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Om studenten op te leiden die beter aansluiten op de marktvraag naar Junior Ecologen is Aeres Hogeschool Almere in 

februari 2017 begonnen met een Minor ‘Ecologisch Advies’. Sindsdien is er ieder jaar een nieuwe groep studenten aan 

deze minor begonnen. Deze minor is ontstaan als reactie op de volgende uitspraak op de site van het netwerk groene 

bureaus en verschillende gesprekken met adviesbureaus:  

 
‘Kennis en vaardigheden van potentiële medewerkers blijken in de praktijk niet voldoende om direct aan de slag te gaan. In de eerste 
werkmaanden is een opleiding noodzakelijk, soms on the spot, soms via een eigen opleidingsinstituut.’  

 

Studenten van alle groene HBO’s, en op aanvraag ook startende junior ecologen, hebben met het volgen van de minor 

Ecologisch advies de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op het werkveld. Dit doen ze doormiddel van een 

werkleerplek waarin ze onder begeleiding van een adviesbureau aan de slag gaan met de beroepstaak van het opstellen 

van een ecologische effectrapportage (of deel hiervan). Deze hoofdopdracht wordt ondersteunt door een cursus 

Ecologisch advies waarin ze de kennis en vaardigheden opdoen om de hoofdtaak goed uit te voeren. Ook verdiepen de 

studenten zich in verschillende thema’s die door adviesbureaus zijn aangeven als van belang voor een junior ecoloog te 

weten:  

• Verandering Natuurwetgeving en -beleid voor de Ecologisch Adviseur  

• Stikstofdepositie 

• Natuurontwikkeling in de EHS 

• Inzicht in de visie van andere betrokken partijen  

 

De voorliggende reader is een product van deze Minor en is opgesteld door de studenten in samenwerking met 

adviesbureaus: Ecogroen bv, Regelink Ecologie & Landschap, adviesbureau E.C.O. Logisch en Royal HaskoningDHV.  

Als onderdeel van deze minor is de studenten gevraagd de onderwerpen van de Wet natuurbescherming (WNB) en het 

provinciale beleid, overzichtelijk samen te vatten. Een aanzienlijk deel van de reader gaat over de Wet natuurbescherming 

(WNB). Maar om deze wet in de juiste context te kunnen plaatsen en om studenten er mee te leren werken en bekend te 

maken met het vak van de ‘Ecologisch Adviseur’, worden ook diverse andere onderwerpen kort aangehaakt, zoals: 

• de geschiedenis van onze natuurbescherming; 

• de rol van overheden; 

• ruimtelijke ordening;  

• het doen van goed onderzoek; 

• het uitvoeren van een effectanalyse en -beoordeling. 

 

De navolgbaarheid van de in deze reader gepresenteerde informatie is zeer belangrijk. Als gevolg van wetswijzigingen, 

jurisprudentie en voortschrijdende inzichten zal een deel van de gegevens snel kunnen verouderen. De vele weblinks in dit 

document bieden de mogelijkheid om informatie te controleren op actualiteit, maar zijn ook bedoeld om eenvoudig 

toegang te krijgen tot achterliggende informatie.  

 

De hoofdstukken 3 t/m 5 en 6 (deels) en het provinciale beleid in de bijlagen zijn geschreven door de studenten van de 

AERES Hogeschool Almere, de overige onderdelen zijn geschreven door Ecogroen bv. Grote dank gaat uit naar alle partijen 

die hebben bijgedragen aan deze reader. Extra dank gaat uit naar eindredacteur van dit document: Etienne de Vries.  

 

Danny Merién, module coördinator van de minor | Maaike Cox, docent Toegepaste Biologie 

Almere, 31 januari 2022 

Voorwoord 
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1.1. Het ontstaan van ecologisch bewustzijn in Nederland 
Vrijwel elke Nederlander kent het Naardermeer, een bijzonder fraai moerasgebied in het Gooi dat in eigendom 

en beheer is van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Minder bekend is dat door de inspanning 

van twee natuurliefhebbers ruim een eeuw geleden hier geschiedenis is geschreven. Na een mislukte poging in 

1883 om het Naardermeer droog te leggen - de kweldruk bleek groter dan de beschikbare bemalingscapaciteit 

- onderzocht de gemeente Amsterdam begin 20e eeuw mogelijkheden het laaggelegen gebied op te vullen 

met haar stadsafval. Dit stuitte op groot verzet van de schoolmeesters Jac. P. Thijsse en Eli Heimans, die enkele 

jaren daarvoor in1896 het nog steeds bestaande tijdschrift ‘De Levende Natuur’ hadden opgericht. Het plan 

van de gemeente Amsterdam was voor hen aanleiding om in 1905 de Vereniging tot behoud van 

Natuurmonumenten op te richten. De vereniging kocht het gebied voor ƒ 155.000,-. De rente op de daartoe 

afgesloten lening werd terugbetaald met de opbrengsten uit jacht, visserij en het snijden van riet. Het 

Naardermeer werd daarmee het eerste gebied in ons land dat beschermd werd vanwege haar natuurwaarden.  

 

De oprichting van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, wordt veelal beschouwd als het begin 

van de natuurbeschermingsbeweging in ons land. Kenmerkend voor deze beweging is een op dat moment 

unieke nauwe samenwerking tussen biologen (‘wetenschap’) en financiers (‘kapitaal’). De manier waarop de 

vereniging haar natuurterreinen selecteerde en beheerde was in Nederland nog niet eerder vertoond: ze kocht 

niet alleen terreinen aan van wetenschappelijk belang, maar verwierf ook gebieden die voor recreatie door het 

publiek konden worden opengesteld en wellicht met winst konden worden geëxploiteerd. Daarmee kon een 

cultureel en materieel draagvlak worden gecreëerd voor uitbreiding van het areaal in de toekomst. (Davids, 

2006)  

Hoewel de aankoop van het Naardermeer een mijlpaal was en de eerste concrete vorm van natuur- en 

landschapsbescherming, zijn de contouren van een sluimerend ecologisch bewustzijn in Nederland echter al 

geruime tijd daarvoor zichtbaar. Volgens Davids (2006) heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 

hierin een pioniersrol gespeeld. Op vestigingen van Europese handelscompagnieën in Azië en op de Kaap 

(Zuid-Afrika) ontstond in de 17e en 18e eeuw het besef van de destructieve effecten van menselijk handelen 

1 Geschiedenis van het 
natuurbeschermingsbeleid en -recht 

Voorloopig is het ergste gevaar geweken. Het 

voorstel, van Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam, om het Naardermeer te dempen 

met afval en vuilnis uit de hoofdstad, is verworpen, 

zoodat waarschijnlijk dit hoogst belangrijke land- 

schap voor kunst en wetenschap behouden blijft. 

Eén van de dingen, die mij tijdens de behandeling 

der kwestie het meest getroffen is wel dit, dat er  

op de heele wereld geen zes menschen zijn, die  

volkomen op de hoogte zijn van al de merkwaardig- 

heden van het Meer en van de velerlei mogelijkheid  

tot studie en genot, die daar overvloedig aanwezig is. 

- Jac. P. Thijsse  

De Levende Natuur - Aflevering 10, januari 1905 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jac._P._Thijsse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eli_Heimans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gulden
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op het natuurlijk milieu - voornamelijk door ontbossing. Hier werden in samenwerking met wetenschappers uit 

het ‘moederland’ maatregelen genomen voor een duurzamere beheersvorm en later zelfs de aanplant van 

nieuw bos. 

 

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zien we in de westerse wereld zowel in de wetenschap als in de kunst 

en literatuur een sterke toename voor de esthetische waardering van natuur en landschap.  

In 1852 werd in Nederland het eerste tijdschrift dat uitsluitend over natuur ging opgericht, ‘Het 

Album der Natuur’. De missie van het blad was om een breder lezerspubliek op de hoogte te brengen van de 

jongste inzichten in de verschillende natuurwetenschappen. Met een aanvankelijke oplage van tussen de 3.000 

en 4.000 exemplaren behoorde het tot de best verkopende van alle publiekstijdschriften in de toenmalige 

Nederlandse markt (Dreesen, 2006). Vanaf 1865 verschijnen in het tijdschrift op regelmatige basis artikelen 

van botanisten over zogenaamde ‘botanische wandelingen’. Lezers worden gestimuleerd om op specifieke 

plekken de natuur in te trekken en onze rijke flora “op te merken, waar te nemen en te bewonderen”. 

Andere voorbeelden van ecologische opleving en waardering in onze samenleving zijn de literaire 

beweging van de Tachtigers en de beeldende kunst van de stroming van de Haagse School. Deze ‘romantici’ 

hadden als overeenkomst dat zij op zoek waren naar een natuurlijker bestaan, als verzet tegen de steeds 

kunstmatiger, éénvormiger en ongezonder beleefde dagelijkse omgeving. Het is dan ook in deze periode in de 

geschiedenis dat de voortschrijdende industrialisatie overal zichtbaar wordt: inpolderingen, kanalisatie, aanleg 

van (vaar)wegen, rationelere landbouwverkaveling, jacht op schadelijke diersoorten en mechanisatie. Na 

eeuwenlange strijd om onze cultuur te beschermen tegen ‘natuurgeweld’ en ‘woeste gronden’, en ‘onlanden’ 

te temmen voor eigen nut, ontstond een tijdperk waarin - zij het door een nog kleine groep - het verlies van 

natuur als een gemis werd ervaren. Illustratief is de reactie van veldbioloog en publicist Willem Frederik van 

Eeden op de kap in 1871 van het laatste overgebleven oerbos van Nederland - het Beekbergerwoud:  

“Dit bosch had als monument van de voormalige natuur van ons land niet minder waarde dan oude 

gebouwen voor de geschiedenis der vaderlandsche kunst, en het redden van zulke merkwaardige plekjes 

uit sloopers handen moest aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen worden opgedragen.” 

- Frederik van Eeden  

‘Herinneringen aan de Veluwe’ (1880) 

 

 

De eerste activiteiten op het gebied van de bescherming van natuur en landschap in ons land ontstonden 

zodoende uit particuliere initiatieven aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw. Natuurbehoud was 

toen nog wel een privilege van de elite, met als ambitie om het verdwijnen van planten en dieren te stoppen 

en tegelijkertijd meer mensen de kans te bieden tot een tijdelijke ontsnapping uit het drukke stedelijke leven. 

Het belangrijkste instrument hiertoe was het oprichten van het ‘natuurmonument’. Hier werden de optimale  

natuurwaarden geconcentreerd die elders vrijwel overal werden opgeofferd, maar die hier nog ongestoord 

konden worden bestudeerd, beleefd en bewonderd. 
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1.2. Van ‘natuurmonumenten’ naar ‘nieuwe natuur’ 
 

Natuur is voor tevredenen en legen. 

En dan: wat is natuur nog in dit land? 

Een stukje bos, ter grootte van een krant, 

Een heuvel met wat villaatjes ertegen. 

- J.C. Bloem, De Dapperstraat (1945) 

 

 

Wie de geschiedenis van het Nederlandse landschap bestudeert, komt tot de conclusie dat menselijke 

activiteiten al vanaf het begin van onze jaartelling zodanig grootschalig zijn geweest, dat zij sindsdien zichtbare 

invloed op ons landschap hebben gehad en deze uiteindelijk volledig vorm hebben gegeven. Er zijn 

aanwijzingen dat ontbossing al op relatief grote schaal plaatsvond in de Romeinse tijd en Vroege 

Middeleeuwen, ondermeer vanwege de houtskoolbehoefte voor de productie van ijzer. Voor de ijzerproductie 

op de Veluwe in de periode rond de 7e – 9e eeuw, is bijvoorbeeld naar schatting 105.100 ton houtskool nodig 

geweest (van Duijvenvoorde, 2006). In de zestiende eeuw ontstond in de dichtbevolkte delen van Europa door 

ontbossing een tekort aan hout dat almaar nijpender werd. In het Nederlandse landschap van omstreeks 1600 

was geen bos van betekenis meer te vinden. Vanaf dat moment begon men met het systematisch afgraven van 

veengebieden voor de winning van turf ter vervanging van hout als brandstof (Maas, 2011). Rond 1850 

besloeg het Nederlandse bosareaal minder dan 1% tegen circa 10% nu. Ook de zogenaamde ‘woeste gronden’ 

- zoals heideterreinen en zandverstuivingen die wij nu als natuur beschouwen - waren veelal het gevolg van 

menselijk handelen. 

Ons landschap is kortom al duizenden jaren aan verandering onderhevig en is daarbij steeds sterker 

gevormd door de mens. En dat roept volgens J.C. Bloem’s beroemde woorden de logische vraag op wat natuur 

in ons land nou nog precies is. Natuurbescherming door de tijd heen is sterk cultureel bepaald. Meningen over 

wat wenselijk en mogelijk is kunnen daarbij ver uiteenlopen, net als wat het begrip natuur zelf inhoudt: van ‘de 

grasspriet tussen de stoeptegel’ tot ‘ongerepte wildernis met natuurlijke processen waar elke menselijke 

invloed ontbreekt’. En als we het niet eens zijn over wat natuur is, hoe moeten we deze dan beschermen?  

 

In de waardering van en omgang met natuur en landschap in Nederland kunnen vanaf medio 1850 tot heden 

verschillende fasen of perioden worden onderscheiden. Dettingmeijer (2011) hanteert een indeling in vier 

fasen. De eerste fase - waar criteria van gezondheidszorg, recreatie, esthetiek en wetenschap nog door elkaar 

heen lopen - en die leidde tot particuliere initiatieven voor de oprichting van natuurmonumenten, is 

beschreven in §1.1. Deze periode liep tot ongeveer 1930. Vanaf dat moment gaat de overheid zich met 

natuurbescherming bezig houden en wordt hiertoe specifiek beleid opgesteld. 

 

→ Meer lezen? 

http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/visies 

 

 

1.2.1. Nationalisering van de natuurbescherming, 1930 - 1970 

De aanvang van de tweede fase van de natuurwaardering en bescherming wordt vaak rond de Tweede 

Wereldoorlog geplaatst. Aan het begin van de 20e eeuw werd natuurbehoud steeds minder een particuliere 
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elitaire bezigheid en steeds meer een overheidstaak. Hoewel Staatsbosbeheer bijvoorbeeld al in 1899 was 

opgericht, begon zij pas in de jaren ’30 van de vorige eeuw met de aankoop van Staatsnatuurmonumenten. 

Vooral na de tweede Wereldoorlog zou het areaal aan veilig gestelde gebieden gestaag toenemen. Interessant 

daarbij is dat vanaf nu duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen landschapsbescherming die vooral 

‘esthetisch en recreatief’ is ingericht en ‘natuurterreinen van unieke wetenschappelijke betekenis’. Het 

scheppen van voldoende recreatieve natuurbeleving voor de massa en als antwoord op de toenemende vrije 

tijd werd een aparte ontwerperstaak, waarbij een netwerk van buurt-, wijk-, stedelijke en streekvoorzieningen 

over Nederland wordt gespreid (Dettingmeijer, 2011). Partijen die natuurbescherming niet als primaire taak 

hadden, zoals de ANWB en de Bond van Nederlandse Architecten werden hierbij betrokken.  

 

1.2.2. De opkomst van de milieu-beweging, 1970 - 1990 

Vanaf rond 1970 ontstaat er een steeds breder maatschappelijk besef onder grote delen van de bevolking dat 

welvaart ook een bedreiging voor ons welzijn kan opleveren en zelfs voor onze volksgezondheid. Ondanks de 

toename van het areaal aan beschermde natuurgebieden kan een verdere achteruitgang van de kwaliteit van 

natuur en landschap niet worden tegengehouden. Het defensieve of passieve natuurbeleid tot dusver, waarbij 

uitsluitend relatief kleine en geïsoleerde gebieden werden veiliggesteld, is gedoemd te mislukken, omdat de 

kwaliteit van de natuur door een optelsom van aantastingen in het milieu werd bedreigd. 

 

Het boek ‘Silent Spring’ van Rachel Carson over de negatieve invloed van landbouwgif maakt na de publicatie 

in 1962 grote indruk, evenals in 1972 het rapport ‘De grenzen aan de groei’ van de Club van Rome dat ingaat 

op de explosieve bevolkingsgroei en de eindigheid van fossiele brandstoffen. Televisies zijn inmiddels 

gemeengoed en beelden van smog, vergiftigde rivieren waar schuim en dode vissen op drijven, bossen die 

afsterven door zure regen en jacht op walvissen en zeehonden dringen in alle westerse huiskamer door en 

hebben grote invloed op de publieke opinie.  

In 1980 komen In Nederland kort na elkaar twee schandalen aan het licht met zware 

bodemvervuiling, later gevolgd door nog vele honderden andere locaties. In Lekkerkerk blijkt een hele 

nieuwbouwwijk van 300 woningen op sterk verontreinigde grond te zijn gebouwd. De Volgermeerpolder gaat 

de geschiedenis in als de grootste en meest vervuilde locatie van Nederland, nadat hier in de jaren ’60 door 

chemische bedrijven afval is gestort met medeweten van de gemeente Amsterdam. De ambtenaar van de 

gemeente die dit bij toeval ontdekt en vervolgens in het nieuws brengt wordt direct ontslagen.  

 

Als reactie op de milieuproblemen worden actiegerichte groepen, stichtingen en verenigingen opgericht die 

met slimme publiekscampagnes veel leden te werven en geld weten in te zamelen en zo ook politieke invloed 

kunnen gaan uitoefenen. Voorbeelden zijn het Wereld natuurfonds (Zwitserland, 1961), de Waddenvereniging 

(1965), Greenpeace (Canada, 1971) en Milieudefensie (1971). Overheden worden gedwongen om beleid te 

formuleren en wetgeving op te stellen voor grensoverschrijdende milieuproblemen, jacht en handel in 

bedreigde dieren en habitatvernietiging. Zoals in §1.3 nog verder wordt toegelicht, zijn de jaren ’70 de periode 

waarin talloze belangrijke Europese en internationale verdragen worden afgesloten op het gebied van natuur 

en milieu. Het inzicht dat natuur niet iets is dat op zichzelf staat, maar afhankelijk is van ‘milieufactoren’ die wij 

zelf beïnvloeden, dringt in deze tijd tot alle lagen van de bevolking door.  
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1.2.3. Biodiversiteit en nieuwe natuur, 1990 - heden 

Het begin van deze periode in Nederland is het beste te illustreren aan de hand van een ideologische 

richtingenstrijd tussen twee toonaangevende ecologen en hun volgelingen, Victor Westhoff en Frans Vera.  

Het kamp Westhoff stelt zich op het standpunt dat de grootste soortenrijkdom juist daar te vinden is waar de 

mens een grote rol speelt. Schraalgraslanden, heideterreinen, zandverstuivingen en kleinschalige agrarische 

landschappen zijn hier goede voorbeelden van. In de visie van Vera moet de mens bij natuurbeheer en  

–ontwikkeling juist zo veel mogelijk buitengesloten worden, zodat natuurlijke processen zoveel mogelijk 

ruimte krijgen.  

 

De visie van Vera zal in het Nederlandse natuurbeleid van de jaren ’90 en daarna een grote rol gaan spelen. 

Het past beter bij de tijdsgeest dan de ‘klassieke’ benadering van Westhoff. De instandhouding van 

‘halfnatuurlijke’ cultuurlandschappen is zeer kostbaar en kleinschalige agrarische bedrijvigheid is niet 

concurrerend en verdwijnt. Ook wordt duidelijk dat de natuur zo versnipperd is, dat voor het behoud van 

biodiversiteit extra natuur moet worden gerealiseerd. Een nieuw begrip doet haar intrede in het 

rijksnatuurbeleid: ‘natuurontwikkeling’. De baanbrekende benadering van het Plan Ooievaar uit 1985 - 

waarvan Frans Vera één van de medeopstellers was - heeft hier zeker aan bijgedragen. 

 

Het Plan Ooievaar is het winnende ontwerp van een in 1985 door de Eo Wijers-stichting uitgeschreven 

prijsvraag. De stichting vraagt binnen het thema Nederland Rivierenland naar ideeën voor de wijze waarop 

ontwikkelingen in ons rivierenland zodanig gestuurd kunnen worden, dat nieuwe kenmerkende structuren 

ontstaan en welke betekenis rivieren zowel ruimtelijk als functioneel kunnen vervullen. Het Plan Ooievaar stelt 

voor om de moderne landbouw achter de dijken te concentreren en de uiterwaarden te benutten voor minder 

intensief ruimtegebruik, waaronder de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het plan is zeer vernieuwend door te 

laten zien dat door bondgenootschappen aan te gaan met nieuwe partners (het rivierbeheer, 

hoogwaterveiligheid, delfstofwinning, wonen, recreatie en toerisme) er kansen liggen om natuurlijke 

processen in de uiterwaarden weer opgang te helpen (Peters et al., 2014). Deze benadering is een groot 

succes en wordt de opmaat voor een hele reeks van natuurontwikkelingsprojecten.  

Tegelijkertijd worden de ideeën over nieuwe natuurontwikkeling steeds meer in het natuurbeleid verankerd. 

In het Natuurbeleidsplan van het ministerie van LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) uit 1990 wordt de 

realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vastgesteld, wat het mogelijk maakt gericht gebieden aan 

te kopen voor natuur. De hoofddoelstelling is: een duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van 

natuurlijke en landschappelijke waarden. Om dit doel te bereiken moet in 2020 een samenhangend netwerk 

van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden zijn gerealiseerd. Hoewel de EHS - die tegenwoordig 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt genoemd - minder omvangrijk wordt dan oorspronkelijk beoogd, 

vormt het nog steeds één van de belangrijkste bouwstenen van ons nationale natuurbeleid.  

 

1.2.4. Nieuwe uitdagingen 

In het laatste kwart van de 20e eeuw zijn op grote schaal emissies van milieubelastende stoffen 

teruggedrongen. De Europese verdragen van Bern en Bonn en de Vogel- en Habitatrichtlijn (zie §1.3) hebben 

bovendien de basis gelegd voor de zorgvuldige bescherming van flora, fauna en habitats in de Europese 

Gemeenschap. Het is vervolgens aan de lidstaten om de verplichtingen uit deze verdragen en richtlijnen te 

implementeren in de eigen nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dit (met wat vertraging en 

tussenstappen) voor wat betreft de soortenbescherming in 2001 met de komst van de Flora- en faunawet, 
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gevolgd door de Natuurbeschermingswet 1998 in 2005 die de bescherming van (leef)gebieden regelt. Samen 

met de ontwikkeling van de EHS is daarmee onze natuurbescherming de afgelopen honderd jaar omgevormd 

van een passieve, statische bescherming van geïsoleerde natuurmonumenten, naar een actieve vorm waarbij 

ingezet wordt op een vlakdekkende en grensoverschrijdende bescherming van zeldzame en bijzondere soorten 

en de uitbreiding van het areaal en de kwaliteit van leefgebieden. De groei van het areaal beschermde natuur 

en de verbetering van milieu- en watercondities hebben er aan bijgedragen dat na vele jaren van 

achteruitgang van de biodiversiteit, er in Nederland nu ook een eerste voorzichtige verbetering lijkt op te 

treden in het aantal bedreigde soorten (Planbureau voor de Leefomgeving). 

 

Terugkijkend in de geschiedenis valt op dat er meestal tientallen jaren overheen gaan voordat gesignaleerde 

maatschappelijke problemen worden aangepakt en opgelost. Daartussen zit een lang traject van publieke en 

politieke bewustwording, het opstellen van beleid en de uitvoering en handhaving van wetgeving. Een 

kenmerk van de periode waar we nu in leven is dat de milieu- en natuurvraagstukken door hun mondiale 

karakter complexer lijken dat ooit. De voortschrijdende bevolkingsgroei en het stijgende welvaartsniveau 

leiden tot steeds meer ruimtebeslag en uitputting van hulpbronnen, vooral in derde wereldlanden. Wereldwijd 

gaat de biodiversiteit nog steeds achteruit. Overbevissing, ontbossing, klimaatverandering en de eerlijke 

verdeling van welvaart zijn mondiale problemen die uitsluitend via internationale samenwerking kunnen 

worden opgelost. Ook de huidige wetgeving zal daarom niet voldoende zijn om onze natuur tot in de 

eeuwigheid veilig te stellen. 

 

→ Meer lezen? 

http://www.clo.nl/onderwerpen/milieukwaliteit-en-natuur 

 

 

 
1.3. Internationaal natuurbeschermingsrecht 
 

Natuurbeschermingsrecht kan gedefinieerd worden als  

de wettelijke bescherming van bepaalde elementen van de natuur,  

in het bijzonder cultuur-historisch belangrijke of oorspronkelijke landschappen,  

bedreigde dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. 

Ook het tegengaan van bedreigingen en terugbrengen van een situatie  

in een oudere (oorspronkelijke) staat rekent men ertoe.  

- Wikipedia 

 

1.3.1. Mondiale verdragen 

Het grootste deel van het internationale natuurbeschermingsrecht is ontstaan in de jaren ’70 van de 20e eeuw 

en kwam voort uit de groeiende maatschappelijke onrust over milieuvervuiling en habitatvernietiging. Daarbij 

kan onderscheid gemaakt worden in verdragen die gericht zijn op de bescherming van bepaalde soorten en 

verdragen die gericht zijn op de bescherming van gebieden of habitats. De vier belangrijkste mondiale 

verdragen worden onderstaand kort toegelicht. 

 
  

http://www.clo.nl/onderwerpen/milieukwaliteit-en-natuur
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Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis (Ramsar 1971) 

Het ontwerp voor dit verdrag is opgesteld door Nederland en in 1971 ondertekent in Ramsar, Iran. Het beoogt 

de bescherming van ondiepe watergebieden tot een maximale diepte van 6 meter, zoals moerassen en 

getijdengebieden en richt zich vooral op de leefgebieden van vogels. Deelnemende partijen zijn verplicht om 

ecologisch belangrijke watergebieden aan te wijzen die vervolgens worden opgenomen op een lijst van 

watergebieden van internationale betekenis - de ‘Ramsarsites’. Gebieden komen ondermeer in aanmerking als 

zij verblijfplaats of broedplaats zijn van minimaal 1% van de wereldpopulatie van een watervogelsoort. Deze 

zogenaamde ‘1%-normen’ hebben model gestaan voor de nadere uitwerking van het criterium van de ‘meest 

geschikte’ gebieden in de Vogelrichtlijn. Het verdrag is inmiddels ondertekend door 169 landen die gezamenlijk 

2.260 gebieden hebben aangewezen. 

 

Verdrag ter bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld (UNESCO Werelderfgoed, Parijs 

1972) 

Dit verdrag beschermd unieke gebieden en bouwwerken van universele betekenis en is in 1975 in werking 

getreden. Momenteel zijn 178 landen aangesloten, Nederland volgde pas in 1992.Een belangrijk deel van de 

bescherming gaat uit van de grote bekendheid van de locaties, waardoor aantasting kan rekenen op veel 

publiciteit. Nederland kent 10 werelderfgoederen, waaronder de Stelling van Amsterdam (1996), het 

Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997) en de Grachtengordel van Amsterdam (2010). De Waddenzee is in 

2009 toegevoegd aan de UNESCO-lijst en daarmee het eerste en enige natuurgebied van ons land dat deze 

status heeft. 

 

Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantsoorten (CITES, Washington 1973) 

Het doel van deze overeenkomst is het uitsterven van dier- en plantensoorten als gevolg van de handel in 

soorten te voorkomen. Bij het grote publiek is de doorwerking van het verdrag vooral bekend uit 

voorlichtingsspotjes van de douane over producten die niet ingevoerd mogen worden, zoals ivoor, koraal en 

krokodillenleer. Op Europees niveau is het verdrag vertaald in zogenaamde CITES-verordeningen die in 

Nederland aanhaken op de Wet natuurbescherming. 

 

Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro 1992) 

Het Biodiversiteitsverdrag is gesloten in het kader van een mondiale milieuconferentie in Rio de Janeiro in 

1992 en ondertekend door meer dan 190 landen. Aanleiding was de wereldwijd sterke en voortschrijdende 

afname van de biodiversiteit. Het verdrag beoogt een balans te vinden tussen de bescherming van soorten, 

het economische gebruik van biodiversiteit en een meer gelijkwaardige verdeling van natuurlijke hulpbronnen 

tussen verschillende landen. Het verdrag verplicht tot het opstellen van nationale programma’s en strategieën 

voor behoud van biodiversiteit. De gemaakte afspraken zijn echter vaag en weinig dwingend. Bovendien 

ontbreken cruciale spelers. Zo is het verdrag niet geratificeerd door de Verenigde Staten, omdat dit teveel 

economische schade zou kunnen opleveren. De partijen van het Biodiversiteitsverdrag komen om de paar jaar 

bij elkaar tijdens zogeheten Conferenties van Partijen om het verdrag te evalueren en te actualiseren.  

 

1.3.2. Europese verdragen en richtlijnen 

Naast genoemde mondiale verdragen zijn er twee regionale verdragen van groot belang voor het Nederlandse 

natuurbeschermingsrecht en –beleid: het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. Voor beiden geldt dat de 
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Europese Gemeenschap (EG) en dus ook Nederland partij zijn, waardoor de verplichtingen ten aanzien van 

soort- en gebiedsbescherming rechtsreeks doorwerken in onze huidige Wet natuurbescherming. 

 

Aan het begin van de jaren ’70 ontstond een toenemende aandacht voor de bescherming van vogels en 

andere diersoorten. In het bijzonder het doden van miljoenen trek- en zangvogels in zuidelijke Europese 

landen leidde tot mondiale protesten. Dit stimuleerde de EG (toentertijd nog EEG geheten) in 1974 tot het 

uitvoeren van een onderzoek, waaruit bleek dat van de ongeveer 408 in de Europese Gemeenschap 

voorkomende vogelsoorten, er 125 in aantal toenamen, terwijl er 221 achteruitgingen en 58 vogelsoorten met 

uitsterven werden bedreigd. De alarmerende resultaten van dit onderzoek leidden uiteindelijk mede tot de 

verdragen van Bern en Bonn en de vaststelling van de Europese Vogelrichtlijn. 

Het heeft vervolgens nog enige jaren geduurd voordat er binnen de Europese Gemeenschap een strategie 

werd ontwikkeld voor de bescherming en het herstel van natuur in bredere zin. Het juridisch instrumentarium 

hiertoe is uitgewerkt in de Habitatrichtlijn. 

 

Verdrag inzake de bescherming van trekkende diersoorten (Bonn 1979) 

Dit verdrag is een initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en in 1983 in werking getreden. Momenteel zijn 

109 staten partij – Canada en de Verenigde Staten hebben zich niet aangesloten. 

In het verdrag worden twee categorieën van trekkende soorten onderscheiden. In Bijlage1 zijn soorten 

opgenomen die in een deel of hun gehele verspreidingsgebied met uitsterven worden bedreigd. Overige 

soorten staan in Bijlage 2. Deelnemende partijen moeten voor de soorten van Bijlage 1 aangeven voor welke 

van deze soorten hun grondgebied van belang is en zijn vervolgens verplicht de (tijdelijke) leefgebieden van 

deze trekkende soorten te beschermen en bovendien directe schade aan deze soorten te voorkomen. Voor 

soorten van Bijlage 2 worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten om trekkende soorten te beschermen. 

Voorbeelden van de doorwerking van dit verdrag in Nederland zijn de bescherming van zeehonden in de 

Waddenzee en kleine walvisachtigen in de Noordzee. 

 

→ Meer lezen? 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bonn-conventie 

 

Verdrag voor de bescherming van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern 1979) 

Het Verdrag of ook wel de Conventie van Bern is tot stand gekomen binnen de raad van Europa en in 1982 in 

werking getreden. Bijzonder is dat het is ondertekend door 104 staten, waaronder veel landen buiten Europa 

en diverse Afrikaanse landen. Het verdrag bevat zowel bepalingen ten aanzien van de bescherming van 

soorten als de bescherming van gebieden.  

Voor wat betreft de soortbescherming is in het verdrag onderscheid gemaakt in drie categorieën: 

‘streng te beschermen’, ‘te beschermen’ en ‘overige soorten’. Het onderdeel van de gebiedsbescherming stelt 

ondermeer verplichtingen om beschermde gebieden aan te wijzen, in het bijzonder voor de categorie van 

streng beschermde soorten. Verder bevat het verdrag een verplichting voor de partijen om bij hun beleid op 

het gebied van ruimtelijke ordening rekening te houden met deze beschermde gebieden, zodanig dat 

achteruitgang van deze gebieden zoveel mogelijk wordt voorkomen. De verplichtingen die voortvloeien uit dit 

verdrag zijn uitgewerkt in de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 
  

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bonn-conventie
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→ Meer lezen? 

 http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie 

 

Vogelrichtlijn (1979) 

De ‘Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand’, kortweg de Vogelrichtlijn vormt samen met de 

Habitatrichtlijn de basis van de Europese en Nederlandse soorten- en gebiedsbescherming. De werking van de 

Vogelrichtlijn sterkt zich uit tot alle van nature in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied 

van de lidstaten. De lidstaten zijn verplicht ‘speciale beschermingszones’ (SBZ) aan te wijzen voor zowel 

broedende, als rustende, doortrekkende en overwinterende vogelsoorten opgenomen in Bijlage 1 van de 

richtlijn, evenals de niet in deze bijlage genoemde, maar regelmatig voorkomende trekvogels. Bijlage 1 omvat 

een lijst met totaal 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten.  

 

→ Meer lezen? 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/vogelrichtlijn 

 

Habitatrichtlijn (1992) 

Na de totstandkoming van de Vogelrichtlijn verbrede de aanpak van natuurbescherming binnen de Europese 

Gemeenschap zich tot de natuurlijke habitats van flora en fauna. Als onderdeel hiervan komt de 

Habitatrichtlijn tot stand. De richtlijn moest uiterlijk in 1995 in de nationale wetgeving van de lidstaten zijn 

omgezet (‘geïmplementeerd’). Voor wat betreft de bescherming van Natura 2000-gebieden en habitats 

gebeurt dit in Nederland echter pas in 2004 in de Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Net als de Vogelrichtlijn richt de Habitatrichtlijn zich op zowel de bescherming van soorten als gebieden en wel 

op twee manieren: door de bescherming van bepaalde leefgebieden en door een overal geldende 

bescherming. In de Habitatrichtlijn wordt ondermeer als doelstelling geformuleerd dat er een samenhangend 

netwerk van natuurgebieden moet komen - Natura 2000 genaamd - om de handhaving of het herstel van 

natuurlijke habitats én soorten te waarborgen. Evenals als bij de Vogelrichtlijn krijgt dit vorm door de 

aanwijzing van speciale beschermingszones voor specifiek in de Bijlagen van de Habitatrichtlijn aangegeven 

natuurlijke habitats en soorten. Deze habitats en soorten moeten in een ‘gunstige staat van instandhouding’ 

blijven of worden gebracht. Sommige van deze soorten moeten echter ook buiten de speciale 

beschermingszones worden beschermd. 

• Bijlage I. Hier staan de habitattypen vermeld waarvoor de lidstaten beschermde gebieden (speciale 

beschermingszones) moeten aanwijzen. Voor Nederland gaat het om 51 habitattypen.  

• Bijlage II. Dit betreft de 53 soorten waarvoor de lidstaten beschermde gebieden moeten aanwijzen. 

Voor Nederland gaat het om 36 soorten. 

• Bijlage IV. Deze lijst omvat 68 planten en diersoorten van een zogenaamd ‘communautair belang’. 

Voor deze soorten geldt dat zij in hun natuurlijke verspreidingsgebied strikt beschermd zijn, dus ook 

buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden. 

• Bijlage V. In deze bijlage staan 23 soorten waarvoor de exploitatie en het onttrekken aan de natuur 

moet worden gereguleerd. Het gaat daarbij om soorten die verzameld worden voor consumptie of 

andere vormen van gebruik. 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/vogelrichtlijn
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De lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn verplicht om voor de Habitatrichtlijngebieden 

beschermingsmaatregelen te treffen, waarvan de onderstaande maatregelen uit Artikel 6 van de richtlijn kort 

samengevat de belangrijkste zijn: 

• Er moeten instandhoudingsmaatregelen worden genomen die voldoen aan de ecologische vereisten 

van alle binnen het betreffende Habitatrichtlijngebied aanwezige natuurlijke habitats van Bijlage I en 

soorten van Bijlage II. Deze maatregelen moeten ondermeer in een beheerplan worden vastgelegd, 

waarbij naast het beoogde beheer ook de gevolgen van alle aanwezige en te verwachten overige 

activiteiten in het gebied (zoals recreatie, jacht, industrie, woningbouw, etc. ) worden meegenomen.  

• De lidstaten zijn verplicht om passende maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de natuurlijke 

habitats van soorten in de gebieden in kwaliteit niet verslechtert en er geen significant storende 

effecten optreden voor de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. 

• Plannen en projecten die geen direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van het 

Habitatrichtlijngebied moeten afzonderlijk of in combinatie met elkaar (‘cumulatief’) gefaseerd 

beoordeeld worden op hun mogelijke negatieve gevolgen voor de beschermde waarden van het 

gebied. Wanneer sprake kan zijn van significante effecten op de beschermde waarden dient een 

nauwkeurige beschrijving van het plan of project te worden gegeven en moet aangegeven worden 

welke elementen daarvan tot significante effecten op de te beschermen waarden kunnen leiden. Dit 

wordt de ‘Passende beoordeling’ genoemd. 

 

In de aanwijzingsbesluiten van de Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn voor alle te beschermen waarden 

zogenaamde instandhoudingsdoelen opgenomen. Deze instandhoudingsdoelen beschrijven wat er nodig is om 

de vogels van de Vogelrichtlijn en soorten en habitats van de Habitatrichtlijn in een ‘duurzame staat van 

instandhouding’ te houden of te brengen. Zo zijn er voor sommige waarden ‘uitbreidingsdoelen’ 

geformuleerd, terwijl voor andere waarden ‘behoudsdoelstellingen’ volstaan.  

 

Het Natura 2000-netwerk in alle 27 Europese lidstaten tezamen beslaat circa 26.000 gebieden. Nederland kent 

162 Natura 2000-gebieden. Het betreft gebieden die óf uitsluitend zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn, óf 

uitsluitend onder de Habitatrichtlijn, óf onder beide richtlijnen. Een gebied wordt pas definitief aangewezen als 

Natura 2000-gebied nadat een uitgebreide procedure is gevolgd met ondermeer ‘ontwerpbesluiten’ en 

inspraakprocedures. Hoewel Nederland binnen de Europese Gemeenschap voorop loopt, zijn voor ons land 

nog niet alle gebieden definitief aangewezen. 

 

→ Meer lezen? 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 

http://www.natura2000.nl/pages/naslagwerk_1_1.aspx 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/habitatrichtlijn 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:l28076 

 

 

Het natuurbeschermingsrecht van de Europese Gemeenschap (EG) is van zeer grote invloed op ons nationale 

beleid en recht. Dit aspect komt in de navolgende paragraaf 1.4 aan de orde. Deze invloed strekt zich echter 

ook uit tot andere terreinen, zoals de ruimtelijke ordening, wat in hoofdstuk 2 aan bod komt.  

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
http://www.natura2000.nl/pages/naslagwerk_1_1.aspx
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/habitatrichtlijn
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV:l28076


 

Aeres •  Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur •   Pagina 16 van 89 

 

1.4. Nederlandse natuurwetgeving en -beleid  
In deze paragraaf wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste natuurwet- en regelgeving in Nederland van dit 

moment. 

 

1.4.1. Natuurbeleid 

Onze overheid bestaat uit diverse bestuursorganen die in drie hiërarchische lagen zijn te verdelen: de centrale 

of rijksoverheid, de provincies en gemeenten. Elk bestuursorgaan heeft haar eigen specifieke taken en 

bevoegdheden. Eén van de taken van een bestuursorgaan is het opstellen van beleid. De beleidsregels die hier 

uit voortvloeien zijn de algemene regels die een bestuursorgaan stelt voor de uitoefening van haar 

bevoegdheid richting burgers of andere bestuursorganen, maar waarvoor geen grondslag bestaat in de wet. 

De regels zijn in principe bedoeld voor intern gebruik en zijn dus geen bindende voorschriften zoals wetten dat 

wel zijn. Wel is het zo dat overheidsbeleid de basis kan vormen voor wet- en regelgeving.  

 

In het Nederlandse natuurbeleid vormt het Natuurnetwerk Nederland (NNN) - voorheen de EHS genoemd - de 

belangrijkste pijler om natuurgebieden te beschermen. Een ander onderdeel van het natuurbeleid is de 

bescherming van soorten. Voor bedreigde soorten die vaak op internationale Rode Lijsten staan, worden 

soortbeschermingsplannen gemaakt en uitgevoerd. Zoals afgesproken in het Natuurakkoord (2011) is de 

Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities van het natuurbeleid. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het beleid. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland is al even ter sprake geweest in §1.2.3. Het netwerk omvat alle bestaande en 

nog nieuw aan te leggen natuurgebieden van ons land. Het NNN is gestart onder de naam Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) met als hoofddoel de biodiversiteit te behouden. Aanleiding was de constatering dat de 

Nederlandse natuur zo versnipperd dreigde te raken dat populaties van soorten dreigden te verdwijnen. Door 

natuurgebieden te vergroten en via zogenaamde ‘corridors’ en ‘stepping stones’ met elkaar te verbinden 

kunnen soorten zich makkelijker verspreiden en ontstaat een groter aaneengesloten leefgebied. 

 

Het idee voor een netwerk van natuurgebieden is voor het eerst beschreven in het eerste nationale 

natuurbeleidsplan (1990) en sindsdien verwerkt in het ruimtelijke ordeningsbeleid. De nota’s ruimtelijke 

ordening, provinciale streekplannen, waterhuishoudingsplannen en de structuurnota’s groene ruimte houden 

allemaal rekening met de ontwikkeling van het NNN. Tot 2014 was het NNN de verantwoordelijkheid van de 

Rijksoverheid, maar sindsdien is dit gedelegeerd aan de provincies. 

Ruimtelijke ingrepen in het NNN met significant negatieve effecten op de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ 

van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven mogelijk zijn én er sprake is 

van redenen van groot openbaar belang én de negatieve gevolgen worden herstelt (‘compensatie’). Dit wordt 

aangeduid met het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Het NNN bestaat uit: 

• Alle bestaande natuurgebieden, inclusief de Natura 2000-gebieden en de 20 Nationale parken; 

• Gebieden waar nieuwe natuur nog moet worden aangelegd; 

• De landbouwgebieden die beheerd worden volgens het subsidiestelsel ‘Agrarisch natuurbeheer’;  
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• Alle grote wateren, zoals meren, rivieren en de kustzone van de Noord- en Waddenzee. 

 

Het Natuurnetwerk Nederland moet medio 2020 gereed zijn en uiteindelijk samen met de natuurgebieden in 

andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. 

 

→ Meer lezen? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natuurnetwerk-nederland 

http://www.wur.nl/nl/show/Het-Nationaal-Natuurnetwerk-De-Ecologische-Hoofdstructuur.htm 

 

Rode lijsten 

De Nederlandse Rode lijsten geven een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te 

verdwijnen. De mate van bedreiging is verdeeld over vijf categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig 

bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, gevoelig. De status van een soort op de Rode lijst wordt bepaald aan de hand 

van twee criteria, de zeldzaamheid en de trend van de populatie. De lijsten worden vastgesteld door de 

Minister van Economische Zaken en in de regel elke tien jaar geactualiseerd.  

Rode lijsten hebben geen enkele juridische status, maar hebben wel een belangrijke signaleringsfunctie en 

worden veel gebruikt bij het opstellen van natuurbeleid. De taak van de Minister is om de Rode lijsten te 

gebruiken om onderzoek te bevorderen en om aan te zetten tot werkzaamheden die nodig zijn voor 

bescherming en beheer.  

 

Er zijn Rode lijsten opgesteld voor tal van soortgroepen: zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, vissen, bijen, 

dagvlinders, sprinkhanen en krekels, libellen, haften, kokerjuffers, land- en zoetwaterweekdieren, platwormen, 

paddestoelen, korstmossen, mossen en vaatplanten.  

Ook zijn er internationale rode lijsten van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN).  

 

“Dankzij de IUCN Rode Lijst weten we waar we ons zorgen over moeten maken 

en waar onze aandacht dringend vereist is om de vernietiging van onze wereld te voorkomen.  

Het is een fantastische to-dolijst voor het werk van natuurbeschermers.” 

- Sir David Attenborough 

 

→ Meer lezen? 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten 

https://www.iucn.nl/oplossingen/rode-lijst-van-bedreigde-soorten 

 

 

1.4.2. Natuurwetgeving 

Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (Wnb) geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt zowel de Flora- en faunawet (2001), 

als de Natuurbeschermingswet 1998 (2005) en de Boswet (1961). De Wnb regelt ondermeer de verplichte 

soortenbescherming en gebiedenbescherming zoals deze is vastgelegd in de bepalingen van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn en in de verdragen van Bern en Bonn. De Wet natuurbescherming vormt de juridische rode 

draad van deze cursus en wordt daarom uitvoeriger behandeld in de hoofdstukken 3 - 5 van deze reader. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natuurnetwerk-nederland
http://www.wur.nl/nl/show/Het-Nationaal-Natuurnetwerk-De-Ecologische-Hoofdstructuur.htm
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten
https://www.iucn.nl/oplossingen/rode-lijst-van-bedreigde-soorten
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Aeres •  Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur •   Pagina 19 van 89 

2.1. Inleiding 
Waarschijnlijk is er geen ander land waar ruimtelijke ordening zo bepalend is voor het aangezicht van het 

landschap en de kwaliteit van de leefomgeving dan Nederland. Hier is elke vierkante meter minimaal één keer 

op de schop gegaan en we kunnen daarom gerust zeggen dat ons land door mensenhanden is gemaakt. En we 

zijn ook trots op het resultaat. In 2010 heeft de Rijksoverheid aan zowel deskundigen als aan het grote publiek 

gevraagd wat de meest markante iconen van de ruimtelijke ordening in ons land zijn. Dat resulteert in 35 

“toppers” die samen de Canon van de Nederlandse ruimtelijke ordening vormen. Inclusief een wervende 

beschrijving zijn deze iconen gepubliceerd in een internationaal uitgegeven brochure (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2012).  

Onder deze iconen bevinden zich veel bekende namen: de Nieuwe Hollandse waterlinie, de Deltawerken, de 

IJsselmeerpolders, de Randstad met het Groene Hart en de Vinexlocatie Leidsche Rijn. In de lijst zijn ook 

voorbeelden opgenomen die primair met natuur te maken hebben, zoals Beekherstel Beerze-Reusel, de 

Ecologische Hoofdstructuur (zie H1.4.1) en het Naardermeer.  
 

Om deze ruimtelijke kunststukjes mogelijk te maken is er - nog voordat er buiten iets zichtbaar is veranderd – 

een lang traject afgelegd met een ingewikkeld krachtenspel tussen beleid en wetgeving, onderzoek, actoren 

(overheden, bedrijven, organisaties), afwegingen van belangen en inspraakprocedures. Ecologie is één van de 

vele (ruimtelijk relevante) vakgebieden die hierbij betrokken wordt. Dat maakt enige kennis van het proces van 

de ruimtelijke ordening ook van belang voor de ecologisch adviseur. Om goed te kunnen adviseren over 

bijvoorbeeld de impact van een bepaalde activiteit op natuur en landschap, is het van belang te weten in welk 

stadium een plan of project zich bevindt en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Zo kan bijvoorbeeld 

voor plannen zoals een bestemmingsplan geen ontheffing of vergunning onder de Wet natuurbescherming 

worden aangevraagd, maar voor een (bouw)project wel. 

 

Ruimtelijke ordening zou je kunnen omschrijven als het vakgebied dat zich bezig houdt met het behouden van 

een goede leefomgeving of het verbeteren daarvan. Alle verschillende activiteiten die nodig zijn om onze 

samenleving goed te laten functioneren, moeten op een zodanige manier in de ruimte geplaatst worden dat er 

zoveel mogelijk ‘ruimtelijke kwaliteit’ ontstaat. Dat betekent in de praktijk dat activiteiten vaak gecombineerd 

worden – denk aan natuur en recreatie - maar dat in sommige gevallen zij elkaar ook uitsluiten, bijvoorbeeld 

woningbouw en natuur. In de ruimtelijke ordening wordt de wijze waarop de ruimte gebruikt wordt of moet 

gaan worden aangeduid met de term ‘ruimtelijke functies’. De belangrijkste vier functies zijn wonen, werken, 

voorzieningen (o.a. recreatie) en vervoer.  

 

 

2.2. Het ontstaan van ruimtelijke ordening 
De invoering van de Woningwet in 1901 wordt veelal beschouwd als het begin van de ruimtelijke ordening in 

Nederland. Vóór deze tijd werd de inrichting van de ruimte niet op rijksniveau planmatig georganiseerd en 

aangestuurd. De Woningwet was in de eerste plaats een product dat ontstond uit sociale en hygiënische 

2 Ruimtelijke ordening  

“Een planoloog heeft het wel eens goed samengevat. Nederland, zei hij, is „een land van 

optimaliseerders”. Het kan iets cultureel-genetisch zijn, met een geschiedenis van waterkeerders en 

landmakers en hun eindeloze worsteling met de krachten der natuur, of iets dat met de taaie 

traditie van het calvinisme te maken heeft. Hoe dan ook, als het er helemaal perfect uitziet, stopt er 

altijd wel een wagentje met mannen in overall en met fantastisch gereedschap om de laatste 

oneffenheden vlak te schuren, de laatste rafels bij te punten.” 
 

- Peter de Krom & Bas Blokker  

Nooit is Nederland af. NRC, 30 januari 2017. 
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motieven. In 1900 woonde nog altijd bijna een kwart van de bevolking in vochtige en duistere 

éénkamerwoningen. De nieuwe Woningwet regelt de zorg van de overheid voor de woningbouw en geeft aan 

wat rijk, provincies en gemeenten moeten doen. Zo kunnen ze voorschriften uitvaardigen met minimumeisen 

waaraan een woning moet voldoen en kunnen slechte woningen (‘krotten’) worden opgeruimd. Op grond van 

de wet wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat elk vertrek een raam moet hebben, dat bedsteden verboden zijn en 

dat woningen een wc, watervoorziening en aansluiting op het riool moeten krijgen. 

Een andere belangrijke vernieuwing van de Woningwet is dat grotere gemeenten verplicht worden tot het 

opstellen van een ‘uitbreidingsplan’, dat als voorloper van het ‘bestemmingsplan’ kan worden gezien. In het 

plan moeten gemeenten voor de start van de bouw aangeven waar infrastructuur - straten, pleinen en 

grachten - gesitueerd worden. Later is dit uitgebreid naar een verplichte bestemming van alle tussenliggende 

gronden, zoals woningen, industrie, parken en openbare gebouwen. Plannen kunnen zo op voorhand bekeken 

worden en eventueel worden aangepast of geweigerd: de ‘bouwvergunning’ doet haar intrede. 

 

Vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw worden de gemeentelijke plannen naar een hoger schaalniveau 

gebracht. Het besef ontstaat dat planning op uitsluitend gemeentelijk niveau onvoldoende is om de steeds 

grootschaligere ontwikkelingen rond woningbouw en industrie in goede banen te leiden en mede te 

voorkomen dat natuur en landschap te veel worden aangetast. Regionale samenwerking tussen gemeenten in 

Zuidoost Brabant leidt in 1930 tot het eerste Nederlandse ‘streekplan’. 

 

Tijdens de 2e wereldoorlog - wanneer Nederland de facto een provincie is van Duitsland - legt de Duitse 

bezetter de basis voor een planstelsel met drie schaalniveaus, dat sindsdien nooit meer is losgelaten. In het 

zogenaamde ‘Basisbesluit’ wordt vastgelegd dat ruimtelijke plannen voortaan op drie bestuurlijke niveaus 

gemaakt moeten worden: rijk, provincies en gemeenten. In de gedachtegang van de bezetter komt eerst het 

nationale plan, dan de streekplannen en daaronder de gemeentelijke uitbreidingsplannen.  

 

De erkenning van het ruimtelijk ordeningsrecht als aparte tak van overheidszorg wordt in 1965 een feit bij de 

in werking treding van de eerste ‘Wet op de ruimtelijke ordening’. Deze kaderwet heeft als doel om één 

samenhangend nationaal ruimtelijk beleid vorm te geven. Het kader wordt gevormd door de procedures die bij 

de toepassing van de verschillende instrumenten uit de wet gevolgd moeten worden. De instrumenten 

bestaan voor het belangrijkste deel uit plannen en zijn verder uitgewerkt in het Besluit op de ruimtelijke 

ordening. Het beleid wordt op drie bestuurlijke niveaus vorm gegeven: op rijksniveau in nationale 

facetplannen, op provinciaal niveau in streekplannen en op lokaal niveau in structuur- en 

bestemmingsplannen. Alle plannen moeten van nu af aan ook een inspraakprocedure doorlopen, zodat 

burgers voor hun belangen kunnen opkomen. 

 

De Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) is sinds 1965 vele malen herzien. Daarbij is gaandeweg meer 

aandacht gekomen voor o.a.6 onderzoek naar toekomstige trends in bijvoorbeeld bevolkingsgroei en 

behoeften van burgers, het planningsproces en de communicatie tussen alle betrokkenen (‘actoren’). Eind 

vorige eeuw ontstaat de behoefte de WRO fundamenteel te herzien. Dit leidt tot de ‘nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening’ (Wro) die sinds 2007 van toepassing is. Belangrijke kenmerken van deze nieuwe wet zijn de 

vermindering van regels, eenvoudigere procedures en de terugtrekkende rol van de Rijksoverheid 

(‘decentralisatie’). Inmiddels wil het kabinet de Wet op de ruimtelijke ordening en verschillende andere wetten 

vervangen door één Omgevingswet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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→ Meer lezen? 

www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=2&canon_id=265 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/inhoud/beleid-ruimtelijke-ordening 

 

 

2.3. De positie van natuurbescherming in de ruimtelijke ordening 
In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste instrumenten en begrippen in de 

ruimtelijke ordening heden ten dage en de samenhang met natuurwet- en regelgeving.  

 

Structuurvisies 

De Wet Ruimtelijke ordening van 2007 (Wro) verplicht gemeenten, provincies en rijk om hun beleid uit één te 

zetten in één of meerdere ‘structuurvisies’. De structuurvisie vervangt daarmee de oude indeling uit de WRO 

in planologische kernbeslissingen (Rijk), streekplannen (provincies) en structuurplannen (regio’s en 

gemeenten). 

In de structuurvisie staan de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid en hoe men verwacht dit te gaan 

uitvoeren. De structuurvisies worden voor elke bestuurslaag uitgewerkt in ‘juridische instrumenten’, oftewel 

regels met rechtskracht. Het Rijk kent daarvoor o.a. de ‘algemene maatregel van bestuur’ (AMvB) wat het 

uitvoeringsbesluit is dat bij een wet hoort. Provincies hanteren ondermeer de ‘provinciale verordening’ en 

gemeenten het ‘bestemmingsplan’ als juridisch instrumenten om regels over inrichting en gebruik van de 

ruimte vast te leggen.  

 

Binnen hetzelfde beleidsveld wordt een structuurvisie en het bijbehorende juridische instrument steeds 

concreter en gedetailleerder in de bestuurslijn van rijk via provincie naar gemeente. Als voorbeeld noemen we 

het Natuurnetwerk Nederland: 

 

Bestuurslaag Juridisch instrument NNN 

 
 

Rijk 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro): vastlegging algemene regels voor 
bescherming van het NNN; verplicht provincies tot aanwijzen en nauwkeurig begrenzen van de 
NNN én het vastleggen van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ en natuurdoelen van die 
gebieden. 

Provincie 
Provinciale verordening: zie bovenstaande, daarnaast vastleggen van het beschermingsregime 
(‘nee tenzij’-regime, zie ook §1.4.1) zodat hieraan in alle bestemmingsplannen en/of 
omgevingsvergunningen voor het afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Gemeente 
Bestemmingsplan: bij vaststelling van bestemmingsplannen en het verlenen van 
omgevingsvergunningen voor het afwijken van een bestemmingsplan moeten de regels met 
betrekking tot de NNN worden toegepast, zoals deze voortvloeien uit de provinciale verordening. 
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→ Meer lezen? 

www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2015/van-ehs-tot-nnn-en-de-doorwerking-in-bestemmingsplannen/ 

 

Bestemmingsplan 

Voor alle gronden in Nederland gelden bestemmingsplannen. In dit document legt de gemeenteraad vast 

welke functies op welke plaats binnen de gemeentegrenzen zijn toegestaan. Een bestemmingsplan valt onder 

de zogenaamde ‘toelatingsplanologie’. Er is geen uitvoering- of realisatieplicht, het legt uitsluitend vast wat er 

al is en welke nieuwe activiteiten of ontwikkelingen mogelijk zijn.  

 

Een bestemmingsplan bestaat altijd uit drie vaste onderdelen: regels, een plankaart (‘verbeelding’) en een 

toelichting. In de regels zijn de voorwaarden beschreven die gesteld worden aan alle ruimtelijke functies 

benoemd in het bestemmingsplan. Voorbeelden van dergelijke regels zijn de maximale hoogte van gebouwen, 

de maximaal te bebouwen oppervlakte of het gebruik van gronden voor festivals. Op de plankaart zijn alle 

bestemmingen met codes weergegeven.  

In de toelichting wordt gemotiveerd waarom met de uitvoering van het plan sprake is van een ‘goede 

ruimtelijke ordening’. Alle relevante stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en 

economische aspecten moeten in de toelichting aan de orde komen. Zo ook de aanwezigheid van beschermde 

natuurwaarden, zoals Natura 2000-gebieden, de EHS en populaties van strikt beschermde planten- en 

diersoorten. Daarbij moet worden onderbouwd dat de uitvoering van de regels in het bestemmingsplan geen 

strijdigheid oplevert met deze beschermde waarden. 

 

Iedereen die iets wil ondernemen of ontwikkelen moet nagaan of dit in het bestemmingsplan past. Wanneer 

dit niet het geval is, dan kan een procedure voor een bestemmingsplanwijziging (‘herziening’) worden 

aangevraagd. Bestemmingplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd en digitaal beschikbaar 

worden gesteld via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Veel bestemmingsplannen zijn inmiddels via deze site 

te raadplegen. 

 

→ Meer lezen? 

http://www.bestemmingsplan.nl/Bestemmingsplan/Inhoud_bestemmingsplan.html 

www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2015/van-ehs-tot-nnn-en-de-doorwerking-in-bestemmingsplannen/ 

 

Milieueffectrapportage (m.e.r. / MER) 

De Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt in beeld wat de gevolgen zijn van een plan of project op het milieu 

voordat er een besluit over het plan of een vergunning is genomen. De verantwoordelijkheid voor het 

opstellen van een m.e.r. ligt bij de initiatiefnemer. De m.e.r. vloeit niet voort uit de Wet Ruimtelijke ordening 

maar uit de Wet milieubeheer (Wm) en is beschreven in het Besluit m.e.r. (een zogenoemde AMvB). Toch kan 

de m.e.r. gezien worden als een belangrijk onderdeel in het proces van een ‘goede ruimtelijke ordening’. 

De term ‘milieueffectrapportage’ heeft in de praktijk twee betekenissen: met de afkorting m.e.r. wordt de 

procedure aangeduid, de afkorting MER staat voor het feitelijke document zelf. In een Milieueffectrapport 

(MER) is het ondermeer verplicht om te beschrijven welke gevolgen een plan of project heeft op de aanwezige 

beschermde natuurwaarden. Als ecologisch adviseur kun je betrokken zijn bij het opstellen van dit onderdeel. 

 

http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2015/van-ehs-tot-nnn-en-de-doorwerking-in-bestemmingsplannen/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2015/van-ehs-tot-nnn-en-de-doorwerking-in-bestemmingsplannen/
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Een m.e.r. is alleen verplicht voor activiteiten en projecten die mogelijk grote nadelige gevolgen kunnen 

hebben voor het milieu. In het ‘Besluit m.e.r.’ zijn daar per type activiteit richtlijnen voor opgenomen. 

Voorbeelden van plannen of projecten waarvoor het doorlopen van een m.e.r. verplicht is, zijn ondermeer: 

autowegen en snelwegen, grondwateronttrekkingen, intensieve veehouderij en windmolenparken. Voor 

Plannen waarvoor een Passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming nodig is geldt tevens 

een Planm.e.r.-plicht.  

Het m.e.r.-proces draagt bij tot het zoeken naar een milieuvriendelijke oplossing voor een doel. Tijdens het 

proces worden (potentiele) effecten gesignaleerd waarna vaak een ontwerp of plan wordt aangepast. Door 

aanpassingen tijdens het ontwerpproces levert de m.e.r.-procedure een goede bijdrage aan het betrekken van 

het milieuaspect en geeft het tevens informatie voor het bevoegd gezag over de milieuaspecten. Daarmee 

heeft milieu’ en plaats in de besluitvorming.  

 

→ Meer lezen? 

www.commissiemer.nl/regelgeving/wat-is-mer 

api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/factsheet_22.pdf 

www.ondernemersplein.nl/regel/mer/ 

www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/praktijkhandreiking/ 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / Omgevingsvergunning  

De ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ (Wabo) regelt de ‘Omgevingsvergunning’. Deze wet is in 2010 

van kracht geworden en integreert een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen omtrent 

wonen, ruimte en milieu, die voorheen ieder apart moesten worden aangevraagd voor het inrichten van 

terreinen en het aanleggen en gebruiken van bouwwerken. Denk aan vergunningen met betrekking tot sloop, 

bouw, kap van bomen, ontgronding, milieu etc. Dit leidde tot lange en soms kostbare procedures voor de 

initiatiefnemer. Het grote voordeel van de omgevingsvergunning is dat deze op één locatie wordt aangevraagd 

(het ‘omgevingsloket’), middels één formulier, bij één bevoegd gezag (de gemeente).  

 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet ook worden vermeld of er sprake kan zijn van 

ontoelaatbare schade aan beschermde soorten of gebieden. De gemeente is vervolgens verplicht te 

beoordelen of de bijgevoegde informatie voldoende duidelijkheid biedt. Is dit het geval dan legt de gemeente 

het (vergunning)verzoek voor aan de provincie. Deze beoordeelt de effecten van het voornemen aan de 

bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden in de Wet natuurbescherming. Indien er geen 

bezwaren zijn tegen het verlenen van de vergunning, dan verstrekt de provincie een Verklaring van geen 

bedenking (VVGB) aan de gemeente. De gemeente geeft de Omgevingsvergunning af inclusief de voorschriften 

die voorvloeien uit de vvgb. 

Uit onderzoek blijkt dat bij een groot aantal activiteiten waarop de Omgevingsvergunning van toepassing is, er 

kans bestaat op een negatief effect voor beschermde soorten (Broekmeyer & Sanders, 2016). Een aanzienlijk 

deel van deze activiteiten is echter via diverse besluiten vergunningsvrij verklaard, zoals de sloop van 

gebouwen. Voor dergelijke activiteiten zou daarom via een separate ontheffing van de Wet 

natuurbescherming de bescherming van soorten gereguleerd moeten worden. Ingeschat wordt dat door de 

vrijstelling van vergunningplicht Omgevingswet voor een deel van de projecten waarvoor wel een ontheffing of 

vergunning onder de Wet natuurbescherming nodig kan zijn, de ontheffing of vergunning niet wordt 

aangevraagd.  

http://www.commissiemer.nl/regelgeving/wat-is-mer
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/factsheet_22.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/praktijkhandreiking/
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→ Meer lezen? 

www.ipo.nl/beleidsvelden/natuur/ 

www.ondernemersplein.nl/regel/omgevingsvergunning/ 

www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/ 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

Broekmeyer, M.E.A. & M.E. Sanders (2016). Natuurwetgeving en het omgevingsrecht; Achtergronddocument bij Balans van 
de Leefomgeving, 2014. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-technical report 65.  

Ministerie van VROM (2006). De Nieuwe Wet Ruimtelijke ordening. Ruimte geven voor ontwikkeling. Stand van zaken 20 
maart 2006. Brochure 4pp. 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012). 35 Iconen van ruimtelijke ordening in Nederland.  

Schijndel, B. (2011). Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. 

 

api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/factsheet_22.pdf 

www.archieven.nl (zoekterm: Provinciale Planologische Dienst Noord-Brabant) 

www.commissiemer.nl/regelgeving/wat-is-mer 

www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/praktijkhandreiking/ 

www.jenneken.nl/bekijk/1900Socialewoningbouw.htm 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

http://www.ipo.nl/beleidsvelden/natuur/
http://www.ondernemersplein.nl/regel/omgevingsvergunning/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/
https://www.archieven.nl/
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/wat-is-mer
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/praktijkhandreiking/
http://www.jenneken.nl/bekijk/1900Socialewoningbouw.htm
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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3.1. Inleiding 
Om een duidelijker beeld te krijgen van de Wet natuurbescherming (Wnb), moet eerst gekeken worden naar 

hoe natuurwetgeving was vóór de introductie van de Wnb. Vervolgens kan gekeken worden naar hoe deze wet 

is opgebouwd en welke hoofdstukken belangrijk zijn voor ecologen. 

 

3.1.1. De samenvoeging van de drie Nederlandse natuurwetten  

Voorheen werden met behulp van drie Nederlandse wetten drie ‘natuuronderdelen’ beschermd: 

• De Natuurbeschermingswet 1998 voor (natuur-)gebieden en landschappen; 

• De Flora- en Faunawet voor dier- en plantensoorten; 

• De Boswet voor bossen en houtopstanden. 

Deze wetten bestaan officieel niet meer in deze vorm. 

 

Deze wetten zijn overkoepeld met als doel de wetgeving rondom natuur overzichtelijker te maken. De nieuwe 

Wet natuurbescherming staat in het teken van verbinding tussen ecologie, economie en bescherming van de 

natuur (Wnb art 1.5). Door intreding van de Wet natuurbescherming sluit de Nederlandse natuurwetgeving 

beter aan bij de Europese regels en richtlijnen. Daarnaast was het rijk in het verleden verantwoordelijk voor de 

uitvoering, inmiddels wordt dit veelal op provinciaal niveau geregeld en is het rijk alleen nog verantwoordelijk 

voor de gedragscodes. Belangrijke landbouw- en culturele regels, de zogenoemde ‘nationale koppen’, worden 

niet meer vertegenwoordigd.  

 

Bij het samenvoegen van de wetten zijn enkele veranderingen doorgevoerd. Allereerst zijn, sinds het 

Natuurpact (2013), de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Nu is ook het 

bevoegd gezag over soortenbescherming en houtopstanden overgedragen aan de provincies. Bij projecten van 

nationaal belang behoudt de rijksoverheid het bevoegd gezag (Besluit natuurbescherming). Vervolgens zijn 

Beschermde Natuurmonumenten komen te vervallen, maar de meeste hiervan zijn opgenomen in Natura 2000 

gebieden. Tot slot is de bescherming van soorten opgedeeld in drie categorieën. Deze zijn terug te vinden als 

drie verschillende artikelen in de Wet natuurbescherming (art 3.1 t/m 3.4; vogelrichtlijn, art 3.5 t/m 3.9, 

habitatrichtlijnsoorten en art 3.10 en 3.11; nationaal beschermde soorten). Ook zijn termijnen van procedures 

van de Wet natuurbescherming gelijkgesteld aan de proceduretermijnen van de Omgevingswet. Dit is een wet 

waarin de regels omtrent de ruimtelijke ontwikkeling worden versimpeld, waardoor het starten van 

bouwprojecten gemakkelijker zal gaan. Deze wet zal waarschijnlijk in januari 2022 in werking treden 

(Rijksoverheid, 2020). Op langere termijn is de doelstelling dat ook de Wet natuurbescherming binnen deze 

wet wordt opgenomen. De belangrijkste doelen van de wet natuurbescherming zijn het beschermen, 

behouden en herstellen van de biodiversiteit, uitgevoerd door middel van een doelmatig beheer en duurzaam 

gebruik. Hieronder valt ook de instandhouding van de natuurlijke habitats die bijdragen aan de biologische 

diversiteit en cultuurhistorische betekenis. Mogelijk gaat dit samen met het versterken van de recreatieve en 

3 De Wet natuurbescherming op 
hoofdlijnen 

“Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Slechts één wet en minder 

regels maakt de wet overzichtelijker.” 

 

- Ministerie van Economische Zaken 

Wet natuurbescherming 
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educatieve (belevings)waarde van natuur en landschap. Waardoor er wordt gestreefd naar een verduurzaming 

van de economie (Wnb art 1.5). 

 

→ Meer lezen? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/natuurwetgeving/nieuws/nieuwe-wet-natuurbescherming-in-werking/ 

 

3.1.2. Opbouw van de Wet natuurbescherming 

Wetten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. De Wet natuurbescherming bestaat uit twaalf 

hoofdstukken (tabel 3.1). Deze hoofdstukken worden onderverdeeld in paragrafen, artikelen en leden. 

 

Tabel 3.1 Overzicht van de 12 hoofdstukken van de Wet natuurbescherming 

Hoofdstuk Inhoud 

  
1 Algemene bepalingen: verklaring termen, opstellen natuurvisie, algemene zorgplicht voor de natuur 

2 Natura 2000 gebieden: gebieden en doelstellingen 

3 Soorten: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en andere soorten 

4 Houtopstanden, hout en houtproducten 

5 Vrijstelling, beschikkingen en verplichtingen 

6 Financiële bepalingen 

7 Handhaving 

8 Overig 

9 Overgangsrecht 

10 Wijziging andere wetten 

11 Samenloop met de andere wetsvoorstellen 

12 Slotbepalingen 

 

Voor ecologisch adviseurs is voornamelijk van belang om te weten wat de gebiedsbescherming, 

soortbescherming en bescherming van houtopstand inhouden. In de volgende paragrafen worden de 

hoofdlijnen besproken. De gebieds- en soortbescherming worden in hoofdstukken 4 en 5 van deze reader 

verder behandeld.  

 

→ Meer lezen? 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-03-01 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2017-03-17 

 
 
3.2. Gebiedsbescherming: Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming 
In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden binnen de 

Wet natuurbescherming beschreven. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming.  

 

Natura 2000-gebieden zijn een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden 

dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De gebieden 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/natuurwetgeving/nieuws/nieuwe-wet-natuurbescherming-in-werking/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-03-01
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worden aangewezen door alle EU-lidstaten voor specifieke soorten. De beschermde soorten zijn opgenomen 

in de Vogelrichtlijn van 1979 en in de Habitatrichtlijn van 1992.  

 

3.2.1. Hoe wordt Natura 2000 aangewezen? 

Om een gebied tot Natura 2000 gebied te laten verklaren moet het aangewezen gebied door de minister 

aangemeld worden bij de Europese Unie. De Gedeputeerde Staten hebben de verantwoordelijkheid over het 

aanwijzen van provinciale gebieden die van belang zijn voor Natura 2000 bij de minister. Op deze manier 

kunnen de provinciale gebieden die buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN) liggen uiteindelijk, vanwege 

de natuur of landschappelijke waarde, in aanmerking komen voor de Natura 2000 bescherming. Tevens 

worden de cultuurhistorische kenmerken van het gebied meegenomen in deze aanmelding. De gebieden waar 

volgens de habitat- en vogelrichtlijn kwalificerende soorten voorkomen moeten verplicht aangewezen worden. 

Hier zijn de Gedeputeerde Staten voor verantwoordelijk. De EU zet het dan op een lijst van beschermde 

gebieden, die gebieden zijn van communautair belang. 

Na de aanmelding wordt het gebied officieel aangewezen door de minister middels het aanwijsbesluit. De 

minister kan ook besluiten om deze taak door te delegeren aan de staatssecretaris. In dit besluit staat de 

begrenzing van het gebied, voor welke soorten en habitats het is aangewezen en wat de 

instandhoudingsdoelen zijn. Wanneer een gebied onder Natura 2000 valt, wordt er over een speciale 

beschermingszone gesproken (Synbiosys, Natura 2000 procedure, 2017). 

 

Hierna volgt het opstellen van een beheerplan, waarin maatregelen staan die nodig zijn om de doelen te 

kunnen behalen. Verder is hierin opgenomen voor welke werkzaamheden geen vergunning nodig is. Zowel 

tijdens de aanwijzing van een gebied, als tijdens het vrijgeven van het beheerplan, bestaat de mogelijkheid tot 

een inspraakprocedure. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tot zienswijze en kunnen dan bezwaar 

maken tegen de plannen. Deze procedure verloopt via de algemene wet bestuursrecht (Wnb art 2.1) 

(Synbiosys, Natura 2000 procedure, 2017).  

 

3.2.2. Ecologische effectbeoordeling 

Wanneer er een mogelijkheid is dat het plan of project een significant negatief effect op een Natura 2000-

gebied heeft, moet dit getoetst worden. Het bestuursorgaan moet een beoordeling opstellen die rekening 

houdt met de instandhoudingsdoelen van het gebied (Wnb art 2.8). Het bestuursorgaan zal het plan 

vaststellen en de Gedeputeerde Staten zullen enkel een vergunning verlenen, indien uit de beoordeling blijkt 

dat het project de natuurdoelstellingen van het gebied niet zal aantasten. Alleen bij groot algemeen belang, 

wanneer geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Voor 

deze uitzondering moeten er echter wel compenserende maatregelen getroffen worden, waardoor de 

natuurdoelstellingen van het Natura 2000-gebied gewaarborgd blijven (Wnb art 2.9). 

 

→ Meer lezen? 

http://www.natura2000.nl/pages/naslagwerk.aspx 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000 

 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
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3.3. Soortbescherming: Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de begrippen en de hoofdlijnen van de soortbescherming, 

hoofdstuk 3 binnen de Wet natuurbescherming.  

 

3.3.1. Vogel- en Habitatrichtlijn, nationale soorten en zorgplicht 

Binnen de soortbescherming zijn drie verschillende beschermingsregimes aanwezig met eigen 

verbodsbepalingen, ontheffingen en vrijstellingen. Deze beschermingsregimes bestaan uit 

Vogelrichtlijnsoorten (art 3.1 t/m 3.4), Habitatrichtlijnsoorten (art 3.5 t/m 3.9) en andere soorten die nationaal 

beschermd zijn (art 3.10 en 3.11). De overige artikelen in het soortenhoofdstuk gaan over jacht- en 

schadebestrijding. In de artikelen zijn verbodsbepalingen opgenomen, zoals het verbod op doden of opzettelijk 

verstoren van vogels, het vernielen van voortplantingsplaatsen, et cetera. Binnen de Wet natuurbescherming 

zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk een ontheffing te 

verkrijgen die gekoppeld is aan de voorwaarden van deze richtlijnen. Anders dan bij de Habitatrichtlijn, kan er 

bij de Vogelrichtlijn geen ontheffing worden verleend in het kader van economische argumenten. Behalve bij 

uitzonderingen van groot nationaal belang. Dit kan bijvoorbeeld voor veiligheid voor vliegverkeer, maar ook 

voor volksgezondheid of als er geen bevredigende andere oplossing is. Bij ruimtelijke ingrepen die effect 

hebben op beschermde soorten is een ontheffing noodzakelijk. Voor een aantal meer algemene soorten uit 

artikel 3.10 geldt een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor alle overige in het wild 

voorkomende soorten geldt de zorgplicht binnen de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat ieder lidstaat 

ervoor dient te zorgen dat de handelingen die verricht worden geen nadelige gevolgen kunnen veroorzaken 

voor dieren en planten (Wnb art 1.11).  

 

→ Meer lezen? 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-03-01  

 

3.3.2. Ecologische effectbeoordeling 

Er zijn effectindicatoren opgesteld voor zowel gebieden als soorten flora en fauna. Effectindicatoren geven een 

beeld van de mogelijke negatieve effecten die tijdens werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de 

instandhouding van een soort of gebied. Vermesting, verzuring, verdroging en trilling zijn een paar 

voorbeelden van negatieve effecten. Deze effectbeoordeling verschilt per gebied, per soort(groep) en per 

activiteit. Daarnaast is er een aparte maatregelenindicator waarin per soort en per activiteit mogelijke 

maatregelen beschreven staan (Broekmeyer, Schouwenberg, van der Veen, Prins & Vos, 2005). 

 

→ Meer lezen? 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten 

 

 

3.4. Betekenis voor projecten 
Binnen de Wet natuurbescherming zijn een aantal onderdelen van belang voor projecten. Zo is de kern van de 

gebiedenbescherming (naast het aanwijzen van gebieden), de verbodsbepaling, genoemd in artikel 2.7 lid 2:  

"Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband 

houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met 

andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied."  (Wnb art 2.7). 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-03-01
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Om de ernst van de effecten en mogelijk significante gevolgen voor de kenmerken van een gebied aan te 

tonen, moet er een ecologische effectstudie (in de wet ‘Passende beoordeling’ genoemd) worden uitgevoerd 

door een ecologisch deskundige. Een ecologische effectstudie bestaat uit een quickscan, een voortoets en een 

passende beoordeling. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5: Gebiedsbescherming. Tijdens een quickscan 

wordt er onderzocht of, en welke, beschermde soorten aanwezig zijn in het plangebied en of deze last 

ondervinden van de geplande werkzaamheden. Als er beschermde soorten aanwezig zijn, volgt een 

verdiepingsslag in de effectbeoordeling, een conclusie over ontheffingsplicht en een advies voor het nemen 

van eventuele mitigerende of compenserende maatregelen. Tevens wordt aangegeven wanneer een 

ontheffing en/of omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de activiteit. Ontheffingen worden bijvoorbeeld 

alleen door het bevoegd gezag verleend wanneer sprake is van in de wet benoemde belangen zoals 

bijvoorbeeld veiligheid (de Afdeling advisering van de Raad van State, 2015). Dit wordt verder toegelicht in 

hoofdstuk 4: Soortenbescherming. 

 

3.5. Bescherming van houtopstand: Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming 
 Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming: Houtopstanden, hout en houtproducten, is voortgekomen uit de 

Boswet (Overheid.nl, 2021). Dit onderdeel is bedoeld voor het behouden van bossen en bosopstanden buiten 

de bebouwde kom. Struwelen, struikhagen en heesters vallen hier ook onder (RVO, 2021). 

De wet geeft aan dat het verboden is om een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen, met uitzondering 

van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij de Gedeputeerde 

Staten. Deze meldingsplicht geldt te allen tijde, tenzij wordt gewerkt met een goedgekeurde gedragscode (zie 

Bijlage I). De Gedeputeerde Staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens tot maximaal vijf jaar 

verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden (Overheid.nl, 2021). Tevens geldt er 

nagenoeg altijd een herplantingsplicht. Wanneer bomen gekapt worden, moet er compensatie plaatsvinden 

door nieuwe bomen te planten of door andere, nieuwe natuur te creëren (RVO, 2020). De rechthebbende 

dient hierbij zorg te dragen voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van de grond 

binnen drie jaar na het vellen van de houtopstand. De herplantingsplicht geldt niet voor maatregelen ten 

behoeve van natuurontwikkeling, het creëren of onderhouden van brandgangen of houtkap voor 

biomassaplantages. Provincies kunnen ook zelf vrijstellingsregels opstellen voor de herplantingsplicht. Er zijn 

uitzonderingen waarvoor vrijstelling en/of ontheffing gekregen kan worden, zoals voor Natura 2000-doelen 

(Overheid.nl, 2021). De Gemeenteraad mag voor bomen in hun gemeente een Bomenverordening (BVO) of 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met daarin eigen kapregels opstellen. Soms is er voor velling ook een 

Omgevingsvergunning nodig, hieraan kan een herplant plicht verbonden worden (Goudzwaard, 2019). 

  

  

Gebruikte bronnen 
Goudzwaard, A. V. K. (2019, 20 maart). Herplantplicht gemeente A of gemeente B … of nog anders?. Geraadpleegd op 24 september 2021, 

van https://www.boomzorg.nl/article/28852/herplantplicht-gemeente-a-of-gemeente-b-...-of-nog-anders. 

Overheid.nl. (2021). Wet natuurbescherming. Geraadpleegd op 24 september 2021, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-

07-01. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (2021). Herplanten na het kappen. Geraadpleegd op 24 september 2021, van 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/natuur-en-

landschap/bomen/herplanten-na-het-kappen. 
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4.1. Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven, bestaat de soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming 
(Wnb) uit drie beschermingsregimes (Overheid, 2017): Vogelrichtlijnsoorten (Art. 3.1-
3.4), Habitatrichtlijnsoorten (Art. 3.5-3.9) en andere soorten (Art. 3.10-3.11). De drie regimes richten 
zich op de gunstige staat van instandhouding van populaties (Wnb. Art. 1.1). Voorafgaand aan 
ruimtelijke ingrepen is een ecologisch onderzoek verplicht. Afhankelijk van de resultaten uit dit 
ecologisch onderzoek, wordt besloten of een omgevingsvergunning verleend wordt. Deze 
vergunning wordt niet gegeven als de ingrepen een mogelijk negatief effect kunnen hebben op de 
soorten van de beschermingsregimes (Regelink Ecologie & Landschap, z.d.). In dit hoofdstuk worden 
de beschermingsregimes toegelicht.  
  
4.1.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art. 3.1 – 3.4 Wnb)  
De Vogelrichtlijn is opgesteld door de Europese Unie (European Commission, 2004). De richtlijn 
beschermt alle binnen de lidstaten in het wild levende vogelsoorten, behorend tot artikel 1 van de 
Wet natuurbescherming. Het doel is het beschermen, beheren en reguleren van de vogels die in de 
lidstaten voorkomen. De vogelrichtlijn vereist dat lidstaten schadelijke handelingen verbieden. Het 
gaat daarbij om het doden, houden, bejagen, vangen, verstoren en rapen van de eieren van de 
vogels. De genoemde soorten in de vogelrichtlijn zijn onderverdeeld in drie categorieën (te vinden in 
Bijlage I t/m Bijlage III). Voor bijlage I soorten moeten speciale beschermingszones aangewezen 
worden ter bescherming en bevordering van de soort, dit geldt voor zowel vogels die in het gebied 
leven als geregeld voorkomende trekvogels. De soorten in bijlage II zijn minder streng beschermd. 
Op deze soorten mag, mits er aan specifieke reglementen wordt voldaan, ook gejaagd worden 
(Artikel 7.2 en 7.3 Vogelrichtlijn). Bijlage III soorten genieten de minste bescherming en mogen naast 
bejaagd ook verhandeld worden, mits ze op geoorloofde wijze zijn verkregen (bv als jachtbuit) of/en 
de handelen niet leidt tot het in gevaar brengen van de soort (Artikel 6.2 en 6.3 Vogelrichtlijn) 
(Ministerie van LNV, z.d.). Naast de drie categorieën van de Vogelrichtlijn zijn er zestien vogelsoorten 
die binnen de Wet natuurbescherming jaarrond beschermd zijn. De jaarrond beschermde 
vogelsoorten zijn onderverdeeld in categorie I tot en met V; deze lijst vindt zijn oorsprong als een 
beleidshulpstuk. Categorie I tot en met IV bevat soorten die jaarlijks naar hetzelfde nest terugkeren. 
Soorten uit categorie V keren wel terug naar hun oude nest, maar zijn flexibel genoeg om zich op 
een andere locatie te vestigen. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de verbodsbepalingen per 
categorie. In bijlage 2 staan per categorie de vogelsoorten. In de Wet natuurbescherming staat 
opgenomen dat nesten buiten het broedseizoen niet verwijderd mogen worden. Hierbij gaat het om 
de soorten die herhaaldelijk of jaarrond gebruik maken van hetzelfde nest.  
 

  

4 Soortenbescherming 

“De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden.”  

 

- Ministerie van Economische Zaken  

Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen 
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Tabel 4.1: Verbodsbepaling per categorie jaarrond beschermde nesten.  

Categorie  Verbodsbepaling  
I  Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als 

vaste rust- en verblijfplaats.  
II  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.  

III  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.  

IV  Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 
nest te bouwen.  

V  Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de 
broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.  

Pagina-einde  
  
 

  
→Meer lezen?  
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/vogelrichtlijn  
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/soortbescherming  
http://wetten.overheid.nl  
 

 

4.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Art. 3.5 – 3.9 Wnb) 
De Habitatrichtlijn is opgesteld door de Europese Unie (Ministerie van LNV, z.d.). Habitatrichtlijnsoorten zijn 
soorten die zowel onder de Habitatrichtlijn als onder de verdragen van Bern en/of Bonn vallen. De richtlijn is 
opgesteld voor de instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna. De Habitatrichtlijn bevat 
drie bijlagen waarin soorten worden benoemd, namelijk Bijlage II, IV en V. Sommige soorten kunnen in 
meerdere bijlagen genoemd worden.  
 

4.2.1. Bern-Conventie 
Los van genoemde drie bijlagen, vallen een aantal soorten enkel onder de Bern en/of Bonn conventies. De 
Bern conventie is een verdrag van de Raad van Europa dat in 1979 in Bern werd gesloten. Het doel is het 
behoud van, met name bedreigde, wilde dier- en plantensoorten. Het verdrag is verwerkt in de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijnen. In Nederland zijn deze richtlijnen in de Wet natuurbescherming verwerkt.   
De conventie van Bern bestaat uit drie verschillende bijlagen, namelijk Appendix I t/m III. Strikt beschermde 
planten staan benoemd in Appendix I. In Appendix II staan alle diersoorten die strikt beschermd zijn. De 
minder strikt beschermde diersoorten staan in Appendix III.  
 

4.2.2. Bonn-Conventie 
De Bonn conventie (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) is een verdrag dat 
op initiatief van de Verenigde Naties in 1979 in Bonn werd gesloten. Het doel is het behoud van, met name 
bedreigde, trekkende diersoorten. Het verdrag bestaat uit twee bijlagen: Appendix I en II.  
In Appendix I staan alle soorten die met uitsterven bedreigd worden. In Appendix II zijn de trekkende 
diersoorten opgenomen waarvan de staat van instandhouding duidelijk verbeterd kan worden door het sluiten 
van internationale overeenkomsten. Voor beide bijlagen geldt dat alleen soorten zijn opgenomen die na 1900 
in Nederland zijn waargenomen.  
  

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/soortbescherming
http://wetten.overheid.nl/
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4.3. Beschermingsregime andere soorten (Art. 3.10 en 3.11 Wnb)  
Naast de beschermde soorten opgenomen in de Europese wetgeving zijn er ook nationaal beschermde 
soorten. Deze soorten worden niet in de Vogel- of Habitatrichtlijn genoemd. Hiervoor geldt dan ook geen 
Europese beschermingsplicht.  De zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 
vaatplanten , vermeld in Art. 3.10 en 3.11 van de Wnb, zijn beschermd in Nederland. Deze  soorten worden 
beschermd, omdat men maatschappelijk overtuigd is dat deze soorten bescherming behoeven. Ook worden 
enkele nationale soorten beschermd vanwege ecologische redenen (Van den Hoorn & Schat, 2016). Deze 
soorten zijn veelal overgenomen van de Rode Lijst en worden in Nederland beschermd vanwege hun 
zeldzaamheid op nationaal niveau. In bijlage A van de Wnb staan dieren en in bijlage B van de Wnb staan 
vaatplanten opgenomen die nationaal beschermd zijn (Ministerie van LNV, z.d.). De provincies kunnen 
vrijstelling geven voor de genoemde soorten. Met name de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten 
zijn beschermd. Zolang de soort in gunstige staat van instandhouding verkeert, zijn individuen niet 
beschermd (Van der Hoorn & Schat, 2016).  

  
→ Meer lezen? 
http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2016/beschermde-soorten-en-soortenlijsten-onder-de-wet-
natuurbescherming/ 
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten  
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie 
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bonn-conventie 

 
 
 

  

http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2016/beschermde-soorten-en-soortenlijsten-onder-de-wet-natuurbescherming/
http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2016/beschermde-soorten-en-soortenlijsten-onder-de-wet-natuurbescherming/
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie
http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bonn-conventie
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4.4. Verbodsbepalingen en vrijstellingen 
Er zijn voor elk beschermingsregime verbodsbepalingen. Bij handelingen, bijvoorbeeld ruimtelijke 

ontwikkelingen, moet er gekeken worden of de verbodsbepalingen niet overtreden worden. In tabel 4.2 is een 

overzicht weergegeven van alle verbodsbepalingen per beschermingsregime. 
 

Tabel 4.2 Verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming per beschermingsregime 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijnen § 3.1 Wn 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.5 Wn 

Beschermingsregime andere soorten § 3.3 
Wnb 

   

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden om in het 

wild levende vogels 

opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en 

eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, 

of nesten van vogels weg te 

nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.1 lid 3  

Het is verboden eieren te 

rapen en deze onder zich te 

hebben 

 

Art 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren 

in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen 

Niet van toepassing 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels 
opzettelijk te storen, tenzij de 
storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende soort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk 
te verstoren 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 
te plukken en te verzamelen, af te snijden, 
te ontwortelen of te vernielen 

 
In verschillende gevallen is het mogelijk om vrijstelling te krijgen op de verbodsbepalingen die hierboven 
beschreven zijn. Een vrijstelling zorgt ervoor dat een verbod wordt uitgezonderd en houdt in dat er geen 
ontheffing aangevraagd hoeft te worden, mits er aangetoond kan worden dat de instandhouding van de 
aanwezige soorten niet geschaad wordt en/of beschermde soorten niet in gevaar komen. Er kunnen 
verschillende vrijstellingen gelden, afhankelijk van het type handeling en de aangetroffen soorten. Deze 
vrijstellingen kunnen verleend worden op verschillende manieren. Een vrijstelling kan verkregen worden op 
basis van een gedragscode, via een provinciale verordening, door maatregelen uit een beheerplan van een 
Natura 2000-gebied of als er door de werkzaamheden geen (beschermde) soorten geschaad worden. Het kan 
zo zijn dat er alternatieve oplossingen zijn waardoor de soorten alsnog niet geschaad worden; zogenoemde 
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mitigerende maatregelen. Wanneer er geen sprake is van vrijstelling, doordat er alsnog (beschermde) soorten 
geschaad worden, moet er een ontheffing aangevraagd worden.  
Bij het aanvragen van een ontheffing wordt er gekeken naar goed onderbouwde alternatieve oplossingen. 
Wanneer hier geen sprake van is, moet er gekeken worden naar het wettelijke belang (Overheid, 2017). Als er 
geen wettelijk belang geldt, kunnen de handelingen niet voortgezet worden. Voor ieder beschermingsregime 
zijn een aantal wettelijke belangen opgesteld (Tabel 4.3). 
 

Tabel 4.3 Wettelijke belangen per beschermingsregime voor het krijgen van een vrijstelling of ontheffing van 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. 

Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn Overige soorten 

   

Belang van volksgezondheid 

of openbare veiligheid 

Belang van bescherming van wilde flora en 

fauna in belang van instandhouding van 

natuurlijke habitats 

Belangen voor ruimtelijke inrichting 

of ontwikkeling van gebieden inclusief 

het volgende gebruik van het gebied 

Belang van de veiligheid van 

luchtverkeer 

Om ernstige schade aan met name gewassen, 

veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of 

andere vormen eigendom te voorkomen 

Voorkomen van schade of overlast 

inclusief schade van sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, 

kazernes of begraafplaatsen 

Om ernstige schade aan met 

name gewassen, 

veehouderijen, bossen, 

visgronden, wateren of 

andere vormen eigendom te 

voorkomen 

 

Belang van volksgezondheid of openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van 

groot openbaar belang met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard en 

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten 

Om de omvang van een populatie van 

dieren te beperken vanwege schade 

of in verband met maximale 

draagkracht van het gebied waar de 

dieren leven 

Om flora en fauna te 
beschermen 

Voor onderzoek of onderwijs, herinvoeren of 
uitzetten van soorten, daartoe benodigde 
kweek, inclusief de kunstmatige 
vermeerdering van planten 

Bestrijden of voorkomen van onnodig 
lijden van zieke of gebrekkige dieren 

Voor onderzoek of 
onderwijs, herinvoeren of 
uitzetten van soorten, 
daartoe benodigde kweek, 
inclusief de kunstmatige 
vermeerdering van planten 
 

Het verwijderen van dier- of plantensoorten 
onder gecontroleerde omstandigheden uit een 
gebied 

Vanwege bestendig beheer of 
onderhoud aan vaarwegen, 
watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, 
vliegvelden, wegen, spoorwegen of 
bermen of voor natuurbeheer. 

  Voor bestendig beheer of onderhoud 
van landschappelijke kwaliteiten in 
een gebied 
 

  Voor bestendig beheer of onderhoud 
in algemeen belang 
 

 

→ Meer lezen? 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-

ingrepen/ontheffing-vrijstelling 
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4.5. Gunstige staat van instandhouding 
Voorafgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen moet middels ecologisch onderzoek worden getoetst wat de 

effecten zijn op de staat van instandhouding van een soort. De staat van instandhouding (SvI) wordt gebruikt 

om de veerkracht van een populatie weer te geven (SOVON, 2017). Het gaat hier om het voortbestaan van de 

soort. De staat van instandhouding is niet vastgelegd in de wet en kan verschillen per soort. Voor het 

beschermingsregime van Vogelrichtlijnsoorten mogen de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de 

staat van instandhouding van de soort. Voor het beschermingsregime van nationaal beschermde soorten 

mogen er geen negatieve consequenties ontstaan aangaande het streven populaties in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied te laten voortbestaan. 
 
In Bijlage II van de Habitatrichtlijn staan soorten waarvoor Natura 2000-gebieden moeten worden 
aangewezen. Dit is zodat de staat van instandhouding van die soort behouden of verbeterd kan worden. In 
Bijlage V staan soorten waarvoor exploitatie en het onttrekken aan de natuur gereguleerd moeten worden, 
indien dit nodig is (Ministerie van Economische Zaken, z.d.). In Bijlage IV zijn strikt beschermde soorten 
opgenomen. Deze soorten worden zowel binnen als buiten Natura 2000-gebieden beschermd. Met name de 
voortplantings- en rustgebieden zijn van groot belang voor het voortbestaan van beschermde soorten. 
Nederland moet daarom voor deze soorten beschermingsmaatregelen nemen (Ministerie van LNV, z.d.). 

 
→ Meer lezen?  

https://www.clo.nl/indicatoren/nl1604-svi-nederland  

https://www.sovon.nl/nl/content/staat-van-instandhouding-van-soorten-waarvoor-natura-2000-gebieden-zijn-aangewezen 

https://www.sovon.nl/nl/content/staat-van-instandhouding-van-soorten-waarvoor-geen-natura-2000-gebieden-zijn-

aangewezen 

https://edepot.wur.nl/22167 
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2015): Paragraaf 3.3. Beschermingsregime andere soorten| Beschermde natuur in Nederland. Geraadpleegd op 7 oktober 
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beschermingsregime-andere-soorten.  
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2016/beschermde-soorten-en-soortenlijsten-onder-de-wet-natuurbescherming/.  
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http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2016/beschermde-soorten-en-soortenlijsten-onder-de-wet-natuurbescherming/
http://www.natuurindegemeente.nl/magazine/artikelen/juni-2016/beschermde-soorten-en-soortenlijsten-onder-de-wet-natuurbescherming/
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5.1. Inleiding 
In Hoofdstuk 3 van de reader is al kort in hoofdlijnen beschreven wat gebiedsbescherming inhoudt. 
Hierbij ging het vooral om het proces van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden en wat dit 
betekent voor projecten en ecologische effectbeoordelingen. In dit hoofdstuk wordt het onderdeel 
van de Wet natuurbescherming beschreven dat te maken heeft met de instandhoudingsdoelen en 
de verschillende effectbepalingen die mogelijke negatieve effecten hierop evalueren. 
 
5.1.1. Speciale beschermingszones en toetsing van doelstellingen  
Elke lidstaat binnen de Europese Unie kan zijn eigen speciale beschermingszones aanvragen bij de 
Europese Commissie. Gezamenlijk vormen deze speciale beschermingszones het Natura 2000-netwerk 
waarbinnen habitatten en/of soorten die op Europees niveau belangrijk zijn, moeten worden 
beschermd (Ecopedia, 2020). Voor de bescherming dienen maatregelen te worden getroffen om deze 
soorten en/of habitatten in een “gunstige staat van instandhouding” te behouden of te herstellen, welke 
staan beschreven in de vorm van instandhoudingsdoelstellingen in het beheerplan van een Natura 2000-
gebied (Europese Commissie, 2012). 
 
→ Meer lezen? 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/speciale-beschermingszones 
https://www.natura2000.nl/meer-informatie/begrippen 

 
Volgens Artikel 2.7, Lid 2 van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning ingrepen 
te verrichten die de kwaliteit van soorten en natuurlijke habitatten in een Natura 2000-gebied kunnen 
verslechteren of significante gevolgen hebben. Hierbij wordt gelet op de instandhoudingsdoelstellingen 
van het gebied en worden getoetst aan de hand van een effectbeoordeling. In dit hoofdstuk wordt het 
proces van toetsing volledig toegelicht, zie ook Figuur 5.1 voor een overzicht van dit proces en van de 
verschillende toetsen. 

5 Gebiedsbescherming 

“Planten en dieren laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Natura 2000 richt zich daarom 

op het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden in heel Europa.”  

 

- Ministerie van Economische Zaken 

Natura 2000-gebieden 

 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/speciale-beschermingszones
https://www.natura2000.nl/meer-informatie/begrippen
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Figuur 5.1: Overzicht van het proces voor verschillende toetsen (Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000, 2010). 

5.2. Voortoets 
Vaak worden de termen quickscan en voortoets ten onrechte door elkaar gebruikt. Er zit namelijk wel 
degelijk een verschil tussen de twee benamingen. Zo wordt een voortoets uitgevoerd om te bepalen of 
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een ingreep effect kan hebben op de doelstellingen van één of meerdere Natura-2000 gebieden en dus 
vergunning-plichtig is (Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000, 2010). Een quickscan wordt uitgevoerd 
wanneer een ingreep effect kan hebben op de aanwezige flora- en faunasoorten in een gebied, echter 
hoeft dit niet per sé een Natura-2000 gebied te zijn (Regelink, 2020). Een quickscan wordt voornamelijk 
uitgevoerd om een inschatting te maken van de aanwezige soorten en/of deze beschermd zijn (Van der 
Goes en Groot, 2020). Met andere woorden: Als een project mogelijk een significant negatief effect heeft 
op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, is een voortoets altijd noodzakelijk. 
Wanneer een project mogelijk effect heeft op de aanwezige soorten in een beschermd gebied 
(bijvoorbeeld NNN of Natura-2000), dan wordt een quickscan uitgevoerd om in te schatten of er mogelijk 
beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. Alhoewel beiden opzichzelfstaande toetsen zijn, kan 
een quickscan mogelijk onderdeel uitmaken van een voortoets wanneer het gaat om effecten op de 
doelstellingen van een Natura-2000 gebied die ook effect hebben op de soorten. Verder worden er in 
de voortoets vijf onderdelen besproken (Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000, 2010):  
Afstand tot een beschermd gebied 
Beschrijving van het plan/project 
Potentiële effecten 
Instandhoudingsdoelen 
Effectanalyse of (significante) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen 
 
 De diepgang verschilt per voortoets en is vaak afhankelijk van commerciële afwegingen. Het laten 
uitvoeren van een voortoets is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd aangezien het resultaat van 
een voortoets kan bepalen of er mitigatie nodig is. Verder 
mag in een voortoets de benodigde soort mitigatie niet genoemd worden, dit komt pas aan bod tijdens 
de effectbeoordeling. Mocht het dus blijken dat mitigatie nodig is, dan komt automatisch een passende 
beoordeling aan de orde waarin de mitigerende maatregelen wel aangekaart worden (Interbestuurlijk 
Regiebureau Natura 2000, 2010).  
 
5.3. Passende beoordeling  
Wanneer uit de voortoets blijkt dat er mogelijk sprake is van negatieve effecten wordt er een 
verslechteringstoets uitgevoerd, wanneer er significant negatieve effecten, of wanneer dit niet 
uitgesloten kan worden, wordt een passende beoordeling uitgevoerd. Binnen deze toets wordt bepaald 
of de kans op significant negatieve effecten reëel is. Wanneer er uit de voortoets blijkt dat er zeker geen 
negatieve effecten worden verwacht is er ook geen vergunning nodig (Regelink, 2021). In een passende 
beoordeling worden maatregelen aangedragen die de significante effecten mogelijk kunnen 
minimaliseren. De maatregelen worden getoetst in samenhang met andere plannen of projecten die 
vergelijkbare effecten kunnen hebben. Om dit te doen, verstrekt het bevoegd gezag een overzicht van 
andere projecten waar cumulatie van negatieve effecten mee kan optreden (Alberts, 2017). Wanneer uit 
de passende beoordeling blijkt dat significant negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden, is een 
ADC-toets nodig (Commissie voor de milieueffectrapportage, 2015). 

  

5.4. ADC-toets  
Een ADC-toets wordt uitgevoerd om te onderzoeken of met de aanwezigheid van significant negatieve 
effecten toch nog een vergunning verleend kan worden. De vergunning kan alleen verleend worden 
wanneer er geen Alternatieve oplossingen mogelijk zijn, sprake is van Dwingende reden(en) van groot 
openbaar belang en/of er aan de Compensatieverplichting voldaan is. Vergunningen worden vaak 
verleend onder voorschriften en/of beperkingen (Bij12, 2019).  
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5.4.1.  Alternatievenonderzoek  
Bij een alternatievenonderzoek wordt nagegaan of er alternatieve oplossingen zijn voor de activiteit die 
minder of geen significante negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen. Hierbij gaat het om 
alternatieven voor het bereiken van hetzelfde doel/oplossing van het probleem (Bij12, 2019).  
  
 
Hiervoor worden een aantal aspecten onderzocht:  
De nul-situatie, de situatie zoals het vóór de werkzaamheden is;  
De aanpassing van de doelstelling van de activiteit;  
Andere opties, kan mogelijk ook als mitigerende maatregel worden gezien;  
Andere locaties;  
Andere oplossingen waarbij het doel van de plannen op een hele andere wijze worden bereikt.  
  

5.4.2.  Dwingende redenen  
Wanneer geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn, kunnen voor dwingende redenen van groot 
openbaar belang alsnog vergunningen worden verleend (Commissie voor de milieueffectrapportage, 
2015). Deze belangen zijn van sociaaleconomische aard of hebben een positief effect op menselijke 
gezondheid en/of openbare veiligheid. Hierbij geldt voornamelijk de aangedragen motivatie als 
bepalende factor (Bij12, 2019).  
  

5.4.3.  Compensatie  
Nadat is bepaald of er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, wordt onderzocht of 
er compenserende maatregelen getroffen kunnen worden voor significant negatieve effecten. Hierdoor 
kan het totaal aan negatieve effecten mogelijk worden teruggebracht tot nul. Compenserende 
maatregelen worden uitgevoerd zodat de omvang en kwaliteit van natuurwaarden en de samenhang met 
andere natuurgebieden behouden blijft. Voor zover mogelijk worden compensaties binnen het 
betreffende Natura 2000-gebied uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, is er een optie om compensatie uit te 
voeren aan de rand van het Natura 2000 gebied, mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden van de 
compensatieregeling (Bij12, 2019). Voorbeelden van compensatie zijn bijvoorbeeld faunapassages over 
en onder de weg, ergens nest- en verblijfplaatsen realiseren omdat deze weg moeten voor het project, 
ergens anders een extra stuk natuurgebied ontwikkelen zodat het totaal areaal wordt vergroot etc. 
  
 → Meer lezen?  

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/10/Handreiking_ADC-toets-oktober-2019.pdf 
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“Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.” 

 

- Albert Einstein 

Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955 

 

6.1. Inleiding 
In hoofdstuk 4 en 5 staat beschreven welk beschermingsregime de Wet natuurbescherming kent, welke 

beoordeling het bevoegd gezag moet uitvoeren om te bepalen of een ruimtelijke ingreep is toegestaan en 

welke herstel- of beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit wordt gedaan met behulp van een effectstudie. Dit 

hoofdstuk beschrijft de cyclus van de ecologische effectstudie en de plek van het onderzoek daarin. Het is 

uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om het bevoegd gezag te informeren over de 

effecten van de ruimtelijke ingreep. Bij herstel- of beheersmaatregelen in het kader van Natura 2000-

verplichtingen is dit de verantwoordelijkheid van de terreinbeheerder. Hiervoor moet de initiatiefnemer een 

ecologische effectstudie laten uitvoeren.  

 

6.2. De ecologisch effectstudie 
De ecologische effectstudie komt tot stand door een wisselwerking tussen drie pijlers:  

• Het voorgenomen plan of project; 

• De huidige natuurwetgeving; 

• De aanwezige natuurwaarden.  

Deze wisselwerking komt tot stand door het uitvoeren van drie stappen: onderzoek, analyse en beoordeling. 

De ecologische effectstudie begint zodra een klant met een vraag binnenkomt en een offerte wordt opgesteld. 

Hoe groter het project, des te vaker de wisselwerking van onderzoek, analyse en beoordeling nodig is. Zo komt 

de interactie tussen het plan, de wetgeving en de natuurwaarden meerdere keren tot stand. Zie Figuur 6.1 

voor het overzicht van de wisselwerking. 

 

 
Figuur 6.1 Schematisch overzicht van de drie onderzoekspijlers en de drie onderzoeksstappen in de ecologische 

effectstudie.  

 

6 Onderzoek 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-albert_einstein.html
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6.2.1. Voorgenomen plan/project 

Om het plan of project te kunnen beoordelen wordt informatie verzameld over: de planomschrijving, 

ontwerpschetsen, bestemmingsplan, beschrijving en planning van de uitvoeringswijze van het plan of project. 

Uiteindelijk moet alle relevante informatie over het plan of project bekend zijn, vandaar wordt dit dus heel 

uitgebreid beschreven. Daarnaast moet duidelijk zijn welke fase van de planvoorbereiding moet worden 

getoetst, betreft het de aanlegfase (de tijdelijke effecten) of gebruiksfase (de permanente effecten). 

 

6.2.2. Huidige natuurwetgeving 

Beoordeeld moet worden welke aspecten van de  huidige natuurwetgeving aan de orde zijn en getoetst 

moeten worden. Allereerst wordt dit bepaalt door de vraag van de klant. Maar ook zijn van invloed de 

aanwezige beschermde waarden, die mogelijk door het plan worden geschaad. Het is van belang om te starten 

met een breed opgezette voorstudie, de zogenaamde quickscan. Dan kunnen alle te beschermen aspecten aan 

de orde komen en kunnen onderdelen worden weggeschreven die geen nadere toetsing vragen en resteren 

onderdelen die nader bestudeert moeten worden. 

 

6.2.3. Aanwezige natuurwaarden 

In de ecologische effectstudie moet onderzocht worden welke natuurwaarden aanwezig zijn op en rond de 

locatie. De natuurwaarden worden bepaald door omstandigheden zoals grondsoort, vegetatie, water, 

bebouwing e.d. Er moet rekening mee worden gehouden dat niet alle natuurwaarden beschermd zijn op grond 

van de Wet natuurbescherming. Dit zal blijken uit de toets die wordt in de cyclus van de effectstudie. Ook zal 

daaruit blijken dat niet alle natuurwaarden worden aangetast door het plan of project. 

 

6.3. De drie stappen van een ecologische effectstudie 
Drie stappen bepalen de aard en reikwijdte van de ecologische effectstudie. Om tot een eindbeoordeling te 

komen van een plan of project is een wisselwerking tussen deze drie stappen noodzakelijk:  

• Onderzoek; 

• Effectanalyse; 

• Effectbeoordeling. 

 
6.3.1. De eerste stap: onderzoek 

Het ecologisch onderzoek moet plaatsvinden dan wel aangestuurd  worden door een ecologisch deskundige. 

Onder een ecologisch deskundige wordt een persoon verstaan die in een bepaalde situatie en voor specifieke 

soorten gevraagd wordt te adviseren en/of te begeleiden en die aantoonbare ervaring en kennis heeft op het 

gebied van soort specifieke ecologie. Zie hiervoor de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland waarin sprake 

was van een contra-expertise door een niet-ecoloog en de gegevens die gebruikt waren in het tegenonderzoek 

onvoldoende objectief en verifieerbaar waren (zie gebruikte bronnen onder 1.). 

Meestal start het onderzoek met een quickscan. Dit is een oriënterend onderzoek om te bepalen of 

beschermde flora en fauna en natuurgebieden verwacht wordt dan wel voorkomen in en/of nabij het 

plangebied. Daarnaast wordt onderzocht of deze soorten en/of gebieden negatieve effecten kunnen 

ondervinden van de ontwikkeling.  

 

Alle onderzoek start met een bureaustudie, gevolgd door veldonderzoek (deze verschillende soorten 

onderzoek worden toegelicht onder ‘bureauonderzoek’ en ‘veldonderzoek’). Altijd moet rekening worden 

gehouden met kennisleemten op het gebied van: 
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1. De actualiteit, zijn de verzamelde gegevens nog actueel?  

Dit kan per soortgroep verschillen. Het komt voor dat in rechtszaken wordt aangevoerd dat 

onderzoeksgegevens verouderd waren. De rechter beoordeelt dan of er zodanige ontwikkelingen zijn 

in het plangebied waardoor het bevoegd gezag in redelijkheid het besluit niet kan baseren op deze de 

onderzoeksgegevens (zie gebruikte bronnen onder 2); 

2. De volledigheid, zijn de verzamelde gegevens compleet?  

Dat op een locatie geen beschermde soorten zijn gemeld wil niet zeggen dat de locatie geen potentie 

heeft voor deze soorten. Soms is het raadzaam een deskundige in te huren als de ecoloog niet de 

kennis heeft van een bepaalde soort.; 

3. Het  detailniveau, zijn de verzamelde gegevens gedetailleerd genoeg?  

Het detailniveau van de verzamelde gegevens moet passen bij het detailniveau van het plan of 

project. De informatie nodig voor de bouw van een elektriciteitscentrale is gedetailleerder dan de 

informatie nodig voor een provinciale structuurvisie;  

4. de betrouwbaarheid van de bron, is de verzamelde informatie betrouwbaar?  

Het is mogelijk dat een soort wel voorkomt op een locatie en in de omgeving maar niet in NDFF 

bekend is. Ook kan het zijn dat bepaalde specifieke functies van de locatie voor een soort niet 

herkend zijn. Zie gebruikte bronnen onder 3. 

  

Bepalend bij de uitvoering van het onderzoek zijn de natuurwaarden beschermd op grond van de Wet 

natuurbescherming. Hulpmiddelen hierbij zijn soortprotocollen en kennisdocumenten. Het gebruik hiervan is 

niet in de wet vastgelegd, maar wordt wel geaccepteerd door de rechter(zie gebruikte bronnen onder 4). Het 

is niet altijd mogelijk deze handreikingen toe te passen, dit moet de ecoloog altijd kunnen uitleggen. 

Een ruim onderzoek is van belang, zodat conclusies kunnen worden getrokken over relevante ecologische 

functies en vereisten van het gebied zoals: voortplanting, foerageren, overwintering, trekroutes en migratie. 

Ook zijn soorten niet altijd strikt gebonden aan de locatie van het plan of project. Er moet rekening worden 

gehouden met de ecologische relaties in het onderzoeksgebied. Daarnaast is het belangrijk mogelijke 

verstoringen vast te stellen die effect kunnen hebben op de beschermde waarden buiten het plangebied. 

Wanneer het onderzoek voldoende ruim is opgezet kan ook rekening worden gehouden met een eventuele 

verruiming van plangrenzen in vervolg van een planproces.  

 

Bureauonderzoek 

Met behulp van literatuurstudie wordt uitgezocht welke soorten eerder zijn gemeld of mogelijk te verwachten 

zijn in en om het plangebied. Hiervoor worden verschillende bronnen geraadpleegd. Een aantal belangrijke 

bronnen zijn: 

-Nationale databank flora- en fauna (NDFF): Deze nationale databank is opgericht door de rijksoverheid en 

wordt beheerd door het Interprovinciaal overleg (IPO), de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur 

en Milieu en de terrein beherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 landschappen; 

-Waarneming.nl: Deze databank wordt beheerd door vrijwilligers; 

-Verspreidingsatlas.nl: Een naslagwerk dat onder meer door NDFF wordt beheerd. Bevat afbeeldingen en 

informatie over duizenden soorten die in Nederland voorkomen; 

-BIJ12.nl: Een uitvoeringsorganisatie van de provincies die onder meer kennisdocumenten beheert van 

beschermde soorten. 
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Veldonderzoek 

Vervolgens dient altijd veldonderzoek plaats te vinden, als onderdeel van de quickscan. Aan het veldonderzoek 

zijn geen wettelijke eisen gesteld. Voorkomen moet worden dat soorten worden gemist(zie onder gebruikte 

bronnen onder 4).  

Naast de inventarisatie van aanwezige soorten in het plangebied en de omgeving vindt ook onderzoek plaats 

naar de potentie die het plangebied en de omgeving hebben voor beschermde soorten. Hiertoe is van belang: 

-welke gebiedskenmerken in het plangebied aanwezig zijn; 

-welke soorten op basis van de gebiedskenmerken aanwezig zullen zijn; 

-welke functies het plangebied heeft voor deze soorten: b.v. foerageergebied, verblijfsfunctie, 

voortplantingswater.; 

 

Bij dit onderzoek wordt onder meer rekening gehouden met de soort specifieke kennisdocumenten ontwikkeld 

door BIJ12 en de onderzoeksprotocollen ontwikkeld door Netwerk Groene Bureaus. Hiervoor werd al 

toegelicht dat het niet wettelijk verplicht is om deze documenten te hanteren bij ecologisch onderzoek, de 

rechter beschouwt ze als een leidraad. Maar als ze niet worden gebruikt moet de ecoloog dat wel kunnen 

uitleggen. 

  

In een adviesrapport worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Het is van belang dat hierin duidelijk 

wordt beschreven welke bronnen zijn gebruikt, de gevolgde onderzoeksmethoden, welke onderzoek grenzen 

zijn gehanteerd en met welke onzekerheden rekening moet worden gehouden.  

 

Gebruikte bronnen: 

1 Uitspraak zie: ECLI: NL: RBNHO: 2014: 8754. 

2.Uitspraken zie: ECLI: NL: RBMNE: 2016: 1711 en ECLI:NL:RVS: 2018:2315 

3 https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2018/onzichtbare-natuur-wordt-niet-gezien. 

4. Uitspraken zie: ECLI:RVS:2018: 643 en ECLI:RVS: 2019: 19 

5.https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ecoloog-over-opzettelijk-missen-van-beschermde-dieren-bij-

onderzoek-ik-weet-dat-het-gebeurt 

https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2018/onzichtbare-natuur-wordt-niet-gezien
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“Wat wij weten is een druppel, wat wij niet weten een oceaan”. 

 

- Sir Isaac Newton 

Engelse wiskundige 1642 - 1726 

 
7.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe, op basis van de Wet natuurbescherming, effecten op soorten en 

gebieden geanalyseerd en bepaald worden. Vervolgens wordt een effectbeoordeling gedaan waarbij wordt 

vastgesteld of effecten daadwerkelijk in overtreding van de wet zijn.  

 
 

 
 
 
7.2. Analyse van optredende effecten 
De wisselwerking tussen de aanwezige beschermde natuurwaarden en de veranderingen die als gevolg van het 

initiatief gaan plaatsvinden, beschrijven we in de ‘effectenanalyse’. In de effectanalyse wordt zo concreet 

mogelijk beschreven wat de omvang (kwantiteit) en reikwijdte van optredende negatieve gevolgen is, maar 

anderzijds ook de onzekerheden. 

 

De omvang en de impact van de verstoring zijn sterk afhankelijk van de specifieke gevoeligheid van de 

betreffende natuurwaarde. In onderstaande figuur 6.2 is dit schematisch uitgewerkt in zes deelstappen 

(gewijzigd naar Broekmeyer et al. 2013).  

7 Effectenanalyse en beoordeling 

Figuur 7.1 Schematisch overzicht van de drie onderzoekspijlers in de ecologische effectstudie – effectenanalyse is 

omcirkeld. 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-albert_einstein.html
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De zes stappen zijn hieronder uiteengezet: 

 

1. Vaststellen van activiteiten 

Eén van de eerste onderdelen in een ecologische effectrapportage is de beschrijving van het te toetsen 

initiatief - het plan of project. Naast algemene informatie over de betrokken partijen, de planning en een 

plankaart, is het noodzakelijk om op een systematische en zorgvuldige wijze van alle activiteiten die 

voortvloeien uit de realisatie van het plan of project te beschrijven waar en wanneer deze gaan plaatsvinden. 

Het gaat daarbij om alle handelingen die kunnen leiden tot fysieke veranderingen en wijzigingen in 

milieufactoren. In de regel maakt men daarbij altijd onderscheid in een aanleg- of bouwfase en de 

realisatiefase. Vaak zijn de activiteiten en daarmee ook de effecten in de aanlegfase anders dan de effecten ná 

de realisatie. Een belangrijk aandachtspunt bij activiteiten in de aanlegfase is dat gebruik gemaakt kan worden 

van transportroutes en de inrichting van bouwdepots. 

Als handreiking voor het opstellen van een lijst van activiteiten kan gebruik gemaakt worden van onder meer 

de internetapplicaties ‘effectenindicator soorten’ en ‘effectenindicator gebieden’ via de website van het 

ministerie van EZ. Hier staan diverse voorbeelden van veel voorkomende activiteiten, zoals slopen, bouwen, 

kappen, wegaanleg en onderhoud aan watergangen (effectenindicator synbiosys). Hiermee kunnen de 

effecten voor zowel een heel N200 gebied als een individuele soort worden opgezocht. 

 

2. Selectie van activiteiten met mogelijk negatieve effecten 

Niet alle activiteiten zullen een effect op beschermde waarden hebben. In sommige gevallen kan met een 

beperkte onderbouwing negatieve effecten direct worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij kleinschalige 

activiteiten op plekken waar geen beschermde natuurwaarden bekend zijn. Bij enige twijfel over de mogelijke 

gevolgen moet de activiteit echter altijd uitgebreider beoordeeld worden. 

Ook kunnen er activiteiten plaatsvinden die juist een positief gevolg op natuurwaarden hebben. Deze voor de 

natuur gunstige effecten kunnen in een later stadium van de effectstudie meegenomen worden als 

mitigerende maatregel. 

 

3. Voorselectie van relevante soorten/ habitats per activiteit 

2 
activiteiten 

met kans op effect 4 
storende factoren 

per activiteit 

plan/project 1 activiteiten 
storende 
factoren 6 effecten 

3 
relevante soorten/ 

habitats 
per activiteit 

5 
gevoeligheid 

storende factor 

Figuur 7.2 Schema met stappenplan voor de analyse van effecten die als gevolg van de uitvoering van een plan of 

project kunnen optreden op beschermde natuurwaarden. De stappen zijn in de tekst op hoofdlijnen toegelicht. Bron: 

gewijzigd naar Broekmeyer et al. (2013). 
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Van elke activiteit met mogelijk negatieve gevolgen op beschermde waarden wordt nu in een ruime 

voorselectie vastgesteld welke beschermde soorten en habitats hier hinder van kunnen ondervinden. Het gaat 

in eerste instantie om alle beschermde waarden die binnen de invloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn. 

Hoewel de precieze reikwijdte van de negatieve effecten pas in een latere stap verder worden uitgewerkt, is 

deze stap in de rapportage belangrijk om overzicht te creëren in de soms grote hoeveelheid informatie over 

aanwezige natuurwaarden. Met enige voorkennis kunnen in dit stadium vaak al effecten op bepaalde 

beschermde waarden worden uitgesloten. Zo heeft de sloop van een gebouw met zekerheid geen negatief 

effect op een Natura 2000-gebied dat een kilometer verderop gelegen is en zal een tijdelijke lichtmast ook 

geen gevolgen hebben op het functioneren van een vliegroute van vleermuizen, wanneer deze in de 

winterperiode wordt gebruikt. Per activiteit ontstaat zo een ‘shortlist’ van beschermde waarden waarvoor nog 

een nadere toetsing moet volgen. 

 

4. Vaststellen van storende factoren per activiteit 

Van elke activiteit wordt beschreven welke verstorende factoren deze oplevert in relatie tot de shortlist van 

beschermde waarden uit stap 3. Een goed overzicht van alle mogelijke storende factoren is te vinden in bijlage 

4 van het Alterra-rapport ‘Effectenindicator soorten: Gebruikershandleiding en verantwoording gegevens’ 

(Broekmeyer et al., 2013). Hierin staan 20 factoren beschreven waarvan velen voor de hand liggen zoals licht, 

geluid, vernietiging van vaste verblijfplaatsen en directe sterfte, maar ook factoren zoals trilling, vernatting, 

versnippering en verzilting. De storende factoren worden zo nauwkeurig mogelijk gekwantificeerd. Het is aan 

de initiatiefnemer om hier de juiste informatie over aan te leveren.  

 

5. Beschrijven van gevoeligheid voor storende factoren per soort/ habitat 

Over de mate waarin soorten en habitats gevoelig zijn wordt de effectenindicator voor soorten en Natura 

2000-gebieden gebruikt. Deze internetapplicaties kunnen handig zijn voor een eerste indruk, maar vragen 

altijd om expert judgement. Ook komen niet alle beschermde waarden aan de orde in de effectenindicator. 

 

6. Vaststellen van effecten 

In deze laatste stap geeft men per soort (of habitat) aan welke negatieve effecten er kunnen optreden.  

Het kan zeer lastig zijn om de omvang van een negatief effect op een soort of habitat goed in te schatten. 

Wanneer deze onzekerheden niet met aanvullend onderzoek of de inschakeling van soortspecialisten is op te 

heffen moet het ‘voorzorgsbeginsel’ worden toegepast. Er wordt dan uitgegaan van maximaal denkbare 

effecten, een ‘worst-case-scenario’. De risico’s zijn vaak te minimaliseren door het nemen van de juiste 

mitigerende en soms compenserende maatregelen of het opnemen van voorwaarden zoals monitoring. 

 

 



 

Aeres •  Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur •   Pagina 48 van 89 

 
 

 

 

Voor de uitvoering van een project moet er rekening worden gehouden met de verbodsartikelen. Deze staan 

in de Wet natuurbescherming beschreven. Onderdeel hiervan zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren, de 

gunstige staat van instandhouding en significante negatieve effecten op instandhoudingsdoelen.  

Indien niet wordt voldaan aan de wetgeving zal er een vrijstelling moeten worden aangevraagd. Hierbij moet 

rekening worden gehouden met de instandhoudingsdoelen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied. 

Aangetoond zal moeten worden dat deze doelen niet significant negatief worden aangetast. In dit geval geeft 

het bevoegd gezag een verklaring van geen bedenkingen of een ontheffing van de soortbescherming.  

Indien blijkt dat er geen significante negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding kunnen 

worden uitgesloten zullen er mitigerende of compenserende maatregelen moeten worden toegepast om geen 

verbodsbepaling te overtreden.  

 

Figuur 7.3 Schematisch overzicht van de drie onderzoekspijlers in de ecologische effectstudie – Effectenbeoordeling is 

omcirkeld. 
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8 Mitigatie en Compensatie 
 

 

 

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”. 

 

- Galileo Galilei 

Engelse wiskundige 1564 - 1642 

 

 

8.1. Inleiding 
De termen ‘mitigatie’ en ‘compensatie’ worden veelvuldig gebruikt in ecologische adviesrapporten, 

vergunningen of ontheffingen en jurisprudentie. En toch komen beiden niet voor in de Wet 

natuurbescherming. Uitsluitend het verwante begrip ‘compenserende maatregelen’ is in de Wnb terug te 

vinden, maar dan alleen met betrekking tot gebiedsbescherming (o.a. Artikel 2.8) en niet in relatie tot de 

bescherming van soorten. De juridische oorsprong van mitigatie en compensatie is echter wel te herleiden tot 

de Wet natuurbescherming en dan met name tot de ‘Zorgplicht’ Artikel 1.11, lid 2: 

De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in 

het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

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

voorkomen, of 

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

 

 

Ten aanzien van Natura 2000-gebieden en soorten van categorie 1 t/m 3 is buiten de Zorgplicht om elders in 

de wet een specifiek beschermingsregime opgenomen. De Zorgplicht heeft dus vooral een zelfstandige 

betekenis voor soorten waarvoor op grond van de Wnb geen verboden zijn opgenomen. Een tweede 

belangrijke toegevoegde waarde van de Zorgplicht is dat het voor de bescherming van Natura 2000-gebieden 

en alle in het wild levende soorten noodzakelijk wordt geacht om al bij de voorbereiding van activiteiten de 

nodige zorgvuldigheid in acht te nemen door het uitvoeren van onderzoek en het vaststellen van mogelijke 

schadelijke effecten, om vervolgens bij de uitvoering alert te zijn deze effecten zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

 

8.1.1. De Mitigatieladder 

Kort gesteld zegt de Zorgplicht dat schadelijke handelingen ten aanzien van natuurwaarden in beginsel 

achterwege gelaten moeten worden, dan wel dat maatregelen moeten worden genomen om schadelijke 

gevolgen (zo veel mogelijk) te voorkómen. De in de Zorgplicht daarvoor gebruikte termen (zie onderstreping) 

geven een trapsgewijze benadering weer die ook wel de ‘mitigatieladder’ wordt genoemd. In onderstaande 

figuur 7.1 is dit grafisch weergegeven. 

 



 

Aeres •  Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur •   Pagina 50 van 89 

 
Figuur 7.1 De Mitigatieladder met vier oplopende treden om schade aan natuurwaarden te voorkomen, beperken, 
ongedaan te maken of zelfs toe te voegen. Bron: gewijzigd naar Agentschap NL 2015. 

 
De vier treden van de mitigatieladder worden nu onderstaand verder besproken. De uitgangssituatie is dat er 
sprake is van een plan of project met één of meerdere handelingen (of ‘activiteiten’) met schadelijke gevolgen. 
De idee achter de systematiek van de ladder is dat de eerste trede doorlopen wordt vóórdat een volgende 
wordt aangepakt. Zo wordt voorkomen dat gekozen wordt voor ingewikkelde of dure compenserende 
oplossingen terwijl de negatieve impact misschien ook eenvoudig vermeden of gereduceerd kan worden.  
 
 

7. Achterwege laten of voorkómen 

Het geheel achterwege laten (of vermijden) van een schadelijke handeling is ongetwijfeld de meest effectieve 

manier om negatieve effecten te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het sparen van een voortplantingspoel 

van Kamsalamander of het handhaven van een bomenrij die als vliegroute voor vleermuizen dient. Er zal altijd 

een duidelijke reden zijn binnen een plan of project voor het uitvoeren van een schadelijke handeling, maar 

soms is het goed mogelijk om een alternatieve oplossing te vinden. Misschien kan die nieuwe weg wel iets 

verlegd worden, of kan die waardevolle watergang ingepast worden in het ontwerp voor de nieuwbouwwijk. 

Wanneer het niet mogelijk is om een potentieel schadelijke handeling achterwege te laten is het soms toch 

mogelijk om optredende negatief effecten geheel te voorkómen, bijvoorbeeld door aanpassing van de 

planning of uitvoeringswijze. Het bekendste voorbeeld hiervan is het werken buiten het broedseizoen van 

vogels (zonder jaarrond beschermde nesten). 

 
  



 

Aeres •  Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur •   Pagina 51 van 89 

8. Beperken 

Wanneer het ‘redelijkerwijs’ niet mogelijk is om een schadelijke handeling achterwege te laten of een negatief 

effect te voorkómen, kan bekeken worden of het mogelijk is om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

‘Redelijkerwijs’ en ‘zo veel mogelijk’ zijn hier een moeilijk definieerbare criteria, maar financiële, sociale, 

plannings- of uitvoeringstechnische argumenten worden breed geaccepteerd. Wanneer voor de aanleg van 

een nieuwe weg de afweging gemaakt moet worden tussen de kap van een aantal bomen óf de sloop van 

enkele woonhuizen is de keuze snel gemaakt. In een aantal situaties geeft de wet echter weinig speelruimte: 

een ontheffing of vrijstelling voor soorten van de Vogel- of Habitatrichtlijn en een vergunning Natura 2000 in 

geval van significante effecten op instandhoudingsdoelen wordt uitsluitend verleend wanneer er geen 

alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Wanneer aan dit criterium wordt voldaan en ook aan andere wettelijke 

vereisten (zie verder Hoofdstuk 7.3) zal alle resterende schade nog steeds moeten worden opgeheven. De 

mate waarin nadelige gevolgen wettelijk gezien beperkt of gecompenseerd móeten worden is zodoende 

afhankelijk van de beschermingscategorie van soorten en in geval van Natura 2000-gebieden of er kans 

bestaat op significante effecten op instandhoudingsdoelen. 

Er zijn talloze voorbeelden te geven van maatregelen waarmee schadelijke effecten kunnen worden 

verminderd. In paragraaf 8.2 wordt hier verder op ingegaan. 

 

9. Ongedaan maken  

Wanneer het niet mogelijk blijkt om een negatief effect volledig te voorkomen blijft er een ‘resteffect’ over – 

het laatste stukje, niet te vermijden impact. Dit resteffect kan vaak ongedaan gemaakt worden met 

aanvullende maatregelen, waarbij we onderscheid kunnen maken tussen herstelmaatregelen en 

compenserende maatregelen in strikte zin.  

Onder een herstelmaatregel verstaan we het terugbrengen in de oorspronkelijke toestand op dezelfde locatie, 

voordat er schade kan optreden. Een voorbeeld is het terugzetten van de originele vegetatie na het ingraven 

van nieuwe kabels of leidingen. Wanneer er echter sprake is van een permanent, onomkeerbaar negatief 

effect en tijdig herstel niet ter plaatse mogelijk is maar elders moet worden gezocht, noemen we dit 

compensatie. Het uitgangspunt van zowel herstel als compensatie is dat de negatieve effecten minimaal 

volledig worden opgeheven zodat er netto geen schadelijke gevolgen over blijven.  

 

10. Toevoegen 

Als het herstel of de compensatie hoger is dan de overgebleven impact is er sprake van het toevoegen van 

natuurwaarden. Het kan een bewuste keus zijn om in een project natuurgunstige maatregelen op te nemen 

onafhankelijk van een juridische noodzaak, bijvoorbeeld door nieuwe natuur aan te leggen. In sommige 

gevallen is het echter uit oogpunt van zorgvuldigheid noodzakelijk om de compensatie ‘ruim’ in te steken 

omdat op voorhand niet altijd zeker is of de maatregel wel voldoende resultaat zal opleveren om de ontstane 

negatieve effecten volledig teniet te doen. Dit noemen we ook wel ‘overcompensatie’. Zo schrijft bijvoorbeeld 

de Soortenstandaard Huismus voor om voor het wegnemen van elk nest minimaal twee nestgelegenheden 

terug te brengen (RVO 2014, pp 36).  
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8.1.2. Het onderscheid tussen mitigatie en compensatie 

De stappen 1 en 2 in de onder paragraaf 7.1.1 behandelde mitigatieladder beschouwen we als mitigatie - het 

‘verzachten’ van optredende negatieve effecten. Op enig moment is er - zij het theoretisch in de planfase of 

concreet in de uitvoering - sprake van een negatief effect dat vervolgens wordt voorkómen of geheel, maar 

meestal gedeeltelijk wordt teniet gedaan door aanpassingen door te voeren aan de handeling of activiteit zelf. 

In de meeste gevallen hebben deze aanpassingen - de ‘mitigerende maatregelen’ - betrekking op een andere 

planning of uitvoeringswijze, maar zijn ze organisatorisch wel onderdeel van de handeling zelf. Bij compensatie 

is in essentie sprake van een extra maatregel die ruimtelijk en organisatorisch losstaat van de oorspronkelijke 

schadelijke handeling, en die noodzakelijk is geworden om de ontstane schade minimaal volledig op te heffen. 

De aanleg van nieuw leefgebied zal zodoende meestal (maar niet altijd1) beschouwd worden als een 

compenserende maatregel.  

 

Zowel in de beroeps- als rechtspraktijk zijn de begrippen mitigatie en compensatie echter niet altijd zo 

duidelijk te scheiden, terwijl dit juridisch wel zeer relevant is. Het toepassen van een compenserende 

maatregel impliceert namelijk dat er sprake is van onomkeerbare schade die leidt tot het overtreden van een 

verbodsartikel. Dit kan een zwaardere procedure tot gevolg hebben of dat er zelfs geheel geen uitzicht op 

ontheffing of vergunning ontstaat. Bij een toetsing van effecten op instandhoudingsdoelen van een Natura 

2000-gebied zal bijvoorbeeld de conclusie dat er compensatie nodig is automatisch betekenen dat er sprake is 

van significante effecten en dat een Passende Beoordeling moet worden uitgevoerd.  

Jurisprudentie op dit vlak is nog steeds niet volledig uitgekristalliseerd (o.a. Verbeek 2016, pp. 287-293). In veel 

projecten en zelfs door bevoegde gezagen wordt gepoogd om maatregelen zoveel mogelijk de noemer 

mitigatie mee te geven om juridische hobbels en vertragingen te vermijden. Ook de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat hier regelmatig in mee - wanneer een compenserende 

maatregel uitgevoerd en effectief is voordát de schadelijke handeling wordt uitgevoerd, wordt deze vaak als 

mitigerende maatregel beoordeeld. Deze benadering met ‘compensatie-op-voorhand’ is bekend geworden als 

‘natuurinclusief ontwerpen’. Maatregelen die in het verleden aanvullend als compensatie werden opgevoerd 

zijn nu op voorhand een onlosmakelijk onderdeel van het plan zelf geworden. Het Europese Hof van Justitie 

heeft zich in het Arrest Briels echter al eens uitgesproken tegen deze interpretatie (Fleurke 2014). 

 

Meer lezen? 

https://envir-advocaten.com/nl/publicaties/mitigatie-en-compensatie-toepassing-arrest-briels/ 

http://blogomgevingsrecht.nl/jurisprudentie/het-arrest-briels-mitigerende-en-compenserende-maatregelen-hoe-nu-

verder/ 

 

 

 

8.2. Compenserende en mitigerende maatregelen 
Door het nemen van mitigerende of compenserende maatregelen wordt de kans vergroot dat bij de uitvoering 

van voorgenomen activiteiten verbodsbepalingen niet (meer) worden overtreden en dat er vrijstelling van of 

ontheffing/ vergunning onder de Wnb mogelijk is. Mitigerende en compenserende maatregelen zijn vanuit dit 

 
1 Er zijn voorbeelden van situaties waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de aanleg van nieuwe natuur toch als 
mitigerende maatregel heeft beoordeeld, zie o.a. de zaak IJburg (ABRvS 21 juli 2010) en de zaak Zwakke Schakels (ABRvS 29 oktober 
2014). 
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perspectief ook te beschouwen als een oplossing voor probleemsituaties waarbij beschermde soorten of 

gebieden plannen of projecten kunnen vertragen of zelfs tegenhouden. Er is daarom veel informatie te vinden 

over de verschillende type maatregelen ten gunste van soorten of gebieden. Goede bronnen zijn de 

Soortenstandaarden (Ministerie van EZ, RVO), goedgekeurde gedragscodes, soortinformatie via de websites 

van de praktijk gestuurde organisaties (PGO’s), Vleermuis.net, de Natuurkalender voor vogels (via 

https://mijn.rvo.nl) en de Soortprotocollen van de STOWA (http://soortprotocollenflora-

enfaunawet.stowa.nl/). Ook kan gebruik gemaakt worden van de internetapplicatie ‘maatregelenindicator 

soorten’ (zie gebruikte bronnen). De maatregelindicator beschrijft standaardmaatregelen die schadelijke 

effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen of verminderen van activiteiten waarvoor een 

omgevingsvergunning of watervergunning is vereist. Dit doet zij voor een selectie van 34 soorten die destijds 

zijn aangewezen als beschermde inheemse dier- en plantensoort onder de Flora- en faunawet. Veel van deze 

soorten zijn ook nog onder de Wnb beschermd. Op de site kan door selectie veel voorkomende activiteiten 

een overzicht gegenereerd worden van mitigerende en compenserende maatregelen per soort. In alle gevallen 

is het vaststellen van mitigatie en compensatie echter maatwerk en sterk afhankelijk van de lokale 

omstandigheden en de mogelijkheid en bereidheid die de initiatiefnemer heeft om aanvullende maatregelen 

te nemen. Onderstaand is een thematisch overzicht gegeven van zes verschillende type mitigerende en 

compenserende maatregelen, afgeleid uit drie verschillende soortenstandaarden van RVO voor Huismus, 

Kamsalamander en Gewone dwergvleermuis (2014a, b & c).  

 

 

1. Werken buiten kwetsbare perioden 

Werken buiten de meest kwetsbare periode van soorten is vaak de eerste optie die bekeken wordt om schade 

te voorkomen of te minimaliseren. De meest kwetsbare perioden voor fauna zijn in de regel de tijd van 

voortplanting en winterrust. Voor flora is dit meestal het groeiseizoen tot en met het moment van zaadzetting. 

Periodes verschillen per soort en soms ook per jaar vanwege variaties in klimatologische omstandigheden. 

Voor veel soorten blijkt het najaar - circa oktober-november - de tijd waarin zij het minst kwetsbaar zijn voor 

verstorende activiteiten (zie bijvoorbeeld figuur 7.2). 

 

 
 
Figuur 7.2 Kwetsbare perioden van de Gewone dwergvleermuis op hoofdlijnen. Bron: Soortenstandaard Gewone 
dwergvleermuis (RVO 2014c). 

 
 
  

https://mijn.rvo.nl/
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/
http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/
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2. Faseren activiteiten in ruimte en tijd 

Deze maatregel heeft betrekking op het faseren van activiteiten in ruimte en tijd, zodat er op elk moment 

voldoende functionerende verblijfplaatsen en leefgebied aanwezig blijven. Deze mogelijkheid biedt vooral 

perspectief bij wat grotere projecten waar sprake is van een lange doorlooptijd. Enkele voorbeelden zijn: 

• Renovatie en sloop van woningen; 

• Schonen van watergangen; 

• Maaien van vegetaties of kappen van bos en struweel. 

 

 

3. Aanpassen van ontwerp, planning en werkwijze  

Deze maatregel lijkt op de twee voorgaande maar heeft geen betrekking op het project in haar geheel, maar 

op de verschillende specifieke activiteiten die daar onderdeel van zijn. Door kritisch te kijken naar alle aspecten 

van een bepaalde activiteit - van ontwerp tot planning, werkvolgorde en uitvoeringswijze – wordt nagegaan of 

cruciale functies van soorten behouden kunnen blijven en slachtoffers kunnen worden voorkomen. Globaal 

kan dit op twee manieren: door deze functies actief te beschermen of deze juist tijdig ongeschikt te maken.  

 

→ Behouden van functies 

Het zoveel mogelijk garanderen van de functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied en 

migratieroutes kan door verstoring te verminderen of te voorkomen en door locaties ruimtelijk af te 

schermen. Enkele voorbeelden: 

• Zodanig ruimtelijk positioneren van windmolens dat deze zo min mogelijk effect hebben op 

broedvogels of trekroutes; 

• Gebruik van speciale staltechnieken om de uitstoot van ammoniak op omliggende habitattypen te 

verminderen; 

• Werkzaamheden rond verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen overdag 

uitvoeren in plaats van ’s nachts, zodat lichtverstoring niet aan de orde is; 

• Plaatsing en type lichtbronnen zodanig aanpassen dat vliegroutes van vleermuizen intact blijven; 

• Plaatsen van amfibieënschermen langs rijroutes om slachtoffers onder zich verplaatsende reptielen, 

amfibieën en kleine zoogdieren te voorkomen; 

• Toegankelijk houden van aanvliegroutes en invliegopeningen van nesten van huismus bij renovatie 

van woningen. 

 

→ Ongeschikt maken van functies 

Wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk blijkt om de functionaliteit van vaste verblijfplaatsen of leefgebied te 

behouden, is wellicht het enige alternatief om deze tijdig voorafgaand aan de eigenlijke activiteiten ongeschikt 

te maken. In dit geval zal er vaak elders naar alternatieven moeten worden gezocht (zie punt 4) en soms 

moeten soorten ook worden weggevangen of verplant. 

Voorbeelden zijn: 

• Voorkomen van vestiging van broedvogels door korthouden vegetatie, omploegen of plaatsen van 

linten; 

• Ongeschikt maken van een kraamverblijf van vleermuizen door aanbrengen tochtgaten in de spouw; 
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• Dempen van watergangen naar de open zijde (nadat vissen en eventueel andere soorten zijn 

weggevangen). 

 

 

4. Verbeteren habitat in bestaand of nieuw leefgebied 

Als essentiële onderdelen van het leefgebied niet (meer) aanwezig zijn moeten voorafgaand aan de start van 

de eigenlijke activiteiten maatregelen worden genomen om het aanbod en het functioneren van vervangend 

foerageergebied, broedgelegenheid, slaapplaatsen en dergelijke te garanderen door het nemen van 

beheermaatregelen of inrichtingsmaatregelen, bijvoorbeeld: 

• Aanleg van nieuwe voortplantingspoelen voor Kamsalamander; 

• Plaatsen van nestkasten en inrichten van foerageergebied voor Steenuil; 

• Aanleg en inrichting van faunapassages en ecoducten. 

 

 

5. Inschakelen deskundige 

Een bijzondere vorm van mitigatie is de inzet van deskundigheid tijdens de uitvoering – ook wel ‘ecologische 

begeleiding’ genoemd. Het gebeurt geregeld dat de inzet van een ‘ter zake kundige’ wordt vereist door 

bevoegd gezag als voorwaarde in een verleende ontheffing of vergunning Wnb. Het begrip ‘ter zake kundige’ is 

door het Ministerie van Economische Zaken duidelijk gedefinieerd.2 Taken van een deskundige in het veld zijn 

onder meer: 

• Controleren of soorten aan- of afwezig zijn; 

• Wegvangen en overzetten van soorten; 

• Begeleiden van het ongeschikt maken van leefgebied of vaste verblijfplaatsen; 

• Controleren en bijsturen van werkzaamheden zodat ‘zorgvuldig wordt gehandeld’;  

• Monitoren van effecten van bepaalde activiteiten. 

 

 

6. Opstellen ecologisch werkprotocol 

Mitigerende en compenserende maatregelen worden vastgelegd in een ‘ecologisch werkprotocol’. Dit 

document moet op de werklocatie aanwezig zijn en de inhoud moet bij de betrokken werknemers bekend zijn. 

De activiteiten moeten dan aantoonbaar volgens dit protocol worden uitgevoerd. 

 
2 Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die in een bepaalde situatie en voor specifieke soorten gevraagd 

wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. Hij voldoet aan een of meer van 
deze punten: 

• hij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; 

• hij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van 
die soorten; 

• hij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; 

• hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: 
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, 
EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk 
gebied; 

• hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming. 
(bron:http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-
deskundige).  
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Het verwachte succes van de maatregel moet zeker of met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

vooraf vaststaan en is vaak al onderbouwd in een ecologisch adviesrapport of een rapportage die bij de 

ontheffingsaanvraag is overlegd. Als de staat van instandhouding van een beschermde soort in het geding 

komt door de activiteiten, moet een maatregel die gericht is op het handhaven van een gunstige staat van 

instandhouding al aanwezig zijn én functioneren voordat de activiteiten met het negatieve effect plaats gaan 

vinden. 
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Maatregelenindicator soorten:  

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelenappl.aspx?subj=soorten 

 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelenappl.aspx?subj=soorten
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(ontwerp-)Aanwijzingsbesluit 
 

Onderdeel van aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Binnen een aanwijzingsbesluit 
worden de begrenzing en instandhoudingsdoelstellingen beschreven. Deze zijn ter inzage 
waar belanghebbenden beroep op kunnen doen. 
 

ADC-criteria 
 

Criteria die onderdeel zijn van de laatste stap voor vergunningaanvraag binnen de 
gebiedsbescherming. De ADC-criteria worden gebruikt tijdens de uitvoer van de ADC-toets. 
Deze wordt na de passende beoordeling uitgevoerd wanneer blijkt dat de kans op 
significant negatieve effecten reëel is. De criteria zijn: A- Alternatievenonderzoek; D-
Dwingende redenen van groot openbaar belang; C-Compensatie.  
 

(ontwerp-)Beheerplan 
 

Onderdeel van aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Een document waarin voor een 
aangewezen Natura 2000-gebied beschreven wordt welke doelen met welke maatregelen 
nagestreefd kunnen worden. Ontwerp-beheerplannen worden door de staatssecretaris van 
EZ ter inzage gelegd. De Provincie legt de definitieve beheerplannen ter inzage. 
Vastgestelde beheerplannen gelden voor 6 jaar. 
 

Beschermde Natuurmonumenten  
 

Zijn te komen vervallen. Waren gebieden die vanwege bepaalde eigenschappen 
aangewezen werden voor bescherming. De meeste Beschermde Natuurmonumenten 
overlapten met de Natura 2000-gebieden en zijn daarom vervallen. De gebieden die niet in 
of nabij Natura 2000-gebieden liggen, maar wel van belangrijke waarde zijn, kunnen door 
de provincie worden aangewezen als NNN-gebied. 
 

Bestendig beheer of onderhoud 
 

Een gedragscode dat van toepassing is op de uitvoering van beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden en betreft voornamelijk regulier onderhoud. Met behulp van 
deze gedragscode wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde 
flora en fauna terwijl de werkzaamheden uitgevoerd kunnen blijven worden. 
 

Bevoegd gezag (gebiedsbescherming) 
 

Een bestuursorgaan (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschappen) dat bevoegd is om 
besluiten te nemen. Voor gebiedsbescherming kan de provincie vergunningen/ontheffingen 
verlenen die betrekking hebben op ingrepen die uitgevoerd worden in of nabij Natura 2000-
gebieden. 
 

Bevoegd gezag (soortbescherming) 
 

Een bestuursorgaan (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschappen) dat bevoegd is om 
besluiten te nemen. Voor soortbescherming kan de provincie vergunningen/ontheffingen 
verlenen die betrekking hebben op ingrepen die uitgevoerd worden waar (potentieel) 
beschermde soorten voorkomen.  
 

 Bij de wet genoemd belang 
 

Wanneer er sprake is van bij de wet genoemd belang kan er ontheffing van de Wet 
natuurbescherming verleend worden. 
 

Compensatie 
 

Compensatie houdt in dat de omvang en kwaliteit van natuurwaarden en de samenhang 
met andere natuurgebieden behouden blijven. Dit wordt gedaan doormiddel van fysieke 
compenserende maatregelen boven op de normale instandhoudingsdoelstellingen van een 
Natura 20000-gebied.  
 

Externe werking De invloeden van projecten buiten het aangewezen gebied wat effect hebben op het 
aangewezen gebied. 
 

Gedragscode 
 

Beschrijving van de normen en waarden waar partijen zich aan moeten houden. Een 
gedragscode wordt opgesteld om schade aan beschermde dieren en planten zoveel 
mogelijk te voorkomen bij het uitvoeren van activiteiten.  
 

Gunstige staat van instandhouding 
(lokaal/landelijk) 
 

Wanneer zowel biotische als abiotische omstandigheden waarin de soort voorkomt ruimte 
bieden op een duurzaam voortbestaan. Dit houdt in dat de soort nog steeds een 
levensvatbare component is van de natuur, het natuurlijke verspreidingsgebied niet kleiner 
wordt en dat er een voldoende grote habitat bestaat en blijft bestaan.  
 

Bijlage 1 Begrippenlijst 
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Habitatrichtlijn(gebied) 
 

De habitatsrichtlijn is opgesteld door de Europese Unie en heeft betrekking tot de 
bescherming van habitatten en soorten die van Europees belang zijn. Het doel van deze 
richtlijn is om de biodiversiteit in lidstaten te waarborgen, inclusief de economische, sociale, 
culturele en regionale benodigdheden. In Nederland zijn deze soorten beschermd in de 
Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet 1998). 
Habitatrichtlijngebieden zijn (Natura 2000-) gebieden die speciaal zijn aangewezen voor de 
bescherming deze soorten en hun habitats (voortplantings- of rustplaatsen).  
 

Habitatrichtlijnsoort 
 

Plant- of diersoort dat via de Europese Habitatrichtlijn beschermd wordt. Voor deze soorten 
zijn apart verbodsbepalingen opgesteld. Ontheffing of vrijstelling alleen mogelijk onder 
specifieke voorwaarden en bij groot openbaar belang waaronder sociale of economische 
redenen.  
 

Habitattype 
 

Terrestrische of aquatische ecosystemen met karakteristieke geografische, (a-)biotische 
kenmerken. Voor elk habitattype kunnen in Nederland Natura 2000-gebieden aangemeld 
worden. In Nederland zijn acht habitattypen onderscheiden, met elk eigen subtypen.  
 

Instandhoudingsdoelstelling 
 

De doelen die in Natura 2000-gebieden moeten worden behaald. Het gaat hier vooral om 
het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor beschermde soorten en 
habitats. Deze doelstellingen staan beschreven in de beheerplannen per Natura 2000-
gebied. 
 

Instandhoudingsmaatregel 
 

Maatregelen die genomen moeten worden om de beschreven 
instandhoudingsdoelstellingen te behalen. 
 

Kwalificerend Vaststelling van de gevoeligheid van natuurwaarden voor effecten. 
 

Kwantificerend Vaststelling van de omvang of reikwijdte van effecten. 
 

Mitigatie 
 

Letterlijk: verzachten. Mitigatie houdt in dat de effecten van een activiteit op een Natura 
2000-gebied zoveel mogelijk beperkt wordt. Hiervoor worden mitigerende maatregelen 
genomen die in een bepaalde volgorde gebruikt worden: vermijden van effecten; 
verminderen van effecten; bestrijden van effecten.  
 

Nationaal beschermde soort 
 

Soorten die niet via de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn beschermd zijn, maar wel via 
nationale wetgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld om Rode Lijst-soorten. Elke provincie kan 
apart aangeven voor welke soorten wel/geen ontheffing/vrijstelling mogelijk is. 
 

Natura 2000-gebied 
 

Een Natura 2000-gebied is onderdeel van het Europees netwerk van natuurgebieden. In 
Natura 2000-gebieden komt flora en fauna voor die van belang zijn voor Europa belangrijke 
flora en fauna. Natura 2000 komt voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn; welke in 
Nederland vertaald zijn in de Wet natuurbescherming. Voor elk Natura 2000-gebied wordt 
per 6 jaar een beheerplan opgesteld waarin de maatregelen voor natuurbescherming staan 
beschreven.  
 

Omgevingsvergunning  Een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en 
milieu. Geldt voor zowel particulieren als voor bedrijven.  
 

Passende beoordeling 
 

De passende beoordeling is een vervolg op de voortoets. Een passende beoordeling wordt 
gemaakt wanneer blijkt dat er een kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 
2000-gebied. Hierin wordt bepaald of deze kans reëel is alvorens er een vergunning wordt 
aangevraagd. 
 

Programma aanpak stikstof (PAS) 
 

Een programma dat door het Rijk is opgesteld om het probleem van overschot aan stikstof 
in Nederland tegen te gaan. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers 
samen om de stikstofdepositie in en rond Natura2000-gebieden te verminderen, maar 
tegelijk economische ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. Er wordt een combinatie 
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van herstel- en bronmaatregelen genomen door alle partijen waardoor er ruimte voor 
nieuwe economische activiteiten ontstaat. 
 

Provinciale verordening 
 

Wordt opgesteld door de provinciale staten en houdt in welke regels binnen een bepaalde 
provincie gelden. Voor natuurbescherming geldt per provincie eigen regels met betrekking 
tot bescherming van Natura 2000-gebieden en soorten. 
 

Quickscan 
 

Letterlijk: snelle scan. Er wordt een beperkt onderzoek uitgevoerd om een globaal beeld te 
krijgen van een bepaald plangebied. Er wordt gekeken naar de omgevingsfactoren en het 
(potentieel) voorkomen van beschermde soorten. Quickscans kunnen als opstap dienen 
voor verder (soorten specifiek) onderzoek. 
 

Significant effect 
 

Er wordt van significante effecten gesproken wanneer een bepaalde activiteit de 
instandhoudings-doelstellingen van een Natura 2000-gebied kan beïnvloeden. Significant 
negatieve effecten van activiteiten kunnen het bereik van deze doelen in gevaar brengen. 
 

Speciale beschermingszone (SBZ) 
 

De officiële benaming voor een Natura 2000-gebied. Dit zijn gebieden die door lidstaten 
worden aangemeld bij de Europese Commissie en dor de secretaris van economische 
zaken (EZ) worden aangewezen als Natura 2000-gebied.  
 

Vaste rust- of verblijfplaats 
 

Rust- of verblijfplaatsen van soorten die jaarlijks op dezelfde locatie gebruikt worden. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om nesten, verblijfplaatsen, holen en burchten die ruimte bieden voor 
voortplantings- en/of rustmogelijkheden. 
 

Verbodsbepaling 
 

Verbod dat is vastgesteld in een wet.  
 

Vergunning Wet natuurbescherming:  een vergunning verleent voor effecten die invloed hebben op de wet natuurbescherming, 
indien deze gemitigeerd worden. 
 

Verklaring van geen bedenking (VVGB) Het instemmen van de bestuursorgaan dat er geen omgevingsvergunning nodig is en ook 
niet nodig is in de toekomst voor het project. 
 

Vogelrichtlijn(gebied) 
 

De vogelrichtlijn is opgesteld door de Europese Unie en heeft betrekking tot de 
bescherming, het beheer en de regulering van vogels binnen en tussen de lidstaten. In 
Nederland is de bescherming van vogelsoorten verwerkt in de Wet natuurbescherming 
(voorheen bekend als de Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet 1998). De 
Vogelrichtlijngebieden zijn (Natura 2000-) gebieden die speciaal zijn aangewezen voor de 
bescherming van vogelsoorten.  
 

Vogelrichtlijnsoort Vogelsoort die via de Europese Vogelrichtlijn beschermd wordt. Voor deze soorten zijn 
apart verbodsbepalingen opgesteld. Ontheffing of vrijstelling alleen mogelijk onder 
specifieke voorwaarden.  
 

Voortoets 
 

Toets die uitgevoerd kan worden in de oriëntatiefase, om een indicatie te krijgen over de 
mogelijke negatieve effecten van een plan/project en welke vervolgstappen er mogelijk 
nodig zijn.  
 

Vrijstelling  
 

Wanneer door de provincie een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt 
gemaakt. Binnen Soortenbescherming zijn er drie mogelijkheden voor vrijstelling:  

• Er wordt gewerkt volgens een gedragscode; 

• Er is sprake van een provinciale verordening; 

• Het is meegenomen als maatregel binnen het beheerplan van een Natura 2000-
gebied. 
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Categorie 1: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Verbodsbepaling 3.1, onderverdeeld in de volgende leden: 
3.1.1  Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 (alle in 

Europa in het wildlevende vogels) van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
3.1.2  Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3.1.3  Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
3.1.4  Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
3.1.5  Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

 
Categorie 2: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Verbodsbepaling 3.5, onderverdeeld in de volgende leden: 
3.5.1  Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij 

het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen. 

3.5.2  Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
3.5.3  Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
3.5.4  Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen. 
3.5.5  Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van 

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

 
Categorie 3: Beschermingsregime ‘andere soorten’ (soorten met nationale bescherming) 

Verbodsbepaling 3.10, onderverdeeld in lid 1, sub a-c: 
 
Het is verboden om: 
a.  In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de 

bijlage (eind van de wet), onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 
b.  De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen, of 
c.  Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Artikelen 2.7 tot en met 2.9: Beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen. Artikel 2.7.2 Wnb: 
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat 
gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 
  

Bijlage 2 Verbodsbepalingen soorten Wnb 
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Inleiding 
Voorheen lag de bevoegdheid voor het al dan niet verlenen van vergunningen of vrijstellingen omtrent 

natuurwetgeving bij de RVO. In de ‘memorie van toelichting’ bij de Wnb, welke op 10-09-2012 is gepubliceerd, 

is echter gekozen voor een bevoegdheidsverschuiving van het Rijk naar de provincies. Daarmee werd de 

provincie het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen op het gebied van zowel gebieds- als 

soortenbescherming. Omdat de provincie zelf optreedt als bevoegd gezag is het mogelijk dat een provincie 

afwijkt van de standaardprocedure door bijvoorbeeld uitzonderingen op de Wnb op te nemen in de Provinciale 

verordeningen. In deze bijlage zijn deze uitzonderingen per provincie samengevat. De informatie is afkomstig 

van de meest recente Provinciale verordeningen zoals beschikbaar in december 2019. 

De volgende volgorde is aangehouden: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, 

Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. 

 

 
Groningen 

De provincie Groningen heeft een zogeheten Faunabeheereenheid (FBE). In de Wnb zijn 

faunabeheereenheden genoemd als verenigingen of stichtingen, bestaande uit jachthouders en 

maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. FBE’s stellen in 

overleg met betrokken partijen een faunabeheerplan vast. Provinciale staten stelt het faunabeleid en de 

natuurverordening vast. Gedeputeerde Staten verlenen ontheffingen, vrijstellingen en vergunningen. De 

Provincie Groningen heeft één faunabeheereenheid.  

 

Vrijgestelde soorten 

In tabel 1 zijn de vrijgestelde en niet-vrijgestelde soorten weergegeven. Deze soorten zijn vrijgesteld van 

vergunningsplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook zijn er een aantal soorten die niet vrijgesteld zijn. Dit wil 

zeggen dat er geen sprake is van een uitzondering op de wet. Er dient een ontheffing aangevraagd te worden 

wanneer men te maken heeft met één van deze soorten. In bijlage 5 zijn de jaarrond beschermde nesten 

opgenomen.  

 

Tabel 1: Vrijgestelde en niet-vrijgestelde soorten in de provincie Groningen 

Vrijgestelde 

soorten 

Periode Niet-vrijgestelde soorten 

Aardmuis Gehele jaar Eekhoorn 

Bosmuis Gehele jaar Molmuis 

Bruine kikker Gehele jaar Steenmarter 

Brandgans 1 november 

t/m 1 maart 

(in 

aangewezen 

gebieden) 

Wild zwijn 

Bunzing Gehele jaar Hazelworm 

Canadese gans Gehele jaar Levendbarende hagedis 

Dwergmuis Gehele jaar  

Dwergspitsmuis Gehele jaar  

Bijlage 3 Provinciale uitzonderingen 
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Egel Gehele jaar  

Gewone 

bosspitsmuis 

Gehele jaar  

Gewone pad Gehele jaar  

Haas Gehele jaar  

Hermelijn Gehele jaar  

Houtduif Gehele jaar  

Huisspitsmuis Gehele jaar  

Kleine 

watersalamander 

Gehele jaar  

Kauw Gehele jaar  

Konijn Gehele jaar  

Meerkikker Gehele jaar  

Ondergrondse 

woelmuis 

Gehele jaar  

Ree Gehele jaar  

Rosse woelmuis Gehele jaar  

Steenmarter 1 maart t/m 

30 juni (bij 

bewijs van 

overlast) 

 

Tweekleurige 

bosspitsmuis 

Gehele jaar  

Veldmuis Gehele jaar  

Vos Gehele jaar  

Wezel Gehele jaar  

Woelrat Gehele jaar  

Zwarte kraai Gehele jaar  

 

 

Brandgans                           

Op grond van het faunabeheerplan Brandgans is door de provincie Groningen een ontheffing afgegeven aan 

de FBE Groningen voor het beheer van brandganzen t.b.v. schade aan landbouwgewassen. De 

wildbeheereenheden (WBE’s) geven uitvoering aan deze ontheffing. Deze vrijstelling is niet geldig van 1 

november – 1 maart in de door Gedupeerde Staten aangewezen overwinterplaatsen. 

 

Steenmarter                          

Binnen de provincie Groningen kan een ontheffing aangevraagd worden voor het bestrijden van steenmarters 

binnen de bebouwde kom, wanneer deze overlast veroorzaken. Uitzondering op deze vrijstelling is tijdens de 

kraamperiode, tussen 1 maart en 30 juni. Het vangen mag enkel gebeuren met kastvallen, vangkooien en 

vangstokken. Dieren mogen enkel verstoord worden in de vorm van vernietiging van verblijfplaats of het 

vangen en elders uitzetten. Ze mogen niet gedood worden. 
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Vos                                           

Provincie Groningen heeft een ontheffing voor het doden van vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

De FBE Groningen heeft toestemming om gebruik te maken van kunstmatige lichtbronnen. Het doden wordt 

gedaan om de predatiedruk op weidevogels en andere bodembroeders te verminderen.  Alleen door de WBE 

aangewezen jachtaktehouders mogen deze vorm van schadebestrijding uitvoeren, ongeacht om welk belang 

het gaat. Er staat een maximum van 6 jachtaktehouders per WBE.  

 

Ree             

FBE Groningen heeft op dit moment een actieve ontheffing voor het afschot van reeën. Deze ontheffing geldt 

van 2021 t/m 2025. De reden hiervoor is het toenemende aantal aanrijdingen met reeën in het verkeer. Met 

deze ontheffing wordt vooral rekening gehouden met gebieden en weggedeelten waar aanrijdingen het 

meeste voorkomen. In de periode 1 januari 2016 – 31 december 2019 is er ook een vergunning aangevraagd, 

in het belang van de openbare veiligheid, het reguleren van de populatieomvang, ter voorkoming van schade 

aan gewassen en ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. De huidige 

ontheffing heeft alleen als doel het aantal aanrijdingen terug te brengen en zo de verkeersveiligheid en het 

ongewenst doden of verwonden van reeën te verminderen. 

     

 

 
Ontheffing 

De ontheffing Soorten moet minimaal 20 weken voor het begin van het project worden aangevraagd. Hierna 

toetst en beslist de provincie of een ontheffing kan worden verleend. Dit gebeurt zo snel mogelijk. Binnen 13 

weken wordt een besluit genomen maar dit mag uitlopen met 7 weken. 

Het in behandeling nemen van een vergunning voor projecten of het verrichten van andere handelingen die 

voor een Natura-2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied 

kunnen verslechteren of een significant effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 

aangegeven is € 2.089,00.  

 
→ Meer lezen?  
Omgevingsverordening Groningen 

 

  

https://www.provinciegroningen.nl/beleid-en-documenten/beleidskaders-2019-2023/ontwerp-omgevingsverordening-provincie-groningen-2022/
https://www.provinciegroningen.nl/beleid-en-documenten/beleidskaders-2019-2023/ontwerp-omgevingsverordening-provincie-groningen-2022/


 

Aeres •  Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur •   Pagina 64 van 89 

Friesland 

De provincie Friesland houdt zich bezig met zijn plicht van instandhouding van soorten beschermd onder de 

Wet Natuurbescherming. Hierin maakt het onderscheid tussen vier verschillende categorieën: 

- Categorie 1: Soorten met wettelijke/actieve bescherming: 

o Soorten onder de Vogel- en habitatrichtlijn, 

o Rode lijst soorten: Ernstig bedreigd en Bedreigd (EB en BE). 

- Categorie 2: Soorten die onder druk staan en relatief weinig voorkomen in Friesland: 

o Kwetsbaar of Gevoelige soorten (KW of GE) 

o Relatief aandeel in Friesland van meer dan 17% 

o Soorten met een negatieve trend 

- Categorie 3: Overige soorten die onder druk staan: 

o Kwetsbaar of Gevoelige soorten (KW of GE) 

o Relatief aandeel in Friesland van minder dan 17% 

o Soorten met een negatieve trend 

- Categorie 4: Soorten die nog relatief veel voorkomen maar een sterke afname laten zien: 

o Thans niet bedreigde soorten (TNB) 

o Soorten met een negatieve trend 

De jaarrond beschermde nesten van Friesland zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Vrijgestelde soorten 

In tabel 2 zijn de vrijgestelde soorten en niet vrijgestelde soorten van de provincie Friesland aangegeven. De 

vrijgestelde soorten zijn vrijgesteld van vergunningsplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de niet-

vrijgestelde soorten geldt dat er geen sprake is van een uitzondering op de wet. Er dient een ontheffing 

aangevraagd te worden wanneer men te maken heeft met één van deze soorten. 

 

Tabel 2. Vrijgestelde en niet-vrijgestelde soorten van de provincie Friesland 

Vrijgestelde soorten Periode Niet-vrijgestelde soorten 

Aardmuis Gehele jaar Eekhoorn 

Bastaardkikker Gehele jaar Molmuis 

Bosmuis Gehele jaar Wild zwijn 

Brandgans 1 november tot 1 juni Hazelworm 

Bruine kikker Gehele jaar Levendbarende hagedis 

Bunzing Gehele jaar  

Canadese gans Gehele jaar  

Dwergmuis Gehele jaar  

Egel Gehele jaar  

Gewone pad Gehele jaar  

Grauwe gans 1 november tot 1 april  

Haas Gehele jaar  

Hermelijn Gehele jaar  

Houtduif Gehele jaar  

Huisspitsmuis Gehele jaar  

Kleine watersalamander Gehele jaar  

Kauw Gehele jaar  

Kokmeeuw Gehele jaar  

Kolgans 1 november tot 1 april  
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Konijn Gehele jaar  

Meerkikker Gehele jaar  

Ree Gehele jaar  

Roek Gehele jaar  

Rosse woelmuis Gehele jaar  

Soepgans Gehele jaar  

Steenmarter 1 maart tot 30 juni  

Tweekleurige bosspitsmuis Gehele jaar  

Veldmuis Gehele jaar  

Vos Gehele jaar  

Wezel Gehele jaar  

Wilde eend Gehele jaar  

Woelrat Gehele jaar  

Zilvermeeuw Gehele jaar  

Zwarte kraai Gehele jaar  

Voor de vrijgestelde soorten gelden ook een aantal voorschriften. Deze worden hieronder uitgebreid 

besproken. 

1. Voorschriften vrijgestelde soorten omtrent ruimtelijke ontwikkeling, jacht en schadebestrijding 

 Het verwijderen van plaagdieren die schade veroorzaken aan gewassen, vee, bossen, visserij en 

wateren, is alleen toegestaan wanneer er passende en doeltreffende preventieve maatregelen 

zijn ingezet en dit niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort; 

 Vrijstellingen voor het vangen of doden van dieren, worden alleen verleend aan de 

grondgebruiker. De vrijstelling dient gebruikt te worden ter voorkoming van ernstige schade aan 

gewassen, vee, bossen, visserij of wateren. De vrijstelling is alleen geldig op de gronden van de 

grondgebruiker; 

 De verkregen vrijstelling voor de jacht mag plaatsvinden tussen een uur voor zonsopgang tot 1 

uur na zonsondergang; 

 De vrijstelling voor de jacht gelden alleen binnen de opgestelde voorwaarde binnen de paragraaf 

3.3.3 van het besluit Natuurbescherming; 

 Het gebruik van slag-, snij of steekwapens is alleen toegestaan voor het doden van gewonde 

dieren; 

 De vrijstelling mag alleen gebruikt worden wanneer de grondgebruiker, eigenaar of uitvoerder de 

handelingen en het aantal gevangen en/of gedode dieren registreert in het 

faunaregistratiesysteem. De registratie moet actueel (minimaal wekelijks worden bijgehouden) 

zijn en de locatie van de handelingen van de bejaagde dieren moet worden weergegeven. 

 

2.  Aanvullende voorschriften kokmeeuw en de zilvermeeuw 

• Medewerkers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of it Fryske Gea hebben de vrijstelling 

verkregen voor rapen van eieren het doden, vangen, verjagen, opzettelijk vernielen van nesten 

en rustplaatsen. 

• Vrijstelling op het doden vangen, verjagen of opzettelijk vernielen van nesten op vuilstort Ecopark 

de wierde en kadaververwerkingsbedrijf Sonac in Burgum geldt alleen voor deskundige 

medewerkers of onder verantwoordelijkheid van de terreineigenaar. 

• De Gedeputeerde staten stellen de eisen op aan de kwaliteit en het opleidingsniveau van de 

aangewezen deskundige. Daarnaast worden de wijze waarop de handelingen worden uitgevoerd 

bepaald door de Gedeputeerde staten. 
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• Met betrekking tot kokmeeuwen en zilvermeeuwen is op basis van de beleidsnota ‘Libje en Libje 

litte’ ontheffing of vrijstelling mogelijk voor bovenstaande acties; uitsluitend in of nabij kolonies 

van sternsoorten, ter voorkoming van schade aan flora en fauna, en, uitsluitend bij vuilstort 

Ecopark De Wierde en het kadaververwerkingsbedrijf Sonac in Burgum, in het belang van de 

volksgezondheid. 

 

Ontheffing 
Een ontheffing aanvragen duurt gemiddeld 13 weken met mogelijk 7 weken uitloop. De kosten voor het 

aanvragen van een ontheffing voor de Wnb bedragen €1.800,00. Mocht de Gedeputeerde Staten een oordeel 

moeten vellen of er wel of geen ontheffing benodigd is wordt hier een bedrag ter hoogte van €1.800,00 in 

rekening gebracht. 

 
→ Meer lezen?  

Omgevingsverordening Friesland 

  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600476/1
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Drenthe 

Provincie Drenthe heeft een aantal wetten en regels omtrent de Wet natuurbescherming (Wnb) opgesteld die 

alleen binnen deze provincie gelden. In de alinea’s hieronder wordt ingegaan op deze wet- en regelgeving. 

Provincie Drenthe heeft een zogeheten Faunabeheereenheid (FBE). Dit is een samenwerkingsverband van 

vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terrein beherende organisaties. De doelstelling van het 

samenwerkingsverband is om de door de provincie Drenthe goedgekeurde faunabeheerplannen uit te voeren. 

Momenteel heeft de provincie Drenthe 3 faunabeheerplannen: wildsoorten (jacht), landelijke vrijgestelde 

soorten (schadebestrijding landelijke vrijgestelde soorten) en ree (beheer t.b.v. verkeersveiligheid). In tabel 3 

staan de vrijgestelde soorten die vrijgesteld zijn van vergunningsplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen. In 

dezelfde tabel zijn soorten opgenomen die niet vrijgesteld zijn. Dit wil zeggen dat er geen sprake is van een 

uitzondering op de wet. Er dient een ontheffing aangevraagd te worden wanneer men te maken heeft met één 

van deze soorten. 

 

Tabel 3. Vrijstelde en niet-vrijgestelde soorten van de provincie Drenthe 

Vrijgestelde soorten Niet-vrijgestelde soorten 

Aardmuis Eekhoorn 

Bastaardkikker Molmuis 

Bosmuis Steenmarter 

Bruine kikker Wild zwijn 

Bunzing Hazelworm 

Canadese gans Levendbarende hagedis 

Dwergmuis  

Egel  

Gewone bosspitsmuis  

Gewone pad  

Haas  

Hermelijn  

Houtduif  

Huisspitsmuis  

Kleine watersalamander  

Kauw  

Konijn  

Meerkikker  

Ondergrondse woelmuis  

Ree  

Rosse woelmuis  

Tweekleurige bosspitsmuis  

Veldmuis  

Vos  

Wezel  

Woelrat  

Zwarte kraai  
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Wildsoorten              

Aan de eigenaar van gronden waarop de dieren zich bevinden komt het recht tot jagen toe. In de Wnb staat 

dat jacht uitgeoefend mag worden in een periode van het jaar zoals deze is vastgelegd in de Regeling 

natuurbescherming. De jacht mag niet worden uitgeoefend als Gedeputeerde Staten de jacht heeft gesloten 

vanwege (extreme) weersomstandigheden. Deze regelgeving is landelijk geregeld en geldt dus ook in provincie 

Drenthe. De regelgeving is opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om de 

soorten: Fazant, wilde eend, houtduif, haas, konijn. Van deze vijf aangewezen wildsoorten is bekend dat de 

gunstige staat van instandhouding niet in het geding is en dat benutting door middel van jacht geen gevolgen 

heeft voor hun staat van instandhouding.  

 

Vrijgestelde soorten                            Deze 

vrijstelling wordt verleend voor de schadebestrijding door grondgebruikers, ter voorkoming van dreigende 

schade op gronden, opstallen of in het omringende gebied in het lopende of daaropvolgende jaar. Deze 

regelgeving is landelijk geregeld en geldt dus ook in provincie Drenthe. De regelgeving is opgenomen in de 

Provinciale Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om de soorten: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos 

en zwarte kraai.  Van deze zes aangewezen wildsoorten is bekend dat de gunstige staat van instandhouding 

niet in het geding is en dat schadebestrijding en -preventie geen gevolgen heeft voor hun staat van 

instandhouding. De provinciale verordening wijst daarnaast ook eigen soorten aan die niet landelijk maar wel 

binnen de provincie worden vrijgesteld. Dit betreft de volgende soorten: brandgans, grauwe gans, 

knobbelzwaan, kolgans (Europese), rietgans (Toendra-/ Taigarietgans), roek, smient en spreeuw. 

- Ganzenbeleid provincie Drenthe: Uitgangspunt van het beleid is om ganzen in de winterperiode zo 

veel mogelijk rust te bieden en in de zomerperiode het accent meer te leggen op beperking van 

landbouwschade. In beide periodes is het algemene uitgangspunt dat preventie en verjaging altijd 

voor afschot gaan. Tevens heeft Nederland internationaal de verantwoordelijkheid om de populatie 

trekvogels voldoende te beschermen. Daarom moet afschot altijd de laatste optie zijn. Verder is er 

aan de FBE Drenthe een aanwijzing verstrekt ten behoeve van schadebestrijding van Nijlganzen, 

samen met enkele andere soorten, waaronder: Canadese gans en Boerengans. De 

wildbeheereenheden (wbe's) geven uitvoering aan deze aanwijzing.  

 

Ree                         

Op grond van het faunabeheerplan ree is door de provincie Drenthe een ontheffing afgegeven aan de FBE 

Drenthe voor het beheer van reeën t.b.v. verkeersveiligheid en gewassen. De wbe’s geven uitvoering aan deze 

ontheffing.  

- Aanpak ter bescherming van gewassen: Op grond van de Wnb van de provincie Drenthe zal voor dit 

sterk wisselende schadebeeld geen ontheffing op voorhand worden aangevraagd. In geval van 

incidentele optredende schade kan de grondgebruiker (via de FBE Drenthe) een zogenaamde 

incidentele ontheffing aanvragen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. Daarbij wordt wel 

aangeraden om eerst ree-werende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van tijdelijke rasters. 

Daarnaast blijft het noodzakelijk om in de volgende planperiode alle optredende schade te 

registreren en de ontwikkelingen te blijven monitoren.  

- Aanpak ter bevordering verkeersveiligheid: De aandacht blijft primair liggen op het treffen van 

maatregelen om te voorkomen dat aanrijdingen tussen weg- en treinverkeer en reeën kunnen 

plaatsvinden.  
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Ontheffing 

De provinciale vaste leges voor het verkrijgen van een ontheffing onder de Wnb in provincie Drenthe zijn 

€310,00, daarbij wordt er een variabel tarief in rekening gebracht voor de kosten welke de provincie maakt 

voor de publicatie. De aanvrager wordt geïnformeerd van de hoogte van deze variabele kosten. Een reguliere 

ontheffingsaanvraag met alle informatie duurt 13 weken om af te handelen, dit termijn kan verlengd worden 

met 7 weken. Zodra niet alle benodigde informatie wordt meegestuurd, kan de afhandeling langer duren dan 

20 weken. 

 
→ Meer lezen?  
Omgevingsverordening Drenthe 

 

Overijssel 
Soorten die in Overijssel zijn vrijgesteld van Artikel 3.10, Eerste lid, a en b, zijn te vinden in bijlage 9a van de 

verordening. Sinds 1 januari 2017 gelden alle landelijk vrijgestelde soorten ook in Overijssel.  

Het is dus toegestaan deze soorten te doden of te vangen mits daarvoor de juiste methode en materialen voor 

worden gebruikt en de per soort geldende belangen gelden. Ook is het toegestaan de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te verstoren. 
 

De soorten die in Overijssel vrijstelling hebben gekregen, dan wel alleen op de manier waarop ze mogen 

worden gevangen; ze niet snel significant dalen in aantal bij verstoring, vangen of doden; niet schadelijk zijn 

voor de omgeving en niet met uitsterven bedreigd worden, staan in tabel 4. Daarnaast heeft Overijssel ook 

jaarrond beschermde nesten van vogelsoorten. Deze soorten zijn weergegeven in bijlage 5. 

 
Tabel 4. Vrijgestelde soorten van de provincie Overijssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijgestelde soorten Niet-vrijgestelde soorten 
Aardmuis Bunzing 

Bosmuis Hermelijn 
Bruine kikker Wezel 

Dwergmuis Egel 
Dwergspitsmuis Ondergrondse woelmuis 
Gewone bosspitsmuis  
Gewone pad  

Haas  
Huisspitsmuis  

Kleine watersalamander  

Konijn (niet gedomesticeerd)  
Meerkikker  
Middelste groene kikker  

Ree  

Rosse woelmuis  
Tweekleurige bosspitsmuis  
Veldmuis  

Vos  
Woelrat  

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/omgevingsvisie/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/omgevingsvisie/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-10-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.3_Artikel3.10
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-16800/1/bijlage/exb-2017-16800.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-16800/1/bijlage/exb-2017-16800.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-16800/1/bijlage/exb-2017-16800.pdf
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Bescherming weidevogels 

Overijssel heeft een aantal weidevogels die vanwege predatie, onder andere door de zwarte kraai, in Overijssel 

actief beschermd moeten worden als per artikel 3.17 van de Wnb. Deze soorten betreffen de kievit, wulp en 

grutto. 

 

Zwarte kraai 

Er bestaat een extra vrijstelling voor de zwarte kraai in Overijssel op de manier van doden en/of vangen 

vanwege de grote schade aan weidevogelgebieden en jongen/eieren. De zwarte kraai heeft ook vrijstelling van 

artikel 3.17 van de Wnb waarbij de soort van 15 februari tot 15 augustus ook met een kraaienvangkooi 

gevangen mag worden onder de volgende voorwaarden: 

 Ter voorkoming van schade aan flora en fauna.  

 Op gronden gelegen binnen de aangewezen weidevogel- en open akkergebieden zoals opgenomen in 

het meest actuele Natuurbeheerplan van de provincie Overijssel en op gronden gelegen binnen het 

aangewezen korhoendergebied op de Sallandse Heuvelrug, met een buffer van 5 kilometer daar 

omheen.  

 Maximaal 1 kraaienvangkooi per 250 hectare.  

 Redenatie: Vanwege het kleinschalige landschap in Overijssel en het belang om de populatie laag te 

houden, wordt deze norm gehanteerd. Indien het oppervlak per vangkooi groter wordt, wordt het 

effect op de populatie zeer klein geacht. 

 

 

NNN 

Voor wat betreft de gebiedsbescherming houdt Overijssel zich hoofdzakelijk aan de landelijke benaming van 

de NNN, er zijn echter wel extra gebieden aan toegevoegd. Dit heet; Zone ondernemen met natuur en water 

buiten NNN. Dit zijn gebieden waar welk ontwikkeld mag worden maar welke tot die tijd een functie delen en 

van essentie zijn van de NNN.   

 

 

Ontheffing 

De kosten voor een ontheffingsaanvraag voor particuliere aanvraag betreft €464,10. Geen leges voor 

vergunning N2000 in het kader van herstel- en instandhoudingsmaatregelen N2000 of beheer en 

schadebestrijding in N2000. Kleine wijzing of verlenging: 25% bedrag of 75% indien inhoudelijke beoordeling. 

Een reguliere ontheffingsaanvraag met alle informatie duurt 13 weken om af te handelen, dit termijn kan 

verlengd worden met 7 weken. Zodra niet alle benodigde informatie wordt meegestuurd, kan de afhandeling 

langer duren dan 20 weken. 

 

→ Meer lezen?  

Omgevingsverordening Overijssel 

  

https://overijssel.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9923Verordening2017-GV07
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Flevoland  
Provincie Flevoland heeft de Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) opdracht gegeven voor een nieuw 
faunabeheerplan welke de opvolger wordt voor het Faunabeheerplan 2014-2018. Hierdoor is het 
Faunabeheerplan 2019-2023 opgesteld. In het Faunabeheerplan stellen FBE's plannen op om beleid omtrent 
de Wet natuurbescherming uit te voeren voor hun werkgebied. Binnen de provincie vallen ook een aantal 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Deze lijst is weergegeven in bijlage 7. 
 
Vrijgestelde soorten 
In tabel 6 zijn de vrijgestelde en niet-vrijgestelde soorten opgenomen. De vrijgestelde soorten zijn vrijgesteld 
van vergunningsplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een vrijstelling is van toepassing wanneer andere 
bevredigende oplossingen ontbreken. Bij de niet-vrijgestelde soorten is er sprake van een uitzondering op de 
wet. Er dient een ontheffing aangevraagd te worden wanneer men te maken heeft met één van deze soorten.    
 
Tabel 6. Vrijgestelde en niet-vrijgestelde soorten van de provincie Flevoland 

Vrijgestelde soorten Niet-vrijgestelde soorten 
Aardmuis Bunzing 
Bastaardkikker Eekhoorn 
Bosmuis Hermelijn 
Bruine kikker Molmuis 
Bunzing Steenmarter 
Dwergmuis Wezel 
Dwergspitsmuis Wild zwijn 
Egel  Hazelworm 
Gewone bosspitsmuis Levendbarende hagedis 
Gewone pad  
Haas  
Hermelijn  
Huisspitsmuis  
Kleine watersalamander  
Konijn  
Meerkikker  
Ondergrondse woelmuis  
Ree  
Tweekleurige 
bosspitsmuis 

 

Veldmuis  
Vos  
Wezel  
Woelrat  

 
Vrijgestelde schadeveroorzakende soorten 
Binnen de provincie Flevoland zijn een aantal schadeveroorzakende soorten vrijgesteld om belangrijke schade 
aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren te voorkomen en om deze soorten te bestrijden. 
Deze soorten zijn te vinden in tabel 7. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schadeveroorzakende soorten die 
verstoord mogen worden en soorten die gedood mogen worden.  
Tabel 7. Vrijgestelde schadeveroorzakende soorten 

Schadesoorten verstoren Schadesoorten doden 
Kolgans Bosmuis 
Grauwe gans Veldmuis 
Brandgans  
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Smient  
Wilde eend  
Holenduif  
Spreeuw  
Ringmus  
Huismus  
Meerkoet  
Knobbelzwaan  
Roek  
Ekster  
Toendrarietgans  

 
 
 
Ontheffing 
De provinciale vaste leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de besluitvorming omtrent 
de tegemoetkoming in schade voor de Wet natuurbescherming bedraagt €300,00 in de provincie Flevoland. 
Een reguliere ontheffingsaanvraag met alle informatie duurt 13 weken om af te handelen, dit termijn kan 
verlengd worden met 7 weken.    
 
 

 

→ Meer lezen?   
Omgevingsverordening Flevoland  
  
  

Pagina-einde  

https://flevoland.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9924GeconsOVFlevoland-GV01
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Gelderland 

De provincie Gelderland heeft, net als elke andere provincie, het eigen recht om hun eigen regels op te stellen 

omtrent het natuurbeheer in de provincie, mits deze regels niet tegen de Wet natuurbescherming (Wnb) 

ingaan. Om de provincie hierbij te adviseren is de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) opgericht. De FBE is 

een verzameling van vertegenwoordigers van agrariërs, particuliere grondbezitters, jagers, natuurorganisaties 

en overheden. Het werkgebied van de FBE bestaat uit het grondgebied van de gehele provincie Gelderland, 

met de uitzondering op het Kroondomein Het Loo. De FBE stelt met de goedkeuring van de provincie 

Faunabeheerplannen samen per diersoort, of groep van dieren.  

In dit beheerplan wordt de uitvoering van het beheer van inheems beschermde soorten en de 

schadebestrijding van soorten die de natuur in de provincie en de verscheidene soorten van landbouw 

bedreigen besproken. Er kunnen ontheffingen, opdrachten, vergunningen en vrijstellingen aangevraagd 

worden via de Gedeputeerde Staten van Gelderland. In bijlage 5 zijn tevens de jaarrond beschermde nesten 
opgenomen. 

 
 
Vrijgestelde soorten 
Binnen de provincie Gelderland zijn de soorten genoemd in tabel 8 vrijgesteld. Een vrijstelling is van toepassing 
wanneer andere bevredigende oplossingen ontbreken. Daarnaast zou er normaal gesproken een landelijke 
vrijstelling voor de Canadese gans, houtduif, konijn, kauw, vos en zwarte kraai. Deze landelijke vrijstelling, net 
als de provinciale vrijstelling voor de brandgans en woelrat, telt sinds 18 augustus 2021 niet meer. De 
uitzondering voor deze regel zijn de nationale jachtseizoenen voor het konijn (15 augustus – 31 januari) en 
voor de houtduif (15 oktober – 31 januari). Verder kan de provincie, wanneer er geen andere bevredigende 
opties beschikbaar zijn, een opdracht geven om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te 
beperken. De FBE kan zo'n opdracht uitgeven voor het beperken van de moeflon, wasbeer, 
marterhond, muntjak, Amerikaanse nerts, rosse stekelstaart en de nijlgans.  

 
Tabel 8. Vrijgestelde soorten van de provincie Gelderland 

 
 
 
 
  

Vrijgestelde soorten 
Aardmuis 

Bosmuis 
Bruine kikker 

Dwergmuis 
Dwergspitsmuis 
Egel 

Gewone bosspitsmuis 
Gewone pad 

Haas 
Huisspitsmuis 

Kleine watersalamander 
Meerkikker 
Middelste groene kikker 

Ondergrondse woelmuis 
Ree 

Rosse woelmuis 
Tweekleurige bosspitsmuis 
Veldmuis 

Vos 
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Ontheffing 
De provincie Gelderland heeft maximaal vanaf het moment van aanvraag 26 weken nodig om een ontheffing in 
orde te maken. Dit kan langer duren als niet alle benodigde informatie wordt opgestuurd met de aanvraag. 
De kosten voor een ontheffing voor een project bij een Natura 2000 gebied dat alleen stikstof 
betrekt en mogelijk significante effecten op habitats of soorten kunnen hebben, bedraagt € 1050. Een 
ontheffing voor een project bij een Natura 2000 gebied dat stikstof en niet stikstof gerelateerde is en 
significante effecten kan hebben op habitats en of soorten kost € 4500.  
Wanneer er geen passende beoordeling is vereist voor de gevolgen van een project dat dicht bij een Natura 
2000 gebied ligt, kost het €2000. Een ontheffingsaanvraag voor een project dicht bij een Natura 2000 gebied 
die geen stikstof gerelateerde projecten betreft, kost €4050.  
  
→ Meer lezen?   
Omgevingsverordening Gelderland  
 
Publicaties van Faunabeheereenheid Gelderland  

Intrekken landelijke en provinciale vrijstellingen in Gelderland  
 

Gebruikte bronnen 
Natuurbescherming: beschermde soorten, ontheffing. (2021). Geraadpleegd op 8 oktober 2021, van 
https://www.gelderland.nl/Wet-Natuurbescherming-Beschermde-soorten-ontheffing  

 
 
Utrecht 
In de provincie Utrecht zijn bepaalde soorten vrijgesteld van de vergunningplicht van de Wet 
natuurbescherming. Allereerst staan in bijlage I van de Verordening Natuur en Landschap Utrecht de 
schadeveroorzakende soorten die de provincie heeft aangewezen op grond van artikel 3.15 lid 3 van de Wet 
natuurbescherming. Dit betreft de grauwe gans, kolgans en brandgans. Hierbij is onder specifieke 
voorwaarden, ondersteunend afschot mogelijk. Verjaging van deze schadeveroorzakende soorten mag onder 
bepaalde voorwaarden in de periode 1 november tot 1 maart. Opzettelijk verstoren van brandganzen mag het 
gehele jaar onder bepaalde voorwaarden. Ook verleent de provincie vrijstelling voor schadeveroorzakende 
veldmuizen. Het verjagen/verstoren van een beschermde soorten die veelvuldig en belangrijke schade 
veroorzaken (Canadese gans, Houtduif, Konijn, Zwarte kraai, Kauw en Vos) bestaat een landelijke 
vrijstelling. Tevens is op grond van de wet verstoring van vogels niet langer verboden, voor zover dit 
niet grote invloed heeft op de staat van instandhouding van de betreffende soort. Een uitzondering is de 
Brandgans omdat deze soort tevens onder het beschermingsregime van paragraaf 3.2 Wnb valt (Verdragen 
Bonn en Bern).  
  

De provincie heeft vrijstelling verleent op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming voor de 
soorten genoemd in bijlage II 9 van de verordening:  
-amfibieën: bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker, middelste groene kikker/bastaard 
kikker.   
-zoogdieren:, aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, 
hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, 
veldmuis, vos, wezel en de woelrat.  
  
Buiten de algemene vrijgestelde soorten zijn er binnen de provincie Utrecht ook een aantal soorten 
vrijgesteld in het kader van wildbeheer. Deze soorten mogen gevangen, verontrust en bejaagd worden zolang 
dit binnen het jachtveld van de jachthouder is en dit voldoet aan gestelde eisen met betrekking tot jacht en 
faunabeheer. De volgende soorten zijn vrijgesteld van vergunning:   

• Fazant, wilde eend, houtduif, haas, konijn  

https://www.gelderland.nl/Wet-Natuurbescherming-Beschermde-soorten-ontheffing
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De provincie Utrecht stelt ook een aantal amfibieën vrij van vergunningsplicht in het kader van onderwijs en 
onderzoek. Deze vergunningsvrije soorten zijn:   

• Poelkikker, bruine kikker, gewone pad, meerkikker, middelste groene kikker  
  
Deze vrijstellingen gelden echter alleen wanneer de metamorfose van de dieren nog niet is voltooid.  
  

In de Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 heeft de provincie vastgelegd in welke 
gevallen ze ontheffing verleent voor het weer ruimen van tijdelijke natuur waarbij beschermde soorten 
verwijderd mogen worden.  
Tevens verleent de provincie Utrecht vrijstelling van het verbod van artikel 2.9 lid 3 van de Wet 
natuurbescherming voor het weiden van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen. Ook geldt in 
bepaalde gevallen een vrijstelling van de meldplicht van artikel 4.2 lid 1 Wet natuurbescherming voor het 
vellen of kappen van gaten voor bosverjonging en structuurvariatie. Tenslotte verleent de provincie in 
bepaalde gevallen vrijstelling voor de herbeplantingsplicht op grond van artikel 4.3 lid 1 Wet 
natuurbescherming.  
  
  

De kosten voor een ontheffingsaanvraag voor particulier (indien particulier en geen infra, ro of 
projectontwikkeling) betreft 464,10. Geen lege voor vergunning N2000 IKV herstel- en 
instandhoudingsmaatregelen N2000 of beheer en schadebestrijding in N2000. Kleine wijzing of verlenging: 
25% bedrag of 75% indien inhoudelijke beoordeling. Een reguliere ontheffingsaanvraag met alle informatie 
duurt 13 weken om af te handelen, dit termijn kan verlengd worden met 7 weken. Zodra niet alle benodigde 
informatie wordt meegestuurd, kan de afhandeling langer duren dan 20 weken.  
  
  

→ Meer lezen?   
Omgevingsverordening Utrecht  
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/download-interim-omgevingsverordening  
 

Noord-Holland  
  

Noord-Holland is en was altijd al een echte weidevogelprovincie. Ondanks dat de aantallen van de 
weidevogelpopulatie afneemt, is deze nog steeds van internationaal belang. 15% van het totaal aantal 
Grutto’s broedt in Noord-Holland. In 2015 is de Grutto zelfs gekozen door Nederlanders tot ‘nationale 
vogel’ en staat symbool voor biodiversiteit in het landelijk gebied.   
De provincie draagt bij aan de bescherming van weidevogels. Dit is mogelijk door subsidie te verlenen aan 
natuurorganisaties en agrarische verenigingen voor het beheer van weidevogelgebieden. Hierdoor 
kunnen er geschikte gebieden beschikbaar blijven voor weidevogels. De provincie vraagt van de 
verschillende beheerders van de gebieden om samenwerking want het leefgebied voor weidevogels 
is natuurlijk niet beperkt tot één enkele agrariër of grondeigenaar.  
De Fauna Beheer Eenheid (FBE) voert het faunabeleid van de provincie Noord-Holland uit. Hierbij wordt er 
gewerkt aan het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers doormiddel 
van schadebestrijding en beheer van dierenpopulaties.  
 

Vrijgestelde soorten 

Binnen de provincie Noord-Holland zijn er soorten vrijgesteld van vergunningsplicht bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Een vrijstelling is van toepassing wanneer andere bevredigende oplossingen 
ontbreken.  Wanneer soorten niet zijn vrijgesteld dient er een ontheffing aangevraagd te worden voor de 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-7054.html
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betreffende soort. In tabel 9 staan zowel de vrijgestelde als niet vrijgestelde soorten weergegeven. De 
provincie Noord-Holland streeft naar het verder inrichten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en wil 
het natuurnetwerk de komende 7 jaar verder uitbreiden naar 5.600 hectare natuur.   
 

 Tabel 9. Vrijgestelde en niet vrijgestelde soorten van de provincie Noord-Holland 
 Vrijgestelde soorten Niet-vrijgestelde soorten 
Aardmuis Bunzing 
Bosmuis Eekhoorn 
Bruine kikker Hermelijn 
Canadese gans Molmuis 
Dwergmuis Steenmarter 
Dwergspitsmuis Wezel 
Ekster Wild zwijn 
Gaai Hazelworm 
Gewone pad Levendbarende hagedis 
Haas  
Houtduif  
Huisspitsmuis  
Kleine watersalamander  
Kauw  
Knobbelzwaan  
Konijn  
Meerkoet  
Ondergrondse woelmuis  
Ree  
Rosse woelmuis  
Spreeuw  
Tweekleurige 
bosspitsmuis 

 

Veldmuis  
Vos  
Wilde eend  
Woelrat  
Zwarte kraai  

 
 
Ontheffing  
De provinciale vaste leges voor het nemen van een besluit over een verlenging omtrent de Wet 
natuurbescherming bedraagt €300,00, voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de 
besluitvorming voor vergunningen omtrent natura 2000 gebieden bedraagt €2.250,00, voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag voor vergunningen omtrent particulieren projecten bedraagt €865,00, 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing omtrent soortbescherming bedraagt 
€2.420,00, voor het in behandeling nemen van een particuliere aanvraag voor een ontheffing omtrent 
soortbescherming bedraagt €865,00 en voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing 
omtrent houtopstanden bedraagt €430,00 in de provincie Noord-Holland. Een reguliere ontheffingsaanvraag 
met alle informatie duurt 13 weken om af te handelen, dit termijn kan verlengd worden met 7 weken.    
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→ Meer lezen?   
Omgevingsverordening Noord-Holland  
 

Zuid-Holland 

In de provincie Zuid-Holland heeft de Faunabeheereenheid ontheffing voor het beheer van verschillende 

vogels. Onder deze vogels vallen de grauwe gans, brandgans, kolgans, knobbelzwaan, kleine mantelmeeuw en 

zilvermeeuw.  Van deze soorten mogen grondgebruikers of degene aan wie toestemming is verleend conform 

artikel 3.3 2e lid, in samenhang met artikel 3.15 , de eieren en nesten zoeken, rapen en bewerken. Voor de 

grauwe gans en Canadese gans geldt een ontheffing voor afschot van broedparen vanaf 1 februari, mits er 

toestemming is op aanvraag via de WBE. Vanaf 15 februari tot en met 31 oktober mag er geschoten worden 

op de grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans in de regio Noordelijke Delta, en vanaf 1 maart tot 

en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor 

het afschot wordt enkel gegeven aan jachthouders. 

In de winterperiode, van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november 

tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord, is geen afschot 

van brandganzen mogelijk. De knobbelzwanen zijn vrijgesteld voor de jacht ter voorkoming van 

landbouwschade. 

 

Vrijgestelde soorten 

De provincie heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid, welke gewonde of zieke 

damherten uit hun lijden mogen verlossen. Ook is er ontheffing voor het doden van damherten in het 

plangebied van het faunabeheerplan ter bescherming van verkeersveiligheid, ter voorkoming van schade aan 

bloemen, bloembollen en siergewassen en ter bescherming van flora en fauna. 

De hieronder aangegeven diersoorten (tabel 10) zijn vrijgesteld om opzettelijk te doden of vangen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen, wanneer de handeling in 

verband staat met bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

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

Eveneens als het bestendig beheer of onderhoud in de landbouw en bosbouw of van de landschappelijke 

kwaliteiten van een bepaald gebied: 

 

Tabel 10. Vrijgestelde soorten van de provincie Zuid-Holland 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Brandgans Branta leucopsis 

Canadese gans Branta canadensis 

Grauwe gans Anser anser 

Knobbelzwaan Cygnus olor 

Meerkoet Fulica atra 

Spreeuw Sturnus vulgaris 

Aardmuis Microtus agrestis 

Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Bunzing Mustela putorius 

Damhert Dama dama 

Dwergmuis Micromys minutus 

Dwergspitsmuis Sorex minutus 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet
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Egel Erinaceus europaeus 

Haas Lepus europaeus 

Hermelijn Mustela erminea 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Konijn Oryctolagus cuniculus 

Ree Capreolus capreolus 

Rosse woelmuis Myodes glareolus 

Vos Vulpes vulpes 

Woelrat Arvicola amphibius 

Bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus 

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewone pad Bufo bufo 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

Meerkikker Pelophylax ridibundus 

 

De volgende soorten, genoemd in tabel 11, mogen tussen een halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na 

zonsondergang worden afgeschoten ten behoeve van schadebestrijding, behalve de knobbelzwaan, die mag 

24 uur per dag worden geschoten. Het doden van brandganzen mag alleen buiten de winterperiode 

plaatsvinden. Grauwe ganzen en kolganzen mogen alleen worden afgeschoten gedurende de winterperiode op 

percelen met kwetsbare gewassen.  

 

Tabel 11. Vrijgestelde schadeveroorzakende soorten 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Brandgans Branta leucopsis 

Canadese gans Branta canadensis 

Grauwe gans Anser anser 

Knobbelzwaan Cygnus olor 

Kolgans  Anser albifrons 

Smient  Mareca penelope 
 

Ontheffing 

De kosten voor een ontheffingsaanvraag voor particulier zit op de €1.800. Een vergunning voor N2000 tot een 

jaar kost €800,-, tussen een tot drie jaar kost het €1900 en langer dan drie jaar zijn de kosten €3500,- 

Wanneer er een vergunning nodig is voor een N2000 met een passende beoordeling maar dit niet stikstof 

gerelateerd is, liggen de kosten op €4.050,-. 

Een ontheffing voor soorten tot een jaar kost €600, tussen een tot drie jaar kost het €1600,- en langer dan drie 

jaar zijn de kosten €3000,-. Er is ook een compensatie voor schade ondervonden door beschermde soorten, 

deze bedraagt €300, - 

Een reguliere ontheffingsaanvraag met alle informatie duurt 13 weken om af te handelen, dit termijn kan 

verlengd worden met 7 weken. Zodra niet alle benodigde informatie wordt meegestuurd, kan de afhandeling 

langer duren dan 20 weken.  

 
→ Meer lezen?  
Omgevingsverordening Zuid-Holland 

 

file:///C:/Users/tjebb/Downloads/Omgevingsverordening%20Zuid-Holland
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Zeeland  
In de provincie Zeeland wordt het faunabeheer uitgevoerd door de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE). Het 
bestuur van deze organisatie bestaat uit meerdere leden die behoren tot verscheidene organisaties 
die belang hebben bij het in stand houden van het faunabeheer in de provincie. De Faunabeheereenheid 
stelt faunabeheerplannen op. Deze plannen zijn goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zeeland, en omschrijven de planmatige coördinatie van het beheer van een aantal specifieke 

diersoorten. De geldige plannen zijn opgedeeld in de volgende documenten;  
  
Faunabeheerplan Jacht en schadebestrijding 2021 - 2026  
Faunabeheerplan Gans 2021 - 2026  
Faunabeheerplan Damhert 2020 - 2025  
Faunabeheerplan Vos 2020 - 2025  

Faunabeheerplan Ree 2018 – 2023 (met een bijbehorend bijlagendocument)  

  
  
Provincie Zeeland heeft met de wijziging van de provinciale verordening per 16 januari 2019 de volgende 
diersoorten opgenomen in de vrijstellingen:  

Soort  Reden en maatregel  Periode  
Brandgans  Schadebestrijding  1mei tot 1 november  
Grauwe gans  Afschot  1 november tot 1 april  
Grauwe gans  Schadebestrijding  15 februari tot 1 november  
Kolgans  Verjagen met ondersteunend 

afschot  
1 november tot 1 april  

Haas  Voor bescherming van enkele 
gewassen  

1 januari tot 15 oktober  

Damhert    Beperkt deel van de provincie  
   
Per 16 januari 2019 zijn de spreeuw en de wilde eend van de vrijstellingslijst afgehaald. Verder geldt er ook 
nog een landelijke ontheffing voor de Canadese gans, houtduif, kauw, vos, zwarte kraai en het konijn. Deze 
diersoorten gedood worden ter voorkoming van schade van zonsopkomst tot zonsondergang.  
   
Vrijgestelde soorten   
De hieronder aangegeven dierensoorten zijn vrijgesteld om opzettelijk te doden of vangen en voor het 
opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen, wanneer de handeling in 
verband staat met bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen in het kader van natuurbeheer. 
Eveneens als het in verband staat met bestendig beheer of onderhoud in de landbouw en bosbouw, van de 
landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, in de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden 
of van kleinschalige bouwactiviteiten.  
 

Vrijgestelde soorten  
Bruine kikker  
Gewone pad  
Kleine watersalamander   
Meerkikker  
Middelste groene 
kikker/bastaard kikker  
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Aardmuis   
Bosmuis  
Bunzing  
Dwergmuis  
Dwergspitsmuis  
Egel  
Gewone bosspitsmuis  
Haas  
Hermelijn 
Huisspitsmuis  
Konijn  
Ondergrondse woelmuis  
Ree  
Rosse woelmuis  
Tweekleurige bosspitsmuis  
Veldmuis  
Vos  
Woelrat  

 
Ontheffingen 
De Faunabeheereenheid Zeeland heeft vanuit de provincie Zeeland meerdere ontheffingen verleent 
gekregen in het kader van specifiek omschreven situaties om schade ter voorkomen, of het beheer van 

soorten. Deze ontheffingen gelden voor de volgende diersoorten;  
  
Verontrusten waterhoen  
Verontrusten fazant  
Smient  
Ree  
  
Als er sprake is van een schade-opleverende diersoort waarvoor geen ontheffing of faunabeheerplan 
beschikbaar is, kan men een individuele aanvraag bij de provincie Zeeland doen, indien de soort die ter 

kwestie komt belangrijke schade of overlast oplevert.  
  
  

Kosten voor ontheffingsaanvragen:  
Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving: Natura 2000-activiteiten en/of flora- en 
fauna-activiteiten 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de WABO voor het realiseren van:  

Een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in Artikel 2.2aa, onder a van 
het Besluit omgevingsrecht en/of voor het verrichten van een handeling als bedoeld in Artikel 2.2aa, 
onder b van het, Besluit omgevingsrecht.  
Bedraagt het tarief: € 1.450, -  
  
Faunaschade  
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht 
door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in Artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de 
WNB: € 300,-  
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Gebiedsbescherming  
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld 
in Art 2.7, tweede en derde lid van de WNB.  
O.b.v. de reguliere procedure (Hoofdstuk 4 van de AWB), behoudens wanneer sprake is van aanvragen voor 
(jaarlijks uitgegeven) vergunningen voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in de 
aangewezen delen van de Oosterschelde, in welk geval geen leges worden geheven: € 1.450, -  
O.b.v. de uitgebreide procedure (Hoofdstuk 3, § 4 van de AWB): € 5.000, -  
  
Soortenbescherming  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld 
in Art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32, 3.34 van de WNB.  
O.b.v. de reguliere procedure (Hoofdstuk 4 van de AWB): € 1.450, -  
O.b.v. de uitgebreide procedure (Hoofdstuk 3, § 4 van de AWB): € 5.000, -  
In het kader van de bestrijding van landbouwschade, of ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in 
het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten: 
Geen  
  
Houtopstanden  
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in Art. 4.5, eerste lid, 
en Art. 4.5, derde lid van de WNB: € 500,-  
  
Algemeen  
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB-
gebiedsbescherming en/of VVGB-soortenbescherming): € 1.450, -  
Voor een bestuurlijk oordeel van GS of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is: € 1.450, -  
  
  
  
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR604999  
  

→ Meer lezen?   
Omgevingsverordening Zeeland  
Faunabeheereenheid Zeeland  

 

 

Noord-Brabant  
In de provincie Noord-Brabant zijn bepaalde soorten vrijgesteld van de vergunningsplicht van de Wet 
natuurbescherming. Allereerst staan in Bijlage 3 van de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant de 
soorten waarvoor de provincie op grond van Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming vrijstelling verleent. 
Deze soorten mogen worden gevangen, ook mogen de vaste voortplantings- of rustplaatsen niet opzettelijk 
worden beschadigd of vernield. 
Binnen de provincie Noord-Brabant zijn de aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine 
kikker, dwergmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige 
bosspitsmuis, veldmuis, vos, wild zwijn en woelrat vrijgesteld van vergunningsplicht bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Een vrijstelling is van toepassing wanneer andere bevredigende oplossingen ontbreken. 
 

1. Schadeveroorzakende soorten 
.  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR604999
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeeland/CVDR613688/CVDR613688_3.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeeland/CVDR613688/CVDR613688_3.html
https://www.faunabeheereenheid.nl/zeeland
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Over de schadeveroorzakende soorten heeft de provincie bepaald dat ze onder bepaalde voorwaarden 
vrijstelling verleent voor het vangen of doden of het beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of 
rustplaatsen van de soorten genoemd in Bijlage 4 van de Verordening. Het betreft de woelrat en veldmuis. Dit 
mag alleen indien binnen tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan 
landbouw en/of fauna. De vrijstelling geldt uitsluitend nadat passende en doeltreffende preventieve 
maatregelen zijn ingezet en als handelingen worden verricht overeenkomstig een soortenbeheerplan (binnen 
de bebouwde kom). Ook is het vangen of doden van deze soorten enkel toegestaan op de gebruikte gronden 
of opstallen van de gebruiker of in het omringend gebied. 

2. Steenmarter 
De steenmarter zorgt in Noord-Brabant voor overlast. Op grond van Bijlage 4 mag de steenmarter, wanneer 
deze schade veroorzaakt aan gebouwen of eigendommen (sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, 
kazernes of begraafplaatsen) gelegen binnen de bebouwde kom, door een ecologisch deskundige worden 
verstoord of gevangen en mogen vaste voortplantings- of rustplaatsen worden beschadigd of vernield. 

3. Provinciale bepalingen omtrent gebieden 
In de Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant heeft de provincie vastgelegd in welke gevallen ze 
ontheffing verleent voor beschermde soorten als er sprake is van tijdelijke natuur. Gebiedseigenaren mogen 
deze nieuw te vestigen beschermde soorten probleemloos verwijderen op het moment dat de schop de grond 
in moet. Tevens verleent de provincie Noord-Brabant vrijstelling van het verbod van Artikel 2.9, Lid 3 van de 
Wet natuurbescherming voor het het weiden van vee, het op of in de bodem brengen van meststoffen en het 
agrarisch beregenen uit grondwater. Ook geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de meldplicht van 
Artikel 4.2, Lid 1 van de Wet natuurbescherming voor het vellen of kappen van gaten voor bosverjonging en 
structuurvariatie. Tenslotte verleent de provincie in bepaalde gevallen vrijstelling voor de herbeplantingsplicht 
op grond van Artikel 4.3, Lid 1 van de Wet natuurbescherming. 

4. Niet-vrijgestelde soorten 
De provincie Noord-Brabant heeft, net zoals alle andere provincies in Nederland, veel soorten vrijgesteld, maar 
een aantal zijn niet vrijgesteld. Het gaat hierbij om de bunzing, eekhoorn, hermelijn, molmuis, steenmarter, 
wezel, hazelworm en levendbarende hagedis. Dit wil zeggen dat er geen sprake is van een uitzondering op de 
wet. Er dient een ontheffing aangevraagd te worden wanneer men te maken heeft met één van deze soorten. 
  
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is de aanvraagtijd 8 weken met 6 weken 
verlenging. De kosten voor de aanvraag van een vergunning voor het realiseren van een project of het 
verrichten van andere handelingen, zoals beschreven in de Wet Natuurbescherming Artikel 2.7, tweede 
lid, bedragen €4.802,-. Wanneer een verandering in een project plaats moet vinden waar al eerder een 
vergunning voor aangevraagd is, bedragen de kosten €3.954,-. Een intrekking van eenzelfde vergunning 
bedraagt €2.626,-. 
 

 → Meer lezen? 

Omgevingsverordening Noord-Brabant 

Tarieventabel omgevingsvergunning Noord-Brabant 

 

Limburg 

In de provincie Limburg zijn bepaalde soorten vrijgesteld van de vergunningsplicht van de Wet 

natuurbescherming. 

*Bij de hazelworm, levendbarende hagedis, eekhoorn en steenmarter is te zien dat de vrijstellingen alleen in 

een bepaald deel van het jaar gelden. 

 

Bruine kikker, meerkikker, middelste groene kikker en gewone pad: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-7193.html
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-68217/1/bijlage/exb-2020-68217.pdf
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- Er wordt vrijstelling verleend van het verbod op het vangen van larven (kikkervisjes) van meerkikkers, 

middelste groene kikkers, bruine kikkers en gewone padden en het verzamelen van eieren van deze 

soorten om het mogelijk te maken deze te gebruiken bij onderzoek en onderwijs, waarbij de 

ontwikkeling van larve tot kikker of pad wordt gevolgd. Wanneer de larven de metamorfose volledig 

hebben voltooid, is deze vrijstelling niet meer van toepassing; de dieren dienen dan weer in vrijheid 

te worden gesteld. 

 

De provincie heeft tevens voor overlast- en schadeveroorzakende soorten bepaald dat het is toegestaan om 

deze soorten zonder ontheffing te vangen of doden. Deze soorten worden genoemd in Bijlage I en II van de 

Omgevingsverordening. Voor de soorten gelden een aantal voorschriften. Deze zijn als volgt: 

• Veldmuis en molmuis (schadeveroorzakende soorten): 

- Het doden dient alleen plaats te vinden door middel van klemmen of een zogeheten ‘Rodenator’. 

- De gebruikte klemmen dienen wel direct dodelijk te zijn. Pootklemmen zijn dan ook niet toegestaan. 

- Vallen dienen zodanig te worden opgesteld dat de vangst van andere beschermde diersoorten zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. 

• Steenmarter (overlast veroorzakende soort): 

- De overlastbestrijding dient te worden uitgevoerd door personen die met goed gevolg de Cursus 

Steenmarter van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen hebben gevolgd of zijn aangesloten bij het 

Netwerk Steenmarteroverlast van Stichting IKL. 

- Voor het verstoren van verblijfplaatsen mag gebruik worden gemaakt van werende middelen zoals 

geurstoffen of ultrasoon geluid. 

- De gebruiker van de vrijstelling dient zich ervan te vergewissen dat bij het afsluiten van de toegang 

van steenmarters in gebouwen er geen steenmarters worden opgesloten in het gebouw. 

 

De provincie heeft een aantal vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten aangewezen. De mate van 

bescherming is opgedeeld in 4 categorieën, namelijk: 

• Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten. 

• Categorie 2: Zeer plaatstrouwe broedvogel of afhankelijk van bebouwing. 

• Categorie 3: Zeer plaatstrouwe broedvogel die ieder jaar terugkeert naar een specifiek nest. 

• Categorie 4: Vogel die jaarlijks terugkeert naar een specifiek nest, maar voldoende flexibel is om 

elders een nieuw nest te bouwen. Echter, dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit van het 

leefgebied niet in het geding mag komen. 

In Tabel 3 zijn de vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten en de beschermingscategorie weergegeven. 

 

Tabel 3: Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten en beschermingscategorie. 

Vogels jaarrond beschermd: Vogels waarvan voldoende: 

Boerenzwaluw 2 Bijeneter 4 
Boomvalk 3 Blauwe reiger 4 
Bosuil 2 Buizerd 4 
Gierzwaluw 2 Draaihals 4 
Grote gele kwikstaart 2 Grauwe kiekendief 4 
Havik 3 Grutto 4 
Huismus 2 IJsvogel 4 
Huiszwaluw 2 Kramsvogel 4 
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Kerkuil 1 Kwartelkoning 4 
Oehoe 1 Oeverzwaluw 4 
Ooievaar 2 Paapje 4 
Raaf 3 Ringmus 4 
Ransuil 3 Roerdomp 4 
Rode wouw 3 Sperwer 4 
Roek 1 Spotvogel 4 
Slechtvalk 2 Visdief 4 
Steenuil 1 Wulp 4 
Torenvalk 3 Zomertortel 4 
Wespendief 3 Zwarte specht 4 
Zwarte wouw 3   

Provinciale bepalingen omtrent gebieden: 

In de Beleidsregel ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in 

Limburg heeft de provincie vastgelegd in welke gevallen ze ontheffing verleent voor beschermde soorten als er 

sprake is van tijdelijke natuur. Gebiedseigenaren mogen deze nieuw te vestigen beschermde soorten 

probleemloos verwijderen op het moment dat de schop de grond in moet. 

Tevens verleent de provincie Limburg vrijstelling van het verbod van Artikel 2.9, Lid 3 van de Wet 

natuurbescherming voor het weiden van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen. Ook geldt in 

bepaalde gevallen een vrijstelling van de meldplicht van Artikel 4.2, Lid 1 van de Wet natuurbescherming voor 

het vellen of kappen van gaten voor bosverjonging en structuurvariatie. Tenslotte verleent de provincie in 

bepaalde gevallen vrijstelling voor de herbeplantingsplicht op grond van Artikel 4.3, Lid 1 van de Wet 

natuurbescherming. 

 

Ontheffing: 

Een ontheffing is nodig wanneer er schadelijke effecten zullen optreden voor beschermde dier- of 

plantensoorten die daar aanwezig zijn. Om deze effecten uit te voeren, is er een ontheffing nodig. Het is 

verboden om beschermde diersoorten te verstoren, te vangen, te verwonden, te doden of om hun 

verblijfplaats te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om deze te plukken of om de standplaats 

te vernielen. 

Een ontheffing duurt gemiddeld 13 weken met mogelijk 7 weken uitloop. Het tarief bedraagt ter zake van het 

in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning. Voor het realiseren van 

projecten of het verrichten van andere handelingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming kost dit 

€4.334,85. In afwijking van bovenstaande bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de 

desbetreffende locatie die wordt gewijzigd conform wet- en regelgeving als wijzing dient te worden 

aangemerkt. Dit tarief bedraagt €2.887,35. 

 
→ Meer lezen?  

Omgevingsverordening Limburg 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/601817/CVDR601817_15.html


 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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Vogels 
jaarrond 
beschermde 
nesten 

Categorie Vogels met jaarrond 
beschermde nesten als 
er sprake is van 
ecologisch 
zwaarwegende 
redenen 

Categorie 

Boomvalk 4 Blauwe reiger 5 
Buizerd 4 Boerenzwaluw 5 
Gierzwaluw 2 Bonte vliegenvanger 5 
Grote gele 
kwikstaart 

3 Boomklever 5 

Havik 4 Boomkruiper 5 
Huismus 2 Bosuil 5 
Kerkuil 3 Brilduiker 5 
Oehoe 3 Draaihals 5 
Ooievaar 3 Eidereend 5 
Ransuil 4 Ekster 5 
Roek 2 Gekraagde roodstaart 5 
Slechtvalk 3 Glanskop 5 
Sperwer 4 Grauwe vliegenvanger 5 
Steenuil 1 Groene specht 5 
Wespendief 4 Grote bonte specht 5 
Zwarte 
wouw 

4 Hop 5 

  Huiszwaluw 5 
  Ijsvogel  5 
  Kleine bonte specht 5 
  Kleine vliegenvanger 5 
  Koolmees 5 
  Kortsnavelboomkruiper 5 
  Oeverzwaluw 5 
  Pimpelmees 5 
  Raaf 5 
  Ruigpootuil 5 
  Spreeuw 5 
  Tapuit 5 
  Torenvalk 5 
  Zeearend 5 
  Zwarte kraai 5 
  Zwarte mees 5 
  Zwarte roodstaart 5 
  Zwarte specht 5 

  

Bijlage 4 Jaarrond beschermde nesten N-
Br, N-H, Z-H, Fl, Gr, Fr, Zld, Dr, 
Utr 
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Vogels jaarrond beschermde nesten Categorie 

Boerenzwaluw 3 

Boomvalk 4 

Bosuil 3 

Buizerd 4 

Gierzwaluw 2 

Grote gele kwikstaart 3 

Havik 4 

Huismus 2 

Huiszwaluw 2 

Kerkuil 3 

Oehoe 3 

Ooievaar 3 

Raaf 4 

Ransuil 4 

Roek 2 

Slechtvalk 3 

Sperwer  4 

Steenuil 1 

Torenvalk 4 

Wespendief 4 

Zeearend 4 

Zwarte specht 3 

Zwarte wouw 4 

  

Bijlage 5 Jaarrond beschermde nesten 
Overijssel 
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Vogels jaarrond beschermd Vogels waarvan voldoende 

Boerenzwaluw 2 Bijeneter 4 

Boomvalk 3 Blauwe reiger 4 

Bosuil 2 Buizerd  4 

Gierzwaluw 2 Draaihals 4 

Grote gele kwikstaart 2 Grauwe kiekendief 4 

Havik 3 Grutto 4 

Huismus 2 Ijsvogel 4 

Huiszwaluw 2 Kramsvogel  4 

Kerkuil 1 Kwartelkoning 4 

Oehoe 1 Oeverzwaluw 4 

Ooievaar 2 Paapje 4 

Raaf 3 Ringmus 4 

Ransuil 3 Roerdomp 4 

Rode wouw 3 Sperwer 4 

Roek 1 Spotvogel 4 

Slechtvalk 2 Visdief 4 

Steenuil 1 Wulp 4 

Torenvalk 3 Zomertortel 4 

Wespendief 3 Zwarte specht 4 

Zwarte wouw 3    

  

Bijlage 6 Jaarrond beschermde nesten 
Limburg 
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