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OPBOUW PRESENTATIE



• Doel: in kaart brengen en stimuleren actieve 

natuurbescherming onder de Wnb

• Presentaties en rapport

• In opdracht Ministerie van EZ

• Samenwerking Kees Bastmeijer en Arnold van Kreveld

(Bureau Ulucus) met input van praktijk-experts

I. INLEIDING



Nb-recht is beperkt effectief:

• Bescherming beperkt tot specifieke natuurwaarden

• Focus op ‘passief instrumentarium’:
• moeilijk om ‘nee’ te zeggen
• bij belangenafweging accent

op korte termijnbelangen
• focus op beperken effecten
• marginale toetsing rechter

• Beperkte handhaving

Reactie EU: harde resultaatsverplichtingen en strikte regimes

II. HET BELANG VAN ACTIEVE NATUURBESCHERMING

Voortgaande cumulatie 
negatieve gevolgen



Veel natuur in ongunstige staat: meer knel

• Conclusie AG Kokott, zaak C-383/09 HvJEU: 

“(37) Bij een ongunstige staat van instandhouding ontstaan echter 

verdergaande verplichtingen voor de lidstaten, aangezien het 

beschermingssysteem aan het herstel van de gunstige staat van 

instandhouding moet bijdragen.”

• Natura 2000: eerder ‘verbeterdoelen’; eerder discussie over 

‘significantie’; grotere externe werking, ed.

• Soortenbescherming: eerder discussie over gunstige staat bij 

ontheffingen en vrijstellingen



• Terugloop natuurwaarden

• Striktere wetgeving

• Groeiende knel en verzet

• Recht wordt creatief 
uitgelegd of aangepast

• Meer rechtszaken

• Meer knel

• Minder knel

• Herstel natuurwaarden

• Actieve natuurbescherming

STUCK IN REVERSE



• Soortenbescherming vereist ook het treffen van concrete en 

specifieke maatregelen (HvJEU).

• Actieve maatregelen vereist voor N2000

• Toename expliciete beleidsdoelen t.a.v. ‘ecological 

restoration’ onder verdragen en in EU

• Versterking verbondenheid en robuustheid t.b.v. 

klimaatadaptatie

Meer aandacht actieve bescherming sluit aan bij 

internationale en EU verplichtingen



Stas. Van Dam: 

“In aanvulling daarop wordt de zorg voor actieve 

soortenbescherming nu expliciet in het wetsvoorstel 

opgenomen. Dat is belangrijk omdat er meer nodig is 

dan alleen verboden, verplichtingen, vergunningen en 

ontheffingen om de natuur te beschermen en het verlies 

van natuur tegen te gaan.”

Belang actieve bescherming is tijdens totstandkoming 

Wbn expliciet erkend



• 10 ‘instrumenten’

• deels met voorbeeld(en)

Work in progress: voorbeelden 

en ideeën zijn welkom

III. WBN EN ACTIEVE NATUURBESCHERMING



a) Natuurvisie (Rijk (art. 1.5) en prov. (art. 1.7):

Bijzondere aandacht voor o.a.:

• Behoud & herstel gunstige staat alle wilde soorten & 

habitats

• Behoud / beheer / herstel landschappen

• Goed functioneren ecosystemen

• Gevolgen klimaatverandering

• Rijksnatuurvisie: Rode Lijst soorten



Voorbeeld: Koersdoc. Utrecht (indicatie inhoud natuurvisie)

• Natuurnetwerk realiseren

• Agrarisch natuurbeleid, o.a. weidevogelkerngebieden

• Natuur in stedelijk gebied realiseren

• Verbindingen tussen gebieden realiseren

• Er komt hoofdstuk over Utrechtse aandachtsoorten (38 

icoonsoorten en 478 meeliftsoorten) en hoe gunstige staat 

bereikt gaat worden door o.a. soortenbeschermings-

gebieden (verg. ook Limburg, Groningen)



Soortenbeschermingsgebieden Prov. Utrecht



b) Zorgplicht (art. 1.11): tot een ieder gericht, ziet ook op 

‘nalaten’, handhaafbaar via privaat- en bestuursrecht

Voorbeelden zorgplicht in gedragscodes voor niet specifiek 

beschermde soorten:

• Gedragscode Groningen Seaport: slib blijft enkele dagen langs 

water liggen zodat amfibieën kunnen ontsnappen

• TenneT TSO: op grond van zorgplicht wordt de gedragscode ook 

toegepast op Rode Lijst-soorten zonder bescherming

• Neprom: expliciet aandacht voor actieve bescherming via 

inrichting projectgebied



Voorbeelden zorgplicht in voorwaarden ontheffing:

• Dijkversterking bij Biesbosch: Plicht om te zorgen dat 

terreinen na werkzaamheden weer geschikt zijn als 

groeiplaats spindotter

• Dienst Regelingen t.a.v. Tijdelijke Natuur: Zorgplicht 

betekent dat spontane natuurontwikkeling uitgangspunt 

vormt en moet worden toegestaan



c) Verplichting provincie realiseren gunstige staat van 

instandhouding (art. 1.12) voor int. en Eur. beschermde 

soorten en Rode lijstsoorten

Stas. Van Dam: 

“De Vogel- en Habitatrichtlijn bevat een resultaatverplichting […] Het 

Rijk is daarop aanspreekbaar […] De in artikel 1.12 geregelde actieve 

soortenbescherming is belangrijk voor het kunnen bereiken van een 

gunstige staat […] Provincies dragen daarvoor zorg.” “goede 

onderlinge afstemming van het actieve soortenbeleid [is] primair de 

verantwoordelijkheid van de provincies.”



d) Mogelijkheid Rijk en Provincie om bij AMvB/verordening 

programma’s op te stellen (art. 1.13), o.a.:

• om bepaalde factoren aan te pakken om 

instandhoudingsdoelen N2000 gebieden te realiseren

• ter verbetering staat van instandhouding van een soort / 

habitat

Voorbeelden soortenbeschermingsprogramma’s Vlaanderen:

Bever, grauwe kiekendief, hamster, kwartelkoning



Denkbaar voorbeeld onder Wnb:

• Programma voor kleine marterachtigen?

(wezel, hermelijn en bunzing: Alle drie Rode Lijst en art. 3.10)

• Denkbare ‘maatregelen’ in programma (met uitvoeringsplicht): 

• aanpak negatieve activiteiten, zoals gifgebruik tegen 

knaagdieren en mollenklemmen in kernpopulaties

• bescherming en versterking landschapselementen

• protocol voor onderzoek projecten en monitoring

• NB: Voornemen vrijstelling voor deze soorten in diverse 

provincies ongedaan maken

• Andere voorbeelden: weidevogels, veenvlinders, …



e) Via Beheerplannen

• Maatregelen om instandhoudingsdoelstellingen voor 

kwalificerende soorten / habitats te realiseren

• Extra maatregelen voor andere natuurwaarden

Voorbeeld:

Uitleggen van nestvlotjes voor zwarte stern (vroeger 

‘complementair doel’) in N2000 gebied Botshol (Utrecht)



f) Aanwijzing + instandhouding NNN (art. 1.12(2))

Zie ook NvW-toelichting p.37: “Het netwerk speelt een 

belangrijke rol in het actieve soortenbeleid.”

Voorbeelden:

Voortzetting huidig beleid door alle provincies.



g) Bijzonder provinciaal natuurgebied / landschap (art. 1.12(3)): 

Gebieden buiten NNN t.b.v. natuur en landschap

(incl. cultuurhistorische waarden)

NvW (37-39): “De provincie heeft hier dus de volledige ruimte 
om eigen beleid te voeren.”

Voorbeelden:
• Groningen: Noordwestoevers Schildmeer
• Denkbaar: inzet ter bescherming van leefgebied bedreigde 

soorten zoals weidevogels, grote vuurvlinder, marters, e.d.



h) Koppeling actieve bescherming aan passief 
instrumentarium

Voorbeeld 1:

Ontheffingen (eerder individueel beoordeeld en in 
de regel verleend) meer strategisch beoordelen: 
aan de hand van soortbeschermingsplan voor een 
gebied, inclusief voorwaarden inzake mitigatie,  
compensatie en monitoring, om zo de populatie in 
een gunstige staat te brengen 



Voorbeeld 2:
Tijdelijke Natuur: In ruil voor ruimte geven aan de natuur krijgt 
een ontwikkelaar meer zekerheid vooraf. Er zijn inmiddels 
enkele tientallen projecten, met ecologische winst 
(rapportages Vlinderstichting en Landschap Overijssel).



Voorbeeld 3:

Generieke ontheffing: zowel beschermde soorten als 
initiatiefnemers hebben baat bij schaalvergroting. De 
initiatiefnemer heeft baat bij zekerheid vooraf, de natuur 
profiteert van compensatie en/of mitigatie en 
monitoring. Haven Amsterdam had in 2008 de primeur. 
April 2016 ontving Tilburg als eerste gemeente een 
generieke ontheffing. 



j) Actieve bescherming door ‘buitenwettelijke’ instrumenten

Niet expliciet in Wnb maar wel van belang voor invulling 1.12 
en doelstellingen van de Wnb

Voorbeelden:
• Samenwerking of subsidies voor natuurlijke akkerranden voor 

patrijs, kiekendieven, etc.
• Aanleg poelen (bijv. gem. Eindhoven)
• Aanleg van bijenlandschappen (zie bijv. Groene Cirkels)
• Groene daken, gierzwaluwkasten, ed bij bouwprojecten
• Functiekoppeling drinkwater &  natuur
• Stimuleren private natuurbescherming, o.a. door certificering (zie 

bijv. http://conserveareas.org/)

• Financiering natuurherstel (bijv. boomkikkerreservaat via crowd-
funding (https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/boomkikker/)

http://conserveareas.org/
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/boomkikker/


j) Actieve bescherming door ‘buitenwettelijke’ instrumenten

Vervolg voorbeelden:
• Natuurbescherming via het privaatrecht:

• Eigendomsverwerving gebied t.b.v. natuurontwikkeling door 
burgers

• ‘Conservation easement’ (VS) – soort zeker stellen langdurige 
bescherming/ontwikkeling dmv erfdienstbaarheid

• ‘Biodiversity in good company’-initiatieven: mogelijk ook op 
prov.niveau? (http://www.business-and-biodiversity.de/en/about-us/ )

• Stimulering stedelijke natuur (bijv. groene corridors van tuinen)

• Bezien mogelijkheden actieve bescherming in kader van 
aanbestedingen (bijv. ‘Beste PKV’)

• Keurmerk natuurwaarden (bijv. BREAAM)
• Natuurontwikkeling via de Wet Bedrijveninvesteringszone

http://www.business-and-biodiversity.de/en/about-us/


• Actieve bescherming geen luxe maar noodzaak: voor 
natuurdoelen (denk aan 1.12) maar ook om knel te 
verminderen

• Zorg: meeste instrumenten ‘facultatief’: Hoe zorgen voor 
voldoende ambitieniveau en afstemming tussen provincies? 
Belangrijk moment: invulling natuurvisies

• Voor nu: mooie voorbeelden verzamelen en ‘delen’

SLOTBESCHOUWING
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