handel in dieren
en planten van beschermde soorten en producten daarvan en
op het vlak van de handel in illegaal gekapt hout en producten
daarvan (artikel 7.6, eerste lid, Wnb). De wetgever heeft de
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