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Wet natuurbescherming
• Beoogt natuurwetgeving te vereenvoudigen en nauwer aan te laten sluiten 

bij Europese regelgeving (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn)

• Vervangt:
• Flora- en faunawet (Ffw): soortenbescherming
• Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw): gebiedsbescherming
• Boswet: houtopstanden

• Uitvoerende regelgeving:
• Besluit natuurbescherming
• Regeling natuurbescherming

• Volledige integratie in Omgevingswet via aanvullingswet natuur 
(inwerkingtreding voorzien in 2019): inhoud blijft als het goed is hetzelfde 
als in Wnb, maar veel regels naar AMvB niveau.
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Wat verandert er bij de bevoegdheden?
• Provincies krijgen meeste bevoegdheden en taken (‘decentraal, 

tenzij’), waaronder belangrijkste bevoegdheden en taken op gebied van 

soortenbescherming (o.a. ook ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen).

• Rijk blijft verantwoordelijk voor zaken waar regie op nationaal niveau 

onmisbaar is, een landelijke aanpak doelmatiger is of meer helderheid 

biedt, sprake is van regulering van handelsketens, dan wel nationale 

belangen of internationale verantwoordelijkheden dit vergen.

• Gemeenten: loketfunctie en handhavingstaken bij 

omgevingsvergunning o.g.v. Wabo waar natuurtoets is vereist: als 

thans, maar Vvgb niet meer bij EZ (RVO), maar bij provincie.
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Besluitvorming en rechtsbescherming

• Thans: verschillen tussen Nbw, Ffw en Boswet.

• Uniform regime onder Wet natuurbescherming. 

• Besluitvormingsprocedures (bevoegd gezag, voorbereidings- en 
bezwaarprocedures, termijnen, enz.) gelijkgetrokken.

• Beroep tegen besluit altijd bij 2 instanties:
• Rechtbank in eerste aanleg
• Hoger beroep bij Raad van State

• NB: overgangsrecht bepaalt dat bovenstaande van toepassing is op 
moment van inwerkingtreding. Uitzondering voor lopende 
beroepsprocedures.
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Handhaving

• Handhaving blijft deels taak van het Rijk, maar vanwege decentralisatie 

meer door provincies en (via omgevingsvergunning) gemeenten. Goede 

afstemming en samenwerking tussen provincies en gemeenten nodig.

• Huidige toezichthouders en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 

handhavingsinstrumenten worden gecontinueerd.

• Nieuw:

• Zwaardere straffen voor illegaal doden of vangen van beschermde 

dieren

• Bestuurlijke boetes voor administratieve overtredingen

• Bestuurlijke strafbeschikking
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Wet natuurbescherming:
hoofdlijnen soortenbescherming

• Natuurvisies (art. 1.5-1.7): nationaal én provinciaal, hoofdlijnen beleid, 
brede strekking (ook soortenbescherming), nationale rode lijsten.

• Intrinsieke waarde van natuur expliciet erkend in doelbepaling (art. 1.10): 
bestuursorgaan oefent taken en bevoegdheden uit met het oog op deze 
doelen.

• Algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten en hun 
directe leefomgeving (art. 1.11). Als in Ffw alleen bestuursrechtelijk 
handhaafbaar.

• Actieve soortenbescherming (art. 1.12): nieuwe verplichting voor 
provincies.

• Passieve soortenbescherming: nieuw stelsel van verboden handelingen die 
voor drie categorieën beschermde dieren en planten schadelijk kunnen zijn 
+ uitputtend stelsel van uitzonderingen (hoofdstuk 3).

6



Beschermde soorten
• Alle beschermde soorten worden aangewezen in de Wnb zelf (deels 

met verwijzing naar internationale regelgeving).

• Wnb maakt onderscheid in drie categorieën:
1. Alle van nature in NL in het wild voorkomende vogels die vallen 

onder de Vogelrichtlijn (art. 3.1-3.4)
2. Dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn op grond van de 

Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (art. 3.5-3.9)
3. Nationaal beschermde dier- en plantensoorten vermeld op de 

bijlage bij de wet (art. 3.10-3.11): 145 soorten, waaronder bijna alle 
andere zoogdieren, inheemse amfibieën en reptielen, en een aantal 
bedreigde vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten.

• Ongeveer 200 onder Ffw beschermde soorten dieren en planten 
worden niet meer beschermd onder de Wnb (anders dan door 
algemene zorgplicht).
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Verboden

• Geen uniform verbodsstelsel als onder Ffw, maar aparte 

(bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbare) verboden voor elk 

van de drie categorieën beschermde soorten.

• Verboden sluiten nauw aan bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, maar 

‘soepeler’ regime voor nationale soorten (minder verboden, ruimere 

belangenafweging).

• Alle verboden zijn net als onder Ffw van toepassing op individuen.

• Veel verboden alleen van toepassing op ‘opzettelijk’ handelen. Dat dekt 

ook voorwaardelijk opzet (=bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden 

dat gedraging schadelijke gevolgen heeft voor beschermde soorten).
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• Wnb verbiedt net als Ffw opzettelijk vernielen, 

beschadigen en wegnemen van nesten, rustplaatsen 

(en eieren) van vogels (art. 3.1 lid 2). Verstoren nesten 

verboden op grond van art. 3.1 leden 4 en 5.

• Bescherming nest omvat ook inhoud en functionele 

omgeving daarvan, voor zover het broedsucces 

daarvan afhankelijk is.

• Verbod geldt zonder beperking in de tijd, maar in de 

praktijk zijn:

• Gedurende broedseizoen in gebruik zijnde nesten 

van alle inheemse vogelsoorten beschermd.

• Buiten broedseizoen in beginsel niet, behalve voor 

soorten met jaarrond beschermd nesten.

Bescherming nesten/broedplaatsen vogels
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Jaarrond beschermde nesten
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 

broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats > steenuil.

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing 
of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 
specifiek en limitatief beschikbaar > roek, gierzwaluw en huismus.

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen 
op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 
afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar > grote gele 
kwikstaart, kerkuil, oehoe, ooievaar en slechtvalk.

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf 
niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen > boomvalk, buizerd , 
havik, ransuil, sperwer, wespendief, zwarte wouw.

5. Niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst: 34 soorten.



Verbod op verstoren
• Wnb wijkt bij verbod op verstoren af van art. 10 en 11 Ffw.

• Soorten Vogelrichtlijn:
• Art. 3.1 lid 4: “Het is verboden vogels … opzettelijk te storen.”
• Art. 3.1 lid 5: “Het verbod [op opzettelijk storen van vogels] is niet van toepassing 

indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 
van de desbetreffende vogelsoort.”

• Ecologische beoordeling per geval nodig om te kunnen bepalen of er sprake is 
van een ‘wezenlijke invloed’, want de effecten van verstoring hangen af van de 
soort (algemeen/zeldzaam/bedreigd), de locatie, de periode van het jaar en de 
intensiteit, duur en frequentie van de verstorende activiteit en of er voldoende 
uitwijkmogelijkheden zijn.

• Bijzondere aandacht nodig voor verstoring gedurende het broedseizoen (vgl. art. 
5(d) Vogelrichtlijn), omdat dit het broedsucces beïnvloedt.

• Soorten Habitatrichtlijn/verdragen van Bern en Bonn:
• Art. 3.5 lid 2: “Het is verboden dieren … opzettelijk te verstoren”.

• Nationale soorten: geen verbod op verstoren. Wel algemene zorgplicht.
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Uitzonderingen op de verboden
• Algemene bevoegdheid voor provincies (en in sommige gevallen Ministerie EZ) 

om ontheffingen (GS) en vrijstellingen (PS) te verlenen van de verboden (art. 
3.3, art. 3.8, art. 3.10).

• Cumulatieve voorwaarden (art. 3.3 lid 4, art. 3.8 lid 5, art. 3.10 lid 2) voor 
ontheffingen/vrijstellingen blijven hetzelfde als Ffw:

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

2. Nodig voor een van de in de wet genoemd belangen (verschilt per 

categorie);

3. Geen verslechtering/afbreuk (gunstige) staat van instandhouding van de 

soort.

NB: ook vormvoorschriften en eisen aan gebruikte middelen/methoden. 

Middelen en methoden om vogels te vangen en doden worden uitputtend

aangewezen in Besluit natuurbescherming.
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Specifieke regelingen Wnb

• Jacht: grotendeels als Ffw (art. 3.20 e.v.) , maar uitoefening 
overeenkomstig faunabeheerplan (art. 3.12). Geen totaalverbod meer 
op recreatieve jacht in Vogelrichtlijngebieden (NB: 
vergunningplicht/toetsingskader Natura 2000 van toepassing!).

• Regelingen voor schadebestrijding (art. 3.15), overlastbestrijding (art. 
3.16) en faunabeheer (art. 3.17).

• Vrijstellingsregeling voor handelingen uitgevoerd overeenkomstig 
(door Minister goedgekeurde) gedragscodes (art. 3.31).

• Bijzondere vrijstellingsregelingen voor dierenambulances, gefokte 
dieren, prepareren vogels, uitzonderingen op verbod op verhandelen 
(geregeld in besluit/regeling).
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Vrijstellingsregeling schadebestrijding

• Landelijke regeling: vrijstelling onder voorwaarden voor 

grondgebruikers voor bij AMvB aangewezen soorten die in het hele land 

schade veroorzaken (besluit wijst zes soorten aan: Canadese gans, 

houtduif, kauw, konijn, vos, zwarte kraai).

• Provinciale regelingen: provincies worden bevoegd om zelf soorten aan 

te wijzen die belangrijke schade in hun provincie veroorzaken en onder 

voorwaarden vrijstellingen voor die soorten te verlenen aan 

grondgebruikers. Voorwaarden:

• Niet aangewezen als landelijke schadesoort;

• Uitsluitend soorten die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of 

dat gevaar lopen;

• Sprake van schade als gedefinieerd in de wet.
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Nieuwe vrijstellingsregeling voor 
overlastbestrijding in bebouwde kom

• Landelijke regeling: soorten die in het hele land overlast veroorzaken 
kunnen worden aangewezen bij AMvB en Minister EZ kan vrijstelling 
verlenen van verboden aan gemeenten. Daar wordt geen gebruik van 
gemaakt, omdat er geen soorten zijn die daarvoor kwalificeren.

• Provinciale regelingen: provincies kunnen soorten aanwijzen die in hun 
provincie overlast veroorzaken en vrijstelling verlenen van verboden aan 
gemeenten. Voorwaarden:
• Niet aangewezen als landelijke overlastsoort;
• Uitsluitend soorten die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat 

gevaar lopen;
• Bestrijding nodig voor voor een van de in de wet gespecificeerde 

belangen (bij vogels uitsluitend in belang van volksgezondheid en 
openbare veiligheid of veiligheid luchtverkeer).

• Ontheffing in veel gevallen van overlast geschikter instrument: voortaan 
verleend door provincies (GS).
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Ruimtelijke ingrepen

• Ontheffing door provincie (GS) i.p.v. ministerie EZ (behalve bij  

ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn 

gemoeid). 

• Apart aanvragen of aanhaken bij omgevingsvergunning (Vvgb

door provincie/omgevingsdienst).

• Vrijstelling onder voorwaarden voor nationaal beschermde 

soorten (oude “tabel 1 soorten”), nu landelijk maar voortaan in 

provinciale verordeningen. Niet categorie 1 en 2 soorten.
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Ruimtelijke ingrepen: instrumenten

• Soortenstandaards (hulpmiddel)

• Vrijstelling voor gedragscodes

• Ontheffing voor tijdelijke natuur

• Ontheffing voor soortbeschermingsplan
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Gedragscodes (art. 3.31)
• Vrijstelling voor handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden 

uitgevoerd overeenkomstig een door Minister EZ goedgekeurde gedragscode en die 
plaatsvinden in het kader van: 
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen 
of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw; 
c. een bestendig gebruik; of
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

• Voorwaarden:
• Handelingen die invloed hebben op beschermde soort nodig voor een in de wet 

gespecificeerde reden/belang;
• Gewaarborgd dat geen benutting of economisch gewin plaatsvindt;
• Gewaarborgd dat zorgvuldig wordt gehandeld.

• Bestaande gedragscodes blijven van kracht voor de periode dat ze zijn vastgesteld.
• Goedkeuren/intrekken (nieuwe) gedragscodes na overleg met provincies (GS).
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Relevante belangen bij ruimtelijke ingrepen
Soorten Vogelrichtlijn:
• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
• ter bescherming van flora of fauna;

Dier- en plantensoorten Habitatrichtlijn/verdragen van Bern en Bonn:
• in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats;
• in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen 

van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

Nationaal beschermde soorten planten en dieren:
• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer;

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

• in het algemeen belang.
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Voorbeeld: gierzwaluwen

• Gierzwaluw(nesten) aanwezig?

• Negatief effect op (nestplaats) gierzwaluw?

• Kan dit voorkomen worden door het treffen van maatregelen? 

• Soortenstandaard gierzwaluw: wat mag onder welke 

voorwaarden en hoe vraag je ontheffing aan

• Behoud functionaliteit voortplantingsplaats

• Voorbeeld maatregel: als 1 nest verloren gaat, tijdig minstens 5 

nestkasten of neststenen
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Ontheffingen in kader van project 
“stroomversnelling”

21



Oude ontheffingen

Ontheffingen afgegeven door RVO vóór 1 januari 2017 behouden 

hun geldigheid.

• Beschermende maatregelen voor niet langer beschermde 

soorten moeten nog wél uitgevoerd worden;

• Indien er soorten aanwezig zijn die onder de Ffw niet beschermd 

zijn, maar onder de Wnb wel, dan moet daar aanvullend 

onderzoek voor worden gedaan en ontheffing voor worden 

aangevraagd voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat.
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Natuurtoets via omgevingsvergunning 
in de praktijk

• Aanwezigheid van beschermde soorten en/of hun leefgebied 
wordt onvoldoende meegenomen bij Wabo-aanvragen en 
besluitvorming

• Blijkt uit scheve verhouding tussen totaal aantal aangevraagde 
omgevingsvergunningen (ca. 250.000 in heel Nederland) en het 
zeer beperkte aantal Vvgb procedures (ca. 80!)

• Verschillende oorzaken: beperkt ‘aanhaken’ natuurwetgeving 
aan Wabo, gebrek aan kennis en capaciteit bij gemeenten, 
gebrek aan gegevens, enz. 

(Bron: A.M. Schmidt & P.H. Kersten, Natuurwetgeving binnen het 
omgevingsrecht, Alterra rapport 2302, 2012)
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Vragen en discussie
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