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Voorwoord 
 
 
De Commerciële Club Nieuwkoop, de Ondernemersvereniging Nieuwkoop-
Noorden, het Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop-Noorden, de 
Vereniging Het Actieve Groene Hart en de Kamer van Koophandel voor 
Rijnland maken zich ernstig zorgen over de wijze waarop de wetgever het 
Natura 2000 traject invult. 
 
Deze organisaties zijn verontrust dat belangrijke besluiten over instand-
houdingsdoelen en uitwerking van beheersplannen voor natuurgebieden 
genomen worden op puur ecologische gronden. Het economische belang 
krijgt onvoldoende aandacht en gewicht. Dit kan een hypotheek leggen op 
de perspectieven voor bedrijfsontwikkeling. De Nieuwkoopse Plassen is 
één van deze gebieden. 
 
Teneinde bij aanwijzing als Vogel- en Habitatrichtlijngebied in staat te zijn 
om zienswijzen en beroepschriften op te stellen, succesvol aan overleg 
deel te kunnen nemen over de inhoud van het beheersplan en de kansen 
voor het bedrijfsleven, hebben bovengenoemde organisaties besloten een 
uitgebreide analyse te maken van de wettelijke status van en de biologi-
sche situatie in het gebied. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door INCAconsult en is mede mogelijk ge-
maakt door Rabobank Aar- en Plassengebied. 
 
Op 19 juni 2006 heeft de Kamer van Koophandel Rijnland tezamen met 
andere belangenorganisaties* een manifest gezonden aan de Vaste 
Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, getiteld 
Natura 2000: naar Balans tussen Ecologisch beleid en Economische 
vitaliteit. 
 
Het voorliggende rapport 'Natura 2000 in Nieuwkoop' borduurt hierop voort 
en komt tot opvallende conclusies. 
 
 
drs. P.F. Meijer 
voorzitter Kamer van Koophandel Rijnland 
 
 
11 september 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MKB Nederland, Kamers van Koophandel, LTO Nederland, RECRON, HISWA en 
   het Productschap Vis 



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
                

 
 
 
 
 

4

 
 
 

 
Voorwoord   . . . . . . . . . . . . . .   3 
 
Samenvatting  . . . . . . . . . . . . .   6 
 

1 Inleiding   . . . . . . . . . . . . . .   7 
 

ANALYSE VAN IMPLEMENTATIE van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in 
 de Natuurbeschermingswet 

 
2 Richtlijn 92/43/EEG - de Habitatrichtlijn   . . . . .   8 

2.1 Doelstelling en opbouw van de Richtlijn . . . . . .   8 
2.2 Natura 2000  . . . . . . . . . . . . .   9 
2.3 Wetenschappelijke onderbouwing  . . . . . . . .   9 
2.4 Aanwijzing van de gebieden  . . . . . . . . . 10 

2.4.1 Fase 1: voordracht van de gebieden door de lidstaten  . . 11 
2.4.2 Fase 2:  de ontwerp-lijst van de Commissie . . . . . 12 
2.4.3 Fase 3: definitieve vaststelling van speciale 

             beschermingszones  . . . . . . . . . . 12 
2.5 Gevolgen van de aanwijzing  . . . . . . . . . 13 
 2.5.1 Artikel 6, Lid 1  . . . . . . . . . . . 14 
 2.5.2 Artikel 6, Lid 2 . . . . . . . . . . . 15 
 2.5.3 Artikel 6, Lid 3 . . . . . . . . . . . 16 
  Plannen en projecten  . . . . . . . . . 16 
  Significante gevolgen en passende beoordeling . . . . 16 
  Voorzorgsbeginsel . . . . . . . . . . 17 
  Instandhoudingsdoelstellingen van een gebied . . . . 17 
  Natuurlijke kenmerken van een gebied . . . . . . 18 
 2.5.4 Artikel 6, Lid 4 . . . . . . . . . . . 18 

3 Omzetting van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in de Natuur-
beschermingswet  . . . . . . . . . . . . 20 
3.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . 20 
3.2 Aanwijzing van de gebieden  . . . . . . . . 21 
3.3 Gevolgen van de aanwijzing  . . . . . . . . 21 
3.4 Rechtsgevolgen voor eigenaren en gebruikers . . . . . 23 
3.5 Gebreken in de implementatie . . . . . . . . . 24 

4 Doelstellingen en criteria . . . . . . . . . . 27 
4.1 Definities  . . . . . . . . . . . . . 27 
 4.1.1 Natura 2000  . . . . . . . . . . . 27 
 4.1.2  Wetenschappelijke onderbouwing . . . . . . . 27 
4.2 Doelstellingen . . . . . . . . . . . . 28 
 4.2.1 De richtlijn . . . . . . . . . . . . 28 
 4.2.2 De gebieden  . . . . . . . . . . . 29 
 4.2.3 De gebiedsdocumenten . . . . . . . . . 30 
4.3 Begrenzing en selectie . . . . . . . . . . 32 
 4.3.1 Vogelrichtlijn . . . . . . . . . . . 32 
 4.3.2 Een voorbeeld van alternatieve selectie  . . . . . 34 
 4.3.3 Habitatrichtlijngebieden . . . . . . . . . 36 
4.4 Aanwijzing van de gebieden. . . . . . .. . . . 37 



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
                

 
 
 
 
 

5

5 Maatregelen en uitvoering . . . . . . . . . . 39 
5.1 Instandhoudingsmaatregelen . . . . . . . . . 39 
5.2 Beschermingsmaatregelen  . . . . . . . . . 40 

5.2.1 Beschermingsmaatregelen in de Natuurbeschermingswet . . 41 
  Corrigerende maatregelen . . . . . . . . . 42 
 5.2.2  Vergunningen . . . . . . . . . . . 43 
5.3 Voorzorg versus bescherming  . . . . . . . . 44 
 5.3.1 Het kokkelvisserij arrest . . . . . . . . . 44 
 5.3.2 Bestaand gebruik  . . . . . . . . . . 46 
5.4 Voorzorgsmaatregelen - de “passende beoordeling” . . . 47 
 5.4.1 Projecten, plannen en andere handelingen . . . . . 48 
 5.4.2  Openbaar belang  . . . . . . . . . . 50 
5.5 Gevolgen  . . . . . . . . . . . . . 50 
 5.5.1  Beschikbaarheid van gebiedsgegevens . . . . . . 50 
 5.5.2 Rechtsgevolgen voor eigenaren en gebruikers . . . . 51 
 

ANALYSE VAN DE Speciale BeschermingsZone Nieuwkoopse Plassen en de Haeck 
 

6 De gebiedsaanwijzing . . . . . . . . . . . 54 
  

7 Validiteit en beschikbaarheid van gegevens . . . . . 56 
7.1 Habitattypen - vegetatie databank . . . . . . . . 56 
 7.1.1 Vegetatieopnamen per jaar en per periode . . . . . 56 
 7.1.2 Aantal opnamen per  plantenassociatie  . . . . . 58 
 7.1.3 Vegetatie-opnamen per km-hok  . . . . . . . 58 
7.2  Soortgroepen - natuurloket . . . . . . . . . 59 

8 Habitattypen  . . . . . . . . . . . . . 60 
8.1   Selectie van habitattypen en gebieden  . . . . . . 60 
8.2 Aanmelding van geselecteerde habitattypen . . . . . 60 

 Het gebiedendocument . . . . . . . . 62 
8.3 Gebiedsdocument t.b.v. ontwerp-aanwijzingsbesluiten . . . 63 

9 Soorten . . . . . . . . . . . . . . . 65 
9.1   Algemeen . . . . . . . . . . . . . 65 
9.2   Planten . . . . . . . . . . . . . . 66 
9.3   Ongewervelden . . . . . . . . . . . . 66 
9.4   Vissen . . . . . . . . . . . . . . 67 
9.5   Vogels . . . . . . . . . . . . . . 68 
 9.5.1 Selectie van kwalificerende soorten  . . . . . . 68 
 9.5.2 Selectie en begrenzing van de Speciale Beschermings Zone . 69  
 9.5.3 Aanmelding  bij de Commissie . . . . . . . . 70 
 9.5.4 (Dis)proportionaliteit van “begrenzingssoorten”  . . . 73 
 9.5.5 Het Gebiedsdocument  . . . . . . . . . 74 
9.6   Zoogdieren . . . . . . . . . . . . . 75 
 

10 Relevante documentatie . . . . . . . . . . . 76



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
                

 
 
 
 
 

6

Samenvatting 
 

2 Wanneer lidstaten zich beperken tot een strikte implementatie en de aanwijzing van de gebieden 
baseren op gedegen wetenschappelijk onderzoek, laten de richtlijnen voldoende ruimte voor toe-
komstige ontwikkelingen. Het doel is het behoud van de biologische diversiteit te bevorderen zon-
der hierbij de wetenschappelijke, economische, sociale, culturele en regionale vereisten uit het oog 
te verliezen. Redelijkheid en proportionaliteit zijn sleutelwoorden van de richtlijn. Het is een fabel 
dat aanwijzing onder Natura 2000 alles op slot zou zetten.  
 

3 Evenals veel andere lidstaten heeft Nederland geen haast gemaakt met de implementatie van de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen die uit resp. 1979 en 1992 dateren. De uiteindelijke implementatie is 
eerst tot stand gekomen na een inbreuk-procedure door de Europese Commissie. Vanwege tijds-
gebrek werden de maatregelen uit de richtlijn ingepast in de reeds bestaande Natuurbescher-
mingswet (Nbw). Een aantal maatregelen uit de richtlijn zijn in de Nbw opgenomen. Verzuimd is 
echter het daarbij behorende, veel omvattende,  uitvoeringskader te implementeren. 

 
4 De door de richtlijn voorgeschreven procedures om te komen tot Speciale Beschermings Zones 

zijn niet zorgvuldig gevolgd, waardoor deze zones niet volgens de juiste selectie- en begrenzings-
criteria tot stand zijn gekomen. Hierdoor ontstaat reeds een onjuiste basis voor uitvoering van ver-
volgstappen, die nog vergroot wordt door het oorspronkelijke karakter van de Nbw met als uit-
gangspunt een algemeen verbod op activiteiten. Een ander probleem dat zich voordoet is dat niet 
wordt gewerkt volgens definities van de richtlijn. Begrippen als “significant”,  “kenmerken van het 
gebied” en “verstoring” blijken anders te worden geinterpreteerd dan in de richtlijn. Deze afwijken-
de uitvoering zorgt ervoor dat aan de plicht uit de richtlijn om rekening te houden met  sociaal-
economische factoren niet zal kunnen worden voldaan. 

 
5 Aanzienlijke problemen blijken te worden veroorzaakt door een onjuiste interpretatie van de door 

de richtlijn gevraagde uitvoeringsmaatregelen (artikel 6). De passende beoordeling, die in ons land 
veel stof heeft doen opwaaien, is in de richtlijn verplicht voorgeschreven bij projecten met mogelijk 
significante effecten. De Nbw introduceert daarnaast  een “verstoring- en verslechteringstoets” op 
alle (ook bestaande) activiteiten. Deze niet door de richtlijn voorgeschreven toets wordt gekoppeld 
aan een omvangrijk vergunningenstelsel. Een dergelijk systeem mist proportionaliteit en zal alle 
maatschappelijke ontwikkelingen in en om een gebied kunnen frustreren. 

 
6 De uitgangspunten bij de aanwijzing van gebieden doen afbreuk aan de doelstellingen van het 

Natura 2000 netwerk, dat niet is geconcipieerd om natuurreservaten in het leven te roepen waar 
iedere menselijke activiteit stelselmatig verboden is. Zelfs activiteiten die belangrijk zijn voor het 
voortbestaan van bepaalde habitattypen en soorten blijken bij de aanwijzing niet te zijn betrokken. 

 
7 Er lijkt geen sprake te zijn van een systematische inventarisatie omtrent het voorkomen van habi-

tattypen en soorten in de gebieden. De openbare beschikbaarheid van gegevens, die voor slecht 
een klein deel van recente datum blijken te zijn, is beperkt.  

 
8 Door de opname van doelstellingen in het gebiedsdocument voor alle habitattypen, ook die welke 

niet kwalificeren, wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de maatregelen die hieruit voortvloei-
en het gevolg zijn van verplichtingen uit de richtlijn. Tussen de bij de aanmelding opgegeven infor-
matie en de werkelijke situatie bestaan grote, en in de tijd veranderende verschillen. Herijking van 
de gegevens en herziening van de aanmelding lijken gewenst. 

 
9 Er worden in de gebiedsdoelstellingen voor soorten - door de richtlijn niet-gevraagde -  “streefaan-

tallen” geintroduceerd. De vertaling van de aanmeldingsgegevens naar de doelstellingen in het 
gebiedsdocument, is getalsmatig disproportioneel. Een verklaring voor de wijze waarop met ver-
schillende al dan niet kwalilficerende soorten wordt omgegaan ontbreekt. Evenals bij de habitat-
typen het geval is, zijn de doelstellingen van het gebiedsdocument uitgebreider dan de richtlijn 
voorschrijft. 
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1 Inleiding 
 

Al enige tijd bestaan bij verschillende bedrijfssectoren twijfels over de juiste uitvoering 
en implementatie van de Habitatrichtlijn in Nederland. Deze twijfels worden gevoed door 
het groeiend aantal rechtsprocedures die vaak tot gevolg hebben dat bedrijfsactiviteiten 
tijdelijk worden verhinderd of zelfs stilgelegd, zoals bijvoorbeeld gebeurde in de visserij-
sector. Mede hierdoor ontstaat een groeiende ongerustheid over de economische levens-
vatbaarheid en waarde van bedrijven en hun mogelijkheden tot voortbestaan in en om de 
zogenaamde Speciale Beschermings Zones. Deze twijfels en ongerustheid vormden de 
aanleiding tot dit onderzoek. 
 
De voor het bedrijfsleven relevante rechtsprocedures werden tot nu toe gevoerd op basis 
van de "rechtstreekse werking" die toekomt aan de bepaling in de richtlijn met betrekking 
tot de zogenoemde "passende beoordeling". Andere maatregelen uit de richtlijn worden 
op dit moment nog niet uitgevoerd; dit is eerst mogelijk na de definitieve aanwijzing van 
de SBZ's, na verwachting in 2007. Vanaf  dat moment kan uitvoering gegeven worden 
aan de voorschriften in de Natuurbeschermingswet, waarin de maatregelen uit de Habitat-
richtlijn werden geimplementeerd. 
 
Uit een eerste vergelijking van de richtlijn met de Natuurbeschermingswet bleek reeds 
dat de ecologische beschermingsnormen van de Habitatrichtlijn ondergeschikt werden 
gemaakt aan de bestaande nationale regels op het gebied van natuurschoon en natuur-
beleving. De omzetting van de richtlijn-bepalingen naar de Natuurbeschermingswet kan 
daarom niet beschouwd worden als een juiste of volledige implementatie. Toch meldt de 
Minister van LNV nog op 11 december 2003 aan de Tweede Kamer: "Het uitgangspunt 
van het wetsvoorstel is het één op één implementeren van de Habitatrichtlijn. Het voor-
stel gaat daarom niet verder dan waartoe de richtlijn verplicht"  
 
De oorzaak van onjuiste interpretaties is mogelijk gelegen in onvoldoende bekendheid 
met doelstellingen en inhoud van de Habitatrichtlijn. Deze studie begint derhalve met een 
uitgebreid overzicht en uitleg van de richtlijn (2) gevolgd door een overzicht van de 
implementatie hiervan (3). Vervolgens wordt (4 en 5) ingegaan op de wijze waarop de 
implementatie heeft plaatsgevonden en de gevolgen daarvan. Een inzicht in “praktische” 
gevolgen komt vervolgens aan bod bij de analyse van de aanwijzing van het gebied van 
de Nieuwkoopse Plassen (6 t/m 9). 
 
Uit de analyse blijkt dat door onjuiste implementatie, de uitvoering in wezen ontdaan is 
van redelijkheid en proportionaliteit en dat daardoor burgers en bedrijfsleven benadeeld 
zullen worden.  
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2 Richtlijn 92/43/EEG - de Habitatrichtlijn 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna 
 
De Habitatrichtlijn bevat een gedeelte bestemd voor de bescherming van zeldzame soor-
ten en een gedeelte ten behoeve van de bescherming van gebieden. De bescherming van 
soorten is in Nederland geimplementeerd in de Flora- en faunawet. Bescherming van ge-
bieden is geimplementeerd in de Natuurbeschermingswet. 
 
De Europese bescherming van vogels is apart geregeld in de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) 
die betrekking heeft op de “instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogel-
soorten op het Europese grondgebied” van de lidstaten waarop het EG Verdrag van toe-
passing is. De Vogelrichtlijn kent drie bijlagen. Voor wat betreft de aanwijzing van 
vogelgebieden zijn de soorten van bijlage I (meest bedreigde en zeldzame soorten) rele-
vant. Daarnaast moeten tevens gebieden worden beschermd voor soorten vallende onder 
de Conventie van Bonn (trekvogels) en onder de Wetlands Conventie (watervogels). 
 
Inzake het onderwerp gebiedsbescherming zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
aan elkaar verbonden middels een schakelbepaling (artikel 7 van de Habitatrichtlijn). 
Vandaar dat in het algemeen gesproken wordt van VHR-gebiedsmaatregelen en de VHR-
toets. Door deze schakeling is het niet nodig een aparte analyse te maken van de gebieds-
bescherming in de Vogelrichtlijn, maar kan volstaan worden met een analyse van de 
Habitatrichtlijn en waarbij indien nodig verwezen wordt naar de bijzondere regelingen in 
de Vogelrichtlijn.  
 
 

2.1 Doelstelling en opbouw van de Richtlijn 
 

Artikelen De Habitatrichtlijn bestaat uit (slechts) 23 artikelen en 6 bijlagen. De doelstelling, zowel 
de bescherming van individuele soorten als van gebieden,  wordt als volgt omschreven in 
artikel 2, lid 1: 

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diver-
siteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op 
het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het (EG) Verdrag van toepassing 
is. 

 
Artikel 2, lid 2 en 3 bieden een leidraad bij de uitvoering van de richtlijn: 

De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habitats 
en de wilde dier- en plantensoorten van communautair belang in een gunstige staat 
van instandhouding te behouden of te herstellen. In de op grond van deze richtlijn ge-
nomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, 
sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. 

 
De richtlijn wordt ingeleid d.m.v. 21 "overwegingen" met de motivatie waarom de Raad 
van Europese Gemeenschappen in 1992 besloot tot invoering van de richtlijn. Ook vin-
den we hier de onderbouwing van bepaalde artikelen. De artikelen 1 en 2 bevatten de 
definities van in de richtlijn gebruikte begrippen alsmede de doelstelling. De artikelen 3 
t/m 11 hebben betrekking op de gebiedsbescherming, de artikel 12 t/m 16 regelen de 
soortenbescherming. De laatste 7 artikelen van de richtlijn zijn weer algemeen van aard. 
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Bijlagen De eerste drie bijlagen zijn specifiek van toepassing op de aanwijzing van gebieden voor 
de bescherming van vegetatietypen en soorten en derhalve van belang voor de huidige 
analyse. 

Bijlage I Typen natuurlijke habitats van communautair belang voor de instand-
houding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. 

Bijlage II Dier- en plantesoorten van communautair belang voor de instandhouding 
waarvan aanwjzing van speciale beschermingszones vereist is.   

Bijlage III Criteria voor de selectie van gebieden die kunnen worden aangewezen 
als gebieden van communautair belang en als speciale beschermings-
zones. 

Bijlage IV Dier- en plantesoorten van communautair belang die strikt moeten worden 
beschermd. 

Bijlage V Dier- en plantesoorten van communautair belang waarvoor het onttrekken 
aan de natuur en de exploitatie aan beheersmaatregelen kunnen worden 
onderworpen. 

Bijlage VI Verboden methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden 
wijzen van vervoer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Natura 2000 
 

Alle in Europa aangewezen VHR-gebieden (aangeduid als Speciale Beschermingszones - 
SBZ’s) vormen tezamen het ecologisch netwerk "Natura 2000". Dit netwerk bestaat uit 
gebieden met vegetatietypen van bijlage I en habitats van de soorten van bijlage II plus 
de leefgebieden van de vogels van artikel 4 van de Vogelrichtlijn. Elke lidstaat draagt bij 
tot de totstandkoming van Natura 2000 al naar gelang van de aan-wezigheid van deze 
natuurlijke vegetatietypen en de habitats deze soorten.  
 
Coherentie tussen die gebieden is belangrijk en daarom vraagt de richtlijn aan de lidstaten 
om -waar zij zulks nodig achten - hiermee rekening te houden d.m.v. het handhaven of in 
voorkomend geval ontwikkelen van landschapselementen. Hiermee worden bedoeld 
traditionele terreinbegrenzingen, bosjes, vijvers of waterlopen die essentieel zijn voor de 
migratie en de genetische uitwisseling van wilde soorten. Deze landschapselementen 
maken geen deel uit van de beschermingszone maar zorgen - indien de lidstaat dit nodig 
acht - voor een eventuele "groene verbinding" tussen de zones. 
 
 
 
 
 
 

2.3 Wetenschappelijke onderbouwing 
 
De eis tot wetenschappelijke onderbouwing van elke stap in het proces, loopt als een rode 
draad door de richtlijn. Artikel 18 is speciaal aan onderzoek gewijd en heeft het over de 
bijzondere aandacht die besteed dient te worden aan het wetenschappelijk werk dat nodig 
is om uitvoering te geven aan o.a. artikel 4, de selectie van gebieden. Het wetenschappe-
lijk onderzoek dient aan de selectie vooraf te gaan omdat eerst een inventarisatie zal moe-

De Habitatrichtlijn vraagt om maatregelen om de natuurlijke habitats en de wilde planten- en dier-
soorten VAN COMMUNAUTAIR BELANG in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen, waarbij REKENING WORDT GEHOUDEN met vereisten op economisch, sociaal en 
cultureel gebied 

Natura 2000 omvat slechts gebieden met vegetatietypen van bijlage I, en de habitats van soorten van 
bijlage II en de vogelsoorten van artikel 4 van de Vogelrichtlijn 
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ten plaatsvinden van de soorten, de ecologische behoeften daarvan, de benodigde opper-
vlakte, de huidige staat van instandhouding (gunstig of ongunstig) en zonodig de reëele 
mogelijkheden voor herstel. Deze startgegevens vormen niet alleen de basis voor de aan-
wijzing, maar ook voor de gebiedsdoelstellingen en de latere beoordelingen in het kader 
van vergunningverlening. Om op enig moment te kunnen beoordelen of een lidstaat aan 
haar verplichtingen voldoet, moeten relevante gegevens vergeleken kunnen worden met 
die van de oorspronkelijke aanmelding (het standaardgegevensformulier). Bij juridische 
conflicten met de Commissie zijn de wetenschappelijke gegevens van doorslaggevende 
betekenis. 
 
 
 
 
 
 

2.4 Aanwijzing van de gebieden 
 

De artikelen 4 en 5 van de Richtlijn betreffen de aanwijzing van de gebieden in drie 
fasen: 

1.  Op basis van de criteria van bijlage III en van de relevante wetenschappelijke gege-
vens stelt elke lidstaat een nationale lijst van gebieden voor. Deze lijst wordt binnen 3 
jaar na kennisgeving van de richtlijn bij de Europese Commissie ingediend (dit was 
derhalve gepland per 10 juni 1995). 

2.  Aan de hand van de nationale lijsten dient de Europese Commissie voor het totale 
EU-gebied een ontwerplijst vast te stellen van de gebieden die van communautair 
belang zijn. Deze Europese lijst dient binnen zes jaar na kennisgeving van de richtlijn 
door de Commissie te zijn vastgesteld  (dit was derhalve gepland per 10 juni 1998). 

3.  Zodra een gebied door de Commissie als zijnde van Europees belang is erkend, wijst 
de lidstaat zo'n gebied zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 jaar, formeel aan 
als "speciale beschermingszone" (SBZ).  

 
Indiening van de nationale lijsten heeft enorme vertraging opgelopen, zodat de 
Commissie de onder punt 2 genoemde lijst eerst in december 2004 heeft vastgesteld. 
 
 
 
 

Beoordelingsruimte 
Er bestaat bijzondere zorg over het antwoord op de vraag in hoeverre lidstaten keuze-
ruimte of anders gezegd een eigen inbreng hebben bij de aanwijzing van de gebieden. 
Hierover is inmiddels voldoende jurisprudentie beschikbaar waaruit blijkt dat uitsluitend 
ecologische criteria bepalend zijn of een gebied bij de Europese Commissie moet worden 
aangemeld of niet. Juist hierdoor ontstaat ongerustheid over de vraag op welk moment 
rekening mag en moet  worden gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en 
cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. Dergelijke ongerustheid 
is het kennelijke gevolg van gebrek aan kennis ten aanzien van de procedure. 

 
In een conclusie van advocaat-generaal Léger van het Europese Hof van Justitie [Arrest 
EHvJ, C-371/98] wordt hierop uitgebreid ingegaan. Mede aan de hand van deze conclusie 
dient de procedure te worden geinterpreteerd volgens principes zoals hierna weergegeven 
in de paragrafen 2.4.1 tot en met 2.4.3. 
 
 

Gezien de verstrekkende gevolgen van de aanwijzing van een gebied is het belangrijk deze te 
baseren op wetenschappelijke informatie, ten dienste van latere processen zoals toetsing en 
evaluatie.  

De Nederlandse Natura 2000 gebieden moeten uiterlijk per december 2010 formeel zijn aangewezen 
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2.4.1 Fase 1: voordracht van gebieden door de lidstaten. 
De gebieden - alsmede de begrenzing daarvan - worden gevonden op basis van relevante 
wetenschappelijke gegevens. Vervolgens dient aan de hand van de criteria uit bijlage III 
een beoordeling gemaakt te worden of de gebieden zich werkelijk kwalificeren voor aan-
melding. Zodoende ontstaat een lijst van gebieden, geselecteerd op alleen ecologische 
criteria. De lidstaten hebben hierbij een zekere beoordelingsruimte waaraan de volgende 
drie voorwaarden zijn verbonden (Arrest EHvJ, C220/90): 

- alleen wetenschappelijke criteria mogen aan de keuze van de voor te stellen gebie-
den ten grondslag liggen 

- de voorgestelde gebieden moeten geografisch homogeen zijn en representatief voor 
het gehele grondgebied van iedere lidstaat, zodat de coherentie en de evenwichtig-
heid van het er uit voortvloeiende netwerk wordt gegarandeerd. De door de lidstaat 
voorgestelde lijst moet dus de ecologische (en bij soorten de genetische) diversiteit 
van de natuurlijke habitats en van de soorten op zijn grondgebied weerspiegelen 

- de lijst dient compleet te zijn, hetgeen wil zeggen dat iedere lidstaat een zodanig 
aantal gebieden moet voorstellen, dat alle op zijn grondgebied voorkomende typen 
natuurlijke habitats van bijlage I en alle habitats van de soorten van bijlage II bij de 
richtlijn op voldoende representatieve wijze vertegenwoordigd zijn 

 
De richtlijn bevat geen regels voor het geval een lidstaat een gebied voordraagt dat niet 
door de Commissie zou worden geaccepteerd. Wel regelt artikel 5 de "uitzonderlijke" 
situatie waarin de Commissie zou constateren dat een "essentieel" gebied op de nationale 
lijst ontbreekt. De Commissie kan hiervan slechts gebruik maken indien het gaat om een 
gebied met een prioritair vegetatietype of een habitat van een prioritaire soort. 
 
De aanmelding per gebied dient te gebeuren d.m.v. een verplicht voorgeschreven "stan-
daardgegevensformulier", voor de invulling waarvan het onderzoek zich uit te breiden 
naar alle - dus ook de economische en sociale -  informatie over het betrokken gebied. 
Voor de latere, definitieve vaststelling van gebieden op Europees niveau, dient de Com-
missie te beschikken over alle relevante informatie over zo'n gebied inclusief de informa-
tie over menselijke activiteiten, bestaand gebruik, economisch belang van zo'n gebied etc. 
Een lidstaat dient hiermee rekening te houden door deze aspecten uitgebreid te inventari-
seren. Het standaardgegevensformulier vraagt naar de aanwezigheid van ondermeer be-
bouwing, industrie en handel, landbouw, visserij, recreatie, transport, mijnbouw, scheep-
vaart etc. in en rond het gebied. In de eerder genoemde conclusie van de advocaat-gene-
raal wordt zelfs opname van een economische risico-inschatting in het formulier aan-
vaardbaar geacht.  
 
In deze eerste fase is van een eigen keuze van de lidstaat bij de aanwijzing of begrenzing 
van de gebieden dus geen sprake. Wel kan gesteld worden dat de uiteindelijke selectie 
volledig afhankelijk zal zijn van de kwaliteit van het wetenschappelijk ecologisch onder-
zoek, de beoordeling over het al dan niet van toepassing zijn van de criteria en de kwali-
teit en relevantie van alle overige informatie (economisch en sociaal) van het gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het standaardgegevensformulier dient alle relevante gebiedsinformatie te bevatten, met name ook 
over (menselijke) activiteiten die van invloed kunnen zijn op te beschermen doelen 

Voor het aanleveren van informatie aan de Europese Commissie bestaat een verplicht voorgeschre-
ven “Standaardgegevensformulier” 

Selectie en begrenzing van gebieden door de lidstaat geschiedt uitsluitend op ecologische criteria 
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2.4.2 Fase 2: de ontwerplijst van de Commissie 
De Commissie dient alle door de lidstaten aangereikte informatie uit te werken. Deze fase 
betreft de beoordeling van het communautair belang van de op nationale lijsten geplaat-
ste gebieden. Alle door de lidstaten aangemelde gebieden waarin prioritaire typen habi-
tats en/of soorten voorkomen, worden daarbij automatisch beschouwd als gebieden van 
communautair belang. Alle overige gebieden dienen nader beoordeeld te worden. 
 
Plaatsing van gebieden op de ontwerplijst dient te gebeuren met instemming/goedkeuring 
(in agreement with) de betrokken lidstaat. Dit is dus de fase van overleg met de Commis-
sie bij de beoordeling van alle aspecten. De bovengenoemde conclusie van de advocaat-
generaal vermeldt hierover:  

"I consider that it is not excluded that in the second stage, at the time of concertation 
between the Member States and the Commission on the selection of the SCIs, eco-
nomic and social requirements may justify a site which hosts one of the natural 
habitat types in Annex I or native species in Annex II not being selected as an SCI, 
and consequently not being designated as a SAC". 

 
 
 
 
 
 
 
Behalve niet-plaatsing op de ontwerplijst kan in dit stadium natuurlijk ook gedacht wor-
den aan aanpassing van de begrenzing of het afzien van eventueel nader herstel. Lidstaten 
hebben in deze fase uitgebreide mogelijkheden tot overleg omdat zij uiteindelijk zelf 
moeten instemmen met de aanwijzing. Na deze beoordeling ligt er dus een ontwerplijst 
van de gebieden van communautair belang. 
 
 
 
 

 
2.4.3 Fase 3: definitieve aanwijzing van de "speciale beschermingszones" 

Zodra de lijst van gebieden van communautair belang definitief is vastgesteld, dienen de 
lidstaten deze gebieden nog formeel op te nemen in nationaal recht, uiterlijk binnen zes 
jaar. Vanaf dat moment hebben de gebieden de status van SBZ’s welke gezamenlijk het 
Europees ecologisch netwerk - Natura 2000 - vormen  
 
Duidelijk zal zijn dat - ondanks het feit dat de lidstaten geen bevoegdheid tot eigen keuze 
toekomt in die fase - dat de eerste fase absoluut cruciaal is voor de gehele verdere proce-
dure van aanwijzing. Ook later bij de uitvoering van de richtlijn zal steeds opnieuw geke-
ken worden naar de situatie zoals beschreven op het standaardgegevensformulier. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat hieraan getoetst dient te worden om b.v. te kunnen beoordelen of 
een gebied al dan niet in kwaliteit verslechterd en of doelmatige maatregelen genomen 
zijn. 
 

Waar dit bijvoorbeeld wel had dienen te gebeuren, is voor het gebied Nieuwkoopse Plassen niet ver-
meld dat in ongeveer 20 % van het gebied sprake is van rietcultuur en voor het gebied Oosterschelde 
dat hier sprake is van aquacultuur van schelpdieren 

De Commissie stelt, in overleg met de lidstaat, de ontwerplijst van gebieden vast op basis van de
door de lidstaat zelf aangeleverde informatie 

SCI: Site of Community Interest - gebied van communautair belang (ontwerplijst van gebie-
den, fase 2) 

SAC: Special Area of Conservation - speciale beschermingszone (SBZ) (definitieve lijst van 
gebieden, fase 3 ) 
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Bij elk verzoek in de toekomst om iets aan de status van het gebied te veranderen (b.v. 
begrenzing) zal dit door de Commissie beoordeeld worden aan de hand van:  

“de gegevens die ten grondslag hebben gelegen aan de aanwijzing en die deze aanwijzing 
of begrenzing rechtvaardigde. Geldend zijn de gegevens die voorkwamen op het Natura 
2000-standaardgegevensformulier dat als basis heeft gediend voor de instelling van de 
speciale beschermingszone” [Arrest EHvJ, C-191/05].  

 
Zodra de Commissie een gebied op de onder punt 2 genoemde " lijst  van gebieden van 
communautair belang” heeft geplaatst - en dus vóór de formele nationale aanwijzing - 
gelden voor dat gebied reeds de bepalingen van artikel 6, leden 2, 3 en 4. 
 
 

2.5 Gevolgen van de aanwijzing  
 
In dit hoofdstuk is zowel gebruik gemaakt van de richtlijn als van het document "Beheer 
van Natura 2000-gebieden" van de Europese Commissie [3], ook bekend als “Leidraad 
van de Commissie”, alsmede van de tot nu toe opgebouwde jurisprudentie van het Euro-
pese Hof van Justitie. 
 
Artikel 6 bevat de voorschriften waaraan de lidstaten m.b.t. de door henzelf aangemelde 
gebieden moeten voldoen, waarbij moet worden opgemerkt dat Europese Richtlijnen juri-
disch bindend zijn voor wat betreft het te behalen resultaat. Ze laten doorgaans aan de 
lidstaten enige keuzevrijheid om zelf de manier en de methode te bepalen. 
 

Kaderstelling Artikel 6  
Lid 1 betreft de verplichting van de lidstaten om voor alle SBZ’s instandhoudingsmaat-

regelen te treffen teneinde de algemene doelstelling van Natura 2000 te realiseren 
en beperkt het kader waarbinnen de maatregelen moeten vallen. 
 
 
 
 
 
 

Lid 2 bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en wezenlijke verstoring van soorten moet 
worden vermeden. De nadruk ligt hier op preventie en risico-beperking. Het gaat 
om per gebied afzonderlijk vastgestelde passende maatregelen op basis van de 
specifieke, voor dat gebied geldende instandhoudingsdoelstellingen. 
 
 
 
 
 
 
 

Lid 3 voorziet in een procedurele toetsing (passende beoordeling) van plannen of projec-
ten waarbij significante effecten eventueel te verwachten zijn.  

 
Lid 4 vormt een uitzondering op lid 3 bij dwingende redenen van groot openbaar belang.  
 
 
 

In dit opzicht verschilt artikel 6, lid 1, van de overige drie leden van artikel 6, die voorzien
in preventieve maatregelen die gericht zijn op de vermijding van kwaliteitsvermindering 
en verstoring (lid 2) en aanzienlijke (=significante) milieu-effecten (lid 3) in de Natura 
2000 gebieden zelf 

Lid 2 heeft betrekking op habitats en soorten die de reden zijn geweest om het gebied 
aan te wijzen en waarvan de mate van instandhouding derhalve uitstekend was. 
 
Doel is om door middel van passende maatregelen te voorkomen dat negatieve ontwik-
kelingen de ecologische functies in de SBZ op langere termijn aantasten 
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2.5.1 Artikel 6, lid 1 
"De lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaat-
regelen; deze behelzen zonodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen 
deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een 
overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten 
van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden 
voorkomen". 

 
Deze bepaling verplicht de lidstaten om voor de - eenmaal aangewezen - gebieden de 
nodige instandhoudingsmaatregelen te treffen.  In artikel 6, lid 1 ligt de zogenoemde 
"resultaatsverplichting" van de lidstaten. 
De algemene instandhoudingsmaatregelen richten zich op het doel van de richtlijn zoals 
omschreven in artikel 2, de leden 1, 2 en 3. De uitvoering van de maatregelen dient te 
gebeuren in het kader van artikel 3, lid 1: Natura 2000 is immers het netwerk, dat moet 
garanderen dat het in artikel 2 genoemde doel wordt gerealiseerd.  

 
Het is vooral artikel 6, lid 1 dat in samenhang dient te worden gelezen met artikel 2, lid 3: 
in de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de 
vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bij-
zonderheden".  
 

Vorm van de maatregelen 
"deze behelzen zonodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uit-
makende beheersplannen EN passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeen-
komst berustende maatregelen" 

 
Het staat de lidstaten vrij te bepalen of zij zich van wettelijke, bestuursrechtelijke of op 
een overeenkomst berustende maatregelen wensen te bedienen. Wel is het zo dat de lid-
staten ten minste één van de drie soorten maatregelen - wettelijke, bestuursrechtelijke 
en/of overeenkomsten - moeten toepassen. 
De kwalificering "zo nodig" heeft alleen betrekking op de eventuele beheersplannen. De 
lidstaten kunnen, naast de te kiezen verplichte maatregelen, desgewenst beheersplannen 
vaststellen voor één of meerdere gebieden. Beheersplannen zijn dus niet verplicht. 
 
 
 

De algemene instandhoudingsregeling van artikel 6 lid 1 is van toepassing op alle habitatricht-
lijngebieden maar niet op de speciale beschermingszones van de Vogelrichtlijn (hiervoor blijven de 
maatregelen onder artikel 4, leden 1 en 2 Vogelrichtlijn gelden) 

Beheersplannen zijn geen verplichting maar kunnen desgewenst opgesteld worden 

Artikel 6, lid1, regelt de verplichting van de lidstaat om voor alle SBZ’s instandhoudingsmaatregelen 
te treffen teneinde de algemene doelstelling van Natura 2000 te realiseren en beperkt het kader waar-
binnen de maatregelen moeten vallen 

Artikel 6, lid 2, bepaald dat kwaliteitsverlies en wezenlijke verstoring moet worden vermeden waarbij 
het gaat om habitats en soorten die reden zijn geweest voor de aanwijzing en waarvan de mate van 
instandhouding derhalve uitstekend was en is 

Artikel 6 lid 3 en lid 4, bevatten procedures voor de toetsing (passende beoordeling) van uitsluitend 
plannen en projecten met mogelijk significante effecten 
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De Lidstaten zijn er dus aan gehouden, passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een 
overeenkomst berustende maatregelen te treffen. Die maatregelen dienen, overeenkom-
stig artikel 2, lid 3, rekening te houden met sociaal-economische eisen. Zij moeten: 

a)  beantwoorden aan de ecologische eisen van de natuurlijke typen van habitats 
van bijlage I en de soorten van bijlage II die in gebieden voorkomen, en 

b) ervoor zorgen dat het algemene doel van de richtlijn, te weten het behoud of 
herstel van een gunstige staat van instandhouding van de natuurlijke habi-
tats en soorten van communautair belang, wordt gerealiseerd. 

Deze maatregelen moeten dus aangeven wat ondernomen moet worden om aan de resul-
taatverplichting te voldoen. Dit hoeven geen nieuwe, maar mogen ook reeds bestaande 
maatregelen zijn indien deze voldoen. 
 

2.5.2 Artikel 6, lid 2 
"De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de na-
tuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet ver-
slechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voorzover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een signi-
ficant effect zouden kunnen hebben."  

 
Uitgangspunt is hier het “preventiebeginsel”.  Lid 2 vraagt de lidstaten om per gebied 
passende maatregelen vast te stellen om wezenlijke verstoring of verslechtering te voor-
komen. De lidstaat moet zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief blijvend stabiele 
situatie met betrekking tot de mate van instandhouding, vanzelfsprekend met inachtne-
ming van de dynamiek van natuurlijke processen 
 

Toepassing 
Bedoeld zijn zowel generieke als specifieke maatregelen die tot doel hebben de voor het 
gebied belangrijke elementen te beschermen. Een juiste uitvoering van het artikel is 
nauwelijks mogelijk zonder een gedegen monitoringsstelsel om positieve of negatieve 
trends te kunnen waarnemen. Het gaat dus om het vermijden van kwaliteitsverslechtering 
van het gebied d.m.v. een algemene beschermingsverplichting die zowel betrekking kan 
hebben op menselijke activiteiten als op gebeurtenissen buiten menselijk toedoen in de 
beschermingszones.  
 

Werkingssfeer 
De werkingssfeer van deze bepaling is zeer ruim maar wordt daarentegen weer op de 
volgende manier beperkt: 

- de maatregelen betreffen uitsluitend kwalificerende soorten en habitats waarvoor 
het gebied is aangewezen 

- wat als verstoring en/of verslechtering moet worden beschouwd, kan alleen maar 
worden afgemeten aan de informatie die door de lidstaat werd vermeld op het 
standaardgegevensformulier. 

 
Onder verslechtering wordt de fysische aantasting van een habitat verstaan. Elke ver-
zwakking van de factoren die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de habitats 
op lange termijn geldt als verslechtering. 
Om significant te zijn moet een verstoring de staat van instandhouding van de soort 
beïnvloeden. Van een dergelijke verstoring is sprake wanneer uit populatiedynamische 
gegevens blijkt dat de soort het gevaar loopt, in vergelijking met de begintoestand, niet 
langer een levensvatbare component van het natuurlijke habitat te zullen blijven. 
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De maatregelen moeten passend zijn. Zij moeten bijdragen aan de realisering van de 
doelstelling in artikel 2, d.w.z. bijdragen aan een gunstige staat van instandhouding van 
de betrokken habitats en soorten, rekening houdende met de vereisten op economisch, 
sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. 
 
 
 
 
 

2.5.3 Artikel 6, lid 3 
"Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significan-
te gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van 
de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen 
van het gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het ge-
bied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instan-
ties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen 
dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij 
in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden." 

 
Lid 3 beschrijft een procedure die is bedoeld om door middel van een voorafgaande toets 
(passende beoordeling) te garanderen dat voor een plan of project dat significante gevol-
gen kan hebben alleen toestemming wordt verleend voorzover het de natuurlijke kenmer-
ken van het gebied niet aantast. Een plan of project kan ook buiten een SBZ gelegen zijn, 
wat telt is of het project of plan effecten zal hebben op de te beschermen doelen in het 
gebied (zgn. "externe werking").  
 

Projecten en plannen 
Het begrip project moet volgens jurisprudentie van het EHvJ ruim worden geinterpre-
teerd. Hiervoor wordt verwezen naar de definitie van richtlijn 85/337/EEG inzake milieu-
effect-beoordeling, waarin het begrip project als volgt omschreven wordt: 

- de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken; 
- andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de ontginning 

van bodemschatten". 
Ook aan het begrip plan kan een zeer ruime inhoud worden gegeven getuige de conclusie 
van de advocaat-generaal van het Hof [Arrest EHvJ, C-256/98]: 

"De gebieden die waarschijnlijk door deze plannen worden geraakt, zijn per definitie gebie-
den van communautair belang, die profiteren van de, overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, 
vastgestelde beschermingsregeling; een enge uitlegging van het begrip plan zou in strijd zijn 
met zowel de letter van artikel 6, lid 3 (elk plan of project) als met de instandhoudingsdoel-
stellingen die door de aanwijzing van SBZ's moeten worden verwezenlijkt. Omdat de moge-
lijke toekomstige ontwikkeling van een gebied in eerste instantie afhangt van de beoorde-
ling, moet de verplichting om een gebieds-beoordeling te verrichten zich m.i. ratione mate-
riae uitstrekken tot alle ontwikkelingsactiviteiten, met uitzondering van die waarvan niet 
waarschijnlijk is dat zij afzonderlijk of in combinatie met andere ontwikkelingsactiviteiten 
significante effecten zullen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied." 

 
 
 
 
 

Significante gevolgen en passende beoordeling 
De significantie van de gevolgen voor een gebied dienen te worden afgezet tegen de 
instandhoudingsdoelstellingen. Een passende beoordeling dient uitgevoerd te worden 

Uitsluitend door middel van monitoring is te bepalen of in een gebied sprake is van verslechtering 
t.o.v. de gunstige staat van instandhouding zoals vermeld op het standaardgegevensformulier 

Projecten of plannen die direct verband houden met of nodig zijn voor beheer van gebieden vallen 
doorgaans buiten het bestek van artikel 6, lid 3 
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indien plannen of projecten deze doelstellingen in gevaar dreigen te brengen. Schadelijke 
gevolgen die de doelstellingen niet raken zijn in de zin van artikel 6, lid 3 niet relevant.  

Significant: Volgens de Commissie moet het begrip op objectieve wijze worden geinterpreteerd waar-
bij bij de toepassing rekening moet worden gehouden met de specifieke bijzonderheden 
van het gebied. Gevolgen zijn met name te beschouwen als significant wanneer zij: 

- “realisering van de instandhoudingsdoelstellingen onmogelijk of onwaarschijnlijk maken, 
of 

- een vitaal component van het ecologisch systeem dat het aangewezen gebied bepaald en 
dat van essentieel belang is om de integriteit van het gebied of de rol van dit gebied voor 
de coherentie van het Natura 2000 netwerk te verzekeren, onherstelbaar vernietigen”. 

De interpretatie van "significant" zal vooral consequent moeten zijn om te garanderen dat  
"Natura 2000" als een coherent Europees netwerk functioneert. 
 
Evenals dat bij het definieren van het begrip "project" het geval is wordt bij het omschrij-
ven van het begrip “passende beoordeling” vaak verwezen naar de richtlijnen inzake 
milieu-effect-rapportages (MER). Overeenkomst is dat ook hier de kans op significante 
gevolgen bepaalt of een dergelijke beoordeling moet worden uitgevoerd. De methodiek 
van de MER kan gebruikt worden maar inhoudelijk dient de beoordeling  plaats te vinden 
in het  licht van de instandhoudingsdoelstellingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzorgsbeginsel 
Het in het kader van de richtlijn veel besproken voorzorgsbeginsel ligt besloten in het in 
lid 3 neergelegde toestemmingscriterium. Bevoegde instanties kunnen slechts toestem-
ming geven nadat er zekerheid is verkregen dat het project of plan de natuurlijke kenmer-
ken van het gebied niet zal aantasten. (Arrest EHvJ, C-157/96, C-127/02) 
 
 
 
 
 

Instandhoudingsdoelstellingen voor een gebied 
Ook hier weer is de beginsituatie ten tijde van de aanwijzing bepalend. Op het standaard-
gegevensformulier moeten alle in het betrokken gebied voorkomende typen van habitats 
van bijlage I en alle daar voorkomende soorten van bijlage II met de juiste kwalificatie 
worden vermeld. De informatie op het standaardgegevens formulier vormt de grondslag 
waarop de lidstaat de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied vaststelt. 
 
Bepaalde soorten mogen echter niet bij de instandhoudingsdoelen worden betrokken. Dit 
zijn de bijlage I habitats en de bijlage II soorten die zijn opgegeven als "aanwezig maar 
verwaarloosbaar" of als “aanwezig maar niet-kwalificerend” Ook wordt aan de lidstaten 
gevraagd informatie te verstrekken over andere belangrijke soorten die niet op bijlage II 

Een passende beoordeling is uitsluitend van toepassing bij kans op significante effecten  

Schadelijke gevolgen welke NIET de doelstellingen raken zijn in de zin van artikel 6, lid 3 niet relevant

Significantie van effecten is gerelateerd aan de specifieke bijzonderheden van de instandhoudings-
doelstellingen van het gebied 

Aan het voorzorgsbeginsel kan geen zelfstandige betekenis worden toegekend omdat het een onder-
deel is van de toetsingprocedure  van artikel 6, lid 3 
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voorkomen. Dit is slechts bedoeld ter informatie voor de Commissie en daarom zijn ook 
deze soorten voor de instandhoudingsdoelstelling niet relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurlijke kenmerken van een gebied 
De bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming voor het plan of project 
nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het "de natuurlijke kenmerken van het 
betrokken gebied niet zal aantasten". 
De natuurlijke kenmerken hebben te maken met de ecologische functies. Teneinde 
te kunnen beantwoorden of deze natuurlijke kenmerken in het gedrang worden 
gebracht, moet de evaluatie van plannen en projecten worden toegespitst op - en 
beperkt tot - de op bovenvermelde manier tot stand gekomen instandhoudingsdoel-
stellingen voor het desbetreffende gebied. 
 
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de ongunstige gevolgen van een plan of project uitslui-
tend betrekking hebben op landschapsontsiering of op typen van habitats of soorten 
waarvoor geen instandhoudingsdoelstellingen behoeven te worden geformuleerd. In 
dergelijke gevallen is geen sprake van schadelijke gevolgen in de zin van artikel 6, lid 
3, althans voor-zover de samenhang van het (Europese) netwerk daardoor niet in het 
gedrang wordt gebracht. 
 
 
 
 
 

2.5.4 Artikel 6, lid 4 
"Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevol-
gen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, 
toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen 
om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat 
stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. 

 
Wanneer het betrokken gebied  een gebied met een prioritair type natuurlijk habitat en/of 
een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, 
na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang wor-
den aangevoerd." 

 
Lid 4 voorziet in de uitzondering op de algemene regel uit de overige leden van artikel 6 
dat slechts toestemming kan worden verleend aan plannen of projecten die de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet aantasten. Wanneer de verkennende beoordeling overeen-
komstig lid 3 negatief uitvalt of onzeker is, treedt lid 4 in werking. De stappen van deze 
procedure moeten in de voorgeschreven volgorde worden doorlopen. 
 

Het vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen is slechts een verplichting voor kwalificerende 
habitattypen en soorten 

Op basis van de informatie uit het standaardgegevensformulier stelt de lidstaat instandhouding-
doelstellingen voor het gebied vast 

De "natuurlijke kenmerken" van een gebied zijn het geheel van ecologische karakteristieken van de 
habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen dienen te worden geformuleerd 
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De eerste stap voor de bevoegde instanties is onderzoek naar een alternatieve oplossing 
die een geringere aantasting van het gebied zou betekenen. Indien geen alternatief gevon-
den kan worden treedt de tweede stap in werking. Een project met negatieve gevolgen 
kan desondanks doorgang vinden indien sprake is van "dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard". 
 
Het openbaar belang moet dwingend zijn ten opzichte van de instandhoudingsdoelstellin-
gen. Voorbeelden zijn de menselijke gezondheid, openbare veiligheid en voor het milieu 
gunstige wezenlijke effecten. Verder kan uit de gebruikte formulering geconcludeerd 
worden dat hier alleen het door openbare instanties of particuliere organisaties behartigde 
openbaar belang bedoeld kan zijn. Projecten die uitsluitend de belangen van bedrijven of 
individuen dienen, vallen daar dus niet onder. 
 
 
 
 
 
 

Compenserende maatregelen  
dienen als laatste stap in het proces pas te worden te overwogen nadat de negatieve 
gevolgen van een plan of project voor het gebied precies zijn omschreven. Compenseren-
de maatregelen zijn een laatste redmiddel dat alleen dient te worden toegepast wanneer 
besloten wordt om, ondanks de negatieve gevolgen en alle voorgaande stappen doorlopen 
hebbende, het plan of project toch uit te voeren. Zij zijn bedoeld om de negatieve gevol-
gen te neutraliseren en een exacte compensatie te bieden voor de negatieve effecten op de 
betrokken habitats of soorten. 
 
De bevoegde nationale instanties moeten de Commissie in kennis stellen van de genomen 
compenserende maatregelen. Het is niet de taak van de Commissie om zelf maatregelen 
voor te stellen of de doeltreffendheid daarvan wetenschappelijk te valideren. De kennis-
geving moet de Commissie in staat stellen de te evalueren hoe de instandhoudingsdoel-
stellingen in een bepaald gebied worden nagestreefd. 
 
 
 
 
 

Prioritaire habitats of soorten 
Er is sprake van een bijzondere regeling met betrekking tot plannen of projecten die 
betrekking hebben op gebieden waar prioritaire soorten en/of habitats voorkomen. Zoals 
hierboven al aangegeven kunnen dergelijke projecten, wanneer deze schadelijke gevolgen 
kunnen hebben, alleen doorgang vinden indien de aangevoerde dwingende redenen van 
groot openbaar belang verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid of voor het milieu wezenlijk gunstige effecten, dan wel nadat de Commissie 
advies heeft uitgebracht. Dit advies is niet bindend, maar indien een plan of project niet 
in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht, kunnen juridische stappen worden 
ondernomen. 
 
 
 

Projecten met significant negatieve gevolgen voor een gebied kunnen slechts doorgang vinden 
indien sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard 

Significant negatieve effecten op prioritaire habitattypen of soorten kunnen slechts worden geaccep-
teerd onder dwingende redenen van groot openbaar belang in verband met de menselijke gezond-
heid, de openbare veiligheid of voor het milieu wezenlijk gunstige effecten  

Compenserende maatregelen zijn bedoeld om een exacte compensatie te bieden voor onvermijde-
lijke negatieve effecten op de betrokken habitats of soorten 
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3 Omzetting van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in de Natuur-
beschermingswet 
 
 

3.1 Een kleine historie 
 
De Nederlandse overheid heeft van begin af aan de bedoeling gehad om de Vogel- en de 
Habitatrichtlijnen te implementeren in ruimtelijke beleidsplannen zoals het Structuur-
schema Groene Ruimte (SGR) en de Planologische Kernbeslissingen (PKB’s). Voor het 
afwegingskader in de Habitatrichtlijn (artikel 6) zouden de afwegingskaders uit het SGR 
in de bestuurspraktijk voldoen. Het toetsingskader uit de Habitatrichtlijn zou op die 
manier doorwerken in de besluitvorming omtrent plannen en projecten, zo liet de rege-
ring bij brief van 14 juli 1998 aan de Europese Commissie weten. 
 
In november 1998 laat de Europese Commissie weten dat deze ruimtelijke beleidsplan-
nen geen geschikt kader zijn voor de omzetting. Richtlijnbepalingen dienen zeer nauw-
keurig te worden omgezet en vastgelegd te worden in bindende nationale wetgeving. 
 
Nederland was echter zeer vasthoudend. Bij brief van 1 februari 2000 deelt de staats-
secretaris aan de Tweede Kamer mee dat zij - teneinde de zo gewenste bestuurspraktijk 
ook een wettelijk kader te geven - een algemene maatregel van bestuur (AMvB) in de 
Natuurbeschermingswet (Nbw) zal opnemen waarin rechtstreeks verwezen zal worden 
naar artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Ze schrijft: "Hiermee voldoe ik ook aan de door de 
Europese Commissie gevraagde nationale implementatie".  
 
De Commissie dacht daar duidelijk anders over en stuurt de Regering op 24 october 2000 
een ingebrekestelling vanwege de onjuiste implementatie. Hierdoor gedwongen wordt op 
19 december 2001 het wetsontwerp tot wijziging van de Natuurbeschermingswet aan de 
Tweede Kamer aangeboden.  
 
Dit kon echter niet voorkomen dat de Commissie volhardde in het beroep tegen Neder-
land [Arrest EHvJ, C-441/03]. Uiteindelijk moesten de bepalingen uit de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen (daterend uit resp. 1979 en 1992) worden vastgelegd in formele natio-
nale wetgeving. Hiertoe werd zoals aangegeven de reeds lang bestaande Natuurbescher-
mingswet aangepast.  
 
Daarnaast bleef niettemin gebiedsbescherming in de ruimtelijke beleidsplannen bestaan 
in de vorm van een  Nederlands netwerk: "De ecologische hoofdstructuur" (EHS) waar 
het Europese Natura 2000-netwerk werd ondergeschoven. Deze EHS plannen zijn 
onlangs opnieuw beschreven in de Nota Ruimte (2005) [12] en zullen de komende tijd 
nader worden uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet dan na langdurig aandringen van de Europese Commissie en door middel van het instellen van 
een inbreukprocedure is Nederland overgegaan tot implementatie van de Habitat- en Vogelrichtlijnen 
in formele wetgeving 
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De Natuurbeschermingswet 
Oorspronkelijk beoogde de Natuurbeschermingswet de bescherming van “natuurmonu-
menten” in Nederland. Dit blijft in de gewijzigde wet ook het geval, maar daarnaast is 
hierin nu ook de gebiedsbescherming van de Vogel- en de Habitatrichtlijnen (VHR) 
opgenomen. Door het invoegen van richtlijnbepalingen in de bestaande wet,  is deze er 
niet leesbaarder op geworden. Daarom is hieronder een selectie gemaakt van voor het 
huidige rapport relevante bepalingen en zijn deze bepalingen bovendien zoveel mogelijk 
ingekort en/of in zodanige bewoordingen weergegeven dat later te bespreken verschillen 
en overeenkomsten met richtlijnbepalingen zo goed mogelijk kunnen worden begrepen. 
Derhalve zullen de artikelen uit de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 niet op deze plaats maar 
in latere hoofdstukken worden becommentarieerd. Uiteraard is alleen de officiële wet-
tekst geldig. 
 
In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 betreft het dus niet de letterlijke tekst van de wet. 
 
 

3.2 Aanwijzing van de gebieden 
 

Instandhoudingsdoelstelling 
Artikel 10a 1  Onze Minister wijst gebieden aan ter uitvoering van de Vogel- en de Habitatrichtlijnen 

2 Het besluit tot aanwijzing bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Hiertoe be-
horen in ieder geval de doelstellingen voorzover vereist ingevolge deze richtlijnen. 

3 De instandhoudingsdoelstelling kan mede betrekking hebben op doelstellingen ten aanzien van 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke 
betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge de richtlijnen. 

4 Het besluit tot aanwijzing gaat vergezeld van een kaart, waarop de begrenzing van het gebied 
nauwkeurig wordt aangegeven, alsmede van een toelichting. 

 
Artikel 15a 1  Een VHR-gebied kan niet tevens worden aangewezen als "natuurmonument" 

2 Een eventueel bestaand besluit tot aanwijzing als natuurmonument komt te vervallen, op het 
moment dat het gebied deel uitmaakt van een VHR-gebied. 

3 Indien zo'n gebied als natuurmonument is vervallen, heeft de (VHR)-doelstelling tevens betrek-
king op de doelstellingen t.a.v. het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of 
de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, zoals bepaald in het vervallen besluit. 

 
Kennisgeving en registratie 
Artikel 12  geeft de Minister de mogelijkheid om, in geval van dringende noodzaak, het gebied reeds voor-

lopig aan te wijzen. Van zo'n besluit tot voorlopige aanwijzing  moet mededeling worden gedaan 
aan de eigenaren en aan de hypothecaire schuldeisers. 
 

Artikel 40 de Minister dient de besluiten tot aanwijzing van een gebied onverwijld in te schrijven in de open-
bare registers (registratie van rechten op onroerende zaken) op het moment dat de beroepstermijn 
is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op dit beroep is beslist. 
 
 

3.3 Gevolgen van de aanwijzing 
 

Beheersplannen 
Artikel 19a Voor de aangewezen gebieden zullen door de Provincies (GS) beheersplannen worden vastgesteld. 

Overleg vooraf met eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden is voorgeschreven evenals 
overleg vooraf met gemeentebesturen en waterschappen.  
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Met inachtneming van de bij het aanwijzingsbesluit gevoegde instandhoudingsdoelstellingen, 
wordt in het beheersplan beschreven welke instandhoudingsmaatregelen getroffen moeten worden 
en op welke wijze. 
 
Een beheersplan wordt vastgesteld voor een periode van ten hoogste zes jaar en kan daarna telken-
male voor een gelijke termijn worden verlengd. Het plan wordt uiterlijk drie jaar na dagtekening 
van het aanwijzingsbesluit voor het eerst vastgesteld. 
 
Tot de inhoud van een beheersplan behoren tenminste: 

a een beschrijving van de beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van 
natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat 
van instandhouding in het aangewezen gebied, mede in samenhang met het bestaande 
gebruik in dat gebied; 

b een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakelijke maatregelen met het oog op de onder 
a) bedoelde resultaten. 

 
Vergunning voor projecten en handelingen 
Artikel 19d Volgens dit artikel is het verboden om zonder vergunning van de provincie, projecten of andere 

handelingen te realiseren/verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling: 
- de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen 

verslechteren of 
- een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen 
- hiertoe behoren in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van 

het gebied kunnen aantasten 
Het hierboven vermelde verbod is niet van toepassing op projecten of handelingen die in overeen-
stemming zijn met het beheersplan. 
 

Artikel 19e Bij het verlenen van een vergunning moet de provincie rekening houden met: 
a de gevolgen die het project of de handeling - gelet op de instandhoudingsdoelstelling - 

kunnen hebben op het gebied 
b alsmede met het beheersplan     

 
Passende beoordeling 
Artikel 19f Gaat het om nieuwe projecten of andere handelingen waarvoor een vergunning op aanvraag moet 

worden verleend: 
- en die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer  
- maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of handelingen 
- significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied dan dient de aanvra-

ger (initiatiefnemer) eerst een passende beoordeling te maken van de gevolgen voor het 
gebied rekening houdende met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 

 
Besluit 
Artikel 19g a Bij niet-aantasting van de natuurlijke kenmerken 

1 Een vergunning kan slechts worden verleend indien GS, op basis van die passende beoor-
deling, zich ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende 
gebied niet zullen worden aangetast. 

b Bij onzekerheid of bij nadelige effecten 
 

Dwingende redenen van groot openbaar belang 
2 In afwijking hiervan kan, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, een vergunning 

slechts verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang met inbegrip 
van redenen van sociale of economische aard. 

3 Betreft dit een gebied  waar een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort 
voorkomt, dan kan de vergunning slechts worden verleend: 
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- op argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veilig-
heid, voor het milieu wezenlijke gunstige effecten of 

- om andere dwingende redenen van groot openbaar belang nadat hierover advies is inge-
wonnen bij de Europese Commissie 
 

Compensatie bij groot openbaar belang 
Artikel 19h 1  Indien een vergunning om dwingende redenen van groot openbaar belang wordt verleend zoals 

hierboven (artikel 19g, onder 2 en 3) beschreven, dienen GS aan die vergunning in ieder geval 
de verplichting te verbinden tot het nemen van compenserende maatregelen.  

2 De initiatiefnemer wordt door GS tijdig tevoren in de gelegenheid gesteld om voorstellen voor 
compenserende maatregelen te doen. 

3 In deze voorstellen wordt opgenomen hoe en in welk tijdsbestek de maatregelen worden getrof-
fen. 

 
Plannen 
Artikel 19j 1 Een besluit tot vaststelling van een plan, dat gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwa- 

liteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kan verslechteren of 
een verstorend effect kan hebben behoeft de goedkeuring van de Minister. 

2 Besluiten tot het vaststellen van plannen van bestuursorganen van gemeenten en waterschappen, 
dienen te worden goedgekeurd door GS. 

3 Bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan zijn de artikelen 19e, 19f, 19g en 
19h van overeenkomstige toepassing. 

4 De beheersplannen  (artikel 19a) behoeven geen goedkeuring van de Minister. 
 

Algemene zorgbepaling 
Artikel 19l 1  Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de instandhouding van het gebied. 

2 Die zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 
zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, nadelige gevolgen kunnen 
worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel, indien dat ach-
terwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijker-
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die 
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 
maken. 

 
 

3.4 Rechtsgevolgen voor eigenaren en gebruikers 
 

Toegang tot het gebied 
Artikel 20 GS kunnen op grond van dit artikel de toegang tot het gebied beperken, voorzover dit noodzake-

lijk is voor de bescherming van natuurwaarden. Het is dan verboden zich in zo'n gebied te bevin-
den. Voor de eigenaar en de gebruiker wordt een uitzondering gemaakt op dit verbod. 
 

Maatregelen 
Artikel 21 Indien ten gevolge van het achterwege blijven van maatregelen het natuurschoon of de natuur-

wetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument in ernstige mate vermindert of 
dreigt te verminderen, kunnen door GS in het gebied maatregelen worden getroffen die noodzake-
lijk zijn om het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis te herstellen of te behou-
den. 
 
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op een VHR-gebied, met dien verstande dat de 
noodzakelijke maatregelen worden getroffen, indien gelet op de instandhoudingsdoelstellingen de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied verslechtert of indien 
er verstorende factoren optreden die een significant effect hebben op de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. 
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De eigenaar en de gebruiker zijn verplicht het treffen van de maatregelen te gedogen. 
 
De maatregelen mogen niet getroffen worden dan nadat hiervan schriftelijk mededeling is gedaan 
aan de eigenaar en de gebruiker en, behoudens onverwijlde noodzaak, na de mededeling ten min-
ste vier weken zijn verstreken. 
 

Aanwijzings- en informatiemiddelen 
Artikel 22 Na overleg met de eigenaren en de gebruikers kunnen GS in het gebied de nodige kentekenen aan-

brengen om de aanwijzing als VHR-gebied alsmede de rechtgevolgen van de aanwijzing kenbaar 
te maken. Eigenaar en gebruiker zijn verplicht het aanbrengen van de kentekenen te gedogen. 
 

Eigenaar:  degene die in de kadastrale  registratie  als eigenaar staat vermeld. Ook erfpachters, vruchtgebrui-
kers of opstalhouders kunnen hieronder worden verstaan (zie definitie artikel 1) 

Gebruiker:  degene die uit hoofde van een andere rechtsverhouding een onroerende  zaak in gebruik heeft. 
 
Schadevergoeding 
Artikel 31 Voorzover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van een besluit, genomen krachtens hoofd-

stuk III (Beschermde gebieden) van deze wet, schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of 
niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door 
aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, kent het orgaan dat dat besluit heeft genomen of 
geacht wordt te hebben genomen, hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadever-
goeding toe. 
 

Openbare registers 
Artikel 40 Zodra de aanwijzing van het gebied als "speciale beschermingszone Vogel- en Habitatrichtlijn" 

definitief is en de termijn voor het instellen van beroep is verstreken c.q. op het beroep is beslist, 
dienen de aanwijzingsbesluiten onverwijld in de Openbare registers (Kadaster) te worden inge-
schreven (als feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn).  
 
  

3.5  Gebreken in de implementatie  
 
De onderstaande artikelen uit de Habitatrichtlijn zijn niet of onvolledig in de Natuurbe-
schermingswet geimplementeerd 
 

Artikel 1 Een van de meest essentiele artikelen van de richtlijn met daarin alle definities. Hierin 
kan gevonden worden wat in de zin van de richtlijn verstaan moet worden onder  b.v. de 
begrippen instandhouding,  speciale beschermingszone, gebieden van communautair 
belang, natuurlijke habitats, etc. etc. Om te kunnen bepalen of sprake is van schadelijke 
gevolgen b.v. is een definitie van een gunstige of ongunstige staat van instandhouding, 
onontbeerlijk. De Nbw bevat hiervan geen definities. 
 
 
 
 
 

Artikel 2 Omschrijft de algemene doelstelling van de richtlijn - het waarborgen van de biologische 
diversiteit. Lid 2 geeft ondermeer aan wat beoogt wordt met de op grond van de richtlijn 
te nemen maatregelen. Lid 3 verplicht de lidstaten hierbij rekening te houden met de ver-
eisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzon-
derheden.  

 
 

De definities (artikel 1) uit de Habitatrichtlijn zijn niet geimplementeerd in de Natuurbeschermings-
wet 
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Artikel 3 beschrijft de totstandkoming van het Natura 2000 netwerk wat beperkt is tot alleen die 
gebieden met de in bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats en habitats van in bijla-
ge II genoemde soorten. Het is de bedoeling deze in een gunstige staat van instandhou-
ding te behouden of in voorkomend geval te herstellen. 
 

Artikel 4 beschrijft de procedure die moet leiden tot de aanwijzing de speciale beschermingszones 
SBZ’s). Deze procedure is niet opgenomen in Nederlandse wetgeving, enige controle op 
de aanmeldingen is daardoor niet mogelijk. 
 

Artikel 5 beschrijft de procedure waarmee de Commissie kan ingrijpen ingeval een gebied van 
communautaire betekenis ontbreekt op de nationale lijst. 
 
 
 
 
 

Artikel 7 maakt een koppeling tussen de Vogel- en de Habitatrichtlijnen, echter alleen met 
betrekking tot SBZ’s (aangewezen voor bijlage I-vogels en als gebied voor trek- en 
watervogels) 
In de Nbw is deze koppeling  
 
 
 
 
 

Artikel 8 betreft de financiering van de instandhoudingsmaatregelen die getroffen moeten worden 
in beschermingszones met prioritaire habitats en/of soorten en mogelijkheden voor com-
munautaire co-financiering. 
 

Artikel 9 de evaluatie procedure door de Commissie om te bezien of de doelstellingen, genoemd in 
de artikelen 2 en 3 van de richtlijn, worden bereikt. 
 

Artikel 10 omschrijft het handhaven en zo nodig ontwikkelen van landschapselementen. 
 
 
 
 

Artikel 11  regelt het toezicht van de lidstaat op de instandhouding van de soorten en habitattypen 
middels monitoring.  

 
 
 
 

 
 
 

De algemene doelstelling en de verplichting om rekening te houden met de vereisten op sociaal-
economisch gebied  (artikel 2) zijn niet geimplementeerd in de Nbw 

De artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn zijn niet geimplementeerd in de Nbw; controle op de aanmel-
dingsprocedures is daardoor niet mogelijk 

De koppeling en het onderscheid tussen Vogel- en Habitatrichtlijn (artikel 7) wordt in de Nbw niet 
gemaakt 

De artikelen 8, 9 en 10  van de richtlijn zijn niet geimplementeerd in de Nbw

Artikel 11 is niet geimplementeerd ondanks het feit dat de uitvoering van artikel 6 lid 2 (over 
verstoring en verslechtering) volledig afhankelijk is van monitoring 
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Artikel 17 regelt de verslaglegging en de rapportage door de lidstaten aan de Commissie.    
 

Artikel 18 beschrijft de vereisten voor onderzoek en wetenschappelijk werk.  
 

Artikel 19 procedure voor een eventuele wijziging van de bijlagen van de richtlijn. 
 
 
 
 

 
Artikel 20, 21  bevatten bijzonderheden over het Natura 2000 Comité dat bestaat uit vertegenwoordi-

gers van de lidstaten.  
 

Artikel 22 over de herintroductie van inheemse soorten van bijlage IV en de opzettelijke introductie 
van uitheemse soorten. Deze zaken zijn geimplementeerd in de Flora- en faunawet. De 
rest van dit artikel, gewijd aan educatie en voorlichting is niet geimplementeerd 
 

Artikel 23, 24 de slotbepalingen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Feitelijk is geen sprake van implementatie van “de richtlijnen” in de Natuurbeschermingswet.  Er is 
slechts één artikel - artikel 6 van de Habitatrichtlijn -  geimplementeerd 

De artikelen 17, 18 en 19 van de richtlijn met daarin belangrijke voorschriften zijn niet geimplemen-
teerd in de Nbw 

De Natuurbeschermingswet bevat vele artikelen m.b.t. gebiedsbescherming, maar de meesten daar-
van vloeien NIET voort uit verplichtingen van de richtlijn 

De artikelen 12 t/m 16 handelen over de bescherming van de soorten, opgenomen in de 
bijlagen IV en V van de richtlijn. De bescherming van habitats en van soorten is losgekoppeld 
en in twee aparte wetten geimplementeerd. De soortenbescherming is te vinden in de Flora- en 
faunawet. 
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4 Doelstellingen en criteria 
 

4.1 Definities 
 
4.1.1 Natura 2000 

 
De definitie van Natura 2000 vinden we in artikel 1 van de Natuurbeschermingswet: 

Europees ecologisch netwerk dat bestaat uit de speciale beschermingszones als bedoeld in 
de richtlijn EEG/79/409 en richtlijn EEG/92/43. 

 
De vorming van Natura 2000, een Europees ecologisch netwerk, geldt als een resultaat-
verplichting voor de lidstaten gezamenlijk (artikel 3, lid 1 en de zesde overweging van de 
considerans). Dit netwerk moet het bereiken van de doelstellingen uit artikel 2 van de 
richtlijn mogelijk maken. De Nederlandse implementatie beperkt zich in feite tot voor-
noemde definitie uit artikel 1 Nbw, want:  

- artikel 10a inzake de aanwijzing van de gebieden verwijst niet naar de richtlijnen 
- ook in artikel 19a m.b.t. het opstellen van beheersplannen, wordt niet verwezen 

naar realisatie van dit, ook door provincies in acht te nemen, Europese verband, 
- pas in artikel 19h, lid 4 - compenserende maatregelen, staat de zin: ”om de bij-

drage van het betrokken gebied aan Natura 2000 veilig te stellen". Er wordt niet 
aangegeven wat hieronder te verstaan of hoe dit afgewogen moet worden. 

 
 
 

 
 
4.1.2 Wetenschappelijke onderbouwing 

 
Zoals al meerdere keren aangegeven, is het voordragen door een lidstaat van gebieden ten 
behoeve van het Natura 2000-netwerk, een beslissing die verstrekkende consequenties 
kan hebben voor de toekomst van zo'n gebied. Niet elke lidstaat zal daarom staan te 
juichen om zoveel mogelijk gebieden voor te dragen. 
Het voordragen en aanwijzen van de gebieden is daarom een nauwkeurig uit te voeren 
proces waaraan in de 1e fase alleen wetenschappelijke, ecologische criteria ten grondslag 
mogen liggen. Het gaat er dus niet om of het gebied als natuurgebied bekend staat, mooi 
is of als zeldzaam beleefd wordt, maar of het gebied op basis van objectieve gegevens 
representatief is en zich kwalificeert als speciale beschermingszone. Alleen op deze 
manier kan de coherentie en evenwichtigheid van het hieruit voortvloeiende netwerk, 
Natura 2000, worden gegarandeerd. 
  
De noodzaak voor een wetenschappelijke basis is op verschillende plaatsen in de richtlijn 
vastgelegd. De overwegingen 17, 18 en 21, maar ook artikel 18, lid 1 en 2 zijn geheel aan 
dit onderwerp gewijd. Zowel het voordragen van de gebieden, het zonodig beheren van 
landschapselementen als de verplichte monitoring van habitats en soorten, dient te gebeu-
ren op wetenschappelijke basis. Toekomstige wijzigingen van begrenzingen of  t.a.v. 
soorten kunnen danook alleen op grond van wetenschappelijk onderzoek gerechtvaardigd 
worden. 
 
 
 

De Nbw bevat geen juridisch kader ter realisatie van de doelstelling van het Natura 2000 netwerk 

Artikel 18 van de Habitatrichtlijn aangaande de noodzakelijkheid van wetenschappelijke gegevens is 
niet geimplementeerd in de Nbw 
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4.2 Doelstellingen 
 

4.2.1 Doelstellingen van de richtlijn 
 

Europese richtlijnen zijn voor de lidstaten bindend voor wat betreft het te bereiken resul-
taat, de zgn. "resultaatsverplichting". Lidstaten hebben daarbij enige vrijheid om te bepa-
len op welke manier zij dit willen omzetten naar nationale regels. Vaste rechtspraak van 
het EHvJ in dezen luidt dat deze, aan de lidstaten gelaten bevoegdheid ten aanzien van de 
door de nationale instanties te kiezen vorm en middelen echter wel gebonden is aan het 
resultaat dat de Raad of de Commissie wenst te bereiken. De omschrijving van de alge-
mene doelstelling staat in artikel 2 van de richtlijn. Nadere toelichting en beschrijvingen 
hiervan zijn ook te vinden in de verschillende arresten  van het EHvJ. 
 

Arrest C-256/98 
Wat betreft artikel 6, leden 1 en 2 van de richtlijn, is het resultaat dat de Raad wilde be-
reiken uiteen gezet in de zesde overweging van de considerans. Beoogd wordt: het her-
stel of de handhaving van de natuurlijke habitats en soorten van communautair belang in 
een gunstige staat van instandhouding te waarborgen en om volgens een welbepaald tijd-
schema een coherent Europees ecologisch netwerk tot stand te brengen. De maatregelen 
die de bepalingen naar behoren omzetten, moeten dus worden beoordeeld in het licht van 
de vraag of zij verzekeren dat die doelstellingen worden bereikt. 
 

Arrest C-244/05 
De richtlijn beoogt de totstandbrenging van een coherent Europees ecologisch netwerk, 
teneinde de handhaving of zelfs het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde fauna 
en flora op het grondgebied van de lidstaten in een gunstige staat van instandhouding te 
bevorderen. Hierbij wordt verwezen naar de 1e, 3e, 4e, 5e en 6e overweging in de consi-
derans.  
 
Onderscheid moet gemaakt worden tussen:  

- het algemene doel van de richtlijn (zoals hierboven omschreven) en  
- de instandhoudingsdoelstellingen voor de aangewezen gebieden afzonderlijk. 

 
De enige definitie in de Nbw van "instandhoudingsdoelstelling" is vastgelegd in Artikel 1 
onder l. Deze luidt:  

doelstelling of doelstellingen als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, en 
Lid 2: Een besluit als bedoeld in het eerste lid, bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor 

het gebied. Tot de instandhoudingsdoelstelling behoren in ieder geval:  
a. de doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van de leefgebieden, 

voorzover vereist ingevolge de Vogelrichtlijn, 
b. idem, ingevolge de Habitatrichtlijn 
 

Kan een gebied niet gekwalificeerd worden op basis van objectieve, wetenschappelijke criteria, dan 
komt zo'n gebied niet in aanmerking om geplaatst te worden op de aanmeldingslijst 

De Europese Commissie gaat er vanuit dat de voorgedragen gebieden zuiver op grond van objectieve 
wetenschappelijke gegevens geselecteerd werden 
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De doelstellingen voor de gebieden afzonderlijk zijn in de Nbw dus niet beperkt tot die in 
de richtlijnen, getuige de formulering: hiertoe behoren "in ieder geval" , welke formule-
ring dus ruimte laat voor andere doelen. 
 

 
 
 
 

4.2.2 Doelstellingen voor de gebieden 
 
In het document "Beheer van Natura 2000-gebieden [3] wordt door de Commissie uit-
gelegd hoe de instandhoudingsdoelstellingen voor een gebied dienen te worden vastge-
steld. 
Bepalend hiervoor is het standaardgegevensformulier, gebruikt bij de voordracht van 
de gebieden door de lidstaat. Deze voorgeschreven indieningsvorm is zodanig dat alle in 
een gebied aanwezige typen van habitats van bijlage I en alle in het gebied voorkomende 
soorten van bijlage II op de juiste plaats op het standaardgegevensformulier moeten 
worden vermeld. Deze informatie vormt de grondslag waarop de lidstaat de instand-
houdingsdoelstellingen voor het gebied vaststelt, bijvoorbeeld aan de hand van een 
beheersplan. 
 
Dit formulier geeft ook aan welke informatie niet bij de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het gebied moet worden betrokken zoals b.v. de soorten die werden opgegeven als 
"wel aanwezig maar verwaarloosbaar" en  informatie over “andere belangrijke soorten”. 
 
 

 
 
 
De door de lidstaat op het standaardgegevensformulier verstrekte informatie vormt dus de 
basis voor de instandhoudingsdoelstellingen voor elk afzonderlijk gebied. Belangrijk ge-
geven: het zijn ook de gegevens op dit standaardgegevensformulier op basis waarvan de 
Commissie zal bepalen of een lidstaat haar verplichtingen is nagekomen. De lidstaten 
worden in de toekomst dus afgerekend op de informatie die zij verstrekt hebben op dit 
formulier (beginsituatie). De eis dat deze informatie gebaseerd moet zijn op deugdelijk 
(verifieerbaar) wetenschappelijk onderzoek is in dat licht bezien zeker gerechtvaardigd.   
 
Volgens de Nbw is het de taak van de Minister om de gebieden aan te wijzen middels het 
"aanwijzingsbesluit". Dit besluit bevat de instandhoudingdoelstelling voor het aangewe-
zen gebied, het zogenaamde "gebiedsdocument" [6]. De hierin verwoorde doelstellingen 
zijn bindend voor de provincies bij het door hen op te stellen "beheersplan" waarin "met 
inachtneming van de instandhoudingsdoelstelling" beschreven dient te worden welke 
instandhoudingsmaatregelen getroffen dienen te wor-den en op welke wijze. De door de 
Minister in het gebiedsdocument  meegegeven doelstelling werkt op deze manier dus 
door naar het beheersplan. 
 
Lid 3 van artikel 10a biedt naarnaast nog extra mogelijkheden de richtlijndoelstellingen 
uit te breiden naar doelen als “natuurschoon” en wetenschappelijke "betekenis". Zeer 
rekbare begrippen die nergens gedefinieerd of nader begrensd worden: 

De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, kan mede betrekking hebben op 
doelstellingen ten aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het 

De algemene doelstelling van de Habitatrichtlijn is niet in de Nbw opgenomen 

Instandhoudingsdoelstellingen dienen geformuleerd te worden op basis van het standaardgegevens-
formulier 
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natuurschoon of  de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist 
ingevolge de richtlijnen, bedoeld in het tweede lid. 

 
Deze bepaling is opgenomen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen, genoemd in de 
vervallen besluiten m.b.t. voormalige natuurmonumenten die thans worden aangewezen 
als Natura 2000-gebied, mede op deze Natura 2000-gebieden van toepassing blijven. De 
toepassing van lid 3 is in de wet echter niet beperkt tot voormalige natuurmonumenten 
en kan dus ook in de doelstellingen voor andere SBZ’s worden meegenomen. Indien de 
doelstelling in het gebiedsdocument dit toelaat, kan een vergunning dus ook geweigerd 
worden op grond van bijvoorbeeld aantasting van natuurschoon. 
 
 
 
 
 

4.2.3 Doelstellingen in de gebiedsdocumenten 
  

De concept gebiedsdocumenten bevatten instandhoudingsdoelen op verschillend niveau: 
algemene doelen op het niveau van Natura 2000 als geheel, kernopgaven voor het Natura 
2000 Landschap Meren en Moerassen [10] (hoofdstuk 6) en tenslotte gedetailleerde 
instand-houdingsdoelstellingen per habitattype en soort (hoofdstukken 8, 9). 

 
Algemene doelen 

De algemene doelen [6, 10] omvatten een vijftal statements welke hieronder zijn weer-
gegeven en van commentaar voorzien. 
 
 

 
 
 
 
Deze eerste doelstelling verdraagt zich volledig met de centrale opgave die Natura 2000 
zich stelt. 
 
 
 
 
 
 
Deze doelstelling lijkt in orde te zijn, maar creëert wat Natura 2000 betreft een irrelevant 
onderscheid tussen Nederland en de rest van de Europese Unie. De vraag dringt zich op 
of de doelstellingen van het Nederlandse netwerk wellicht een ander uitgangspunt zouden 
kunnen hebben dan die van het Europese netwerk. 
 
 
 
 
 
 
Het gaat binnen Natura 2000 maar zeer ten dele om ruimtelijke samenhang tussen gebie-
den en hun omgeving - het gaat om samenhang van de aangewezen gebieden onderling. 
Hier dringt de vraag zich op: welke natuurlijke habitats en soorten worden eigenlijk  

De Nbw introduceert specifieke begrippen (o.a. “natuurschoon”) welke geen betrekking hebben op 
de doelstellingen zoals de richtlijn voorschrijft 

Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit 
en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en 
soorten binnen de Europese Unie 

Behoud bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samen-
hang van het Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de 
Europese Unie 

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omge-
ving ten behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland 
voorkomende natuurlijke habitats en soorten 
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bedoeld? Natura 2000 gaat immers alleen over habitats en soorten van communautair 
belang welke eventueel in Nederland voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Deze beide laatste doelstellingen bevatten een aantal vergelijkbare en zelfs gelijke ele-
menten in een context die slechts ten dele begrijpelijk is. Wat zou bijvoorbeeld het ver-
schil zijn tussen “samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele 
gebied” en “gebiedsspecifieke ecologische vereisten”? Echter, de duiding van niet gedefi-
nieerde begrippen en al dan niet bestaande overeenkomsten en verschillen is hier volledig 
irrelevant; beide bovenstaande doelstellingen zijn in strijd met Natura 2000 dat betrek-
king hoort te hebben op habitats en soorten die op basis van criteria kwalificeren.  
 
Dat de beide laatste algemene (nationale) doelstellingen ook werkelijk in de praktijk wor-
den doorgevoerd, zal in de gebiedsanalyse van de Hoofdstukken 8 en 9 worden aange-
toond Er zal blijken dat het grootste deel van de habitats en soorten waarvoor instandhou-
dingsdoelen zijn geformuleerd niet voldoet aan kwalificatie. De laatste twee algemene 
doelen maken duidelijk dat Nederland de Natura 2000 verplichtingen niet op juiste wijze 
tot uitvoer brengt. 
 
 
 
 
 
 

Uitbreiding van de doelen 
De doelstellingen in de gebiedsdocumenten beperken zich niet tot instandhouding en 
eventueel herstel, maar bevatten tevens: 

- doelen gericht op "uitbreiding" van populaties en het "ontwikkelen" van natuur, 
- streefaantallen voor diersoorten 
- doelstellingen van de voormalige natuurmonumenten die meeliften met die van 

Natura 2000 
- doelen op het gebied van ruimtelijke ordening. Via bijvoorbeeld de Ecologische 

Hoofd Structuur (EHS) en de daarbij horende "natuurdoelen" en "kenmerken en 
waarden van het gebied" worden doelen nog verder opgerekt. 

De doelstellingen in de gebiedsdocumenten dienen gebruikt te worden als toetsingskader 
bij de uitvoering en handhaving van de zeven belangrijkste bepalingen van de Nbw (de 
implementatie van artikel 6 van de Habitatrichtlijn). 
 
 
 
 
 

De instandhoudingsdoelstellingen per gebied beperken zich niet tot de doelstellingen in de richt-
lijnen en zijn niet vastgesteld louter op basis van de gegevens in het standaardgegevensformulier 

Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de 
samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied 
voor alle habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn 
geformuleerd.  

Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de 
duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 

Bij de algemene Natura 2000 doelstellingen is sprake van een vervanging van “soorten en habitats 
van communautair belang” uit de richtlijn door een veel verdergaand: “alle habitat-typen en soorten 
waarvoor instandhoudingdoelstellingen zijn geformuleerd” 
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De maatregelen die de lidstaten opgelegd krijgen zijn bijzonder streng en ingrijpend. In 
Europees verband is dit aanvaardbaar geacht vanwege het bijzonder grote belang dat 
hiermee gediend wordt. De doelstellingen van de richtlijnen zijn daarop afgestemd en 
bijzonder nauwkeurig geformuleerd (wat telkenmale blijkt uit uitspraken van het EHvJ). 

Het is dan ook de bedoeling dat lidstaten dit uiterst strenge Europese 
natuurbeschermingsregiem slechts toepassen op de zich kwalificerende 
gebieden en binnen de door de richtlijnen gegeven doelstellingen.  

De lidstaten zijn uiteraard volkomen vrij om daarnaast andere gebieden en doelen via de 
nationale wetgeving te beschermen. Kiest men er voor om via de richtlijnen dergelijke 
gebieden en doelen te beschermen, dan wordt Natura 2000 anders gebruikt dan bedoeld  
en kunnen de maatregelen makkelijk als onrechtvaardig, onnodig beperkend of 
disproportioneel overkomen. Immers, de "extra" doelstellingen worden automatisch mee-
genomen onder de verplichtingen artikel 6 van de richtlijn.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.3 Begrenzing en selectie 
 
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de aanwijzing van vogelgebieden en van 
habitatgebieden. Ondanks het feit dat de meeste gebieden in Nederland nu gecombineerd 
(VHR-gebied) zijn, heeft de selectie op verschillende manier plaatsgevonden. 
 

4.3.1 Vogelrichtlijn 
 

Volgens de Vogelrichtlijn komen voor selectie de "meest geschikte" gebieden in aanmer-
king volgens de onderstaande criteria: 

- Gebieden die voor de instandhouding van de zeldzame en kwetsbare soorten, zo-
als opgenomen in bijlage I van de richtlijn, naar oppervlakte en aantal het meest 
geschikt zijn. 

- Gebieden, gelegen in de trekzones van trekvogels, die voor de er geregeld voor-
komende en niet in bijlage I genoemde trekvogels als broed-, rui-, overwinte-
rings- en rustgebieden fungeren. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan 
watergebieden van internationale betekenis. 

 
De praktische vertaling van deze, door de Commissie geaccepteerde criteria, luidt: 

- Voor bijlage I-soorten: het gebied kwalificeert wanneer het behoort tot de vijf be-
langrijkste gebieden in Nederland. 

- Voor trekkende watervogels: het gebied kwalificeert wanneer geregeld tenminste 
1% van de biogeografische populatie van minimaal een trekkende (water)vogel-
soort in het gebied aanwezig is. 

 
 
 
 

Door zich niet te beperken tot de voorgeschreven doelstellingen, zullen uitvoering en gevolgen voor 
bedrijfsleven en burgers in Nederland ook duidelijk verschillen van die in andere lidstaten 

Door de introductie van nationale, niet-richtlijn-conforme doelen is de uitvoering niet meer gelijk aan 
de bedoeling van de richtlijn 

De bij de selectie van Vogelrichtlijngebieden gehanteerde criteria zijn niet-conform de voorschriften uit 
die richtlijn 
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Nederland heeft een extra criterium toegevoegd: 
- Een gebied kwalificeert zich uitsluitend wanneer aldaar sprake is van een 

aaneengesloten gebied van tenminste 100 ha. dat is aangewezen in het kader van 
de Natuurbeschermingswet (natuurmonument) dan wel in eigendom en/of beheer 
is bij een natuurbeschermingsorganisatie. 

 
Dit criterium is in strijd met de Vogelrichtlijn en de uitspraak van het EHvJ dat voor het 
aanwijzen van gebieden uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van ornithologische 
criteria.  
Nog in 1998 werpt de Commissie Nederland tegen [Arrest EHvJ, C-3/96]  dat:  

“ moet worden vastgesteld, dat het Koninkrijk der Nederlanden tot op heden geen enkel stuk 
betreffende de nationale SBZ-aanwijzingsprocedure heeft overlegd waaruit blijkt, op basis 
van welke criteria de aanwijzing van SBZ's aldaar geschiedt." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.3.1 

Brandgans (Branta leucopsis)    
 
# Gebied  SPA Gem
 Score 
1 Waddenzee: Friese Waddenkust     + 66537 1 
2 Haringvliet     + 23475 2 
3 Anjumerkolken   22342 3 
4 Waddenzee: Dollard    + 20854 4 
5 Graslanden rondom Morra  20562 5 
6 Waddenzee: Groninger Waddenkust     + 19859  
7 Makkum - Bolsward  19501  
8 Groote Noordwolder polder  18414  
9 IJsselmeer (incl. Friese IJsselmeerkust)    + 17664  
10 Het Heideschap  16070  
11 Graslanden rondom Oudegaasterbrekken  15595 
12 Lauwersmeer    + 14646 
13 Grevelingen    + 14048 
14 Noordoostpolder noordwest  11903 
15 Groote Wielen    + 10000 
16 Sneekermeer e.o.     +   9950 
17 Van Oordt's Mersken    +   9467 
18 Polders ten noorden van Sneekermeer    8980 
19 Gaasterland     8794 
20 Groote Brekken eo    8588 
21 Tjerkwerd - IJlst - Heeg    8012 
22 Waddenkust: Emmapolder - Lauwersoog binnendijks    6920 
23 Oudegaasterbrekken    +   6896 
24 Waddenzee: Schiermonnikoog-wadden    +   6622 
25 Goeree    6480 
26 Graslanden rondom De Deelen    6455 
27 Fluessen, Vogelhoek en Morra    +   6200 
28 Giekerker- en Oenkerkerpolder    5971 
29 Biesbosch    +   5568 
30 Oosterschelde    +   4991 
31 Graslanden rondom de Fluessen    4813 
32 Schouwen - Duiveland    4169 
33 Oostvaardersplassen     +   4152 
34 Haskerveenpolder    4075 
35 Tjeukemeer eo    4060 
36 Oude Land van Strijen    +   3861 
37 Overflakkee    3855 
38 Graslanden rondom Sneekermeer    3800 
39 Hoekse Waard    3715 
40 Veerse Meer    +   2786 
41 Polder Ruigenhil - Oude Fijnaartpolder    2293 
42 Putten    2144 
43 Polders Finsterwolde - Midwolda    2085 
44 Waddenkust: Lauwersoog - Holwerd binnendijks    1967 
45 Noordoostpolder noordoost    1894 
46 Volkerakmeer (voorheen Krammer - Volkerak)    +   1881 



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
               Juridische analyse       Hoofdstuk 4  Doelstellingen en criteria 

 
 
 
 
 

34

Disproportionele gebiedsselectie 
Tot welke disproporties de door Nederland gehanteerde gebiedsselectiemethode leidt kan 
worden geillustreerd aan de hand van de Brandgans (tabel 4.3.1. Deze niet-broedvogel-
soort komt voor op bijlage I en valt als trekkende watervogel onder de 1% regeling. 
Bovenstaande tabel is overgenomen uit het IBA2000 rapport [15]. De kwalificerende 
ondergrens voor bijlage I bedraagt 180 individuen, die voor de 1% drempel 1800. SPA + 
betekent kwalificatie van het betreffende gebied. Gem geeft het aantal in het gebied 
aanwezige individuen, gemiddeld over de jaren 1993-1997. Score geeft  selectie van de 5 
belangrijkste gebieden onder het bijlage I criterium. 
 
Uit de selectie op basis van bijlage I, de 5 beste gebieden, worden 2 gebieden afgevoerd 
vanwege het niet voldoen aan het criterium “tenminste 100ha natuurgebied”. Van de vol-
gende 41 gebieden op de ranglijst verdwijnen er nog eens 25 uit de selectie vanwege toe-
passing van hetzelfde criterium. Er is hierdoor aanleiding voor een vragen. 

- Wat is de zin van het analyseren van 223 “belangrijke vogelgebieden” [15] als 
meer dan de helft sowieso niet mee mag doen vanwege het ontbreken van een 
“natuurgebiedstatus” ? 

- Waarom is er de pretentie dat de richtlijn wordt uitgevoerd als het belangrijkste 
aspect (bescherming van bijlage I vogels) niet conform criteria wordt behandeld? 

- Wat is de proportionaliteit van het selecteren van het Volkerakmeer tegenover 
het nietselecteren van de Groote Noordwolder polder met een 10 maal hoger aan-
tal vogels? 

- enz. 
 

4.3.2 Een voorbeeld van alternatieve selectie 
Het door Nederland gehanteerde gebiedsselectieproces met zijn toegevoegde criteria is 
zonder veel problemen te vervangen door een alternatief en objectief systeem. Hierbij 
zou er van uitgegaan kunnen worden om zowel voor bijlage I soorten als voor soorten 
onder het 1% principe de selectie te baseren op kwalificatie bij de beste 5 gebieden (voor 
soorten van bijlage I + 1% zouden dan eveneens slechts 5 gebieden kwalificeren). Dit 
systeem is uitgewerkt met gebruikmaking van gegevens voor de soorten en gebieden uit 
van Roomen et al. (2000) [15]. 
 
Het resultaat is weergegeven in tabel 4.3.2. Op basis van het selectie-criterium: de 5 
belangrijkste gebieden werden uit 223 IBA gebieden er 107 geselecteerd. De gebieds-
naam wordt in de tabel voorafgegaan door het IBA2000 nummer en gevolgd door het 
aantal kwalificerende soorten; gebiedsnaam zwart: geen verandering t.o.v. bestaande VR-
selectie, gebiedsnaam rood: afgevallen t.o.v. bestaande VR-selectie, gebiedsnaam blauw: 
nieuw geselecteerde gebieden  
 
Het resultaat van de alternatieve selectie is dat 20 oorspronkelijke VR-gebieden niet meer 
geselecteerd blijken te worden. Daarnaast selecteren 34 nieuwe IBA gebieden. Een deel 
hiervan lijkt zondermeer te combineren met de tevens geselecteerde en reeds bestaande 
VR-gebieden. Uit het voorbeeld wordt duidelijk dat pogingen om het aantal gebieden te 
beperken d.m.v. niet-richtlijn-conforme criteria [15] niet nodig waren. De alternatieve 
selectiemethode leidt dus niet tot een ongebreideld aantal VR-gebieden.  
 
 
 
 
 

Indien vogelgebieden geselecteerd waren volgens toegestane criteria zou dit weliswaar geleid heb-
ben tot aanwijzing van andere gebieden maar niet tot een groter aantal 
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Tabel 4.3.2 
 
 
 
 

 
109 Ackerdijkse Plassen, 1     33 Oosterschelde, 15 
107 Alkmaardermeer e.o., 1    67 Oostvaardersplassen, 19 
135 Anjumerkolken, 1 106 Oostvoornse Meer, 1 
  76 Arkeheem       57 Oude Venen, 3 
  85 Bargerveen, 1     60 Oudegaasterbrekken, 1 
  53 Biesbosch, 4       92 Oudeland van Strijen 
  93 Boezems van de Kinderdijk, 1 201 Polder Ameland, 2 
104 Brabantse Wal, 4 184 Polder Mastenbroek - Mandjeswaard, 1 
  78 Broekvelden / Vetterbroek 200 Polder Terschelling, 1 
  58 Deelen  198 Polder Texel, 2 
  90 De Wilck  223 Polders van Schagen en Niedorp, 1 
  80 Donkse Laagten 162 Ruigezandsterpolder, 2 
  94 Drents-Friese Wold, 4     96 Sallandse Heuvelrug, 2 
  12 Duinen Ameland, 4 219 Schouwen - Duiveland, 2 
  28 Duinen Goeree & Kwade Hoek     60 Sneekermeer e.o., 2 
  15 Duinen Schiermonnikoog, 1 139 Tjerkwerd - IJlst - Heeg, 1 
  11 Duinen Terschelling, 3 152 Tjeukemeer eo, 1 
    6 Duinen Texel, 4 115 Utrechtse Heuvelrug, 2 
    7 Duinen Vlieland, 1     59 Van Oordt’s Mersken e.o. 
  84 Dwingelerveld  166 Veenkoloniën west, 1 
196 Eemland oost, 1     36 Veerse Meer, 2 
  69 Eilandspolder    95 Veluwe, 7 
  86 Engbertsdijksvenen, 1       46 Veluwemeer, 3 
  83 Fochteloërveen, 1     38 Verdronken Land van Saeftinghe, 5 
  50 Gelderse Poort, 5   31 Volkerakmeer, 12 
  48 Gooimeer & Eemmeer, 1     26 Voordelta, 4 
142 Graslanden rondom Morra, 2     27 Voornes Duin, 3 
140 Graslanden rond Oudegaasterbrekken, 1   52 Waal: Nijmegen - Waardenburg, 1 
  32 Grevelingen, 9     13 Waddenzee: Ameland-wadden, 2 
144 Groote Noordwolder polder, 2     19 Waddenzee: Balgzand, 10 
  88 Groote Peel, 2     23 Waddenzee: Dollard, 7 
  56 Groote Wielen     14 Waddenzee: Engelsmanplaat, 1 
110 Harderbroek, 1     20 Waddenzee: Friese Waddenkust, 16 
  29 Haringvliet, 6         9 Waddenzee: Griend, 9 
212 Hoekse Waard, 1     22 Waddenzee: Groninger Waddenkust, 11 
  30 Hollands Diep        3 Waddenzee: kust Wieringen, 2 
221 Noordzeekust: Petten - HvH, 1        1 Waddenzee: open water , 2 
132 Holwerder en Blijaërpolder, 1        2 Waddenzee: Richel, 3 
  42 IJmeer, 2      18 Waddenzee: Rottumeroog, 2 
  49 IJssel, 7      17 Waddenzee: Rottumerplaat, 7 
  40 IJsselmeer, 15     16 Waddenzee: Schiermonnikoog, 5 
  72 Ilperveld, Varkensland & Twiske, 1     10 Waddenzee: Terschelling, 7 
105 Kampina & Oisterwijkse Vennen         8 Waddenzee: Vlieland-wadden, 4 
  43 Ketelmeer & Vossemeer, 1 178 Waterland, 1 
111 Krimpenerwaard, 2     65 Weerribben, 2 
  21 Lauwersmeer, 9 100 Weerter- en Budelerbergen, 1 
  54 Leekstermeergebied     37 Westerschelde, 7 
102 Leenderbos & Groote Heide, 1 116 Westerwolde, 1 
  68 Lepelaarplassen, 2    66 Wieden, 3 
  98 Maasduinen, 3  177 Wieringermeer, 1 
112 Maasvlakte, Europoort, 1     61 Witte & Zwarte Brekken, 2 
  87 Mariapeel & Deurnse Peel, 1     47 Wolderwijd & Nuldernauw, 1 
  41 Markermeer, 8    71 Wormer- en Jisperveld, 2 
  35 Markiezaat      82 Yerseke & Kapelse Moer 
103 Meinweg  222 Zijpe- en Hazepolder, 1 
  75 Naardermeer, 2     34 Zoommeer, 1 
  51 Nederrijn: Heteren - WbD, 1     79 Zouweboezem, 1 
  77 Nieuwkoopse plassen, 3 129 Zuidelijk Flevoland midden, 1 
122 Noordoostpolder noordwest, 3 128 Zuidelijk Flevoland zuidwest, 1 
  24 Noordzeekustzone, 7   55 Zuidlaardermeergebied 
113 Oldambt, 2      25 Zwanewater & Pettemerduinen 
127 Oostelijk Flevoland oost, 1     44 Zwarte Meer, 1 
  74 Oostelijke Vechtplassen, 4    91 Zwarte Water 

      39 Zwingebied, 1 
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4.3.3 Habitatrichtlijngebieden 
 
Waar bij de Vogelrichtlijn het zo is dat de lidstaten zelf de gebiedskeuze moeten maken 
en vervolgens aanmelden bij de Commissie, is voor de Habitatgebieden een andere pro-
cedure vastgesteld, bestaande uit drie fasen (zie 2.4). De definitieve vaststelling van de 
gebieden van communautair belang, gebeurd dus door de Commissie. 

- de lidstaten maken een lijst van potentiële gebieden op basis van de criteria van 
bijlage III en de relevante wetenschappelijke gegevens, 

- volgens vaste rechtspraak van het EHvJ mogen hiervoor uitsluitend ecologische 
criteria gebruikt worden (zie 2.4.1). 

 
Ook de begrenzing van de gebieden dient vastgesteld te worden op basis van ecologische 
criteria: de behoeften van de habitats en soorten waarvoor het gebied wordt aangewezen. 
Belangrijk is ook de beoordeling van de mate van instandhouding. Per habitattype en 
soort van de bijlagen I en II dient aangegeven te worden of  deze “uitstekend, gunstig,  
danwel ongunstig" is en of herstel nog mogelijk is. De mate van instandhouding staat in 
directe relatie met de eventuele selectie, de later vast te stellen doelstellingen en de nood-
zakelijke maatregelen.   
 
Alle andere informatie over het gebied zoals aanwezigheid van bebouwing, industrie, 
recreatie, mijnbouw, havens etc. dient ook geinventariseerd te worden op het standaard-
gegevensformulier. De Commissie dient te beschikken over alle noodzakelijke weten-
schappelijke, ecologische, economische en sociaal-economische informatie over de voor-
gestelde gebieden om in de tweede fase aan de hand van complete dossiers - in overleg 
met de lidstaat - tot een definitieve selectie te komen. 
 
Echter, evenals bij de vogelrichtlijn werd de begrenzing van de habitatgebieden zoveel 
mogelijk aangeslo-ten bij de bestaande begrenzingen van beschermde natuurmonumen-
ten, bestaande vogelrichtlijngebieden, Ecologische Hoofdstructuur en de eigendoms-
situatie van terreinbeherende organisaties. Zeker geen ecologische criteria. 
 
 
 
 
 
Bij de aanmelding van de gebieden in Brussel bevindt zich weliswaar een "Verantwoor-
dingsdocument" maar hierin wordt slechts de gehanteerde algemene selectiemethodiek 
beschreven. Dit document bevat geen (duidelijke) antwoorden op de voor het verdere 
verloop belangrijke vragen: 

- voor welke soorten en vegetatietypen kwalificeerde dit gebied zich?  
- welke wetenschappelijke bronnen zijn gebruikt voor deze informatie?  
- waarom is dit gebied geselecteerd boven andere met vergelijkbare kwalificaties? 
- wie heeft wanneer de economische en sociale situatie onderzocht? 
- wie heeft op basis waarvan de status "gunstig"of "ongunstig" verleend?  
- welke afwegingen zijn gemaakt om te komen tot juist deze begrenzing? 

 
 
 
 
 
 

De procedure tot aanwijzing en begrenzing lijkt in de meeste gevallen in omgekeerde volgorde te zijn 
uitgevoerd: eerst waren er de gebieden en vervolgens werd tot invulling van de gegevens 
overgegaan 

De gevolgen van de aanwijzing zijn voor de burger bijzonder groot. Daarom juist moet de infor-
matie kenbaar en toetsbaar zijn. De overheid dient de gevolgde procedure te kunnen verant-
woorden en aan te kunnen tonen dat  deze zorgvuldig en volgens de Europese voorschriften is 
uitgevoerd 
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Dat dit niet altijd gebeurt werd tijdens deze analyse duidelijk. Voorbeelden zijn te vinden 
in hoofdstuk 8.1 “Selectie van habitattypen en gebieden” m.b.t. onder andere de gebieden 
Botshol en de Weerribben. Tevens bleek de samenstellers van deze analyse dat een 
groot gebied - het Mantingerzand - met betrekking tot zo'n 300 ha waarschijnlijk voldoet 
aan de aanwijzingscriteria. Er is echter circa 800 ha in Brussel aangemeld als SBZ terwijl 
tenminste 500 ha agrarisch land nog ontwikkeld moest worden tot "natuur".   
 
 
 
 
 
Op 7 juli 2003 laat de Minister per brief aan de Tweede Kamer weten:  

"Op 19 mei j.l. heeft de Europese Commissie van Nederland een lijst van 
141 Habitatrichtlijngebieden, een evenwichtige en zorgvuldig voorbereide 
lijst, aangeboden gekregen. De Europese Commissie heeft aangegeven in te 
stemmen met de Nederlandse bijdrage aan de communautaire lijst". 

  
De informatie op basis waarvan de gebieden werden aangewezen is cruciaal voor de 
gehele verdere uitvoering. De gegevens van de selectie moeten zijn vermeld op het 
standaardgegevensformulier. Dit vormt dan weer de grondslag voor de vaststelling van 
de instandhoudingsdoelstellingen. Deze op hun beurt  zijn weer maatgevend voor de 
vaststelling of effecten 'significant' kunnen zijn en voor de eventueel uit te voeren 
passende beoordeling. Ook de lidstaat zelf wordt afgerekend op deze startgegevens.  
 
 
 
 
 
De Commissie controleert slechts of een lidstaat haar verplichtingen is nagekomen om 
(voldoende) gebieden aan te wijzen. De bron van de gegevens die hiervoor gebruikt zijn 
controleert zij niet; wel is de Commissie enkele keren een procedure gestart tegen lidsta-
ten die op grond van verkeerde criteria gebieden aanwezen. 
 
 

4.4 Aanwijzing van de gebieden 
 
Inzake de benodigde inventarisatie in de gebieden, het voorafgaande onderzoek, de selec-
tie van de gebieden aan de hand van de criteria, het voordragen van de gebieden in Brus-
sel (zie 2.4), wordt in de Nbw met geen woord gerept. Kortom, deze essentiële procedure 
uit de richtlijn is nergens in nationale wetgeving vastgelegd. Vragen als: welke bestaande 
gegevens mogen gebruikt worden, wie is bevoegd tot inventarisatie en onderzoek, wie 
controleert de gegevens etc., kunnen niet aan de hand van de wet beantwoord worden. 
 
 
 
 
 
Nu de gebieden als van communautair belang door de Commissie zijn aangewezen, is het  
- bij gebrek aan een wettelijke procedure -  bijna ondoenlijk om achteraf nog goed duide-
lijk te krijgen waarop de aanwijzing gebaseerd is.  

Er is geen controle mogelijk op de gevolgde procedures en de gebruikte gegevens, NIET DOOR HET 
PARLEMENT, niet door bestuursorganen en niet door burgers 

Het is van groot belang dat alle aanmeldingsgegevens, met name het standaardgegevensformulier 
openbaar beschikbaar zijn. Dat is op dit moment nog NIET het geval 

Geen enkel onderdeel van de aanwijzingsprocedure (wetenschappelijke inventarisatie, selectie en 
voordracht van gebieden, bevoegdheden, enz) is vastgelegd in nationale wetgeving 
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Het is niet de taak van de Commissie om de procedure en de gebruikte gegevens te con-
troleren, zij moet ervan uitgaan dat de lidstaten op grond van "relevante wetenschappe-
lijke gegevens" en toepassing van de criteria van bijlage III, hun lijst van gebieden 
samenstellen. 
 
Uit het verslag van de Commissie uit 2004 [18] over de voortgang bij de uitvoering van 
de Habitatrichtlijn blijkt dat de meeste lidstaten bij de selectie van de gebieden hinder 
ondervonden van het gebrek aan goede gevens over habitats en soorten. Veel nationale 
lijsten waren dan ook in eerste instantie een afspiegeling van de verspreiding van be-
staande beschermde gebieden. De eerste selectie werd gebaseerd op informatie uit 
bestaande databases en beschermingsprogramma's. Dit gold ook voor Nederland. Er 
waren ook landen die voor de aanwijzing gebruik maakten van door de Gemeenschap 
gefinancierde inventarisatie- en beoordelingsprojecten. 
 
Ondanks het feit dat lidstaten al vanaf 1992 (inwerkingtreding richtlijn) de tijd hadden 
om te zorgen voor relevante wetenschappelijke gegevens schrijft de Minister nog op 18-
02-2003 aan de Tweede Kamer:  

"vanuit de gedachte dat Brussel vraagt om een wetenschappelijk goed onderbouwde 
lijst en vanuit de gedachte om tot een zo compact mogelijke, doch volledige, 
afronding van de lijst te komen, heb ik Alterra gevraagd om op basis van de best 
beschikbare informatie met een conceptvoorstel te komen".  
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5 Maatregelen en uitvoering 
 
Om de mogelijkheden van implementatie door de lidstaten ten aanzien van maatregelen 
onder artikel 6 van de richtlijn duidelijk aan te geven, zijn hier twee conclusies van de 
advocaat-generaal van het EHvJ 

De omzetting van een richtlijn in nationaal recht vereist niet noodzakelijkerwijs dat de bepa-
lingen ervan formeel en woordelijk in een uitdrukkelijke en specifieke wettelijke bepaling 
worden opgenomen. Naar gelang van de inhoud van de richtlijn kan worden volstaan met 
een algemene juridische context, wanneer deze daadwerkelijk de volledige toepassing van 
de richtlijn op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze verzekert, zodat, ingeval de richtlijn 
rechten voor particulieren in het leven beoogt te roepen, de begunstigden al hun rechten 
kunnen kennen en ze zo nodig voor de nationale rechterlijke instanties kunnen doen gelden. 
In het geval van richtlijnen die de bescherming van het milieu beogen, zal het niet zelden 
ook om plichten gaan. 
Voor de effectiviteit van richtlijnen die voor de lidstaten verplichtingen in het leven roepen 
waar geen communautaire rechten van particulieren tegenover staan, is een compleet 
rechtskader juist nog dringender vereist. [Arrest EHvJ, C-256/98] 

 
De nauwkeurigheid van de omzetting is van bijzonder belang in een geval als het onderha-
vige, waar het beheer van het gemeenschappelijk patrimonium wordt toevertrouwd aan de 
lidstaten voor hun respectieve grondgebied. [Arrest EHvJ, C-247/85] 

 
Dit alles laat onverlet dat lidstaten enige keuzevrijheid hebben wat betreft de manier en 
de methoden waarmee het door de richtlijn beoogde resultaat moet worden behaald. Van 
die keuzevrijheid is in de Nbw ruim gebruik gemaakt. Vraag is of de gevolgde uitwerking 
blijft binnen de vereisten van "verzekering van een daadwerkelijk volledige toepassing 
van de richtlijn op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze."   
 
De bepalingen van artikel 6 vormen in wezen de kern van de richtlijn. Hierin worden het 
behoud en beheer van de Natura 2000-gebieden geregeld. Sterker nog: hierin wordt de 
relatie tussen natuurbehoud en bodemgebruik bepaald. De inleiding over artikel 6 is te 
vinden onder hoofdstuk 2.5. 
 
 

5.1 Instandhoudingsmaatregelen 
 
Onder artikel 6, lid 1 worden de lidstaten verplicht om voor de aangewezen gebieden 
instandhoudingsmaatregelen te treffen. De vorm waarin dit dient te gebeuren is reeds 
besproken in 2.5.1 ("vorm maatregelen"). 
 
De voorgeschreven wettelijke bepaling is artikel 19a van de Nbw (zie 3.3) waarin is ge-
steld dat de hier bedoelde maatregelen dienen te worden opgenomen in zogenaamde 
"beheersplannen" (deze zijn niet verplicht, maar lidstaten kunnen hiervoor kiezen). 
 

De verschillen tussen de richtlijn en de natuurbeschermingswet 
VHR: de algemene instandhoudingsmaatregelen dienen gericht te zijn op realisatie van 
de algemene doelstelling van de richtlijn. 

Nbw: de beheersplannen gaan uit van de (nationale) instandhoudingsdoelstellingen "zoals 
deze in het aanwijzingsbesluit zijn opgenomen"*) Handleiding B.blz. 18, en die dus meer-
dere doelen kan omvatten. 

VHR: beheersplannen moeten "passend" zijn en "specifiek" zijn, georiënteerd op de ge-
bieden van het Natura 2000-netwerk 



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
               Juridische analyse       Hoofdstuk 5  Maatregelen en uitvoering 

 
 
 
 
 

40

Nbw: de maatregelen in het beheersplan kunnen behalve natuurbeheer ook bestuurlijke, 
juridische of economische maatregelen omvatten. Deze bevoegdheid worden nergens door 
begrensd. 

VHR: de maatregelen dienen te beantwoorden aan de ecologische vereisten van de bijla-
ge I habitattypen en bijlage II soorten 

Nbw: heeft het enkel over "natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoor-
ten" in het algemeen. 

VHR: artikel 6 lid 1 is niet van toepassing op de beschermde zones van de  vogelrichtlijn-
gebieden, hiervoor gelden speciale instandhoudingsmaatregelen. 

Nbw: maakt dit onderscheid nergens terwijl de doelstellingen in het doelendocument tevens 
de vogelbescherming omvat. 

VHR: artikel 6 lid 1 is ook niet van toepassing op de soorten die bij de aanmelding zijn 
aangemerkt als "aanwezig maar verwaarloosbaar" 

Nbw: aangezien deze soorten wel zijn meegenomen in het doelendocument, worden zij ook 
meegenomen in het beheersplan. 

VHR: de omschrijving van de ecologische vereisten moet gebaseerd zijn op wetenschap-
pelijke kennis. Deze kennis is volgens de Commissie onontbeerlijk om de instandhou-
dingsmaatregelen per geval uit te werken. Het vaststellen van deze vereisten valt onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaat. 

Nbw: laat die beschrijving over aan de provincie en heeft het enkel over "ecologische ver-
eisten die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken" 

VHR: voor een juiste toepassing van de instandhoudingsmaatregelen worden de begrip-
pen "gunstige en ongunstige staat van instandhouding", zowel m.b.t. een habitat als een 
soort, nauwkeurig gedefinieerd in de richtlijn. 

Nbw: geeft nergens aan wat onder deze termen in de zin van deze wet moet worden ver-
staan. Wat moet verstaan worden onder de "nodige instandhoudingsmaatregelen" indien de 
criteria niet bekend zijn? 

VHR: artikel 2, lid 3: in de instandhoudingsmaatregelen dient rekening te worden gehou-
den met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en 
lokale bijzonderheden. 

Nbw: ook artikel 2 lid 3 is in de natuurbeschermingswet niet geimplementeerd! Wanneer en 
hoe dient de provincie deze regels toe te passen? Moet zij ze toepassen of "kan" zij dit 
doen? De richtlijn schrijft de toepassing hiervan dwingend voor! 

 
 
 
 
 
 

5.2 Beschermingsmaatregelen 
 
Een beschrijving van artikel 6, lid 2 is te vinden onder 2.5.2. De wijze van implementatie 
in de Natuurbeschermingswet is weergegeven onder 3.3 "Vergunningen projecten en 
handelingen" (artikel 19d) en onder 3.4  "Maatregelen" (artikel 21). 
 
Uitgangspunt van artikel 6, lid 2 is het voorkomen van verslechtering van de kwaliteit 
van habitats en van verstoring van de soorten. Elke lidstaat dient algemene preventieve of 
corrigerende maatregelen te (kunnen) nemen. Bedoeld zijn maatregelen ter voorkoming 
van gebeurtenissen die bijdragen tot de afname op langere termijn van oppervlakte of 
functie van het habitat of van de populatieomvang van de soort. 
 
Verslechtering moet worden geëvalueerd in het licht van de doelstellingen van de richt-
lijn en de staat van instandhouding (zie voor definities in artikel 1, HR) 

De instandhoudingmaatregelen zullen worden vastgesteld door de provincies in de beheersplannen. 
Inhoud en omvang van de maatregelen zullen pas in de komende jaren bekend worden 
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- ten opzichte van de begintoestand (standaardgegevensformulier) bij opgave als 
"gunstig" 

- ten opzichte van de doelstellingen voor herstel indien een "ongunstige" staat van 
instandhouding was vermeld op het standaardgegevensformulier. 

Belangrijk in dit verband is de plicht voor elke lidstaat om de staat van instandhouding 
van de habitats en soorten te "monitoren" (artikel 11, HR) teneinde een eventueel dalende 
trend tijdig waar te nemen. 
 
Artikel 6, lid 2 legt de lidstaten een algemene beschermingsplicht op, ter voorkoming van 
verslechteringen of verstoringen die, gelet op de (algemene) doelstellingen van de richt-
lijn, significante gevolgen zouden kunnen hebben.  
 
De werkingssfeer van  lid 2 is zeer ruim en derhalve is de toepassing beperkt tot: 

- uitsluitend (de soorten en habitats die voorkomen in) de SBZ’s 
- uitsluitend de habitats en soorten waarvoor de SBZ is aangewezen 

Het is dus niet de bedoeling om algemene “natuur”beschermingsmaatregelen te nemen, 
maar maatregelen die specifiek zijn toegesneden op de soorten en habitats waarvoor het 
gebied zich kwalificeerde (standaardgegevensformulier). 
 
 

5.2.1 Beschermingsmaatregelen in de Natuurbeschermingswet 
 

Artikel 19d .  
De in de vorige paragraaf gegeven extra uitleg, naast die onder 2.5.2 lijkt nodig omdat lid 
2 in de Nbw een geheel andere uitwerking heeft gekregen dan die bedoeld in de richtlijn.  
 
 
 
 
 
Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel: 

"Dit artikel bevat een algemeen verbod om zonder vergunning plannen, projecten of andere 
handelingen te verrichten die evengenoemde effecten kunnen hebben." (verslechtering c.q. 
verstoring)”. 
"Het artikel heeft dus betrekking op alle activiteiten, onder welke benaming ook, die deze 
effecten hebben". 
"Het artikel verzekert dus de bescherming tegen kleine aantastingen en tegen aantastingen 
met significante gevolgen. Voor kleine aantastingen vloeit dit voort uit het tweede lid van 
artikel 6 van de habitatrichtlijn. Op aantastingen met significante gevolgen ziet het derde lid 
van dat artikel." 

 
Artikel 6, lid 2 heeft de uitvoeren van  activiteiten of projecten niet als uitgangspunt (dit 
is wel het geval bij artikel 6, lid 3 en 4). Uitgangspunt in lid 2 zijn verslechterings- en 
verstoringsfactoren, ("gebeurtenissen") dit kunnen menselijke activiteiten zijn (bestaand 
gebruik) maar ook allerlei gebeurtenissen als brand, overstromingen, droogte etc. 
Impliciet wordt er in de Nwb blijkbaar van uitgegaan dat verslechtering slechts veroor-
zaakt kan worden door menselijke activiteiten want preventieve maatregelen m.b.t. 
andere oorzaken ontbreken. 
 
 
 
 

Artikel 6, lid 2 is in de Nbw geimplementeerd in de vorm van een absoluut verbod, om zonder vooraf-
gaande toestemming, enige activiteit te realiseren 

Artikel 6, lid 2 heeft betrekking op “gebeurtenissen” in de ruimste zin van het woord, niet alleen op 
menselijke activiteiten 
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Verschillen met de richtlijn zijn:  
- Er wordt verwezen naar "de instandhoudingsdoelstelling" en niet naar "de doel-

stelling van deze richtlijn". 
- Het vereiste  “voorzover die factoren een significant effect zouden kunnen 

hebben" is niet geimplementeerd en zodoende kan "elk effect" zijn bedoeld. 
- Het is dus onnodig om de mate van verslechtering te onderzoeken aangezien elk 

effect van verstoring/verslechtering voldoet. 
- De omschrijving van verslechtering van de "kwaliteit" van de habitats wijst op 

een beoordeling na monitoring, maar de zinsnede in de Nbw "die een verstorend 
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen" kan 
ook elke directe verstoring betekenen.  

- "De soorten waarvoor het gebied is aangewezen", komt niet overeen met die van 
de richtlijn (2.5.2).  

 
De leden 1 en 2 van artikel 6 zijn bedoeld heeft om algemene maatregelen in te stellen, 
terwijl de leden 3 en 4 voorzien in een procedure die slechts geldt voor plannen en pro-
jecten met mogelijk significante effecten. De toetsing zoals voorgeschreven in de richtlijn 
voor plannen en projecten wordt weliswaar ook geimplementeerd (artikelen 19 f, g, h en 
j) maar er wordt dus een extra stap tussen geschoven bestaande uit een omvangrijk 
vergunningenstelsel ter regulering van alle activiteiten d.m.v. een z.g. "verslechterings- 
en verstoringstoets. 
 
 
 
 
 

Corrigerende maatregelen 
Artikel 6, lid 2 biedt ook de mogelijkheid corrigerende maatregelen te nemen. Dit kan 
bijvoorbeeld nodig zijn indien voor een plan of project (lid 3) wel toestemming werd 
verleend maar naderhand toch sprake zou zijn van significante verslechtering of versto-
ring die zijn oorzaak vindt in die activiteit (monitoring). Ook m.b.t. bestaand gebruik kan 
zich hetzelfde voordoen. In dat geval dienen de nodige maatregelen getroffen te worden 
om een einde te maken aan de negatieve effecten. Artikel 19d van de Nbw biedt daarvoor 
geen mogelijkheid. Artikel 21 lijkt daarin wel te voorzien. 
 

Artikel 21 Met betrekking tot artikel 6, lid 2 bevat deze bepaling een soort vangnet-maatregel.  
Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel [TK 2001/2002, 28171, nr. 3] 

“...kan het zijn dat ondanks de maatregelen die ex. artikelen 19a (beheersplan) en 19b (ver-
gunning) zijn getroffen, de kwaliteit van de te beschermen natuurwaarden verdwijnen of voor 
die waarden verstorende effecten optreden.  
Mede gelet op artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn is het in dergelijke gevallen gewenst dat 
er eventueel tegen de wil van de eigenaar en gebruiker de benodigde maatregelen door de 
overheid worden getroffen. Dit artikel voorziet in die mogelijkheid. Het moge duidelijk zijn dat 
een dergelijk ingrijpen van de overheid in particuliere eigendommen met de nodige terug-
houdendheid moet worden betracht. Niet iedere aantasting, hoe klein ook wettigt overheids-
ingrijpen. Het moet gaan om betekenende inbreuken op de instandhoudingsdoelstellingen 
die in de betreffende gebieden gelden”. 
 

Het woord significant is hier - in tegenstelling tot artikel 19d - wel uit de richtlijn over-
genomen. Het artikel bevat zelf echter geen maatregelen. Aan bevoegde instanties wordt 
op grond van dit artikel de bevoegdheid verleend om maatregelen te nemen. Eigenaren en 
gebruikers in het gebied dienen deze maatregelen te gedogen.  
 

Om aan het vereiste van algemene beschermingsmaatregelen te voldoen, is in de Nbw gekozen voor 
een voorafgaande controle op alle activiteiten middels een vergunningstelsel 
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Verschillen tussen artikel 21 en de richtlijn 
VHR: de significantie moet getoetst worden aan de doelstelling van deze richtlijn. 

Nbw: verwijst naar "de doelstelling"; de nationale doelstellingen in de aanwijzings-
besluiten zijn niet gelijk aan die van de richtlijn. 

VHR: alle maatregelen dienen passend te zijn t.o.v. de doelstelling en dienen rekening te 
houden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale 
en lokale bijzonderheden 

Nbw: verwijst nergens naar artikel 2, lid 3 van de richtlijn. Wanneer, hoe en in 
welke mate moeten de provincies met deze vereisten rekening houden om te komen 
tot "passende" maatregelen?  

VHR: de mate van verslechtering dient vastgesteld te worden aan de hand van de staat 
van instandhouding zoals vermeld op het standaard gegevensformulier (beginsituatie). 

Nbw: Het standaardgegevensformulier is niet openbaar. 
VHR: de richtlijn bevat zeer uitgebreide definities om te bepalen wanneer sprake is van 
een gunstige of ongunstige staat van instandhouding. 

Nbw: criteria en definities ontbreken. 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Vergunningen in de Nbw 
 
Artikel 19d van de Nbw verbiedt het handelen zonder, of in strijd met een vergunning. 
De onderliggende procedure verloopt:  
1. Via de beheersplannen. De Provincie dient in het beheersplan van het betrokken ge-

bied  een lijst op te nemen van bestaande en toekomstige (voorziene) activiteiten die 
naar haar oordeel kunnen worden toegestaan. Hiervoor geldt een vrijstelling van de 
vergunningplicht. 

2. Via het algemene verbod van artikel 19d.:  Het is strafbaar handelingen te verrichten 
die schadelijk zouden kunnen zijn, zonder vergunning -  toestemming - vooraf.    

 
Wordt de activiteit niet toegestaan volgens de "positieve lijst" in het beheersplan of kan 
niet met zekerheid worden uitgesloten dat de activiteit gevolgen kan hebben in of voor 
het gebied, dan start een eerste onderzoek naar mogelijke effecten. 
Is er vervolgens sprake van wel een mogelijk negatief effect, maar zeker niet van een 
significant effect, dan dient wel een vergunningaanvraag te worden ingediend en volgt 
een "verslechterings- en verstoringstoets".  
 
Hier ligt het grote verschil met de richtlijn: wel een mogelijk negatief effect, maar 
zeker geen significant effect betekent dat de activiteit door kan gaan en dat geen 
verplichting geldt voor het doorlopen van een procedure!  
Zou van tevoren bekend zijn geweest dat zich een significante verslechtering of versto-
ring kan voordoen, dan hebben we immers te maken met een project of plan met signifi-
cant nadelige effecten waarvoor artikel 6 lid 3 geldt.  
 
Afhankelijk van de uitslag van de "verslechterings- en verstoringstoets" van de Nbw kan 
de vergunning (eventueel onder voorschriften of beperkingen) verleend worden maar ook 
geweigerd worden. Aan de hand van artikel 19d heeft de overheid dus de gelegenheid 
om: 

Door de wijze van implementatie in de Nbw heeft artikel 6, lid 2 een andere werking en uitvoering 
gekregen dan was bedoeld in de richtlijn 
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- elke activiteit te belemmeren en vooraf te mogen beoordelen,  
- bij negatieve, zeker niet-significante effecten de vergunning te weigeren  
- of beperkende voorschriften voor te schrijven bij geen of aanvaardbare 

verstoring. 
 
Door, in plaats van de in de richtlijn bedoelde algemene voorschriften, te kiezen voor een 
(onnodig) vergunningenstelsel, wordt daarmee voor belanghebbenden ook de mogelijk-
heid geschapen om tegen elk afzonderlijk besluit in beroep te gaan. 
 
 
 
 
 

Lasten voor de burger 
Volgens de Handreiking [7] is de aanvrager verantwoordelijk voor het leveren van de 
informatie over de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen (over de beschikbaarheid 
van die gegevens zie onder 4.3). Dit is geen automatisch gevolg van de richtlijn, want 
deze schrijft geen vergunningensysteem voor en vraagt niet om een zgn. verstorings- en 
verslechteringstoets. 
 
 
 
 

 
5.3 Voorzorg versus bescherming 

 
In de implementatie in de Nbw zijn de leden 2 en 3 van artikel 6 onder eenzelfde soort 
beoordelingsregime gebracht, waarbij lid 3 lijkt te zijn beschouwd als een lex specialis 
van lid 2. De leden 1 en 2 (algemene maatregelen) van artikel 6 moeten duidelijk worden 
onderscheiden van de leden 3 en 4 (toetsingsprocedure). Daarom is het belangrijk om 
hieraan apart aandacht te besteden. Een analyse van het onderscheid is door het Europese 
Hof van Justitie uitgebreid beschreven in het z.g. “Kokkelvisserij arrest” . 
 

5.3.1 Het kokkelvisserij arrest 
 
Hieronder volgt het antwoord van het EHvJ op de prejudiciele vragen van de Raad van 
State met betrekking tot de juiste interpretatie van de relatie tussen artikel 6, de leden 2 
en 3 [Arrest EHvJ, C-127/02, de punten 32 t/m 37]: 
 

Er zij op gewezen dat artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn, gelezen in samenhang met arti-
kel 7 van die richtlijn, de lidstaten ertoe verplicht passende maatregelen te treffen om ervoor 
te zorgen dat de habitats in de SBZ niet verslechteren en dat er geen storende factoren van 
betekenis optreden voor de soorten waarvoor die zones zijn aangewezen. 

 
Artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn bepaalt dat de bevoegde nationale autoriteiten voor een 
plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, 
maar significante gevolgen kan hebben voor het gebied, pas toestemming verlenen nadat zij 
door middel van een passende beoordeling van de gevolgen van het plan of het project voor 
het gebied de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het gebied 
niet zal aantasten.  

 
Met laatstgenoemde bepaling wordt dus een procedure ingevoerd die is bedoeld om door 
middel van voorafgaande controle te garanderen dat voor een plan of project dat niet direct 

Activiteiten die geen kans geven op significant nadelige effecten behoeven volgens de richtlijn geen 
beoordeling vooraf en kunnen gewoon doorgang vinden  

De verslechterings- en verstoringstoets uit de Nbw treedt pas in werking na de definitieve aanwijzing 
van de SBZ’s 
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verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar dat voor het gebied 
significante gevolgen kan hebben, alleen toestemming wordt verleend voorzover het de 
natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast. 

 
Het feit dat voor een plan of project toestemming is verleend volgens de procedure van arti-
kel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn, maakt het overbodig dat voor de in het plan of project 
bedoelde ingreep in het beschermde gebied tegelijkertijd de algemene beschermingsnorm 
van artikel 6, lid 2, wordt toegepast. 

 
De toestemming die krachtens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn voor een plan of project 
is verleend, veronderstelt immers noodzakelijkerwijs dat het wordt beschouwd als een plan 
of project dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet aantast, en bijgevolg 
ook geen verslechtering of verstoring van betekenis zal meebrengen in de zin van artikel 6, 
lid 2. 

 
Niettemin valt niet uit te sluiten dat het plan of project, ook als dat niet te wijten is aan fouten 
van de bevoegde nationale autoriteiten, naderhand toch een verslechtering of verstoring 
blijkt mee te brengen. In die omstandigheden maakt de toepassing van artikel 6, lid 2, van 
de habitatrichtlijn het mogelijk te voldoen aan het hoofddoel, behoud en bescherming van de 
kwaliteit van het milieu, met inbegrip van instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, zoals in de eerste overweging van de considerans van die richtlijn 
wordt beschreven. 

 
Artikel 6, lid 3, bevat dus een verplichte procedure om een voorafgaande passende beoor-
deling te maken van elk project dat significante gevolgen kan hebben voor het gebied, 
terwijl artikel 6, lid 2, een algemene beschermingsnorm oplegt, die erin bestaat verslech-
teringen van de habitats of verstoringen van betekenis voor de soorten te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit verschil in werking wordt ook duidelijk aangegeven in Beheer van Natura 2000 
gebieden [3], blz.24: 

De werkingssfeer van artikel 6, lid 2 is ruimer dan die van de leden 3 en 4, die 
uitsluitend betrekking hebben op plannen en projecten waarvoor een vergunning is 
vereist. Artikel 6, lid 2 echter, is eveneens van toepassing op de uitoefening van 
activiteiten waarvoor niet noodzakelijk een voorafgaande toestemming is vereist, 
zoals landbouw of visserij.  

 
Naast bestaand gebruik worden hier genoemd toevallige gebeurtenissen als overstro-
mingen, risico-beperking (preventieve maatregelen) bij natuurrampen etc. dus zowel 
menselijke als niet-menselijke activiteiten. Het kan bijvoorbeeld ook de effecten betref-
fen van de aanwezigheid  van andere dan inheemse dieren. 
Deze gebeurtenissen kunnen meestal niet en hoeven ook niet vooraf getoetst te worden 
maar vragen om algemene beschermingsvoorschriften in het gebied die preventief gelden 
of die bij dreigende verslechtering of wezenlijke verstoring ingezet kunnen worden. De 
werking van lid 2 blijkt duidelijk uit het feit dat deze bepaling gezien moet worden in 
samenhang met artikel 11 (monitoring) [3] De vergelijking van door monitoring 
verkregen gegevens met die op het standaardgegevensformulier over de destijds al dan 
niet gunstige staat van instandhouding, moet de informatie opleveren over eventuele 

Artikel 6, lid 2 vraagt NIET om een vergunningstelsel waarbij alle activiteiten individueel vooraf 
gecontroleerd worden alvorens deze doorgang kunnen vinden 

Artikel 6, lid 3 voorziet wel in een toetsingsprocedure maar uitsluitend indien significante effecten te 
verwachten zijn 
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verslechtering of verstoring en leidt al dan niet tot aanpassing van de maatregelen in dat 
gebied. 
 
Onbegrijpelijk is in dit verband dat steeds gevraagd wordt om definities van begrippen 
zoals "plan of project of significant". Deze zijn in de jurisprudentie van het EHvJ en in de 
uitleg van de Commissie in voldoende mate te vinden.  
Ook onbegrijpelijk is dat in Nederland steeds gevraagd wordt naar een evaluatie van de 
richtlijn omdat deze "te zwaar", "onuitvoerbaar" en "te streng" zou zijn, daar waar juist de 
Nederlandse implementatie wordt uitgebreid met extra procedures en doelstellingen. 
  

5.3.2 Bestaand gebruik 
 
De term “bestaand gebruik” komt in de richtlijn niet voor. Desondanks is over dit onder-
werp veel discussie in Nederland. In eerste instantie werd er steeds vanuit gegaan dat het 
bestaande gebruik in een SBZ normaal doorgang zou kunnen vinden. Op grond van het 
"Kokkelvisserij-arrest" wordt echter beweerd dat alle bestaande gebruik getoetst zou 
moeten worden. Dit blijkt niet uit het arrest. 
 
Men moet zich realiseren dat het gaat om gebieden waar mensen wonen en werken. De 
richtlijn was destijds zo progressief omdat integratie van natuurbescherming en mense-
lijke activiteiten werd nagestreefd. Men wilde af van het ouderwetse idee van natuur-
gebieden als reservaten. Bedoeling was om zo groot mogelijke gebieden te begrenzen 
waar dorpen, havens, bedrijventerreinen etc. binnen konden vallen en die behalve de 
functie van natuurbescherming ook andere functies zoals wonen, werken, recreatie, 
visserij en landbouw zouden omvatten. Er was in dit concept  al rekening mee gehouden 
dat er bestaande activiteiten zouden zijn in het gebied. Bij de aanmelding dienden op het 
standaardgegevensformulier danook alle activiteiten, die effecten zouden kunnen hebben 
op de te beschermen doelen, te worden vermeld.  
 
Vreemd is daarom dat in de Handreiking Beheerplannen [7] te lezen is hoe alle bestaande 
gebruik thans, zo concreet mogelijk, beschreven zal gaan worden bij het opstellen van de 
beheersplannen: Daarbij wordt opgemerkt: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Is beoordeling van bestaand gebruik nodig op grond van het Kokkelvisserij-arrest? 
In dit arrest geeft het EHvJ allereerst een bevestigend antwoord op de vraag of de mecha-
nische kokkelvisserij valt onder het begrip "project". Hieruit volgt dat een "project" valt 
onder de verplichting (lid 3) om een passende beoordeling te maken, tenminste indien de 
kans op significante effecten aanwezig is. In Nederland werd ervan uitgegaan dat een 
passende beoordeling niet nodig was aangezien het hier een reeds jarenlang bestaande 
activiteit betrof en dus geen 'nieuw' project, maar weliswaar één waarvoor jaarlijks een 
nieuwe vergunning nodig is.  
 

 
Op deze wijze krijgen belanghebbenden inzicht in de 
schadelijkheid van het bestaand gebruik voor de 
instandhoudingsdoelstellingen in het gebied en 
daarmee meer duidelijkheid over de vraag of de 
wijze waarop zij het gebied gebruiken, vanuit natuur-
belang gezien, doorgang kan blijven vinden. 
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Het Hof concludeert echter, dat het feit dat deze activiteit al vele jaren periodiek wordt 
uitgeoefend er niet aan in de weg staat dat zij bij elke aanvraag kan worden beschouwd 
als een apart plan of project in de zin van de habitatrichtlijn. Los van het type vergunning 
is bepalend dat hier sprake is van een van jaar tot jaar verschillend "project". Niet 
relevant is dat het een bestaande activiteit betreft. 
 
Belangrijk is natuurlijk wel dat er een moment moet zijn waarop beoordeeld kan worden 
of sprake is van een project, en of dit wellicht significante effecten heeft. In de conclusie 
van de advocaat-generaal bij dit arrest valt te lezen dat,  

“evenals andere milieurichtlijnen, ook de habitatrichtlijn ervan uitgaat 
dat voor bepaalde projecten en plannen een vergunning van overheids-
wege reeds vereist is”.  

Dit is dan het moment om, zonodig, een passende beoordeling te maken. Praktisch alle 
plannen en projecten die significante effecten zouden kunnen hebben zijn op enigerlei 
wijze ook in Nederland wel vergunningplichtig (bouwvergunning, milieuvergunning, 
etc).  
Echter, omgekeerd kan niet worden gesteld dat alle projecten en plannen altijd vergun-
ningplichtig zijn. Projecten van enige impact die niet reeds anderszins vergunning-
plichtig zijn, zijn echter nauwelijks te bedenken. 
 
 
 
 
 

Beoordeling van de Nederlandse situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Voorzorgsmaatregelen - de ”passende beoordeling” 

 
Voorzorgsmaatregelen zijn vanuit artikel 6, lid 3 (zie 2.5.3) geimplementeerd in artikel 
19f  van de Nbw (zie 3.3 "passende beoordeling"). 

“De leden 3 en 4 van artikel 6 voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten 
aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 
2000 gebied. Deze structuur toont aan dat er dus een onderscheid is tussen artikel 6 leden 1 
en 2, waar een algemene regeling wordt omschreven en artikel 6 leden 3 en 4, waar een 
procedure wordt omschreven die in specifieke omstandigheden van toepassing is”. 

en: 
"De bepalingen van artikel 6, leden 3 en 4, vormen een soort kader voor de ontwikkeling 
van projecten: zij omschrijven de omstandigheden waarin plannen en projecten met 
negatieve effecten al dan niet mogen worden toegestaan"[3]  

 

Uit het Kokkelvisserij-arrest kan niet worden geconcludeerd dat alle bestaande gebruik (in Europa!) 
moet worden getoetst 

De behoefte en de noodzaak om alle bestaand gebruik te beoordelen, komt voort uit 
de (onjuiste) implementatie van artikel 6, de leden 2 en 3 in de Nbw. Het verschil 
tussen deze leden bestaat erin dat lid 3 betrekking heeft op plannen en projecten, 
terwijl lid 2 een algemene verplichting inhoudt om verslechteringen en significante 
gevolgen door gebeurtenissen te voorkomen.  
 
Lid 2 betreft activiteiten waarvoor geen voorafgaande toestemming vereist is.  
 
Lid 3 is in elk geval geen lex specialis ten opzichte van lid 2 zoals Nederland er wel 
van maak.  
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Passende beoordeling 
Vaak wordt de VHR-toetsing vergeleken met de milieueffectrapportage. Volgens de 
interpretatie van de Commissie gaat deze vergelijking slechts gedeeltelijk op omdat 
weliswaar de methodiek van de MER kan worden toegepast maar de VHR-beoordeling 
betreft uitsluitend de consequenties van een plan of project voor het gebied, beschouwd 
in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied (alleen de ecologische 
gevolgen dus) (zie 5.3.2, lasten voor de burger). 
 
In de Nbw artikel 19f, lid 2 wordt gesteld dat de VHR-beoordeling deel kan uitmaken van 
de milieueffectrapportage. De habitatrichtlijn vraagt om een toetsing uitsluitend op de 
ecologische gevolgen en toegespitst op de doelstellingen van die richtlijn.Dit vraagt om 
een aparte beoordeling en om ecologisch/biologisch specialisme. 
 
In zaak C-441/03 merkt het HvJ op dat zo'n passende beoordeling geen louter formeel 
onderzoek is , maar dat zij een grondige analyse beoogt, op het niveau van de in artikel 6 
genoemde doelstellingen van instandhouding van het betrokken gebied. Deze analyse 
dient zo zorgvuldig te gebeuren dat de conclusies een onderzoek door experten en 
wetenschappelijke analyse kunnen doorstaan [3]. 
 
 
 
 

5.4.1 Projecten, plannen en andere handelingen 
 
Wat het eerst in het oog loopt bij de Nederlandse implementatie is dat "plannen en pro-
jecten" zowel in artikel 19d als 19f vervangen is door "projecten of andere handelin-
gen". In de Algemene Handreiking Nbw 1998 wordt dit verschil als volgt verklaard: 

"Door de ruime uitleg van 'project' valt hier bij elke handeling onder. Het in de wet gemaakte 
onderscheid tussen projecten en andere handelingen is daarmee van minder belang: bijv. 
het aanleggen van een weg, het bouwen van een stal of de verwezenlijking van een 
kartbaan - het zijn allemaal handelingen die eveneens een project zijn, omdat het om 
ingrepen gaat in het natuurlijke milieu of landschap." 

 
Hier wordt dus eigenlijk uitgelegd dat bij deze voorbeelden volstaan had kunnen worden 
met het begrip "project" uit de richtlijn. Andersom geredeneerd kan niet beweerd worden 
dat elke handeling ook tevens altijd een project is (wandelen, fietsen, varen, barbecuen 
etc.). Hier lijkt geen sprake van onjuiste implementatie maar hier lopen de bedoelingen 
van Europa en die van Nederland blijkbaar uiteen getuige het gestelde in de Memorie van 
Toelichting [TK 28 173, nr. 3] 

"Gelet op artikel 6, derde lid van de habitatrichtlijn wordt daarom voorgesteld te kiezen voor 
de duiding van deze activiteiten als plannen of projecten. Indien hiermee echter zou worden 
volstaan zou het licht kunnen voorkomen dat er een gat in de bescherming valt doordat niet 
alle activiteiten zich in die duiding laten begrijpen. Daarom wordt voorgesteld te bepalen dat 
ook het verrichten van andere handelingen onder het verbod (van artikel 19d) valt" 

 
 
 
 
 
Wat verstaan moet worden onder 'elk plan of project' is inmiddels duidelijk begrensd 
door de arresten van het EHvJ. Bovendien is de interpretatie van het EHvJ van bepaalde 
begrippen van artikel 6, leden 3 en 4 (de mogelijkheid van significante gevolgen, 

In de Nbw wordt de passende beoordeling van projecten opgedragen aan de initiatiefnemer 

Er is bij de implementatie van artikel 6, lid 3 bewust gekozen voor een uitbreiding van de procedure 
van de richtlijn 
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'passende beoordeling' etc.) bindend voor de hele Gemeenschap, wat een uniforme 
aanpak door de lidstaten vergemakkelijkt (uitspraak Commissaris Dimas, 19-06-2006). 
In de Nbw is bewust niet gekozen voor aansluiting bij deze uniforme aanpak. Ook al niet 
door in alle gevallen te willen toetsen terwijl de richtlijn alleen verplicht tot een beoorde-
ling zodra een plan of project significante gevolgen kan hebben.De significantie van 
effecten (zie 2.5.3)wordt vastgesteld in het licht van de specifieke bijzonderheden van het 
gebied. Het EHvJ zegt hierover: 

Een plan of project dat de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied in gevaar 
dreigt te brengen, moet noodzakelijkerwijs worden beschouwd als een plan of project dat 
significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied. 

 
 
 
 
 
 
In de Nederlandse implementatie zijn “plannen” opgenomen in een apart artikel, 19j. 
Volgens de interpretatie van de Commissie  [Beheer, 3] moeten hieronder ruimtelijke 
ordenings- en sectorale plannen worden verstaan (vervoersnetwerken, plannen inzake 
waterbeheer etc.) In Nederland is aansluiting gezocht bij de Algemene Wet Bestuursrecht 
(Awb) 
Volgens de uitleg in de Handreiking Nbw 1998 is "onomstreden dat plannen die als be-
sluit in de zin van de Awb kunnen worden aangemerkt, hieronder kunnen vallen, zeker 
als zij dienen als toetsingskader voor concrete besluiten van bestuursorganen". 
 

De conclusie uit de beoordeling 
Het bestuursorgaan moet d.m.v. de beoordeling de zekerheid verkrijgen dat het project de 
"natuurlijke kenmerken" van het gebied niet zal aantasten (2.5.3 de natuurlijke kenmer-
ken van een gebied). Dit toetsingscriterium vloeit voort uit het voorzorgsbeginsel (2.5.3) 
Er dienen dus twee stappen te worden uitgevoerd:  

1. eerst kijken naar het standaardgegevensformulier, 
2. vervolgens naar de hieruit voortvloeiende instandhoudingsdoelstellingen van het 

gebied 
Toestemming voor een project kan alleen worden verleend wanneer de bevoegde 
autoriteit uit de passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de "natuurlijke 
kenmerken van het gebied" niet worden aangetast. (2.5.3). Het betreft dus niet de 
zekerheid dat de activiteiten geen effecten zullen hebben, maar de zekerheid dat die 
effecten niet de "natuurlijke kenmerken" - in de zin van de richtlijn - zullen aantasten, 
hetgeen per definitie significant zou zijn. 
 
De natuurlijke kenmerken betreffen alleen de ecologische functies. De beoordeling 
dient zich toe te spitsen - en zich tevens te beperken tot - de instandhoudingsdoel-
stellingen voor het gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien de activiteiten maar beperkte gevolgen hebben, is een dergelijke passende 
beoordeling niet nodig 

 
Commissaris Dimas (19-06-2006) in verband met de mosselkwekerij in Nederland  

Toestemming voor doorgang van een project betreft NIET DE ZEKERHEID dat er geen effecten zullen 
zijn, maar dat die effecten de natuurlijke kenmerken NIET SIGNIFICANT zullen aantasten 
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5.4.2 Openbaar belang 
 
Toestemming voor een project kan alleen worden verleend wanneer de bevoegde 
autoriteit uit de passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat de "natuurlijke 
kenmerken van het gebied" niet worden aangetast. Artikel 6, lid 4 (2.5.4) voorziet in de 
uitzonderingsmogelijkheid op deze hoofdregel (5.5) teneinde bij een negatieve conclusie 
uit de passende beoordeling, een project toch doorgang te laten vinden. Juist omdat dit 
een uitzondering betreft, moet deze bepaling op restrictieve wijze worden toegepast en 
kan men zich daarop alleen beroepen wanneer aan alle gestelde voorwaarden wordt 
voldaan (2.5.4). Hoewel het artikel in de Nbw is opgenomen (19g en 19h) ontbreekt de - 
belangrijke - procedure (het stappenplan) in de Nbw. 
 
Betreft de negatieve uitkomst van de passende beoordeling een gebied dat is aangewezen 
vanwege een prioritair type habitat of een prioritaire soort, dan is doorgang van een 
project uitsluitend toegestaan op grond van argumenten die verband houden met de 
menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten, dan wel, na instemming van de Commissie, om andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang (dit is de omschrijving van artikel 6, lid 4, 2e alinea).  
 
In de interpretatie van de Commissie [3] wordt de werking van deze bepaling als volgt 
nader genuanceerd: 

Gesteld kan worden dat plannen en projecten die: 
a. absoluut geen gevolgen hebben voor prioritaire habitats en soorten; dan wel 
b. uitsluitend gevolgen hebben voor habitats of soorten waarmee bij de selectie van 

het gebied geen rekening werd gehouden (de categorie "aanwezig maar ver-
waarloosbaar" in het standaardgegevensformulier) 

de facto geen aanleiding vormen voor de toepassing van deze alinea op een gebied. 
 
De Nbw neemt de nuancering niet over en houdt geen rekening met de vraag of de 
prioritaire habitats of soorten werkelijk worden aangetast 

 
 

5.5  Rechtsgevolgen 
 

5.5.1 Beschikbaarheid van gebiedsgegevens 
 
Burgers en bedrijven die nu geconfronteerd worden met een aanwijzingsbesluit of later 
met de gevolgen daarvan, dienen de afwegingen die geleid hebben tot de aanwijzing en 
de daarvoor gebruikte wetenschappelijke gegevens c.q. gebruikte criteria eenvoudig per 
gebied te  kunnen raadplegen, zowel ten behoeve van een eventuele bezwaar- of beroeps-
procedure als later indien bijvoorbeeld een passende beoordeling nodig is. Dergelijke 
informatie blijkt echter zeer moeilijk te verkrijgen. Er is slechts een website van de 
overheid te raadplegen waarop zeer algemene en niet-verifieerbare informatie te vinden 
is, terwijl niet duidelijk is of en hoe de overheid van deze gegevens gebruik heeft 
gemaakt.  
 
Informatie over habitattypen is  toegankelijk via de website van het Ministerie van LNV. 
Informatie over soorten kan via het Natuurloket worden gevonden, maar beperkt zich tot 
aantallen soorten per soortgroep (dus b.v.: zes vogelsoorten van Vogelrichtlijn bijlage I in 
km-hok 115461). Meer gedetailleerde gegevens kunnen uitsluitend tegen betaling en 
onder voorwaarden worden verkregen. Aanvragen hiertoe bij het Natuurloket verlopen 
d.m.v. een  contract  met beperkende voorwaarden, dienen te worden gemotiveerd, er 
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dient een doel opgegeven te worden en het uiteindelijke gebruik van de gegevens dient 
te worden verantwoord. Verstrekking van gegevens kan worden geweigerd. Het 
Natuurloket zelf is afhankelijk van gegevensbeherende instanties die op hun beurt niet 
altijd vrij over gegevens kunnen beschikken. Zo is het mogelijk dat b.v. FLORON 
(Stichting Flora Onderzoek Nederland) als beheerder van plantengegevens onder het 
Natuurloket, niet vrij kan beschikken over floristische gegevens die in opdracht van 
terreinbeherende organisaties zijn verzameld. In dit verband dient te worden opgemerkt 
dat er vaak sprake is van inventarisaties of tellingen door vrijwilligers van natuur-
beschermingsorganisaties waarbij men vraagtekens kan plaatsen omtrent deskundigheid, 
onafhankelijkheid en verifieerbaarheid. 
 
Tegen een besluit tot aanwijzing is beroep mogelijk. Vraag is echter aan de hand waarvan 
de rechter moet onderzoeken of de Minister in redelijkheid tot dit besluit kon komen. Er 
is geen informatie beschikbaar waaruit blijkt of de criteria van bijlage III van de richtlijn 
zijn toegepast en op basis van welke overwegingen een gebied door Nederland is 
voorgesteld als SBZ. Controleert de rechter de Europese eis van wetenschappelijke 
onderbouwing (niet geimplementeerd in de nationale wet) of beperkt hij zich tot een 
oordeel of "voldoende" onderzocht is?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.2 Rechtsgevolgen voor eigenaren en gebruikers 
 
In 83% van de in ons land aanwezige VHR-gebieden is sprake van particulier grondbezit. 
Het VHR-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is 2.060 hectare groot. Ongeveer de 
helft van dit gebied is eigendom van één natuurbeschermingsorganisatie, terwijl de ande-
re helft in eigendom is bij circa 500 particulieren. 
 
De Nbw kent diverse artikelen (20, 21 en 22, zie paragraaf 3.4) die gevolgen hebben voor 
eigenaren en gebruikers en die de overheid de bevoegdheid verlenen om eventueel in te 
grijpen in het (exclusieve) recht op gebruik van de grond en water. De eigenaren en ge-
bruikers worden  verplicht om het treffen van dergelijke maatregelen te gedogen. Onder 
de te treffen maatregelen hoort ook het eventueel afsluiten van de (openbare) toegang tot 
het gebied. Deze artikelen zijn nog afkomstig uit de 'oude' Natuurbeschermingswet en 
zijn nu mede van toepassing verklaard op eigenaren en gebruikers in VHR-gebieden. 
 
 
 
 

De bepalingen in de Nbw met betrekking tot eigendom volgen niet uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen  

Het is de vraag in hoeverre inzicht bestaat in de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de beschik-
bare gegevens  

Biologische gegevens welke noodzakelijk zijn voor bezwaarschriften en beroepsprocedures, alsmede 
voor de onderbouwing van vergunningaanvragen zijn niet openbaar beschikbaar en kunnen 
uitsluitend tegen betaling en onder beperkende voorwaarden worden verkregen 

Het essentiele standaardgegevensformulier met aanmeldingsgegevens van de gebieden is niet open-
baar beschikbaar  
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Uit de parlementaire stukken blijkt het voornemen om bestaande bebouwing (met inbe-
grip van tuinen en erven) en verhardingen (zoals wegen) geen deel te laten uitmaken van 
de SBZ. Dit is op z'n minst vreemd. Ecologisch gezien vormt het gehele gebied immers 
een eenheid en mag aangenomen worden dat ook de particuliere percelen daar integre-
rend deel van uitmaken. Enige wettelijke zekerheid dat huizen, tuinen en wegen buiten de 
toepassing van de maatregelen zouden vallen, is in de Nbw zelf niet te vinden. In de kaar-
ten van het gebied is een kadertje opgenomen met daarin deze “uitzonderingstekst”. De 
vraag is in hoeverre daar rechten aan ontleend kunnen worden en vooral welke rechten. 
De richtlijn kent immers de 'externe werking': elke activiteit op deze percelen, kan gevol-
gen hebben op de omgeving, dus ook wanneer huis en tuin zelf zijn uitgesloten. 
 
 
 
 

Vergunningen 
Voor elke activiteit (handelingen) die niet is vrijgesteld in het beheersplan, dient een 
Nbw-vergunning te worden aangevraagd waarbij de aanvrager zelf onderzoek moet 
(laten) doen naar de effecten van de voorgenomen activiteit op de doelstellingen van het 
gebied. Dit is niet eenmalig want het kappen van een boom, het bouwen van een serre, 
het organiseren van een fietstocht of kanowedstrijd, zijn activiteiten die zeer verschillen-
de effecten kunnen hebben. Steeds opnieuw moeten deze beoordeeld worden en is een 
andere Nbw-vergunning (naast b.v. de kapvergunning of de bouwvergunning) nodig. 
Vervolgens moet er rekening mee worden gehouden dat elke verleende vergun-ning 
door belanghebbenden kan worden aangevochten. 
 
Een vergunningensysteem zoals door de Nbw is voorgeschreven mist proportionaliteit en 
zal alle maatschappelijke ontwikkelingen in een gebied frustreren. Een dergelijke omzet-
ting van de richtlijnen in nationale wetgeving (nee-tenzij-principe) leidt zeker niet tot 
verwezenlijking van het doel van de richtlijn zoals omschreven in de derde overweging 
van de richtlijn. 
 
 
 
 
 
 

Schade Artikel 31 van de Nbw. bevat een bepaling inzake mogelijke schadevergoeding. Over de 
rechtsgevolgen die samenhangen met eventuele schade voor betrokken grondeigenaren 
en gebruikers wordt in de Memorie van Toelichting opgemerkt:  

"Over het algemeen kan gesteld worden dat zich eventuele schade eerst 
voordoet wanneer voornemens bestaan het bestaande gebruik of beheer te 
wijzigen. Niettemin kan niet voorbij worden gegaan aan de situatie dat 
schade ontstaat als gevolg van de aanwijzing van een gebied op grond 
van artikel 10a als zodanig". 
 

Schade kan zich voordoen door verschillende oorzaken: 
-  schade als gevolg van extra kosten voor onderzoek en vergunningprocedures, 
-  schade als gevolg van de beperkingen van gebruik en uitbreiding, dus wanneer 

nieuwe ontwikkelingen niet meer kunnen worden vergund, 
-  schade door de aanwijzing zelf als gevolg van waardevermindering. 

 

De richtlijn maakt een uitzondering van percelen niet expliciet mogelijk 

De richtlijn vraagt niet om vergunningen maar bevat een voorzorgsmaatregel die eruit bestaat dat 
projecten en plannen (waarvoor in de meeste gevallen toch al een MER-rapportage is vereist) beoor-
deeld moeten worden bij kans op significante effecten 
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Het eerste schadegevolg spreekt voor zich. Het tweede ontstaat inderdaad pas wanneer 
vergunningen moeten worden aangevraagd voor bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijf. 
Indien blijkt dat uitbreiding of wijziging in de toekomst niet meer kan worden toegestaan, 
kan een bedrijf geen kant meer op. Beëindiging of verplaatsing van het bedrijf is dan de 
enige optie. Dit betekent dus in feite koude sanering. De onteigeningswet biedt nog de 
mogelijkheid om te onteigenen "in het belang der natuurbescherming". De Minister 
beschouwt dit echter als "een laatste redmiddel”(TK 28 171, nr. 49). 
 
Het derde gevolg laat zich al eerder voelen als waardevermindering door de aanwijzing 
zelf. De VHR-gebieden worden door de Minister bij definitieve aanwijzing ingeschreven 
in de openbare registers (artikel 40 Nbw). Aangenomen mag worden dat percelen van 
particulieren hierbij niet worden ontzien omdat anders in Nieuwkoop bijvoorbeeld slechts 
de helft van het beschermde gebied zou worden ingeschreven. 
 
Men kan zich afvragen wat de waarde na aanwijzing nog is van alle onroerend goed en 
van bedrijven wanneer blijkt dat deze moeizaam of zelfs niet meer verkoopbaar zouden 
zijn. Immers, een startende ondernemer of een zich verplaatsend bedrijf zal zich niet in de 
buurt van en zeker niet in een gebied met de bestemming "natuurgebied", met daarop 
tevens een SBZ-status, willen vestigen omdat vooraf bekend is dat gebruik alleen onder 
voorwaarden is toegestaan en, in verband met de daar geldende natuurwaarden en doelen, 
activiteiten en uitbreiding zeer beperkt mogelijk zijn.  
De kreet "veel kan, maar niet alles" uit het voorwoord van de Algemene Handreiking 
Nbw 1998, gaat weliswaar op voor de richtlijn, maar zeker niet voor de Nederlandse 
omzetting en uitvoering daarvan volgens de Nbw. 
 
Tegen het aanwijzingsbesluit waarin het gebied definitief wordt aangemerkt als SBZ, 
kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (artikel 39 Nbw). Indien sprake is van schade, die een rechtstreeks gevolg 
is van de aanwijzing, dient een verzoek tot vergoeding direkt, van het begin van deze 
procedure af, te worden meegenomen. 
Voor een eventuele schadeclaim ten gevolge van het wel of niet verlenen van vergunnin-
gen op later tijdstip (dus pas wanneer dit zich voordoet!) kan men zich te wenden tot de 
vergunningverlenende instantie, meestal Gedeputeerde Staten. 
 
 
 
   
 
   
 

 
 

Zowel de circa 500 particuliere grondeigenaren als de in het gebied gevestigde bedrijven hebben tot 
op de dag van vandaag geen aanschrijving gehad omtrent de aanwijzing en de begrenzing en 
daarmee ook niet over de gevolgen van de aanwijzing voor hun eigendommen of het gebruik daarvan



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
               Biologische analyse     Hoofdstuk 6  De gebiedsaanwijzing 

 
 
 
 
 

54

6 De gebiedsaanwijzing 
 
Het concept Gebiedsdocument verwoordt instandhoudingsdoelen op verschillend niveau: 
algemene doelen op het niveau van Natura 2000 als geheel (zie 4.1.3), kernopgaven voor 
het Natura 2000 Landschap Meren en Moerassen en tenslotte gedetailleerde instandhou-
dingsdoelstellingen per habitattype (hfdstk 8) en soort (hfdstk 9). 

 
Kernopgaven 

Het Natura 2000 Doelendocument verenigt alles wat min of meer nat zoetwater is en niet 
stroomt in het Natura 2000 Landschap Meren en Moerassen. Daarbinnen worden kern-
opgaven geformuleerd (4.01 t/m 4.16) waarvan in de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck 
het volgende viertal van toepassing wordt verklaard. De grijs gedrukte soorten horen ook 
bij de landelijke kernopgaven maar zijn in Nieuwkoop niet geselecteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kernopgaven zijn prachtige doelstellingen binnen een landelijk streven naar veel 
natuurlijke habitats en veel soorten. Ze geven echter geen uitvoering aan de vereisten van 
de habitat- en vogelrichtlijnen, waarbij het noodzakelijk is om op basis van ecologische 
criteria te bepalen welke soorten of habitats in een gebied geselecteerd kunnen worden, 
en die vervolgens onder een beschermings- en of herstel-regime kunnen worden gebracht.  
 
 
 
 
 
 
Opmerkelijk is dat de absolute randvoorwaarde voor het bestaan of realisatie van de 
binnen de kernopgaven geformuleerde doelstellingen, namelijk de aanwezigheid van 
grote oppervlakten rietland, niet alleen volledig wordt genegeerd bij de doelstellingen 

4.08 Evenwichtig systeem: Herstel evenwichtig systeem (waterkwaliteit, 
waterkwantiteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor 
kranswierwateren 3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
3150, en vissen zoals o.a. bittervoorn, kleine modderkruiper, grote
modderkruiper, zwarte stern, platte schijfhoorn, en insecten, zoals 
groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel en gestreepte waterroof-
kever. 

 
4.09 Compleetheid in ruimte en tijd: Alle successiestadia laagveenverlanding 

in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en trilvenen 7140, met 
onder meer groenknolorchis, grote vuurvlinder en vochtige heiden (laag-
veengebied) 4010B, hoogveenbossen 91D0, blauwgraslanden 6410 en 
galigaan-moerassen *7210, in samenhang met gemeenschappen van 
open water. 
 

4.12 Overjarig riet: Herstel grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, 
inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan 
verdroging voor rietmoerasvogels, zoals roerdomp, grote karekiet, snor, 
purperreiger en voor de noordse woelmuis. 
 

4.15 Vochtige graslanden: Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming 
blauwgraslanden 6410, glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote 
vossenstaart) 6510_B, met name kievitsbloem-hooilanden, mede als 
leefgebied van de kemphaan en watersnip. 

De kernopgaven zoals geformuleerd onder het Natura 2000 Landschap Meren en Moerassen geven 
geen uivoering aan de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
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voor het gebied, maar zoals al eerder is aangegeven niet is vermeld op het Standaard-
gegevensformulier. 
 
Rietsnijden en veenmos oogsten (“mos trekken”) bevriest als het ware de successie van 
laagveenverlanding op een dynamische manier. In Nieuwkoop is geen sprake van 
“natuur”, het is cultuurland: veenweiden, rietmoeras en viswater. De rietcultuur, en niet 
het natuurbeheer van de afgelopen decennia, heeft gezorgd voor een verbazingwekkende 
rijkdom aan hogere planten (meer dan 400 soorten) en lagere planten zoals mossen (meer 
dan 100 soorten). Daarvan blijft mogelijk slecht een fractie over als het cultuur(riet)land 
buiten gebruik zou worden gesteld. 
 
Het is een (veel gehoorde) misvatting dat binnen Natura 2000 geen plaats zou zijn voor 
agrarische activiteiten. De Europese Commissie is hierover in haar stellingname zeer 
nadrukkelijk getuige het volgende citaat uit Beheer van Natura 2000 gebieden [3] 
  
 
 
 
 
 
 
Verschillende aspecten van de kernopgaven zijn terug te vinden in de instandhoudings-
doelstellingen voor de individuele habitattypen en soorten. Het realiseren van deze 
doelstellingen zal zeer sterk afhangen van de mogelijkheid om op afzienbare termijn de 
waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Ondanks een met een Europese LIFE subsidie 
gesteund waterverbeteringsproject heeft het gevoerde beheer in het gebied niet kunnen 
voorkomen dat de waterkwaliteit sterk is achteruit gegaan.  
 
 
 
 

 

In Nieuwkoop is geen sprake van “natuur”, maar van cultuurland: veenweiden, rietmoeras en viswa-
ter. Sommige “natuurlijke habitattypen” kunnen zich daarin zelfstandig handhaven, anderen alleen 
door cultivatie 

“Op te merken valt dat activiteiten met gunstige of neutrale ecologische effecten 
reeds plaats kunnen vinden in het kader van Artikel 6, leden 1 en 2 (algemene 
beschermingsmaatregelen) bijv. traditionele landbouwpraktijken die voor het 
voortbestaan van bepaalde typen van habitats en soorten noodzakelijk zijn”. 
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7 Validiteit en beschikbaarheid van gegevens 
 
Het is van groot belang dat de publiekelijk beschikbare gegevens over habitats en soorten 
van voldoende (wetenschappelijke) kwaliteit zijn om beoordeling van de aanwijzing van 
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden mogelijk te maken, alsmede de mogelijkheid te bie-
den om zienswijzen en eventueel bezwaarschriften in te dienen aangaande beslissingen 
van de overheid. De volgende paragrafen behandelen verschillende aspecten van de 
biologische validiteit van de gegevens.  
 

7.1 Habitattypen - de landelijke vegetatie databank 
 

Aan de hand van de in de landelijke vegetatie databank aanwezige gegevens voor de 
Nieuwkoopse Plassen is de validiteit daarvan op een aantal manieren onderzocht. 
 
In de eerste plaats is gekeken naar de verdeling van de vegetatieopnamen in de tijd. De 
database bevat gegevens die over een lange reeks van jaren zijn verzameld - zo zijn er 
zelfs gegevens in opgenomen welke dateren uit de 30-tiger en 40-tiger jaren van de 
vorige eeuw. Dergelijke gedateerde gegevens behoren vanzelfsprekend niet worden 
gebruikt bij de selectie en aanwijzing van habitatrichtlijn gebieden. 
 
In de tweede plaats is het aantal opnamen per aangemeld Habitatrichtlijn vegetatietype 
bepaald (tevens gerelateerd aan het jaar van waarnemen). Tenslotte is gekeken naar het 
aantal opnamen per km-hok, teneinde enig inzicht te verwerven in de representativiteit 
van de dekking van de gegevens over het gebied. 
 

7.1.1 Vegetatieopnamen per jaar en per periode 
 

De gegevens uit de vegetatie databank voor Nieuwkoop zijn gerangschikt naar jaar en 
weergegeven in Tabel 7.1.1 en Figuur 7.1.1 als aantal per jaar en als percentage van het 
totaal per decade. Dit laatste percentage is tevens berekend voor de alleen onder de 
Habitatrichtlijn vallende vegetatietypen en op vergelijkbare wijze weergegeven.  
 
De figuur en de tabel  laten zien dat zowel met betrekking tot het totale aantal vegetatie-
typen als tot alleen de HR-typen 24 procent van de opnamegegevens afkomstig zijn uit de 
periode 1990-2000. Alle hoge waarden zijn het gevolg van grote aantallen waarnemingen 
aan slechts enkele vegetatietypen (zie 7.1.2). De database bevat geen gegevens uit jaren 
na 1999, de meest recente gegevens zijn daarmee reeds 7 jaar oud.  
 
Het is belangrijk om een scheiding te maken tussen historische en recente gegevens, 
omdat als vanzelfsprekend juridische en financiele consequenties die voortvloeien uit de 
aanwijzing als VHR gebied niet gebaseerd mogen zijn op verouderde gegevens. Het is op 
dit moment niet bekend of en in hoeverre het ministerie van LNV de in Brussel aange-
leverde database in de tijd heeft begrensd. 
 
In de voorliggende analyse is gekozen om bij verdere bewerkingen de grens tussen 
historisch en recent te leggen bij 1992, het jaar waarin de Habitatrichtlijn van kracht 
werd. Dat betekent dat wanneer (en zoals het zich op dit moment laat aanzien) in 2007 de 
aanwijzing een wettelijke status krijgt, deze gebaseerd zou zijn op gegevens met een 
ouderdom van 8 tot 15 jaar. 
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Tabel 7.1.1 
 
Afwezigheid van recente gegevens betekent vanzelfsprekend niet dat habitats of soorten 
die vroeger geregistreerd zijn, niet (meer) aanwezig zouden zijn.  
 

 
Fig. 7.1.1 Verdeling van het aantal vegetatieopnamen over de periode 1941-2000  

middenboven: percentuele verdeling van aantallen per decade over alle associaties 
rechtsboven: percentuele verdeling van aantallen per decade  voor alleen HR-associaties 
onder: aantal opnamen per jaar (bron: vegetatiedatabank, www.synbiosys.alterra.nl) 

Associatie Habitat   aantal opnamen   totaal 
nummer nummer 1941- 1951- 1961- 1971- 1981- 1991-  
  1950 1960 1970 1980 1990 2000  
04Aa01 H3140 - -     -     -     1     -     1 
04Ba01 H3140 - -     6   43     3     3   55 
04Ba02 H3140 - -     3     2     -     1     6   
05Ba01 H3150 - -     -     2     3     1     6 
05Ba02 H3150 - -     1     3     -     -     4 
05Bb01 H3150 - -   10   22   55   32 119 
05Bb02 H3150 - -   18   14   22   21   75 
08Bd01 H7210 - -     3    -     1     6   10 
09Aa02B H7140 1 - 246   54   30 131 462 
09Aa03A H7140 - -     1      3     5     9 
09Aa03B H7140 - -     9   11     4     6   30 
09Ba01 H7140 1 -   47   33     2   13   96 
09RG02 H7140 - -     -     -     3     2     5 
09RG04 H7140 - -     3     1     -     -     4 
11Ba02A H4010 - - 144   13   66   69 292 
16Aa01A H6410 1 -     2     -     3     1     7 
16Aa01B H6410 3 -     -     -   16     3   22 
16Aa01C H6410 1 -     -     -     -     1     2 
16Aa01D H6410 - 2     -   12     1     4   19 
40AA02A H91D0 - -     -     3     2     -     5 
40AA02B H91D0 - -   11     1     2     1   15 
         
aantal  7 2 504 214 217 300        1244 
percentage  1 -   41   17   17   24 100 
         
Aantal opnamen per Habitatrichtlijn plantenassociatie per decade   
De gegevens zijn gevisualiseerd in Fig. 2.1.1.(bron: vegetatiedatabank voor de Nieuwkoopse 
Plassen, www.synbiosys.alterra.nl) 
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7.1.2 Aantal vegetatieopnamen per HR plantenassociatie 
 
Uit het overzicht van het aantal vegetatieopnamen per plantenassociatie behorend tot de 
habitattypen (Tabel 1) valt op te maken dat de aandacht zich richt op een beperkt aantal 
associaties (m.n. 05Bb01, 09Aa02B en 11Ba02A. Deze associaties liggen voornamelijk 
in het gebied dat eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten, die haar beheerplan 
heeft afgestemd op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van deze associaties. 
Uit het overzicht blijkt dat er geen sprake is van een onderzoeksmethodiek die zou kun-
nen leiden tot afgewogen oordelen m.b.t. de kwaliteit van de associaties. Terwijl ver-
wacht zou kunnen worden dat met name in de periode na 1992 (inwerkingtreding van de 
habitatrichtlijn) op ruime schaal bemonsterd zou zijn in verband met de aanmelding van 
gebieden bij de Commissie. 

 
 

Fig. 7.1.3       Verdeling van het aantal vegetatieopnamen per km-hok 
 

7.1.3 Aantal vegetatieopnamen per km-hok 
 
Evenals voor de hierboven besproken kwalitatieve benadering van de vegetatie, geeft ook 
de in Fig. 7.1.3 weergegeven ruimtelijke verspreiding van de onderzoeksgegevens geen 
aanleiding om te concluderen dat er sprake is van gerichte bemonstering. Buiten een 
centraal gelegen gebied van 6 tot 7 km-hokken is het aantal opnamen in de periode na 
1992 bijzonder klein tot volledig afwezig. Terwijl toch een betrouwbare analyse van de 
vegetatie in de periferie uitermate noodzakelijk is in verband met het vaststellen van de 
begrenzing van het gebied.  

 
 

Niet meer dan een kwart van de gegevens in de landelijke vegetatiedatabank voor Nieuwkoop kan als 
recent worden beschouwd. Tevens moet worden opgemerkt dat er geen gegevens beschikbaar zijn 
na het jaar 1999 

Met betrekking tot habitattypen lijkt geen sprake te zijn van systematische inventarisatie van het 
gebied 
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7.2 Soortgroepen - het Natuurloket 
 
De hoeveelheid openbaar beschikbare informatie is voor de soorten aanzienlijk kleiner 
dan voor de vegetatietypen. Het voorkomen van soorten in het gebied is geclusterd in een 
vijftal soortgroepen. Een uitgebreidere bespreking wordt in hoofdstuk 9 gegeven. 
De volgende soortgroepen zijn aanwezig:  
 

soortgroep aantal aantal onderzochte 
 soorten km-hokken 
planten   1 40 
ongewervelde dieren   2 13 
vissen    2 11 
vogels  12 25 
zoogdieren    2 37 

 
Met behulp van de direct beschikbare Natuurloket gegevens is gekeken of elk van deze 
soortgroepen in alle km-hokken van het gebied (totaal 40) zijn onderzocht. Figuur 7.2 
laat zien dat in slechts 2 km-hokken alle 5 soortgroepen zijn onderzocht. Met name wat 
betreft de ongewervelde dieren en vissen lijkt er eerder sprake te zijn van incidentele 
waarnemingen dan van systematische inventarisatie. Opvallend is dat ook bij de vogels 
de gebiedsdekking slecht is. 

 
Fig. 7.2       Aantal onderzochte soortgroepen per km-hok (maximum = 5) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat betreft individuele soorten lijkt er eerder sprake te zijn van incidentele waarnemingen dan van 
een systematische inventarisatie 

Mogelijk noch zorgelijker dan het gebrek aan recente verspreidingsgegevens is het ontbreken van 
informatie met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de aanwezige habitattypen en soorten 
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8 Habitattypen 
 

8.1 Selectie van habitattypen en gebieden 
 
Er is (de samenstellers) geen publicatie c.q. website of ander openbaar register bekend 
waarin de selectie van gebieden op grond van de voorkomende habitattypen wordt 
verantwoord op basis van wetenschappelijke gegevens, zulks in tegenstelling tot de 
selectie onder de Vogelrichtlijn (zie 4.5). 
Voorts bestaat geen duidelijkheid over de datering van de gegevens die bij de selectie zijn 
gebruikt. De voornaamste indruk is echter dat vegetatiegegevens (i.c. het aantal km-
hokken waarin opnamen van het habitattype beschikbaar zijn) zonder enige discriminatie 
worden gebruikt, zelfs gegevens uit 1936 of 1944. Een voorbeeld hiervan is het gebied 
Botshol, waar de enige in de vegetatiedatabank aanwezige referentie voor het prioritaire 
habitattype H7210 dateert uit 1944. Een beperking van de gebruikte gegevens tot de 
periode na 1992, zoals ook bij de selectie van vogelsoorten is gehanteerd zou een 
volledig andere rangorde van gebiedsbelangrijkheid en dus een andere selectie kunnen 
opleveren. Het onderstaande kader bevat een voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De beide rangschikkingen geven een volledig ander beeld dan de gebiedsselectie zoals 
gegeven in het Gebiedendocument [5]. Zo wordt de opname van het Naardermeer in de 
selectie noch wordt geschraagd door historische noch door recente opnamegegevens. Het 
zou interessant zijn te weten welke reden (of welke eventueel niet-openbare gegevens) 
ten grondslag ligt aan een dergelijke selectie. 
Interessant is ook dat in het hierboven gegeven voorbeeld de Weerribben zijn aangemeld 
voor dit habitattype, terwijl noch in de vegetatiedatabank, noch in de lijst plantenassocia-
ties of in de soortenlijst gegevens voorkomen met betrekking tot het bewuste habitattype. 
 
 
 
 
 

8.2 Aanmelding van de geselecteerde habitattypen bij de EU 
 

De belangrijkste dataset zijn de hieronder weergegeven aanmeldingsgegevens (versie 
19/10/2005), welke zijn afgeleid van het standaardgegevensformulier. Uit het bij de 
aanmelding verstrekte Gebiedendocument blijkt dat de Nieuwkoopse Plassen voor twee 

Als belangrijkste drie gebieden met het verbond 4Ba (Charion fragilis) voor het 
habitattype 3140 zijn geselecteerd: het Veluwemeer en Wolderwijd, de Gouwzee 
en de kustzone Muiden en het Naardermeer. De rangorde van gebieden met dit 
habitattype, gemeten via het aantal km-hokken en het aantal km-hokken met 
recente (na 1992) gegevens is als volgt: (gegevens Landelijke Vegetatiedatabank) 
 

Rangorde totaal km-hokken  Rangorde recente km-hokken 
Veluwemeer en Wolderwijd 47  Veluwemeer en Wolderwijd 44 
Gouwzee en kustzone Muiden 16  Gouwzee en kustzone Muiden 16 
Oostelijke Vechtplassen 10  Oostelijke Vechtplassen 2 
Wieden 9  Nieuwkoopse Plassen 2 
Naardermeer 7  Wieden 1 
Nieuwkoopse Plassen 5  Naardermeer 0 
Botshol 2  Botshol 0 
Weerribben 0  Weerribben 0 

Het is niet duidelijk welke criteria zijn gehanteerd bij de selectie van habitattypen en de selectie en 
begrenzing van de gebieden daarvoor 
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habitattypen, H3150 en H7210, bij de belangrijkste gebieden behoort. De andere typen 
dragen de kwalificatie “tevens aangemeld voor”. Tabel 8.2 bevat de meest recente aan-
meldingsgegevens 
 
Het criterium “mate van instandhouding” is tamelijk gecompliceerd. Voor een goed 
begrip van het criterium wordt hier danook verwezen naar de uitgebreide omschrijving en 
uitleg in 97/266/EG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1996 betreffende 
het informatieformulier voor als Natura 2000-gebied voorgestelde gebieden [18], 
alsmede naar “Interpretation manual of Natura 2000....”[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 8.2 
 
 
In eerdere versies van het Standaardgegevensformulier komen de typen H3150 en H4010 
niet (october 1998) of  met onvolledige gegevens (maart 2003) voor. Tevens is in de 
laatste versie een aanmerkelijke herziening van het percentage dekking van het gebied 
doorgevoerd (Tabel 8.2 geeft in {blauw} het voormalig opgegeven oppervlak). Met name 
de omvang van de wijziging in oppervlakte van type H91D0, Veenbossen, is zodanig dat 
getwijfeld kan worden aan de betrouwbaarheid van de aanmeldingsgegevens. 
 
Het is van bijzonder groot belang dat er geen discrepantie bestaat tussen de werkelijke 
uitgangssituatie en de getallen en kwalificaties van de aanmelding. Blijkens recente 
jurisprudentie is het EHvJ genadeloos in haar interpretatie van aangemelde gegevens. 
 
Tussen de categorieen Belangrijkste gebied voor.. en Tevens aangemeld voor.. uit het 
Gebiedendocument (zie hieronder) bestaat wat betreft de doelstellingen een essentieel 
verschil.  

Voor de eerste geldt dat daaronder habitattypen vallen die in uitstekende staat van 
instandhouding verkeren. Op deze typen zijn de maatregelen van artikel 6 van de 
richtlijn van toepassing. Mocht zich een situatie voordoen dat bij een geselecteerd 

Habitatcode Cover Represent Rel Surf Conserve Global 
 
3150 10 B B A B 
3140 1 {2} C C B B 
91D0 1 {30} C C B B 
7210 1 A C A B 
7140 5 {2} A A B B 
4010 1 A C B A 
6410 1 C C B B 
 
Cover percentage van het gebied bedekt met het habitattype 
Represent mate van representativiteit van het type natuurlijke habitat in het ge-

bied. A: uitstekende representativiteit, B: goede representativiteit, C: 
beduidende representativiteit. 

Rel Surf door het type natuurlijke habitat bestreken oppervlakte van het ge-
bied ten opzichte van de totale door dit type natuurlijke habitat op 
het nationale grondgebied bestreken oppervlakte. A: p > 15%, B: p 
> 2%, C: p > 0% 

Conserve mate van instandhouding van de structuur en de functies van het 
betrokken type natuurlijke habitat en herstelmogelijkheid. A: 
uitstekende instandhouding, B: goede instandhouding. 

Global algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de 
instandhouding van het betrokken type natuurlijke habitat. A: uiterst 
waardevol, B: waardevol. 

 
Habitat gegevens van de Natura 2000 database (versie october 2005, iden-
tiek aan het Standaardgegevensformulier dd. 01-02-2004) 
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habitattype de inschaling van de mate van instandhouding lager is, dan resulteert 
dit in een verplichting tot het nemen van maatregelen om in een situatie te 
geraken waarin sprake is van een uitstekende mate van instandhouding (A). Voor 
de tweede categorie gelden geen inspanningsverplichtingen en de maatregelen uit 
de richtlijn zijn hierop niet van toepassing. [mondelinge communicatie met de 
Commissie, juli 2006] 

 
Vanzelfsprekend mag voor de tweede categorie wel gewerkt worden aan verbetering van 
kwaliteit doch dit mag niet (dwingend) worden opgelegd en mag niet doorwerken in de 
instandhoudingsdoel-stellingen voor het gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Gebiedendocument 
Het ‘Gebiedendocument’, Overzicht van habitattypen en soorten waarvoor gebieden zijn 
aangemeld en begrenzing van gebieden [REF] kent een aantal versies, die op punten van 
elkaar verschillen. De vroegst beschikbare versie dateert van februari 2003 en gaat vooraf 
aan de aanmelding in Brussel. De aanmeldingsversie is gedateerd 19 mei 2003, en wordt 
gevolgd door een openbaar beschikbare versie gedateerd februari 2004. In deze laatste 
versie worden de habitatgegevens voor Nieuwkoop als volgt aangegeven (* betekent 
prioritair type habitat): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten opzichte van eerdere versies is sprake van een enkele verandering, n.l. habitattype 
4010 valt nu in categorie ‘Belangrijkste gebied voor:’.  In een (uitsluitend Nederlandse) 
versie  van het Lijstdocument (februari 2004) wordt vermeld: “Met het oog op een betere 
geografische spreiding is het gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck (NL3000036) 
aan de selectie toegevoegd” [9]. Dit voornemen tot uitbreiding is niet bij de Commissie 
bekend  [mondelinge communicatie met de Commissie, juli 2006] en heeft derhalve geen 
consequenties voor de doelstellingen voor het gebied. 
 

Belangrijkste gebied voor habitattype: 
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van 

grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion 
of Hydrocharition) 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
7210 *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (Cladium mariscus) en 

soorten van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) 
 

Verder aangemeld voor habitattype: 
3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische 

vegetaties met Kranswieren (Chara spp.) 
6410 Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of 

lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) 
7140 Overgangs- en trilveen 
91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos 

Nieuwkoop kent slechts 2 habitattypen (H3150, H7210) waarvoor instandhoudingsdoelstellingen 
kunnen worden geformuleerd 

Op de overige 5 habitattypen zijn de doelstellingen en de maatregelen van de richtlijn niet van toe-
passing 



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
               Biologische analyse     Hoofdstuk 8  Habitattypen 

 
 
 
 
 

63

8.3 Concept gebiedsdocument  
 

Uit het concept gebiedsdocument [6] is het eerder gemaakte onderscheid tussen 
“Belangrijkste gebied voor...” en “Verder aangemeld voor...” geheel verdwenen, hoewel 
dit juist het verschil aangeeft tussen al dan niet kwalificerende habitattypen. Voor alle 
zeven typen worden in het document instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd (zie 
onderstaand overzicht), ondanks het feit dat dit slechts voor de twee kwalificerende typen 
(H3150 en H7210) nodig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals in de voorgaande paragraaf reeds is aangegeven zou de lijst doelstellingen beperkt 
kunnen blijven tot alleen de habitattypen H3150 en H7210 met als doelstelling behoud 
oppervlakte en kwaliteit, gezien de immers uitstekende mate van instandhouding. 
 
 
 
 
 
 
Een aantal andere verschillen tussen de aanmeldingsgegevens en het (concept) gebieds-
document verdient nadere aandacht. Zo is het type H3150 aangemeld als kwalificerend 
met de mate van instandhouding gewaardeerd als uitmuntend (A). De vraag is of deze 
aanmelding overeenkomt met de werkelijke situatie vanwege de toelichting in het 
gebiedsdocument.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van de doelstellingen uit gebiedsdocument Nieuwkoopse Plassen
 
H3140 Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit 

 
H3150 Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
 
H4010 Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, laagveen-

gebied (subtype B). 
 
H6410  Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
 
H7140 Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en trilvenen, 

trilvenen (subtype A) en behoud oppervlakte en kwaliteit overgangs- en 
trilvenen, veenmosrietlanden (subtype B). 

 
H7210 Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
 
H91D0  Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
 

Habitattype 3150, Toelichting: 
Het gebied is van grote betekenis voor het habitattype meren met krabbescheer 
en fonteinkruiden. Na een sterke achteruitgang in de afgelopen tientallen jaren 
treedt enig herstel op. Het is gewenst de kwaliteit verder te verbeteren en de 
oppervlakte uit te breiden. 

Door de opname van doelstellingen voor alle habitattypen in het gebiedsdocument wordt TEN 
ONRECHTE de suggestie gewekt dat de maatregelen die hiervan het gevolg zijn voortvloeien uit 
verplichtingen onder de richtlijn 
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Het is bovendien niet begrijpelijk dat een kennelijk als zo belangrijk aangemerkt en zo 
uitgebreid voorkomend habitattype eerst op een zo laat moment in de aanmeldingsproce-
dure wordt ingeschaald, bovendien op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze die vraag-
tekens zet bij de betrouwbaarheid van de gegevens. Het wekt ook verwondering dat in de 
doelstelling sprake is van een streven naar uitbreiding van het oppervlak dat volgens de 
opgave reeds 10% van het gebied (206ha) in beslag neemt. 
 
Een andere discrepantie doet zich voor bij type H4010, waarvoor plannen tot 
statuswijziging bestaan Uit de “Beleidsvisie voor de Nieuwkoopse Plassen” [11] blijkt 
dat er sprake is van 13ha van dit type, waarmee het een derde van het landelijke areaal 
vertegenwoordigt. De vermelding in tabel 8.2 onder “relatief oppervlak” behoort der-
halve geen C te zijn maar een A. Het is onbegrijpelijk dat dergelijke gegevens hun weg 
naar het standaardgegevensformulier niet hebben gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussen de aanmeldingsgegevens voor de habitattypen en de kennelijk actuele situatie bestaan signi-
ficante discrepanties. Herijking van gegevens en herziening van de aanmelding lijkt gewenst 
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9 Soorten 
 
9.1 Algemeen 

 
Soorten zijn aangemeld door middel van het z.g. “Gebiedendocument” dat samen met het 
standaardgegevensformulier is ingediend bij de Commissie. Van deze publicatie bestaan 
meerdere versies, waarvan de laatste dateert uit februari 2004 [5]. De aanmelding ziet er 
op dit moment als volgt uit (de vogels worden apart behandeld in 9.5): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de publicatie van het gebiedsdocument [6] is het onderscheid tussen “Belangrijkste 
gebied voor... en Verder aangemeld voor...” verdwenen en de zes soorten worden 
gezamenlijk aangeduid als “Habitatrichtlijn-soorten”.  
 
 
 
 
 
In het gebiedsdocument treffen we een tweetal veranderingen aan. De eerste wijziging 
betreft vogelrichtlijn-soorten. Terwijl via alle officiele kanalen verwezen wordt naar het 
Aanwijzingsbesluit Vogelrichtlijngebied (1997) [1] waarop 10 soorten van bijlage I, 
komt in het gebiedsdocument een vrijwel volledig andere soortenlijst tevoorschijn met 
daarop 12 soorten (zie 9.5).  
De tweede verandering hangt gedeeltelijk samen met de eerste en betreft een “voorstel 
voor het aanvullen van de database” met de soorten: 
 

H101X  Platte schijfhoorn 
A022 Woudaap 
A295 Rietzanger 
A298 Grote karekiet 
 

welke in het gebiedsdocument op een niet onderscheiden manier worden behandeld. De 
hierboven geschetste veranderingen gaan niet gepaard met enige uitleg. De drie vogel-
soorten van het uitbreidingsvoorstel komen niet voor bij de selectie die de basis vormt 
voor de aanmelding. Gegevens over de Platte schijfhoorn zijn zo schaars dat niet is na te 
gaan of het gebied voor de soort kwalificeert. 
 
 

In Nieuwkoop is sprake van slechts 1 (prioritaire) habitatrichtlijn soort waarvoor instandhoudings-
doelstellingen geformuleerd kunnen worden 

Belangrijkste gebied voor soort: 
1340 *Noordse woelmuis 
 
Verder aangemeld voor soort: 
1082 Gestreepte waterroofkever 
1134 Bittervoorn 
1149 Kleine modderkruiper 
1318 Meervleermuis 
1903 Groenknolorchis 

Het opnemen in het gebiedsdocument van doelstellingen voor (nog) niet door de Commissie geac-
cepteerde soorten dient achterwege te blijven 
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9.2 Planten 
 
De enige bijlage II-plantensoort in Nieuwkoop is de Groenknolorchis (Liparis loeselii), 
een kensoort van het verbond Caricion davallianae (basenrijk trilveen). De verspreiding 
(aanwezig in 4 km-hokken) komt zeer goed overeen met die van plantenassociatie 
09Ba01, het Scorpidio-Caricetum diandrae, de  belangrijkste vertegenwoordiger van dit 
verbond in Nieuwkoop en onderdeel van habitattype 7140.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 9.2 
 

 
Ondanks het feit dat op grond van de wijze van de omschrijving “tevens aangemeld voor” 
in het Gebiedendocument [5] geen instandhoudingsdoelstellingen behoren te worden 
geformuleerd, vermeldt het gebiedsdocument: 

Behoud verspreiding en behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie. 
 
 

 
 
 
 
9.3 Ongewervelde dieren 

 
Gestreepte waterroofkever 

De enige voor het gebied aangemelde soort ongewervelde is de Gestreepte 
waterroofkever, Graphoderus bilineatus.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9.3 
 

Soortnaam Annex Resident Breeding Winter Staging Pop. Cons. Isol. Global 
 
Groenknolorchis Y p - - - B B A B  
 
Annex geeft aan of de soort is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn 
Resident p: alleen aanwezigheid is gerapporteerd want populatie gegevens ontbreken volstrekt. 
Pop. Omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van de popu-

laties op het nationale grondgebied; B: p > 2%. 
Cons. Mate van instandhouding van de elementen van de habitat die van belang zijn voor de 

betrokken soort en herstelmogelijkheid. B: goed bewaard - elementen goed geconserveerd of 
elementen in matige conditie of gedeeltelijk aangetast en herstel gemakkelijk. 

Isol. Mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke verspreidings-
gebied van de soort. A: (vrijwel) geheel geisoleerde populatie. 

Global Algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van de 
betrokken soort.  B: waardevol. 

 
Natura 2000 database (versie october 2005) voor de Groenknolorchis.  
De soortcodering en de wetenschappelijke naam zijn vervangen door de Nederlandse naam 

Op grond van de wijze van aanmelding dient het formuleren van doelstellingen en maatregelen voor 
de Groenknolorchis achterwege te blijven 

Soortnaam Annex Resident Breeding Winter Staging Pop. Cons. Isol. Global 
 
Gestreepte  
waterroofkever Y p - - - D - - -  
 
Annex geeft aan of de soort is opgenomen in Bijlage II van de Richtlijn 
Resident p: alleen aanwezigheid is gerapporteerd want populatie gegevens ontbreken volstrekt. 
Pop. Omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van de popula-

ties op het nationale grondgebied; D: populatie verwaarloosbaar. 

Natura 2000 database (versie october 2005) voor de Gestreepte waterroofkever.  
De soortcodering en de wetenschappelijke naam zijn vervangen door de Nederlandse naam. 
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Op grond van de kwalificatie hierbij dient de soort uitgesloten te worden van de 
gebiedsdoelstellingen. Desondanks worden er in het concept gebiedsdocument instand-
houdingsdoelstellingen geformuleerd zoals:  

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 
 

Platte schijfhoorn 
In het concept-gebiedsdocument [6] wordt melding gemaakt van een voorstel om de 
Natura 2000 database uit te breiden met de Platte schijfhoorn (Anisus vorticulus), een 
waterslak. Vooruitlopend op een eventuele acceptatie in de database door de Commissie 
worden alvast instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd in het concept 
gebiedsdocument. 
 
 
 
 
 
 

9.4 Vissen 
 
Twee vissoorten uit het gebied zijn onder de kwalificatie “verder aangemeld voor” in de 
Natura 2000 database opgenomen. De gegevens over de verspreiding van beide soorten 
in het gebied is zeer onvolledig als gevolg van een gebrek aan bemonstering (Natuurlo-
ket). Op grond van de wijze van aanmelden bestaat geen reden om instandhoudingsdoel-
stellingen te formuleren of maatregelen te nemen. Desondanks pleit het concept gebieds-
document bij beide soorten voor behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor 
het behoud van de populatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het formuleren van instandhoudingsdoelstellingen is voor beide soorten ongewervelde dieren 
onterecht 

Soortnaam Annex Resident Breeding Winter Staging Pop. Cons. Isol. Global 
 
Kleine modderkruiper  Y c - - - C B C B 
Bittervoorn Y p - - - C B C C  

 
Annex geeft aan of de soort is opgenomen in Bijlage II van de Richtlijn 
Resident c: populatieomvang is algemeen; p: alleen aanwezigheid is gerapporteerd want populatie 

gegevens ontbreken volstrekt. 
Pop. Omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van de 

populaties op het nationale grondgebied; C: p > 0%. 
Cons. Mate van instandhouding van de elementen van de habitat die van belang zijn voor de 

betrokken soort en herstelmogelijkheid. B: goed bewaard - elementen goed geconserveerd of 
elementen in matige conditie of gedeeltelijk aangetast en herstel gemakkelijk. 

Isol. Mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke versprei-
dingsgebied van de soort. C: niet-geisoleerde, door de rest van het areaal omsloten populatie. 

Global Algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van de 
betrokken soort.  B: waardevol, C: beduidend. 
 

Natura 2000 database (versie october 2005) voor de Nieuwkoopse vissoorten.  
De soortcodering en de wetenschappelijke namen zijn vervangen door de Nederlandse namen 

Het formuleren van instandhoudingsdoelstellingen dient voor beide soorten vissen achterwege te 
blijven 
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9.5 Vogels 
 
Zoals reeds in eerdere hoofdstukken is vermeld, is de procedure van selectie en aanmel-
ding van Vogelrichtlijn-gebieden enigszins anders dan voor de habitattypen en de soorten 
van de Habitatrichtlijn. Chronologisch zien de hoofdlijnen van het proces er als volgt uit: 
 
1992 in werking treden van de Vogelrichtlijn [13] 
1997 publicatie van het Aanwijzingsbesluit Vogelrichtlijngebied Nieuwkoopse Plassen 

en De Haeck [1] 
2000 kwantificatie van de selectie in: “Belangrijke vogelgebieden in Nederland 1993-97 

[15] 
2003 definitieve aanmelding van Vogel en Habitatrichtlijn gebieden in Brussel (2003) 
2005 publicatie concept Gebiedsdocument - werkdocument t.b.v. aanwijzing VHR-

gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck [6] 
 

9.5.1 Selectie van kwalificerende soorten 
 
Bij een aantal soorten van het oorspronkelijke Aanwijzingsbesluit VR-gebied (1997) 
kunnen met recht vraagtekens gezet worden wat betreft  hun karakteristieke waarde voor 
Nieuwkoop. Was dit Aanwijzingsbesluit min of meer ‘natte vingerwerk’, het rapport 
“Belangrijke vogelgebieden in Nederland” [15] is op een groot aantal punten een sterke 
kwantitatieve onderbouwing van de aanwijzing van de gebieden als SPA (special protec-
tion area, ofwel SBZ) d.m.v. kwalificerende soorten (ook wel ‘selectiesoorten’). Tabel 
9.5.1 geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens m.b.t. de Nieuwkoopse Plassen. 
 
Het is belangrijk te realiseren dat selectie en begrenzing van SPA’s uitsluitend kan met 
inachtneming van artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Vogelrichtlijn. Op grond van de door 
Roomen et al. (2000) gehanteerde criteria dient te worden geconcludeerd dat in het VR-
gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck slechts drie soorten kwalificeren, te weten 
Purperreiger, Zwartkopmeeuw en Zwarte stern.  
 
Naast deze 3 soorten zijn er nog 5, die zogenaamd “kwalificeren voor de begrenzing” van 
het gebied. Het zijn soorten die zich onder de voorwaarden van artikel 4, lid 2 zouden 
hebben kunnen kwalificeren, maar qua aantal niet voldaan hebben aan de criteria voor 
selectie. Ze worden de SPA binnengeloodst via ondermeer hun positie op de Neder-
landse Rode Lijst. Roomen et al. [15] zeggen hierover in hun paragraaf  2.4.3 Methodiek 
voor de begrenzing van gebieden : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ondermeer uit arresten van het Europese Hof van Justitie is gebleken dat 
Vogelrichtlijn-gebieden alleen geselecteerd en begrensd mogen worden op 
grond van vogelkundige criteria, met andere woorden vanuit het belang 
voor vogels. Bij de begrenzing van een gebied, wordt rekening gehouden 
met het voorkomen van niet-kwalificerende, maar wel in behoorlijke 
aantallen voorkomende andere selectiesoorten die zijn opgenomen op de 
Nederlandse Rode Lijst.” 
 
en vervolgens 
 
“De bescherming van de onder de Vogelrichtlijn aangewezen gebieden 
levert daarom óók een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding van deze 
... (soorten)”. 
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Het lijkt erop dat bewust voorbij wordt gegaan aan het gegeven dat deze vogelkundige 
criteria omschreven zijn in artikel 4 van de Richtlijn (hoofdstuk 2.4). Het enige wat 
‘begrenzingssoorten’ met grenzen te maken hebben is dat ze voorkomen binnen de 
grenzen van het al in een eerder stadium (Aanwijzingsbesluit, 1997) afgeperkte gebied. 
Soorten die niet volgens de regels kwalificeren, doen echter niet ter zake en dienen 
derhalve bij verdere overweging en besluitvorming buiten beschouwing te blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9.5.1 
 
 
 

9.5.2 Selectie en begrenzing van de Speciale Beschermings Zone 
 
De begrenzing van de SBZ (of: Special Protection Area, SPA) heeft uitsluitend 
betrekking op kwalificerende soorten (Vogelrichtlijn: artikel 4) en dient bepaald te 
worden d.m.v. wetenschappelijk onderzoek. De begrenzing van de SPA is als volgt vast-
gelegd in het Aanwijzingsbesluit Vogelrichtlijngebied Nieuwkoopse Plassen uit 1997:  

Vogelgegevens voor de Nieuwkoopse Plassen  [ref]
 
Nederlandse naam Soorttype 1993 1994 1995 1996 1997 Gem. N %int. Kw99 B 
          pop. 
Broedvogels (aantallen in paren) 
Aalscholver 1% 50 30 37 70 135 64.4 5 0.1  
Roerdomp An.I & 1% 6 7 6 4 4 5.4 5 0.4  x 
Woudaapje Annex I 0 1 0 0 0 0.2 5 
Grote zilverreiger Annex I 1 1 1 1 0 0.8 5 
Purperreiger An.I & 1% 113 94 122 13 128 117.4 5 2.3 x x 
Zwartkopmeeuw Annex I (?) 10 10 10 5 8.8 5  x x 
Zwarte stern Annex I 62 58 73 83 88 72.8 5  x x 
 
Niet-broedvogels (aantal individuen) 
Grote Zilverreiger Annex I 2 1 (>0) (>2) 4 2.3 3   x 
Kleine zwaan An I & 1% 0 0 - 110 - 36.7 3 0.2  x 
Wilde zwaan An I & 1% 0 0 - 50 - 16.7 3 0.0 
Smient 1% 9641 (>0) - 270 -         (4955.5) 2 0.4  x 
Krakeend 1% (>417) (>4) - (>0) -          (140.3) 3 0.5  x 
Meerkoet 1% 1854 (>261) - >0 -          (927.0) 2 0.1 

 
Legenda 
waarden tussen haakjes zijn onvolledige aantallen. 
Annex I = soorten van bijlage I van de VR die als broedvogel en/of niet broedvogel zijn 

betrokken bij de selectie van SPA’s. Opname onder Kw99 indien bij de beste 5 
gebieden voor de soort. 

An I & 1% =  soorten van bijlage I van de VR die als broedvogel zijn betrokken bij de be-
grenzing van gebieden. Opname onder B indien het gebied ten minste 1% van de 
landelijke broedpopulatie bevat met een minimum van 1 paar. Opname onder Kw99 
indien behorend tot de 5 beste gebieden en/of  het aantal paren groter is dan 1% van 
de landelijke broedpopulatie met een minimum van 2 paren. 

1% = soorten watervogels waarvoor een gebied kwalificeert bij het voorkomen van ten-
minste 1% van de biogeografische populatie (voor broedvogels aantal paren, voor 
niet-broedvogels aantal individuen), alsmede 14 soorten van de nationale Rode Lijst 
waarvan aanwezigheid van ten minste 1% van de landelijke populatie meedoet bij 
begrenzing (voor Nieuwkoop: Snor, Rietzanger en Grote karekiet). 

Gem = gemiddelde over de periode 1993-1997 
N =  aantal jaar/seizoenen opgenomen in het gemiddelde 
Kw99 = de soort voldoet aan de hierboven gestelde criteria 
B =  de soort in het gebied kwalificeert voor begrenzing. Het gemiddelde haalt de on-

dergrens voor begrenzing  (0.1% van de biogeografische c.q. Rode Lijst populatie). 
%int.pop. = locale populatie als percentage van de biogeografische populatie 
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Het moge duidelijk zijn: bij de begrenzing lijken de criteria zich te beperken tot privaat-
rechtelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten. En wat betreft de soorten: 
 
 
 
 
 
 
Destijds waren dit allemaal Bijlage I soorten (de Aalscholver heeft sinds 1997 geen 
bijzondere status meer). Uit beide citaten blijkt dat de toenmalige begrenzing niet was 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ornithologische criteria. Op een andere 
plaats in dit rapport zal worden ingegaan op de mogelijk juridische consequenties van het 
vrijwel compleet wijzigen van de soorten van de oorspronkelijke aanwijzing. 
 
Bij de huidige vaststelling van selectiesoorten is uitsluitend sprake van aantals-
bepalingen binnen het reeds afgeperkte gebied. Er zijn - opnieuw - geen aanwijzingen 
dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze is onderzocht wat de gebiedsbehoeften zijn 
van de selectiesoorten. Sloten tussen bebouwde en bewoonde percelen langs de dorpskern 
van Nieuwkoop of Noorden (zoals aangegeven op verschillende kaarten van de 
begrenzing van het gebied) behoren voorzeker niet tot het meest geschikte gebied voor 
bijvoorbeeld de Purperreiger, grote delen van het aan de plassen grenzende veenweiden-
gebied wel. Toch vallen de eersten binnen het aangewezen gebied, de tweede niet.  
 
 
 
 
 

9.5.3 Aanmelding van de gebiedsselectie en de soorten bij de Commissie 
 

Een kleine historie 
De gegevens uit Roomen et al. (2000) vormen de basis voor de aanmelding van Special 
Protection Area’s (SPA’s) oftewel Speciale Beschermingszones (SBZ’s) in het kader van 
de (definitieve) aanmelding van Natura 2000 gebieden in october 2005. De 
voorgeschiedenis hiervan is niet alleen van historische waarde, maar geeft een inzicht in 
de manier waarop (aantals)gegevens en soorten in verschillende stadia van het 
aanmeldingsproces zijn behandeld. Tabel 9.5.3 geeft een overzicht van de historische 
ontwikkeling van soorten en aantallen zoals die zich hebben gemanifesteerd bij de 
transformaties van het ene aanmeldingsdocument naar het andere. 

“De begrenzing van de Nieuwkoopse Plassen als speciale beschermings-
zone is zo gekozen dat in landschappelijk en ecologisch opzicht een 
samenhangend geheel wordt gevormd. 
Het gebied bevat ondermeer eigendommen van de Vereniging Natuur-
monumenten en volgt ten dele de begrenzing van het beschermd 
natuurmonument “De Haak” en van de Relatienotagebieden “Nieuwkoop” 
en “Polder Westveen”. 
In het noorden wordt de grens van de speciale beschermingszone 
gevormd door de Noordense weg en het Zuideinde; bebouwings-
concentraties vallen daarbij buiten de begrenzing. In het oosten grenst 
het gebied aan de Kromme Mijdrecht. De zuidgrens wordt gevormd door 
de Meije en de Bosweg, de westgrens door de Ziendeweg.” 

“Soorten van belang uit het oogpunt van de EG-richtlijn zijn: Roerdomp, 
Bruine Kiekendief, Aalscholver, Kwartelkoning, Purperreiger, Visdief, 
Zwarte stern, Lepelaar, Visarend, IJsvogel, Goudplevier “ 

Er is geen verklaring te vinden voor de wijze waarop de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied 
Nieuwkoopse Plassen en de Haeck is uitgevoerd 



  INCAconsult 2006   --    Natura 2000 in Nieuwkoop 
               Biologische analyse     Hoofdstuk 9  Soorten 

 
 
 
 
 

71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9.5.3 
 
 
De auteurs van de voorliggende rapportage zijn niet geheel zeker omtrent de soort reactie 
die zij bij dit overzicht zouden moeten geven. De tabel laat veel onbegrijpelijke aanpas-
singen en wijzigingen zien, soorten verschijnen en verdwijnen; een wetenschappelijke 
onderbouwde kwalificatie helaas niet te vinden. Een van de meest opvallende aspecten is 
dat het kennelijk vijf jaar moest duren voordat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 
(IBA 2000) [15] doorwerkten in de Natura 2000 database bij de Commissie. Alle in de 
tabel genoemde documenten, behalve die van de eerste en laatste kolom, zijn in 
Nederland niet (openbaar) beschikbaar. 

 
 VR SDF IBA SDF Dbase SDF Dbase Doel 
Soortnaam 1997 1998 2000 2003 2003 2004 2005 2005 
        
Aalscholver + - 64 - x - - - - 
Bruine kiekendief [I] + 6-9p - 6-9p 6-9p - -  
Goudplevier [I] + - - - - - - 
Grote karekiet  - - - - - - + 
Grote zilverreiger [I]  0-1p 0.8/2.3 - b 1p 1p (B) 2/1-5 5 
IJsvogel [I] + - - - - - - 
Kleine zwaan [I]  - 36.7 - b - - (C) 37/6-10 100 
Krakeend  - (140.3) - b - - <100/140 <100/140 1300 
Kwartelkoning [I] + - - - - - - 
Lepelaar [I] + - - - - - - 
Purperreiger [I] + 107p 117.4 - kw 107p 107p 117 117 100 
Rietzanger  - - - - - - 500 
Roerdomp ([I] + 6p 5.4 - b 6p 6p 5 5 6 
Smient  6000i (4955.5) - b 6000i - (C) 4956 45000 
Snor  - - - - 12 12 50 
Visdief [I] + 60p - 60p 60p - -  
Visarend [I] + - - - - - - 
Woudaap [I]  0-1p 0.2 - x 0-1p 0-1p - - + 
Zwarte stern [I] + 95p 72.8 - kw 95p 95p 73 73 100 
Zwartkopmeeuw [I]  10p 8.8 - kw  10p 10p 9 9 9 
            
Legenda 

p: aantal paren broedvogels, i: aantal individuele vogels 
VR1997: Aanwijzingsbesluit Vogelrichtlijn 1997 
SDF1998: Standaard gegevens formulier, october 1998. 
IBA2000: aantalgegevens uit Roomen et al (2000). Separator (/) scheidt broedvogels van 

wintergasten. Codering; x: geen status b: begrenzingssoort, kw: kwalificerende 
soort (de naam hiervan is vetgedrukt). Aantallen tussen (haakjes): gebaseerd op 
onvolledige waarnemingen en derhalve niet betrouwbaar geacht 

SDF2003: Standaard gegevens formulier, april 2003. p: aantal paren broedvogels, i: aantal 
individuele vogels 

Dbase2003: Natura2000 Database, mei 2003 
SDF2004: Standaard gegevens formulier, februari 2004. Separator (/) scheidt wintergasten 

van niet-broedende jaarvogels. (B): endemische soort; (C): soort beschermd 
krachtens een internationale overeenkomst (bijvoorbeeld Verdrag van Bern, 
Verdrag van Bonn). De betekenis van het gebied behoeft voor de met B en C 
aangeduide soorten niet te worden geëvalueerd omdat deze opgevoerd zijn in 
de categorie 3.3 “andere belangrijke soorten” (standaardgegevensformulier). 

Dbase2005 Natura2000 Database, october 2005. Separator (/) scheidt wintergasten van niet-
broedende jaarvogels. 

Doel2005 Concept gebiedsdocument - Werkdocument ten behoeve van de definitieve 
aanwijzing van het gebied. october 2005.  

 
Overzicht van de verschillende aanmeldingsdocumenten m.b.t. de Nieuwkoopse vogel-
soorten 
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De meest recente vogelversie 
In de onderstaande tabel is de definitieve (laatste versie) van de aanmelding van vogels 
weergegeven met de kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste wat opvalt is dat de ‘begrenzingssoorten’ op de aanmelding voorkomen, niet 
pro memorie maar getalsmatig. De aantallen van de kwalificerende soorten Purperreiger, 
Zwartkopmeeuw en Zwarte stern zijn nauwkeurig overgezet. 
 
Wat er met de rest van de soorten en aantallen gebeurt laat zich het best omschrijven als 
interessant, maar onwetenschappelijk, en - zoals in dit rapport op meerdere plaatsen zal 
worden duidelijk gemaakt - in essentie niet relevant. Toch bestaat enige noodzaak voor 
bespreking.   
De Roerdomp is de enige broedvogel B(egrenzings)soort. Het gemiddelde aantal van 5.4 
broedparen wordt aangemeld als ‘Resident’. Voor de niet-broedvogels, allen B-soorten, 
kent de EU-aanmelding twee categorieën, t.w. ‘Winter’ (wintergasten) en ‘Staging’ (niet-
broedende jaarvogels). 

Soortnaam Annex Resident Breeding Winter Staging Pop. Cons. Isol. Global 
 
Roerdomp Y 5 - - - B B C B 
Grote zilverreiger Y - - 2 1-5 B B A B 
Purperreiger Y - 117 - - A C A B 
Kleine zwaan Y - - 37 6-10 C B C C 
Zwartkopmeeuw Y - 9 - - B B B B 
Zwarte stern Y - 73 - - B C C B 
Smient - - - 4956 <4900 C B C C  
Krakeend - - - <100 140 C B C C 
Snor - - 12 - - C C A B  
 
Annex geeft aan of de soort is opgenomen in Bijlage 1 van de Richtlijn 
Resident standvogel 
Breeding broedvogel (trekkend) 
Winter wintergast ? 
Staging overblijvede wintergast ? 
Pop. Population: omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van 

de populaties op het nationale grondgebied; A: p > 15%, B: p > 2%, C: p > 0%, D p 
verwaarloosbaar. 

Cons. Conservation: mate van instandhouding van de elementen van de habitat die van belang zijn 
voor de betrokken soort en herstelmogelijkheid. A: uitstekend bewaard - elementen volkomen 
gaaf, B: goed bewaard - elementen goed geconserveerd of elementen in matige conditie of 
gedeeltelijk aangetast en herstel gemakkelijk, C: matig of minder goed bewaard - herstel 
mogelijk, moeilijk tot onmogelijk. 

Isol. Isolation: mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke 
verspreidingsgebied van de soort. A: (vrijwel) geheel geisoleerde populatie, B: niet-geisoleerde 
populatie aan de rand van het areaal, C: niet-geisoleerde, door de rest van het areaal 
omsloten populatie. 

Global Algemeen: algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding 
van de betrokken soort. A: uiterst waardevol, B: waardevol, C: beduidend. 

 
Natura 2000 database (versie october 2005) voor de Nieuwkoopse vogelsoorten.  
De soortcodering en de wetenschappelijke namen zijn vervangen door de Nederlandse namen 

Er is in Nieuwkoop slechts sprake van 3 kwalificerende vogelsoorten, Purperreiger, Zwarte stern en 
Zwartkopmeeuw, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden geformuleerd 
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De Grote zilverreiger heeft een gemiddelde waarde 2,3 die omgezet in “winter” 2 en in 
“staging”1-5 wordt. Voor de Kleine zwaan wordt een gemiddelde van 36.7 omgezet in 
resp. 37 en 6-10; getalsmatige omzettingen zonder onderbouwing. Onbegrijpelijk is dat 
de zowel niet-kwalificerende als onvolledig gekarakteriseerde en derhalve niet-
bruikbare aantallen voor Krakeend en Smient [15] op dezelfde manier behandeld 
worden als de waarden voor de overige soorten. Voor de Smient worden het resp. 4956 
en < 4900, voor de Krakeend <100 en 140.  
 
Op zeker moment worden 12 broedparen van de soort Snor (Locustella luscinioides) 
opgevoerd. Volgens het gebiedsdocument komen de B-soorten Snor en de Rietzanger in 
1997 voor met resp 11 en 1250 broedparen. Beide soorten komen echter niet voor in de 
getalsmatige onderbouwing van de IBA2000 voor de Nieuwkoopse Plassen [15]. De 
vraag rijst hierbij of de samenstellers van deze getalsmatige onderbouwing wel de 
beschikking hebben gehad over alle relevante gegevens. 
 
 
 
 
 

9.5.4 (Dis)proportionaliteit van gebruik en aanmelding van “begrenzingssoorten” 
 
Om, misschien ten overvloede, een inzicht te geven waartoe het gebruik van de z.g. 
begrenzingssoorten kan leiden, is een vergelijking gemaakt tussen de Nieuwkoopse 
Plassen en de Krimpenerwaard, beide voorkomend op de IBA2000-lijst van belangrijke 
vogelgebieden [15]. 
 
De gebieden hebben één gemeenschappelijk kwalificerende soort van vergelijkbaar 
aantal. De Krimpenerwaard kwalificeert echter voor 6 soorten, tegenover 3 voor 
Nieuwkoop, en neemt daarbij in de landelijke rangorde een aanzienlijke positie in. Als 
gevolg van het ontbreken van 100ha aaneengesloten “natuurgebied” in de Krimpener-
waard wordt het gebied uitgesloten van selectie als SBZ. Voor Smient, Krakeend en 
Kleine zwaan, met in Nieuwkoop verwaarloosbare aantallen, worden desondanks zelfs 
instandhoudingsdoelstellingen (met consequenties voor allerhande activiteiten in het 
gebied) geformuleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  drempel  Nieuwkoop Krimpenerwaard Totaal aantal 
   aantal (rang)  aantal (rang) in selectie 
Purperreiger  Annex 1       50     117  (1/5)           -             - 
Zwartkopmeeuw  Annex 1         5         9  (3/3)           -        236 
Zwarte stern Annex 1       11       73  (4/5)        67  (  5/  5)       488 
Kleine zwaan An 1+1%     170       37      356  (34/65)   32912 
Kolgans 1%   6000          -    8765  (31/58) 755740 
Smient 1% 12500 (4955)  29493  (  3/24) 467209 
Krakeend 1%     300   (140)      418  (13/18)   13648 
Slobeend 1%     400          -      745  (  6/16)   14890 
 
drempel: ondergrens aantal bij selectie; rang: rangorde plaats in landelijke selectielijst/totaal 
aantal geselecteerde gebieden. Laatste kolom: totaal individuen in geselecteerde gebieden. 

De aanmelding voor vogels bevat zowel niet-kwalificerende soorten als onjuiste aantalsgegevens 
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9.5.5 Het gebiedsdocument 
 
Bij de omzetting van de gegevens van de Natura 2000 database naar het gebiedsdocu-
ment, weergegeven in tabel 9.5.5, zijn vrijwel alle aantallen veranderd. De oorzaak 
hiervan is naar alle waarschijnlijkheid gelegen in een infuus vanuit publicaties zoals het 
Natura 2000 Doelendocument (Hoofddocument en Bijlagendocument) [10] en 
“Provinciale streefwaarden moerasvogels”[20]. 
De soortenlijst en ook de doelstellingen zijn (buiten opgaaf aan de Commissie) uitgebreid 
met Grote karekiet en Rietzanger (beide slechts mogelijke begrenzingssoorten, maar zelfs 
daarvoor niet gekwalificeerd) en het Woudaapje. Broedgevallen van deze laatste soort (in 
2001 en 2002) hoeven geen aanleiding te zijn voor een tussentijdse aanpassing van de 
aanwijzing. Een dergelijke aanpassing wordt ook niet voorgesteld na het verdwijnen van 
de Roerdomp in 2002 [16]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9.5.5 
 
 
 
In het concept gebiedsdocument worden alle vogels, inmiddels aangegroeid tot 12 soor-
ten,  zonder onderscheid opgenomen onder de noemer “Vogelrichtlijnsoorten”. Voor alle 
soorten worden instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd terwijl dit alleen nodig is 
voor de drie kwalificerende bijlage I soorten. Het meest opvallende aspect van het docu-
ment wordt gevormd door de Smient, waarbij onvolledige, niet-bruikbare telgegevens, 
eerst hun onbruikbaarheid blijken te verliezen en vervolgens met een niet te verklaren 
vermenigvuldigingsfactor van 9,08, een streefwaarde van 45000 vogels opleveren. 
 
 

Soortnaam  Gem. EU Doeld. Pop. Pop. 
  1993-7 2003 2005 Ned EU 
 
Grote karekiet  - - [herstel] 350 938590 
Grote zilverreiger, I  2.3 2/1-5 5 60 - 
Kleine zwaan, I  36.7 37/6-10 100 - 17000 
Krakeend, II  (140.3) <100/140 1300 10000 30000 
Purperreiger, I  117.4 117 100 310 8090 
Rietzanger  {1250}* - [500] 12000 - 
Roerdomp, I  5.4 5 6 200 11620 
Smient II,III  (4955.5) <4900 45000 - 1250000 
Snor  {11}* 12 50 1600 181140 
Woudaap, I  0.2 - [herstel] 9 34420 
Zwartkopmeeuw, I  8.8 9 9 266 
Zwarte stern, I  72.8 73 100 1200 45850 

 
Vetgedrukt     zijn de kwalificerende soorten. 
Gem.1993-97 Gemiddelde aantallen paren/individuen (broedvogels/niet-broedvogels) uit [15] aangevuld 

met 2 waarden uit het jaar 1997 {getal}*  zoals vermeld als in het Natura 2000 gebieds-
document. Waarden tussen ( ) berusten op onvolledige gegevens. 

EU 2003 Aantallen zoals aangemeld bij de Commissie. 
Doeld. 2005 Aantallen c.q. streefwaarden uit het Doelendocument. Tussen [ ] soorten waarvoor de data-

base zou moeten worden uitgebreid. 
Pop. Ned Omvang van de Nederlandse populatie [4, 15, 16] 
Pop. EU Omvang van de Europese populatie [4,15] 

 
Compilatie van de getalsmatige onderbouwing van de aanmelding, de aanmelding zelf, 
het gebiedsdocument en een aantal gegevens over populatiegrootte 

De omzetting van de aanmeldingsgegevens naar het gebiedsdocument met doelstellingen is met 
name getalsmatig disproportioneel van aard 
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9.6 Zoogdieren 
 
Het gebied is aangemeld als zijnde “Belangrijkste gebied voor” de Noordse woelmuis, 
Nederlands enige prioritaire zoogdiersoort. De andere genoemde soort in de Natura2000 
database, de Meervleermuis, valt onder de categorie “Tevens aangemeld voor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De status van de Noordse woelmuis en wijze van aanmelding maakt duidelijk dat er 
sprake moet zijn van instandhoudingsdoelstellingen ter verbetering van de kwaliteit van 
het leefgebied, aangezien de mate van instandhouding slechts is gekwalificeerd als goed 
bewaard (B). De doelstelling uit het gebiedsdocument is hiermee in overeenstemming. 
Wat betreft de Meervleermuis is het formuleren van instandhoudingsdoelstellingen 
onnodig.  

 
 

Soortnaam Annex Resident Breeding Winter Staging Pop. Cons. Isol. Global 
 
Noordse woelmuis Y p - - - B B A A 
Meervleermuis Y - 251-500 - - B A B A 
 
Annex geeft aan of de soort is opgenomen in Bijlage 1 van de Richtlijn 
Resident p: alleen aanwezigheid is gerapporteerd want populatie gegevens ontbreken volstrekt. 
Breeding aantal broedparen 
Pop. Omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van de 

populaties op het nationale grondgebied; B: p > 2%. 
Cons. Mate van instandhouding van de elementen van de habitat die van belang zijn voor de 

betrokken soort en herstelmogelijkheid. A: uitstekend bewaard - elementen volkomen gaaf, B: 
goed bewaard - elementen goed geconserveerd of elementen in matige conditie of gedeeltelijk 
aangetast en herstel gemakkelijk. 

Isol. Mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke versprei-
dingsgebied van de soort. A: (vrijwel) geheel geisoleerde populatie, B: niet-geisoleerde 
populatie aan de rand van het areaal. 

Global Algemeen: algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding 
van de betrokken soort. .A: uiterst waardevol. 

 
Natura 2000 database (versie october 2005) voor de Nieuwkoopse zoogdiersoorten.  
De soortcodering en de wetenschappelijke namen zijn vervangen door de Nederlandse namen 
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Relevante documentatie 
 
Arresten van het Europese Hof  van Justitie zijn weergegeven met een nummer waaronder deze 

te vinden zijn op <www.curia.eu.int> 
Tweede Kamer-stukken zijn weergegeven met het nummer waaronder deze te vinden zijn op 

<www.overheid.nl> 
Correspondentie tussen de Minister van LNV en de Europese Commissie omvat o.m. 

Natura 2000 Standard Data Form, Site: NL9801063, october 1998 
Natura 2000 Standard Data Form, Site: NL3000036, update, maart 2003 
Natura 2000 Standard Data Form, Site: NL3000036, update, 1 feb 2004 
Natura 2000 Database, mei 2003 
Natura 2000 Database, october 2005 
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[2] Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998, Ministerie van LNV, september 

2005. 
[3] Beheer van "Natura 2000"-gebieden - De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn 

(Richtlijn 92/43/EEG) ISBN 92-828-9051-1. 
[4] Boer T. den, 2000. Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004. Ministerie van LNV, 

Rapport Directie Natuurbeheer nr. 47, Wageningen 
[5] Gebiedendocument. Overzicht van habitattypen en soorten waarvoor gebieden zijn 

aangemeld en begenzing van gebieden. Ministerie van LNV, mei 2003, februari 2004 
[6] Gebiedsdocument. Werkdocument t.b.v. voorbereiding ontwerp-aanwijzingsbesluiten. 

Ministerie van LNV, 2005 
[7] Handreiking Beheerplannen Natura 2000-gebieden, Ministerie van LNV, september 

2005. 
[8] Interpretation Manual of European Union Habitats. Europese Commissie, DG Milieu, 2003 
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LNV, mei 2003 
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 “You cannot protect nature against those 
who manage it daily. Furthermore if sites 
are designated, it is because people who 
live there have already preserved the 
habitats and species to be safeguarded. 
So the Commission considers, on the one 
hand, that the Natura 2000 sites should 
not be museums (apart from very rare 
exceptions) and that the presence of 
human activity is compatible with the 
objectives of the Directive, and on the 
other hand, that the site management 
methods should be decided in partnership 
once the sites have been identified. The 
directive should, on the whole, be 
construed as an insurance against new 
destructive behaviour rather than as a  
new constraint on existing activities.” 
 
 
Bruno Julien,  
Europese Commissie Directoraat-Generaal 
voor Milieu ( DGXI), Hoofd Technisch en 
Financieel Management  van Natuurbescher-
mingsprojecten (Life Nature),  
1997 

 
 


