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1 Voorwoord 
 
 
Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de Masteropleiding Rechtsgeleerdheid accent Recht en 
Duurzaamheid aan Tilburg University.  
 
Vanaf kleins af aan ben ik al geïnteresseerd in het onderwerp natuurbescherming in de breedste zin 
van het woord. Toen ik besloot om na de middelbare school rechten te gaan studeren was het mijn 
bedoeling om een master te kiezen waar milieurecht een grote rol speelt. Dit heeft mij doen 
besluiten om na het behalen van mijn bachelor naar Tilburg te verhuizen om de master Recht en 
Duurzaamheid te gaan doen en later dit uit te breiden met de master Staats en Bestuursrecht.  
De keuze om recreatie te koppelen aan natuurbeschermingsrecht heb ik gemaakt na een gesprek 
met Floor Fleurke en de uiteindelijke begeleider van deze scriptie Kees Bastmeijer.  
Het bleek een lastig onderwerp met de basis in het Europees recht en de implementatie in 
Nederlands recht, wat uiteindelijk tot nog meer vragen leidde. Dit heeft mij niet alleen verder 
gebracht in het begrijpen van het Europees recht, maar ook in de besluitvorming van de Europese 
instituties en de facetten die komen kijken bij een goede implementatie hiervan in de Nederlandse 
wetgeving. 
 
Ten eerste wil ik mijn scriptiebegeleider de heer Bastmeijer bedanken. Hij heeft mij vrij gelaten in het 
proces van het schrijven en ondanks zijn drukke schema als het nodig was tips gegeven waar ik naar 
kon kijken om op deze manier de scriptie naar een hoger plan te tillen.  
Daarnaast wil ik de medewerkers die mij geholpen hebben bij het praktijkonderzoek van de 
provincies Noord Brabant en Gelderland bedanken. 
 
Tot slot wil ik iedereen die mij op enigerlei wijze heeft bijgestaan bij het schrijven van deze scriptie 
en de gehele studie, in het bijzonder mijn ouders, bedanken voor de steun.   
 
 
Fabian Tijhof 
Tilburg, november 2014 
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2 Samenvatting 
 
 
Dit onderzoek gaat over de consequenties van Natura 2000 voor recreatie in en om een aangewezen 
gebied en of dit kan samengaan. In hoofdstuk 3 zal ik de bestaande regelgeving voor Natura 2000 
gebieden analyseren zonder specifiek in te gaan op recreatie. In hoofdstuk 4 (theoretisch onderzoek) 
van deze scriptie ligt het accent op de theoretische gevolgen van het Natura 2000 programma voor 
de recreatiesector, waarbij ik een onderscheid maak tussen recreatieve activiteiten die gezien 
kunnen worden als plan of project en activiteiten die niet zo gezien kunnen worden. Dit onderscheid 
is zeer belangrijk voor de vraag of voor een activiteit een toestemming van het bevoegd gezag vereist 
is. Bijvoorbeeld, moet dagrecreatie gezien worden als plan/project dan wel als andere handeling? 
Naar mijn mening moet dit gezien worden als andere handeling. (paragraaf 4.1.2) Per activiteit zal 
gekeken moeten worden naar wat de status is en welk lid van artikel 6 Hrl van toepassing is.  
De status van frequent terugkerende activiteiten is ook niet geheel duidelijk. In paragraaf 6.1.2 ga ik 
hier verder op in. Wanneer een activiteit als project wordt aangemerkt heeft dit consequenties voor 
zowel de uitvoerende particulier als ondernemer. Zo moet er wetenschappelijke zekerheid verkregen 
worden dat een activiteit geen nadelige gevolgen heeft voor het gebied. Dit onderzoek kan voor 
zowel particulieren als ondernemers grote kosten met zich meebrengen, waarna nog geen 
duidelijkheid is of en hoe een activiteit kan worden uitgevoerd. (Zie hier verder paragraaf 4.2.3)  
Het bevoegd gezag kan immers voorwaarden verbinden aan de uitvoering van de activiteit. 
Ook ga ik in op de discussie omtrent dwingende redenen van groot openbaar belang en de 
actualiteit. Ik denk dat dit punt in de toetsing van artikel 6 lid 3 Hrl niet veel zal voorkomen, omdat 
veel recreatieve activiteiten van ondernemers en particulieren niet voldoen aan de door het hof 
gestelde criteria om te vallen onder deze uitzondering. ( paragraaf 5.4, 6.1.3 en 6.2.3) 
Een van mijn deelvragen gaat over cumulatie en hoe hiermee omgegaan moet worden. In paragraaf 
4.3 stel ik dat alle nadelige gevolgen van andere handelingen worden meegenomen bij de vraag of er 
sprake is van cumulatieve effecten. Voor de toepassing van artikel 6 lid 2 Hrl maakt het niet uit wat 
de bron is van de verstoring.  
 In Hoofdstuk 5 (praktijkonderzoek) ligt het accent met name op de vraag of het Natura 2000 
programma in de praktijk een juiste implementatie krijgt. Daarnaast kijk ik naar hoe de             
consequenties geanalyseerd in het theoretische gedeelte zich verhouden tot de ontwikkelingen in de 
praktijk. Belangrijkste conclusie is dat bij beide onderzochte provincies de werkwijze op delen niet 
geheel in lijn is met de verplichtingen uit artikel 6 Hrl. Zo is er bij de provincie Noord Brabant in het 
beheerplan niets opgenomen over cumulatie. Bij zowel de provincie Gelderland als Noord Brabant is 
het met wetenschappelijke zekerheid aantonen dat een activiteit geen negatieve gevolgen heeft voor 
het gebied niet scherp genoeg vastgelegd. Ik denk dat het afwijken van de theorie niet bewust is, 
maar te maken heeft met het gebrek aan kennis van de verplichtingen die voortvloeien uit de 
Habitatrichtlijn. Het is dan ook te makkelijk om te zeggen dat de onderzochte provincies creatieve 
oplossingen verzinnen om niet te voldoen aan artikel 6 Hrl.  
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3 Inleiding 

Natura 2000 is een coherent ecologisch netwerk van speciale beschermingszones. Dit netwerk 
bestaat uit gebieden met in bijlage I van de Habitatrichtlijn (1992) genoemde typen natuurlijke 
habitats en habitats van in bijlage II genoemde soorten. Het netwerk moet de betrokken typen 
natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Ook gebieden die op grond 
van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen als speciale beschermingszones maken onderdeel uit van dit 
netwerk. (1979).1 Het natuurbeschermingsrecht is zeer actueel en kan voor bepaalde groepen in de 
samenleving gevolgen hebben. Deze scriptie gaat specifiek over recreatief gebruik van Natura 2000 
gebieden door zowel particuliere recreanten die ontspanning zoeken in de natuur of de natuur 
gebruiken om hun ontspanning te vinden als ondernemers die de natuur gebruiken om hun 
bedrijfsactiviteiten te kunnen ontplooien.  
 De scriptie bestaat uit twee delen, een theoretisch deel en een praktisch gedeelte.  
In het theoretisch deel zal ik de door mij gestelde deelvragen beantwoorden en daarbij ook ingaan 
op vragen voortvloeiend uit samenhangende onderwerpen om op deze manier zo volledig mogelijk 
te zijn in de beantwoording van de hoofd en deelvragen van de scriptie.  
Aan het einde van het theoretisch gedeelte zal ik een opsomming geven van de consequenties van 
het Natura 2000 programma voor particulieren en ondernemers in de recreatiesector.  
Daarnaast heeft deze scriptie tot doel om de bevindingen van het theoretisch gedeelte te verwerken 
in een toetsingskader wat de basis is van het praktijkonderzoek. In het praktisch gedeelte zal ik twee 
Natura 2000 gebieden met een hoge recreatiedruk en relatief vergelijkbare habitats bekijken en een 
antwoord geven of de huidige werkwijze en het beleid in overeenstemming is met artikel 6 
Habitatrichtlijn.     

4 Aanleiding van het onderzoek 
 
In Nederland zijn 163 gebieden aangewezen of voorlopig aangewezen als Natura 2000 gebieden. 
Deze gebieden zijn door de aanwijzing speciale beschermingszones geworden. Het zijn gebieden die 
van communautair belang zijn door de unieke natuurwaarden die aanwezig zijn in het gebied, 
waardoor deze gebieden vaak ook voor mensen populair zijn om te recreëren. Mogelijk kunnen de 
verschillende vormen van recreatie of de grote hoeveelheid recreanten zorgen voor nadelige 
effecten in het gebied. Dit onderwerp interesseert mij al jaren, omdat ik ben opgegroeid in een zeer 
toeristisch gebied aan de Noordzeekust op de Zuid-Hollandse eilanden. Hier komen elk jaar zeer veel 
toeristen om te recreëren in de duinen en op het strand, wat een grote impact kan hebben op de 

                                                           
1
  N.S.J. Koeman, R. Uylenburg, A.M.E. Veldkamp, e.a, Milieurecht, (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 

2012.  (Commentaar bij artikel 1 Nbw 1998) en Werkdocument van de Commissie inzake Natura 2000 & vragen 
en antwoorden over Natura 2000, 2002 
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natuurwaarden. In deze scriptie wil ik het onderwerp bekijken vanuit het filosofische beeld dat 
Natura 2000 consequenties kan hebben voor het doen en laten van de mens en minder vanuit het 
beeld dat gedragingen van de mens consequenties kunnen hebben op het instandhoudings-
doelstellingen van Natura 2000. De keuze voor deze opzet heb ik gemaakt, omdat ik wil onderzoeken 
of Natura 2000 de deur op slot gooit voor de mens die wil recreëren in een gebied of dat dit ook 
bipolair kan zijn.2 Door het samenspel tussen Europees recht en de wijze waarop het is omgezet in de 
Nederlandse wetgeving kan de vraag gesteld worden of het Nederlandse regime voldoet aan de 
Europese richtlijnen. In deze scriptie wil ik in het midden laten of er sprake is van een goede 
implementatie van artikel 6 leden 2,3 en 4. Ik wil de huidige stand van zaken in de Nederlandse 
wetgeving en jurisprudentie gebruiken om de hoofdvraag te beantwoorden. Daarbij zal ik in veel 
gevallen ook gebruik moeten maken van Europese wetgeving, omdat dit de basis van het Natura 
2000 systeem is en verplichtingen oplegt aan de lidstaat.    
 

4.1 Hoofd en deelvragen 
 
Hoofdvraag: 
Wat zijn de consequenties van Natura 2000 voor recreatie in en om een aangewezen gebied en kan 
dit samengaan? 
 
Deelvragen: 
THEORETISCH DEEL: 

- Wat is de bestaande regelgeving voor Natura 2000 gebieden met grote recreatiedruk? 
Hierbij wil ik een schets maken van het juridische regime, waarbij het onderscheid tussen 
bestaand gebruik en nieuwe plannen/projecten aan bod komt, maar zonder in te zoomen op 
toerisme.   

- Wat zijn de gevolgen  van de aanwijzing van een gebied voor zowel particulieren als voor 
ondernemers gevestigd in en om het gebied?  
Deze deelvraag wil ik opdelen in twee hoofdstukken die toegespitst zijn op toerisme, waarbij 
ik twee delen wil bestuderen om te komen op een antwoord op bovenstaand vraag:  
 I - Wat zijn de consequenties van het Natura 2000-regime voor de status van toeristische 
activiteiten welke niet zijn aan te merken als plan of, project?  
II - Wat zijn de consequenties van het Natura 2000-regime voor toeristische activiteiten 
welke wel zijn aan te merken als plan of project?  
III - Hoe wordt er omgegaan met cumulatie van plannen en projecten en wat is het 
geografisch bereik waarbinnen effecten kunnen zorgen voor significantie?  

 
PRAKTISCH DEEL:  

- Hoe verhouden de consequenties zoals geanalyseerd in het theoretisch deel zich tot de 
ontwikkelingen in de praktijk? (zijn consequenties zoals theoretisch ingeschat of wijkt de 
praktijk af van de theorie?  

- Indien er afwijkingen zijn, komt dit dan door een onjuiste implementatie van het 
rechtsregime of door andere redenen? 

 

                                                           
2
 C.J. Bastmeijer, Ieder voor zich en de natuur voor ons allen: over de relatie tussen mens en natuur en de 

toekomst van het natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011. P. 61 
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4.2 Methode van onderzoek 

Om de vragen te beantwoorden wil ik verschillende methoden van onderzoek gebruiken en 
combineren. Ik wil schriftelijke bronnen zoals Europese richtlijnen, guidelines van de Europese 
Commissie en Nederlandse wetgeving onderzoeken om zo de consequenties te onderzoeken van de 
aanwijzing van een gebied als Natura 2000 gebied voor zowel particulieren als voor 
recreatieondernemers. Om te onderzoeken of in Natura 2000 gebieden waar een grote recreatiedruk 
is, ook voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden door de Habitatrichtlijn wil ik empirisch 
onderzoek gebruiken.  
Bij de beantwoording van de deelvragen zal ik naast het onderscheid tussen activiteiten die wel als 
plan of project zijn aan te merken en activiteiten die als andere handelingen zijn, reeds bestaande 
activiteiten apart bespreken in het licht van project, dan wel niet-project.  
Door een casestudie te doen wil ik onderzoeken hoe omgegaan wordt met de theorie in de praktijk. 
Hiervoor wil ik twee Natura 2000 gebieden toetsen aan het door mij geschreven toetsingskader en 
mede aan de hand van de resultaten komen tot een antwoord op de hoofdvraag.   
    
De twee gebieden die ik wil onderzoeken zijn: 

- De Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen (gebied nr. 131);     
- Veluwe (gebied nr. 57). 

Voor het praktijkonderzoek heb ik gekozen voor gebieden waar redelijk overeenkomende 
habitattypen voorkomen en waar sprake is van een hoge recreatiedruk. De bestaande situatie van 
het gebied wil ik afzetten tegen de wetenschappelijke theorie waaruit moet blijken of de huidige 
situatie voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6 lid 2 en 3, 4 Habitatrichtlijn. 
 

4.3 Overzicht van structuur 
 
De structuur die ik wil volgen heb ik in het theoretisch kader in chronologische volgorde aangegeven.  
Hier zal ik een opsomming geven van alle punten die ik wil behandelen in mijn scriptie om tot een 
antwoord te komen op de hoofdvraag.  
Deze scriptie zal bestaan uit twee delen, een theoretisch gedeelte om te komen tot een antwoord op 
de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag. Daarnaast wil ik een empirisch onderzoek doen om de 
bevindingen uit het theoretisch deel te toetsen aan twee gebieden met een grote recreatiedruk.  
Het doel van de scriptie is niet alleen een antwoord vinden op de hoofdvraag, maar ook het opstellen 
van een theoretisch kader om een toetsingskader te maken waaraan een gebied kan worden 
getoetst, waarbij het onderzoek zich zal toespitsen op hoe er in deze gebieden omgegaan wordt met 
de verplichtingen die vanuit de Habitatrichtlijn zijn opgelegd en of er voldaan wordt aan artikel 6 
Habitatrichtlijn. Interessant is het wanneer er een spanning bestaat tussen de recreatiedruk en de 
beschermde natuurwaarden. Om deze reden heb ik gekozen voor twee gebieden waar 
natuurwaarden beschermd worden die in de verdrukking kunnen komen door de hoge recreatiedruk. 

Het eerste deel van het vijfde hoofdstuk zal een algemeen hoofdstuk zijn over Natura 2000, 
waarna ik in het tweede deel zal ingaan op de procedure van aanwijzing van een gebied als Natura 
2000 gebied. In het derde deel van dit hoofdstuk bespreek ik de werking en de verschillen tussen 
artikel 6 lid 2 en 3, 4 Habitatrichtlijn. Ook zal ik aandacht besteden aan reeds bestaande activiteiten. 
Hoofdstuk 6 zal de gevolgen van het Natura 2000 programma voor recreatief gebruik van gebieden 
voor zowel particulieren als ondernemers in kaart brengen. Hierbij zal ik onder meer aandacht 
besteden aan reeds bestaande activiteiten, dagrecreatie en het belang van de vraag wat de status 
(Een plan, project of andere handeling) is van toeristische activiteiten. Dit hoofdstuk blijft beperkt tot 
de theoretische gevolgen van het Natura 2000 programma voor de recreatieve sector.  
In hoofdstuk 7, het praktijkonderzoek wil ik uitsluitend ingaan op de juiste implementatie van de 
verplichtingen uit de Habitatrichtlijn, omdat de conclusies en de daaruit voortvloeiende 
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consequenties uit hoofdstuk 5 en 6 alleen zin hebben wanneer in de praktijk de implementatie in 
hoofdlijnen klopt.  

5 Bestaande regelgeving voor Natura 2000 gebieden met een grote recreatiedruk 

5.1 Natura 2000 in het algemeen: 
 
Natura 2000 is een beschermingssysteem dat zijn grondslag vindt in de Habitatrichtlijn, vastgesteld 
door de Europese Unie in 1992.3 Vanwege de noodzaak om verdere achteruitgang van de kwaliteit 
van natuur- en landschapswaarden te voorkomen kwam eind jaren 70 het besef dat er onvoldoende 
oog was voor de bescherming van belangrijke natuurgebieden. De wortels  van het Natura 2000 
systeem liggen in het tweede milieu actieprogramma 1977, waarin gesteld werd dat de Commissie 
die betrokken was bij de besprekingen die leidden tot het verdrag van Bern, voorstellen zou doen 
voor de tenuitvoerlegging van dit verdrag.4 In 1983 is er met de komst van het derde milieu 
actieprogramma een uitwerking gegeven aan een Europees kader voor het habitatbehoud, maar de 
belangrijkste stap voorwaarts was het vierde actieprogramma in 1987, waarin een aanzet werd 
gegeven voor de Habitatrichtlijn. De totstandkoming van de Europese akte later in het jaar 1987, die 
een uitdrukkelijke rechtsgrond voor het natuurbehoud in het toenmalige EG verdrag inschreef, 
versterkte de positie van de Commissie in haar standpunt dat er een offensiever en duurzamer 
natuurbeleid nodig was, wat resulteerde in een voorstel voor de Habitatrichtlijn in 1988.5  
Tot dan toe was het natuurbeleid voornamelijk defensief van aard en was op den duur gedoemd te 
mislukken, omdat de meeste gebieden te klein en te geïsoleerd waren om duurzaam in stand te 
blijven. Daarbij kwam dat door de jaren heen de kwaliteit van gebieden door kleine aantastingen 
onder druk kwam te staan. In het voorstel voor de Habitatrichtlijn uit 1988 werd voor het eerst 
gesproken over een ecologische hoofdstructuur zoals wij deze kennen uit het huidige Natura 2000 
regime.6 Dit is een van de pijlers uit de richtlijn die het doel van Natura 2000 weergeven, namelijk: 
het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats 
en flora en fauna op het Europees grondgebied van de lidstaten.  
Om dit doel te bereiken moeten lidstaten maatregelen treffen die zorgen voor het behoud of herstel 
van een gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en wilde dier- en plantensoorten 
van communautair belang. De definitie van een gunstige staat van instandhouding staat in artikel 1 
onder e Hrl. Het natuurlijke verspreidingsgebied en de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied 
moet stabiel zijn of toenemen, de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en 
functies bestaan en in de toekomst zullen blijven bestaan en de staat van instandhouding gunstig is 
voor de soorten in de habitat. Gebieden moeten worden aangewezen voor in bijlagen bij de 
richtlijnen genoemde soorten en habitattypen. Al deze gebieden bij elkaar moeten een coherent 
Europees ecologisch netwerk gaan vormen.7 De Nederlandse wetgever heeft in tegenstelling tot de 
Europese wetgever gekozen voor het verplicht opstellen van een beheerplan voor elk gebied dat is 
aangewezen als Natura 2000 gebied. In het Nederlandse systeem is deze verplichting opgenomen in 
artikel 19a lid 1 e.v. Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nbw 1998). Dit plan heeft drie functies: 
het is een leidraad en of visie op het beheer om zo natuurwaarden in stand te houden, daarnaast is 
het een document dat aangeeft wat wel en niet wordt toegestaan in het gebied en als laatste geeft 

                                                           
3
 Richtlijn 1992, 43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

4
 C.W. Backes, A.A. Freriks, J. Robbe, Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009.  

P. 25 
5
 G. van Hoorick, Internationaal en Europees Natuurbeschermingsrecht, Antwerpen-Groningen: Intersentia 

Rechtswetenschappen 1997 P. 224.  
6
 G. van Hoorick, Internationaal en Europees Natuurbeschermingsrecht, Antwerpen-Groningen: Intersentia 

Rechtswetenschappen 1997 P. 224. 
7
 C.J. Bastmeijer, Ieder voor zich en de natuur voor ons allen: over de relatie tussen mens en natuur en de 

toekomst van het natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011. P. 59 
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het de vrijstellingen aan van de in de beheerplan aangegeven activiteiten die vergunningplichtig 
zouden zijn op grond van artikel 19d lid 1 Nbw 1998.  

De huidige situatie is dat er 151 gebieden definitief en 12 gebieden voorlopig zijn 
aangewezen als Natura 2000 gebied.8 Om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de 
Habitatrichtlijn moeten lidstaten er naar streven dat een gebied een gunstige staat van 
instandhouding heeft. De manieren waarop een lidstaat dit kan bereiken zal ik bij de procedure 
rondom de aanwijzing nader beschrijven.  
 

5.2 De procedure van aanwijzing 
 
Op grond van artikel 3 lid 1 Habitatrichtlijn (verder Hrl) en artikel 10a lid 1 Nbw 1998 dienen met het 
oog op de bescherming van deze gebieden, lidstaten Natura 2000-gebieden aan te wijzen.  
In Nederland is de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de instantie om 
gebieden aan te wijzen. De Habitatrichtlijn stelt eisen omtrent de aanwijzing van gebieden, waar de 
lidstaat aan moet voldoen, waardoor ik enkel zal ingaan op de Nederlandse procedure. Artikel 11 
Nbw 1998 stelt dat de aanwijzing van een gebied moet gebeuren via de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat eerst een ontwerpversie ter inzage moet worden gelegd, 
waar eenieder het recht heeft op een inspraakreactie. Deze inspraakreacties en de visie van het 
bevoegd gezag op deze reactie worden zo veel mogelijk verwerkt en resulteren in een definitief 
aanwijzingsbesluit. Na de goedkeuring door de minister is het gebied officieel een Natura 2000-
gebied. De termijn om te beslissen over een aanwijzing van een gebied op grond van de 
Habitatrichtlijn staat niet vast, zo blijkt uit artikel 13 Nbw 1998.  

Als na enige tijd is gebleken dat de instandhoudingsdoelstellingen te ruim of te eng zijn, 
bestaat er een mogelijkheid om de aanwijzing van een gebied te wijzigen. Hierbij moet onderscheidt 
gemaakt worden tussen gebieden die op basis van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen of op basis van 
de Habitatrichtlijn. Is de basis van de aanwijzing de Vogelrichtlijn, dan zijn lidstaten zelf bevoegd tot 
wijziging en kunnen zij bepalen wanneer en hoe ze de aanwijzing van een aangewezen gebied 
(gedeeltelijk) intrekken of de begrenzing ervan wijzigen.9 Deze wijzingsbesluiten mogen enkel op 
ecologische overwegingen worden gebaseerd.10 11 Is het gebied aangewezen op grond van de 
Habitatrichtlijn, dan geschiedt dit via dezelfde procedure als de oorspronkelijke aanwijzing (artikel 4 
Habitatrichtlijn). Voorts kunnen lidstaten wijzigingen doorgeven aan de Europese Commissie om zo 
de database van Natura 2000 te actualiseren. Mochten belanghebbenden het niet eens zijn met de 
aanwijzing van een gebied als speciale beschermingszone in de zin van de Habitatrichtlijn dat kunnen 
zij, omdat de aanwijzing geschiedt via de openbare voorbereidingsprocedure in beroep gaan op 
grond van artikel 3:42 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de Raad van State.12   

Bij de aanwijzing van een gebied als Natura 2000 gebied moeten er instandhoudings-
doelstellingen worden geformuleerd met als doel het zorgen voor een goede staat van 
instandhouding van het gebied. Als het gebied eenmaal is aangewezen moet op grond van artikel 19a 
jo. 19b Nbw 1998 een beheerplan worden gemaakt voor de periode van zes jaar. In dit plan staan de 
precieze locatie van het gebied, de in stand te houden natuurwaarden,  in welke mate en in welk 
tempo natuurwaarden moeten worden ontwikkeld, welke beleids- en beheermaatregelen nodig zijn 
om de instandhoudingsdoelen voor de beschermde natuurwaarden te bereiken of te handhaven en 

                                                           
8
 Stand per 8 november 2014 

9
 C.W. Backes, M.P. van Veen, B.A. Beijen, A.A. Freriks, D.C.J. van der Hoek, A.L. Gerritsen, Natura 2000 in 

Nederland: Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
Den Haag, 2011 P. 14 
10

 Mr. F.H. Damen, De Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje, De Gemeentestem, 2013,75  
11

 C.W. Backes, M.P. van Veen, B.A. Beijen, A.A. Freriks, D.C.J. van der Hoek, A.L. Gerritsen, Natura 2000 in 
Nederland: Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
Den Haag, 2011 P. 14 
12

 Regiegroep Natura 2000; wat is Natura 2000 via: natura2000.nl/pages/wat-is-natura-2000.aspx 

http://www.natura2000.nl/pages/wat-is-natura-2000.aspx
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welke bestaande activiteiten in en nabij het gebied niet schadelijk zijn voor het realiseren van een 
goede mate van instandhouding. Daarnaast moet er in het beheerplan worden opgenomen hoe de 
uitvoering van het beheerplan wordt gemonitord en gefinancierd.13 In het beheerplan kunnen 
positieve maatregelen niet worden afgedwongen, behalve als het werkelijke beheer in het gebied 
achterblijft op de instandhoudingsdoelstellingen en die hierdoor in gevaar dreigen te komen moet 
artikel 21 lid 4 Nbw 1998 worden bekeken. Gedeputeerde Staten kunnen dan de noodzakelijke 
maatregelen (in de habitats of het gebied) treffen om de kwaliteit van het gebied te behouden en 
voorkomen dat er verstorende factoren optreden die een significant effect hebben op de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

5.3 Plannen en projecten in het gebiedenbeschermingsrecht 
 
Artikel 6 Habitatrichtlijn noemt de juridische gevolgen van de aanwijzing van een gebied als speciale 
beschermingszone. Lidstaten moeten alle mogelijke instandhoudingsmaatregelen nemen om het 
gebied te beschermen en te zorgen dat de kwaliteit van de habitats in het gebied niet verslechteren 
of dat er storende effecten optreden voor de soorten die er leven.  
Omwille van de duidelijkheid wil ik kort stilstaan bij de verschillen tussen de begrippen project en 
plan zoals deze gebruikt worden in de Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet 1998.  
De definitie van het begrip ‘Project’ is niet eenvoudig en met één zin uit te leggen. Uit zowel 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Kokkelvisserijarrest) als de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder ‘de Afdeling’) blijkt dat het begrip ruim uitgelegd 
moet worden.1415  
Zo wordt er bij de uitleg van het begrip gekeken naar de definitie zoals deze is gegeven in de MER-
richtlijn. In artikel 1 van deze richtlijn wordt het begrip project gedefinieerd als;  
- de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken, 
- andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de ontginning van 
bodemschatten.16 
Het begrip moet ruim uitgelegd worden, zo kan het oprichten of het uitbreiden van een intensieve 
veehouderij een project zijn, maar bijvoorbeeld ook onlosmakelijk verbonden activiteiten mogen niet 
worden opgeknipt en gelden hierdoor als één project.  
Een voorbeeld wat dit verduidelijk is een uitspraak van de Afdeling waarin alleen in de zomer één 
keer per dag een tocht met een bus langs de kust gemaakt wordt. Dit ziet de Afdeling niet als een 
project, maar als andere handeling. Er moet sprake zijn van een fysieke ingreep in de omgeving, zoals 
de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken om te 
spreken van een project.17 Dit betekent dat een uitbreiding van bijvoorbeeld een veehouderij kan 
worden gezien als ‘andere handeling’ als er geen fysieke verandering aan de omgeving nodig is voor 
de realisatie.18 Als een activiteit niet als plan of project aangemerkt kan worden is een passende 
beoordeling op grond van artikel 6 lid 3 Hrl geen verplichting.  

Het begrip ‘plan’ moet ook ruim uitgelegd worden, maar is vergeleken met ‘project’ 
makkelijker te duiden. De Europese Commissie heeft in de Handleiding 2000 aangegeven dat aan het 
begrip ‘plan’ een ruime betekenis moet worden toegekend. Plannen die moeten worden aangemerkt 
als een beleidsverklaring en beheerplannen vallen niet binnen de reikwijdte van dit begrip.19  

                                                           
13

 Ch. W. Backes, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman, Milieurecht, Deventer: Kluwer 2006 P.494  
14

 F.H. Damen, De Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje, De Gemeentestem, Gst. 2013/75. 
15

 M.M. Kaajan, Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2013, Bouwrecht, BR 2013/99. 
16

 Richtlijn 85/337/EEG  
17

 ABRvS 27 december 2012, LJN BY7293, BR 2013, 83 en ABRvS 6 maart 2013, LJN BZ3384, JM 2013, 56 
18

 ABRvS 1 mei 2013,  LJN: BZ9049 
19

 C.W. Backes, A.A. Freriks, J. Robbe, Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009.   
P. 74 
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Volgens de definitie moet het gaan om plannen die juridisch bindende componenten bevatten en/of 
als toetsingskader gelden voor uitvoeringsbesluiten.20 Niet elk plan kan worden gezien als een plan in 
de zin van de Habitatrichtlijn. Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat een regionaal 
structuurplan en een structuurplan niet als plan kunnen worden aangemerkt. Het gaat hier om 
indicatieve plannen die niet bindend zijn en daardoor geen direct verband houden met mogelijke 
verstoringen of verslechteringen van natuurwaarden.21 
Belangrijk voor Natura 2000 gebieden is dat op 26 september 2012 door de Afdeling gesteld is dat als 
er een beheerplan in concept ligt, het bevoegd gezag wat verantwoordelijk is voor de 
vergunningverlening in het kader van artikel 19d Nbw 1998, rekening moet houden met het concept 
beheerplan. Met deze uitspraak heeft de Afdeling duidelijk aangegeven op welke wijze het bevoegd 
gezag bij de vergunningverlening om moet gaan met beheerplannen die zich nog in de 
voorbereidende fase bevinden en daarbij toepassing gegeven aan het voorzorgsbeginsel en het 
principe uit artikel 3.3 Wro dat er geen verslechtering mag plaatsvinden van een gebied als er een 
concept ruimtelijk plan ligt. 22 Uit de lijn die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft geschetst de afgelopen jaren is af te leiden dat beide begrippen ruim uitgelegd moeten worden 
en wanneer het gaat om de vraag wanneer er sprake is van een plan, project of andere handeling het 
antwoord is dat dit ligt aan de aard van de werkzaamheden en of er sprake is van een fysieke ingreep 
in de omgeving. Dit zal uiteraard per geval verschillen en vaak discussie opleveren of er sprake is van 
een fysieke ingreep. In hoofdstuk 6 zal ik specifieker ingaan op de verschillen tussen bestaande en 
nieuwe activiteiten in verhouding tot recreatie.  
 

5.4 De werking van artikel 6 leden 2, 3 en 4 Habitatrichtlijn 
 
De bepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn (verder Hrl) vormen een afspiegeling van de algemene 
beleidslijnen die in de overwegingen van de richtlijn zijn neergelegd. Het artikel onderscheid 3 
verschillende groepen bepalingen. Artikel 6, lid 1 Hrl, voorziet in het treffen van de nodige 
instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en proactieve ingrepen.  
Artikel 6 lid 2 Hrl bevat een permanente verplichting voor de lidstaten om kwaliteitsverslechtering te 
voorkomen. Als gevolg van het kokkelvisserijarrest is thans duidelijk dat artikel 6 lid 2, 3 en 4 Hrl niet 
cumulatief van toepassing zijn.23Artikel 6, lid 2 Hrl bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en 
aanzienlijke verstoring van soorten moet worden vermeden. De nadruk ligt hier vooral op preventie 
en het permanente karakter van de verplichting voor andere handelingen dan plannen en projecten. 
De leden 3 en 4 van artikel 6 Hrl voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten 
aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000 
gebied. In leden 1 en 2, wordt meer een algemene regeling omschreven en in de leden 3 en 4 meer 
een procedure die in specifieke omstandigheden van toepassing is.24  
 Artikel 6 Habitatrichtlijn verschilt op twee manieren. Leden 2 en 3 van artikel 6 Hrl 
beschrijven beide een verschillende situatie, zo ziet artikel 6 lid 2 Hrl op de mogelijkheden (en 
verplichtingen) die een lidstaat heeft om te voorkomen dat er significante effecten optreden in een 
gebied (deze verplichting is in de Nederlandse wetgeving omgezet in artikel 19a e.v. Nbw 1998).  
Het in artikel 19c Nbw 1998 genoemde: voorkomen en significantie, benadrukt de anticiperende aard 
van de te nemen maatregelen. Het is niet aanvaardbaar te wachten tot verslechtering of 

                                                           
20

 F.H. Damen, De Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje, De Gemeentestem, Gst. 2013/75. 
21

 C.W. Backes, A.A. Freriks, J. Robbe, Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009.  
P. 120 
22

 ABRvS 26 september 2012, LJN: BX8254 
23

 C.W. Backes, A.A. Freriks, J. Robbe, Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009.  
P. 82 
24

 Europese Commissie, Beheer van “Natura-2000”-gebieden. De bepalingen van art. 6 van de Habitatrichtlijn 

(92/43/EG), 2000 (Handleiding 2000) P.8 
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verstoringen plaatsvinden alvorens maatregelen te treffen.25 De Habitatrichtlijn stelt niet vast op 
welke wijze een lidstaat moet voorkomen dat er geen verslechtering of verstoring van 
natuurwaarden is in het Natura 2000 gebied. Nederland heeft gekozen voor het verplicht opstellen 
van een beheerplan voor speciale beschermingszones. Dit kan voor één gebied, maar kan ook voor 
meerdere gebieden een groot beheerplan maken. Een lidstaat kan ook kiezen voor een geheel 
andere benadering.  

Pas als een activiteit een verslechtering of een verstoring van het gebied tot gevolg heeft 
wordt de passende beoordeling van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn belangrijk. Artikel 6 leden 3 en 4 Hrl 
zien op nieuwe, toekomstige plannen en projecten, maar ook op activiteiten die langere tijd worden 
ontplooid en waarvoor iedere keer een periodieke toestemming vereist is. Artikel 6 lid 3 Hrl stelt dat 
als een plan of project significante gevolgen kan hebben voor een speciale beschermingszone er een 
passende beoordeling wordt gemaakt om de gevolgen die het plan of project hebben voor het 
gebied in kaart te brengen. De huidige Europese wetgeving gaat uit van het nee, tenzij-principe, 
waarin de nee ziet op het uitgangspunt dat geen menselijke activiteiten in of nabij de Natura 2000 
gebieden worden toegestaan. Daarnaast ziet ‘tenzij’ op situaties waarin dergelijke activiteiten geen 
significante gevolgen voor het gebied veroorzaken of wanneer de uitzonderingsweg van artikel 6 lid 4 
Hrl wordt gevolgd.26 Dit is naar mijn mening erg kort door de bocht, want pas als een activiteit een 
verslechtering of een verstoring van het gebied tot gevolg heeft wordt de passende beoordeling van 
artikel 6 lid 3 Hrl belangrijk. Daarnaast moet het ook gaan om activiteiten die als plan of project 
aangemerkt kunnen zijn met mogelijk significante gevolgen voor  speciale beschermingszones.27  

In het achterhoofd moet worden gehouden dat lid 2 een permanente verplichting kent, 
waardoor er voor een dergelijk plan of project ook is uitgesloten dat er in het gebied nadelige 
effecten zijn op de natuurwaarden.28 Deze gedachte komt voort uit het gebruik van de woorden “te 
vermijden” en “een significant effect zouden kunnen hebben”, waarin de anticiperende werking van 
artikel 6 lid 2 Hrl wordt benadrukt. De werkingssfeer van lid 2 is ook ruimer dan die van de leden 3 en 
4 van de Habitatrichtlijn, die uitsluitend betrekking hebben op plannen en projecten waar een 
vergunning voor vereist is. Lid 2 is bijvoorbeeld eveneens van toepassing op de activiteiten waarvoor 
niet noodzakelijk een voorafgaande toestemming voor vereist is, zoals landbouw of visserij.29  
Een ander verschil in werking tussen artikel 6 lid 2 en lid 3 Hrl is dat activiteiten met gunstige of 
neutrale ecologische effecten plaats kunnen vinden in het kader van artikel 6 lid 2 en daarmee niet 
vallen onder lid 3. Een voorbeeld zijn traditionele landbouwpraktijken die voor het voortbestaan van 
bepaalde typen van habitats en soorten noodzakelijk zijn.  
Artikel 6 lid 3 Hrl vormt een kader voor de ontwikkeling van projecten: zij omschrijven de 
omstandigheden waarin plannen en projecten met negatieve effecten al dan niet mogen worden 
toegestaan. Die bepalingen garanderen dat er een evenwicht wordt gehandhaafd tussen 
economische en andere niet-ecologische eisen met ongunstige consequenties voor het milieu 
enerzijds, en de instandhoudingsdoelstellingen anderzijds.30 

                                                           
25

 S. Luk, S. Wilks, S. Gregerson, Briefing Natura 2000 and the meaning of ‘site integrity’, report ClimateEarth  

juli 2013. Via: clientearth.org/reports/natura-2000-site-integrity-briefing.pdf 
26

 C.J. Bastmeijer, Ieder voor zich en de natuur voor ons allen: over de relatie tussen mens en natuur en de 
toekomst van het natuurbeschermingsrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011. P. 61 
27

 G. van der Wal, F.Y. van Schaik, de Nederlandse toepassing van de Habitatrichtlijn: een te grote rem op 
bedrijvigheid?, Bouwrecht, 2007, 8 
28

 S. Luk, S. Wilks, S. Gregerson, Briefing Natura 2000 and the meaning of ‘site integrity’, report ClimateEarth, 

juli 2013. Via: clientearth.org/reports/natura-2000-site-integrity-briefing.pdf 
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 Europese Commissie, Beheer van “Natura-2000”-gebieden. De bepalingen van art. 6 van de Habitatrichtlijn 

(92/43/EG), 2000 (Handleiding 2000) P. 24 
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Toetsing aan artikel 6 lid 4 Hrl komt pas aan de orde bij toepassing van lid 3. Onderdeel van de 
toetsing in het kader van lid 4 is het begrip dwingende redenen van groot openbaar belang.  
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2012 in de zaak tussen Solvay e.a en Belgie gesteld 
dat een dwingende reden kan worden aangenomen als het gaat om een activiteit met zowel een 
openbaar (met publiek karakter) als groot belang, waarbij het moet gaan om redenen die in de 
belangenafweging zwaarder wegen dan het belang van de beschermde natuurwaarden.  
In deze zaak heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld over het al dan niet 
aanwezig zijn van dwingende redenen bij het aanleggen van wegen naar een te bouwen private 
onderneming. Het Hof heeft hier geoordeeld dat belangen van een private onderneming niet gezien 
kunnen worden als dwingende reden in de zin van artikel 6 lid 4 Hrl.31 Activiteiten die van belang zijn 
voor de lokale economie, zoals bijvoorbeeld mijnbouwactiviteiten, kunnen volgens het Europese Hof 
van Justitie wel vallen onder dwingende redenen van groot openbaar belang.32 Daarnaast stelt de 
Europese Commissie in de methodologische handleiding bij  artikel 6 lid 3 en 4 Hrl dat alleen het door 
openbare instanties of particuliere organisaties behartigde openbaar belang voor kan gaan op de 
belangen van de richtlijn.33 

De verplichtingen uit Artikel 6 Habitatrichtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in artikel 19a 
e.v. Natuurbeschermingswet 1998. De wetgever heeft de leden 2 en 3 van artikel 6 Habitatrichtlijn 
niet letterlijk overgenomen, maar de verplichtingen omgezet in verschillende artikelen in de 
Natuurbeschermingswet 1998. Zo staat in artikel 19d dat het verboden is om zonder vergunning of in 
strijd met, bij een dergelijke vergunning gestelde voorwaarden projecten of andere handelingen te 
verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 
de habitats van soorten in een gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect zouden kunnen 
hebben op waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 
handelingen de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.  
Artikel 19d is niet gelijk aan artikel 6 lid 2 Hrl, omdat het artikel richtlijncomfort moet worden 
geïnterpreteerd en externe werking heeft. Dit betekent dat ook naast de gebieden verrichte 
handelingen die schade kunnen berokkenen aan het gebied zijn vergunningplichtig kunnen zijn zo 
stelt Backes in 2006.34 Anno 2013 moet artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn uitgelegd worden in die zin dat 
bij het opstellen van het beheerplan rekening moet worden gehouden met cumulatie van effecten in 
gebieden in de nabijheid van het beschermde natuurgebied. Hierdoor kunnen er ook maatregelen 
geëist  worden om de kwaliteit van natuurwaarden van het Natura 2000 gebied te beschermen.35 In 
artikel 19d wordt gesproken over zowel plannen/projecten als andere handelingen. De wetgever 
heeft gekozen voor een vergunningplicht voor beide vormen, maar voor projecten in de zin van 
artikel 6 lid 3 Hrl geldt dat er een passende beoordeling gemaakt moet worden voordat er kan 
worden overgegaan tot vergunningverlening. Voor andere handelingen geldt (als dit onderdeel is van 
het betreffende beheerplan) een vergunningplicht zonder passende beoordeling.36   
 
 
 
 
 

                                                           
31

 HvJ EU 16 februari 2012, nr. C-182/10, (Solvay e.a tegen België)   
32

 Zie: Hvj EU 24 november 2011, C-404/09 (Europese Commissie tegen Koninkrijk Spanje), ro. 109. 
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 European Union, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites: methodological 
guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats directive 92/43/EEC, Luxembourg : EUR-OP, 
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 Ch. W. Backes, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman, Milieurecht, Deventer: Kluwer 2006 P.495 
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5.5 Nieuwe plannen, projecten en reeds bestaande activiteiten in het algemeen 
 
In dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op de wijze waarop het bevoegd gezag om moet gaan met 
nieuwe plannen/projecten en reeds bestaande activiteiten. Een belangrijk beginsel hierin is het 
voorzorgsbeginsel, wat inhoudt dat als een activiteit significante gevolgen kan hebben voor een 
gebied dit in beginsel niet kan worden toegestaan. Er kan pas goedkeuring worden gegeven aan de 
uitvoering van een plan of project wanneer er zekerheid bestaat dat de natuurlijke kenmerken van 
het gebied niet zullen worden aangetast door de activiteit. Gaat het om activiteiten die als project 
aan te merken zijn en er bestaat twijfel over het al dan niet aanwezig zijn van significante effecten, 
dan moet er een passende beoordeling worden gemaakt. Indien uit deze beoordeling blijkt dat het 
bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komt,37 kan de activiteit enkel nog 
doorgang vinden nadat het bevoegd gezag de ADC toets heeft gedaan. Deze toets bestaan uit het 
kijken naar mogelijke alternatieven voor de activiteit, of er dringende redenen van algemeen belang 
zijn om het project doorgang te laten hebben en als deze er zijn wordt tot slot gekeken naar 
compensatiemaatregelen die worden genomen om aantasting van natuurwaarden te compenseren. 
Op deze toetsing en de relatie tot recreatie zal ik verder ingaan in hoofdstuk 6.     

Minder duidelijk is hoe omgegaan moet worden met reeds bestaande activiteiten, omdat 
deze al ontplooid werden voor de aanwijzing van het gebied als Natura 2000 gebied. Het begrip 
bestaand gebruik houdt activiteiten in, welke sterk vergelijkbaar zijn met eerdere projecten, maar 
waar het in wezen gaat om nieuwe projecten. Belangrijk hierbij is dat het Nederlandse begrip 
bestaand gebruik niet rechtstreeks voortkomt uit de Habitatrichtlijn en daarmee ook niet 
gelijkgesteld kan worden met artikel 6 lid 2 Hrl. In deze scriptie wil ik in het midden laten of er sprake 
is van een goede implementatie van artikel 6 leden 2,3 en 4 Hrl in de Nederlandse wetgeving.  
Om het begrip beter te begrijpen zal ik nu de geschiedenis van het begrip bestaand gebruik 
beschrijven, hoe dit in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd en de moeilijkheden die de 
wetgever kende en nog kent de bij de omzetting van deze lastige materie.  
Het bestaand gebruik kent door een aantal uitspraken en wetswijzigingen een roerige geschiedenis. 
Een onderscheid tussen bestaande en nieuwe activiteiten is al ingekapseld in de structuur van artikel 
6 Habitatrichtlijn (verder Hrl). Artikel 6 lid 2 Hrl betreft andere handelingen en reeds bestaande 
activiteiten die in het gebied worden ontplooid voor de inwerkingtreding van het Natura 2000 
programma. Artikel 6 leden 3 en 4 Hrl zien op nieuwe, toekomstige activiteiten plannen en projecten. 
Ook vallen hier activiteiten onder die al geruime tijd worden ontplooid en waarvoor iedere keer een 
periodieke toestemming is vereist. De wetgever wilde door het bestaand gebruik te introduceren, 
reeds gestarte projecten en andere handelingen niet onder een vergunningplicht brengen, omdat de 
natuurwaarden zich aan de hand van deze activiteiten ontwikkeld zouden hebben.38 In het 
kokkelvisserij arrest,39 uitgesproken in 2004 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie besloten 
dat activiteiten die sterk vergelijkbaar zijn met eerdere activiteiten gezien kunnen worden als project 
en daardoor onder het regime van de habitatrichtlijn vallen. Gevolg van deze uitspraak was dat een 
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 moest plaatsvinden. Voor 1 januari 2009 stond er in 
deze wet een uitzondering voor projecten en andere handelingen die overeenkomstig het 
beheerplan werden verricht. De achterliggende gedachte hierbij was dat het beheerplan moest 
zorgen voor het niet kunnen laten ontstaan van negatieve invloeden, zodat handelingen om die 
reden buiten de vergunningplicht kunnen vallen.40 Het probleem was echter dat deze beheerplannen 
nog niet waren vastgesteld. Bestaande projecten en andere handelingen vielen hierdoor gewoon 
onder de vergunningplicht van art. 19d Nbw 1998. 
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De Raad van State heeft op 7 februari 2007 in een advies gewezen op het gevaar van het niet 
voldoen aan artikel 6 lid 2 Hrl, omdat het onduidelijk zou zijn hoe lang de periode zonder document 
waar beheersmaatregelen in staan zal duren en daarmee veel minder vergaande 
overheidsbemoeienis (repressief toezicht) zal zijn in de desbetreffende gebieden dan het geval is 
onder het thans geldende vergunningregime van artikel 19d, eerste lid, Nbw98.41 
Dit probleem werd opgelost door een tijdelijke uitzondering. Vanaf 1 februari 2009 werd de 
vergunningplicht voor bestaande activiteiten opgeheven in de periode totdat het beheerplan 
onherroepelijk zou worden. Dit beheerplan moet, op grond van art. 19a Nbw 1998, binnen drie jaar 
na aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden vastgesteld. Na vaststelling van het beheerplan 
zou de uitzondering op de vergunningplicht voor bestaand gebruik komen te vervallen en zouden 
slechts de activiteiten opgenomen in het beheerplan niet vergunningplichtig zijn. De achterliggende 
gedachte was dat ieder bestaand gebruik per definitie in het beheerplan zou worden opgenomen. 
Voorts is van belang dat in 2009 de definitie van bestaand gebruik is gewijzigd. Sinds 1 februari 2009 
vallen alle handelingen die op 1 oktober 2005 werden verricht en sindsdien niet of niet in 
betekenende mate zijn gewijzigd.42 Met de wijziging is ‘en sedertdien niet of niet in betekenende 
mate’ gewijzigd naar ‘en sedertdien onafgebroken heeft plaatsgevonden’. Hiermee is de strekking 
van het bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet uitgebreid.  
Het kan door de wijziging ook gaan om een activiteit die niet het hele jaar door plaatsvindt maar 
bijvoorbeeld elk voor- en najaar of eenmaal in de vier jaar.  

Een wijziging in het gebruik van onbetekenende aard maakt niet dat de handeling niet langer 
kan worden aangemerkt als bestaand gebruik43 Het resultaat van deze wijziging was dat na de 
wijzigingswet van 2007 het bestaand gebruik tot het moment dat beheerplannen zijn vastgesteld niet 
vergunningplichtig was, waardoor tot het moment van vaststelling het bestaand gebruik doorgang 
kon vinden.44 In 2010 stelt het Hof in het arrest Stadt Papenburg45 dat de voortzetting van bestaand 
gebruik onder omstandigheden ook een project kan zijn, dus bestaand gebruik kan niet ‘blindelings’ 
buiten beschouwing worden gelaten. Wanneer een doorlopend project is vergund voor 10 juni 1994 
en sindsdien ongewijzigd is voortgezet en deze voortzetting als één project wordt gezien, is alleen 
artikel 6 lid 2 van toepassing op deze activiteit.46 De lidstaat mag, zo stelt Woldendorp, de sociaal-
economische gevolgen van een maatregel betrekken bij zijn keuze hoe de instandhoudings-
doelstellingen moeten worden beschermd.47 Het is aan de lidstaat hoe deze doelstellingen worden 
verwezenlijkt om aan artikel 6 lid 2 Hrl te voldoen.     

Met de uitspraak van het Hof van Justitie van 200448 en de wijziging van de 
Natuurbeschermingswet 1998 per 31 december 2011 is het bestaand gebruik duidelijk gedefinieerd. 
Er is sprake van bestaand gebruik als het gebruik op 31 maart 201049 bekend was of redelijkerwijs 
bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Het feitelijk gebruik mag niet verandert zijn in de 
periode 31 maart 2010 en nu. Ook mag het gebruik niet gewijzigd zijn ten opzichte van de verleende 
‘toestemming’ op het moment dat het van de aanwijzing als Natura 2000 gebied.50  
Daarnaast moet bij de voortzetting van bestaand gebruik gekeken worden naar of de activiteit een 
project is. Het nadeel van deze strenge lijn in de jurisprudentie is dat weinig situaties gezien kunnen 
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worden als bestaand gebruik. In het geval van recreatieve activiteiten zal het zal veelal gaan om 
nieuwe plannen en projecten. 
 

5.6 Is het mogelijk om bestaande activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat de instandhoudings-
doelstellingen niet gehaald worden te stoppen? 

 
Als instandhoudingsdoelstellingen in gevaar zijn, is er sprake van significante effecten op het 
beschermde gebied. Dit betekent dat als bestaande activiteiten nadelige effecten hebben op de 
beschermde natuurwaarden er sprake is van significantie en dus zowel onder artikel 6 lid 2 als lid 3 
en 4 Hrl niet is toegestaan. Een vraag welke mij interesseerde bij de bestudering van de relevante 
literatuur en wetsartikelen, was of een  bestaande activiteit niet kan worden verboden als deze zo 
ingrijpend is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet te behalen zijn door de activiteit. 

Een eerste gedachte zou kunnen zijn dat dit niet het geval is, omdat bij het opstellen van de 
instandhoudingsdoelstellingen rekening gehouden is met reeds bestaande activiteiten en is 
opgenomen in de gestelde doelen. Hierdoor is het een onderdeel geworden van deze doelen en 
minder relevant. In artikel 19c van de Natuurbeschermingswet 1998 staat dat het bevoegd gezag 
ervoor moet zorgen dat passende maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat 
bestaand gebruik de kwaliteit van het gebied verslechtert en dat door bestaand gebruik storende 
effecten kunnen optreden die de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen brengen. In lid 2 
onder c van artikel 19c Nbw 1998 staat de mogelijkheid om een wijziging of het stoppen van een 
activiteit af te dwingen. Het is ook naar mijn mening niet meer dan begrijpelijk dat een activiteit 
welke grote gevolgen heeft of kan hebben voor het gebied kan worden gestopt of aangepast. Dit is 
enkel niet mogelijk als de activiteit is opgenomen in een beheerplan. Hier geldt dat bij het ontwerpen 
en vaststellen van het beheerplan, de bestaande activiteiten zijn meegenomen in het plan, wat 
betekent dat de instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld zijn met inachtneming van alle bestaande 
activiteiten in het gebied. Deze activiteiten kunnen slechts worden aangepast of gestopt als er sprake 
is van een veranderde uitoefening is vergelijking met de situatie als toen het beheerplan werd 
geschreven en vastgesteld.51 
 Een uitzondering  op artikel 19c Nbw 1998 is artikel 19kd Nbw 1998, wat gaat over 
stikstofveroorzakende activiteiten. De achterliggende gedachte voor deze uitzondering is dat in veel 
Natura 2000-gebieden sprake is van een voor stikstof overbelaste situatie. De hoge 
stikstofconcentraties kunnen tot gevolg hebben dat planten- en diersoorten in hun voortbestaan 
worden bedreigd, wat in bijna alle gevallen zal leiden tot significant negatieve gevolgen.  
De ABRvS heeft in haar jurisprudentie52 geoordeeld dat iedere nieuwe bijdrage aan de 
stikstofdepositie significant en in beginsel ontoelaatbaar is. Dit zou tot gevolg hebben dat er een 
passende beoordeling moeten worden opgesteld waarin de effecten meer uitgebreid zouden moeten 
worden beschreven. Deze regeling is neergelegd in artikel 19kd Nbw 1998 e.v. Activiteiten die niet, of 
per saldo niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie, zouden doorgang moeten vinden.53 
Daarbij dient uiteraard vastgesteld te worden of sprake is van een toename van stikstofdepositie in 
vergelijking met de referentiedatum.54 In dit geval is dus via een specifieke regeling een mogelijkheid 
gegeven om alsnog activiteiten mogelijk te maken die bij een strikte toepassing van artikel 19c Nbw 
1998 niet mogelijk zouden zijn.  
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Daarmee zijn er zeker mogelijkheden voor het bevoegd gezag om te zorgen dat een activiteit de 
beschermde natuurwaarden en de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengt. 
 

5.6.1 Heeft het nut om een activiteit zijnde geen plan of project op te nemen in het beheerplan? 
 

Zoals ik al eerder aangaf is door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Kokkelvisserij arrest 
van 7 september 2004 gesteld dat een plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is 
voor het beheer van het gebied moet worden beschouwd als een plan of project dat significante 
gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied, wanneer de instandhoudingsdoelstellingen in 
gevaar dreigen te komen.55 Een van de eisen die in de Habitatrichtlijn en daardoor in artikel 19a Nbw 
1998 gesteld worden is het opstellen van een beheerplan. Dit plan is bij uitstek een plek waarin het 
bevoegd gezag een beleid kan uitwerken en daarmee een centrale, sturende en verbindende rol kan 
vervullen wat gericht is op het operationaliseren en realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen 
van de Natura 2000 gebieden. Dit doet het bevoegd gezag door in het beheerplan bijvoorbeeld een 
vergunningsstelsel te creëren waardoor in het gebied helemaal geen ruimtelijke ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden.56 De algemene lijn van artikel 6 Hrl houdt in dat als er toestemming voor een 
plan of project is verleend, de passende maatregelen ingevolge artikel 6 lid 2 Hrl moeten garanderen 
dat een Natura 2000-gebied geen schadelijke gevolgen ondervindt. Deze verplichting bestaat 
permanent, dus ook wanneer moet worden beslist over de toestemming voor een voornemen wat 
geen plan of project is. Anders dan artikel 6 lid 3 Hrl, bevat lid 2 geen specifieke regeling hoe in het 
kader van een dergelijke toestemmingsprocedure de gebiedsbescherming moet worden 
gerealiseerd. De bevoegde autoriteiten kunnen dus ook andere dan de in artikel 6 lid 3 Hrl genoemde 
maatregelen nemen om het beschermingsdoel te verwezenlijken, maar mogen evenwel in 
effectiviteit niet achterblijven.57 Om te zorgen dat een gebied een goede staat van instandhouding 
behoud is het aan te raden om ook voornemens die geen plan of project zijn op te nemen in een 
beheerplan. Een nadeel: het is niet eenvoudig om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de 
vraag of het voornemen in de toekomst kan worden uitgewerkt tot een plan of project of andere 
handeling.58 Dit is ook het tweede punt wat ik wil aanhalen. Een voornemen zal in de toekomst een 
uitwerking krijgen en daardoor een plan of project vormen. Als dit voornemen zo gedetailleerd 
mogelijk wordt opgenomen in het beheerplan is duidelijk dat in de toekomst een uitwerking komt 
van het voornemen. Vanuit juridisch perspectief is dit geen voordeel, omdat het plan of project wat 
voortkomt uit het voornemen alsnog moet worden goedgekeurd door het gevoegd gezag. Dan zal 
alsnog een toetsing moeten plaatsvinden op grond van het beheerplan en artikel 19 e.v. Nbw 1998 
om te beoordelen of maatregelen ter bescherming van het desbetreffende Natura 2000-gebied 
genomen moeten worden.  

Op 6 maart 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak 
gedaan waarin wordt uitgesproken dat art. 19e aanhef en onder a Nbw 1998, voorschrijft dat bij 
vergunningverlening voor een ‘andere handeling’ rekening dient te worden gehouden met de 
gevolgen die handelingen kunnen hebben op Natura 2000 gebieden. Anders dan in art. 19f lid 1 Nbw 
1998, wat betrekking heeft op de vergunningplicht voor projecten, is in art. 19e Nbw 1998 niet 
bepaald dat ook de gevolgen die de ‘andere handeling’ in combinatie met andere projecten of 
plannen kan hebben in ogenschouw moeten worden genomen.  
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Er is geen aanleiding art. 19e aanhef en onder a Nbw 1998 zo uit te leggen dat eveneens rekening 
moet worden gehouden met een dergelijke cumulatie.59 Het toetsingskader voor 
vergunningverlening voor ‘andere handelingen’ en ‘projecten’ verschilt op een aantal punten van de 
uitspraak van 6 maart 2013. Zo is geen ‘passende beoordeling’ van de gevolgen van een andere 
handeling vereist.60 Daarnaast is het ook niet noodzakelijk om naar cumulatie met gevolgen van 
andere projecten of ‘andere handelingen’ te kijken. Verder lijkt er anders omgegaan te worden met 
het verschil tussen mitigerende en compenserende maatregelen (zoals hierna nog wordt toegelicht). 
Evenmin zijn de ADC-criteria (geen alternatieven; dwingende redenen van groot openbaar belang; 
compensatie) van toepassing.61  

Hoe wordt er omgegaan met bestaande activiteiten die geen plan of project zijn? 
Door de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 worden reeds bestaande recreatieve 
activiteiten welke niet in het beheerplan zijn opgenomen vaak niet als project beschouwd, maar als 
andere handeling. Hierdoor is geen passende beoordeling vereist ingevolge artikel 6 lid 3 Hrl en kan 
dit gereguleerd worden via passende maatregelen op grond van artikel 6 lid 2 Hrl jo artikel 19d lid 3 
Nbw 1998. Uitzondering op  deze regel is dat jaarlijks terugkomende evenementen die een 
vergunning behoeven wel als project aangemerkt kunnen worden.62 Een beheerplan kan zodoende 
wel degelijk nuttig zijn als de activiteit geen plan of project is. Dit komt door de brede uitleg die het 
hof geeft aan deze begrippen, maar ook door de mogelijkheden die het beheerplan biedt als ook 
andere handelingen worden opgenomen. Zoals ik eerder stelde moeten er passende maatregelen 
genomen worden om verslechtering van het gebied te voorkomen. Het maakt in dit geval niet veel 
uit of een activiteit een plan, project of andere handeling is, omdat art 6 lid 2 Hrl niet geschonden 
mag worden, door zowel nieuwe als bestaande activiteiten.  

6 Wat zijn de gevolgen van Natura 2000 voor particulieren en ondernemers gevestigd in 
en om een aangewezen gebied bij het uitvoeren van recreatieve activiteiten?  

6.1 Particulieren 

6.1.1 Problematiek 
 
Het Natura 2000 programma kent zowel voor- als nadelen voor het gebruik van het gebied door 
particulieren. Het niet toestaan van activiteiten kan leiden tot een verbetering van natuurwaarden in 
een gebied, maar het gevolg van is mogelijk dat het gebied niet meer te gebruiken is als plek om te 
recreëren. In deze paragraaf  wil ik dieper ingaan op de consequenties die het Natura 2000 
programma heeft op toeristische activiteiten uitgevoerd door particuliere recreanten. Aan de hand 
van de theorie uit dit en vorige hoofdstukken zal ik een toetsingskader creëren wat de basis is van 
hoofdstuk 7. Met dit kader wil ik kijken of de onderzochte provincies de verplichtingen uit artikel 6 
Hrl in algemene zin, juist implementeren.  

In dit hoofdstuk heb ik onderscheid gemaakt tussen activiteiten die wel gezien kunnen 
worden als plan of project en activiteiten die niet als zodanig gezien kunnen worden. Ook zal ik 
aandacht besteden aan reeds bestaande activiteiten en kijken naar de mogelijke cumulatie van 
effecten en het  geografisch bereik van effecten voortvloeiend uit activiteiten die door particulieren 
worden ontplooid in een Natura 2000 gebied.   
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6.1.2 Zijn er consequenties voor de status van activiteiten welke geen plan of project zijn?  
(artikel 6 lid 2 Hrl) 

 
Het overgrote deel van de particulieren zal een Natura 2000 gebied willen gebruiken om te 
recreëren. Het eerste onderwerp wat ik wil bespreken is: wanneer kunnen recreatieve activiteiten in 
de jurisprudentie en literatuur gezien worden als plan of project en vallen daardoor onder artikel 6 
lid 3 Habitatrichtlijn? Ik zal ook dieper in gaan op dagrecreatie. 

Ondanks dat de begrippen plannen/projecten beiden ruim wordt uitgelegd, lijkt het er op dat 
erg weinig recreatieve activiteiten als zodanig aangemerkt kunnen worden. Daardoor is ook de 
vergunningplicht van artikel 19d lid 1 Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nbw 1998) jo. artikel 6 
lid 3 Habitatrichtlijn (verder Hrl) op deze activiteiten  niet van toepassing. De ruime uitleg gaat echter 
niet zo ver dat ook fietsen op een verhard pad door een Natura 2000 gebied moet worden gezien als 
een vergunningplichtige activiteit in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl, zo blijkt uit een brief van de Minister 
van LNV uit 2007.63  
Volgens de Handleiding van de Europese Commissie is art. 6 lid 2 Hrl een vangnetbepaling die 
betrekking heeft op bestaande activiteiten. 64 Dat wil zeggen: alle activiteiten die niet als plan of 
project in de zin van lid 3 en waarvoor geen afzonderlijke overheidstoestemming is vereist.65  
 Om te spreken van een project moet er volgens de Afdeling gekeken worden naar de 
werkelijke fysieke ingreep in de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan:  de uitvoering van 
bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken om te spreken van een 
project.66  In deze uitspraak werd de vraag gesteld of eenmaal per dag in de zomer een tocht met een 
bus langs de kust gezien kan worden als een project. De Afdeling ging hier niet in mee en oordeelde 
dat het hier ging om een andere handeling. Niet alleen door de mens veroorzaakte aantastingen en 
verstoringen moeten voor de uitvoering van artikel 6 lid 2 Hrl worden vermeden. Ook moeten er 
maatregelen genomen worden om te voorkomen dat natuurlijke ontwikkelingen de staat van 
instandhouding van de soorten en natuurlijke habitats in de SBZ’s  kunnen verslechteren.67 
De uitspraak laat zien dat dagrecreatie lastig te definiëren is. In de praktijk worden verschillende 
betekenissen gegeven aan het begrip. Zo wordt dagrecreatie in het beheerplan voor de Veluwe 
geformuleerd als: niet georganiseerde en op eigen initiatief gedane activiteiten, waardoor zowel 
nieuwe als reeds bestaande activiteiten hieronder vallen. Ook in jurisprudentie is het vaak niet 
geheel duidelijk hoe omgegaan moet worden met deze categorie activiteiten. Vaak zal het gaan om 
tijdelijke activiteiten en de mate van verstoring zal per dag verschillen.  
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak over het rijden met 
kite buggy’s in een Natura 2000 gebied geoordeeld dat dit vergunningplichtig zou kunnen zijn en 
daardoor als ‘andere handeling’ zou kunnen worden gezien. De Raad stelt dat indien sprake was van 
een project of andere handeling die - gelet op de instandhoudingsdoelstellingen - de kwaliteit van 
natuurlijke habitats en habitats van soorten in een op grond van artikel 10a Nbw 1998 aangewezen 
gebied zouden kunnen verslechteren of een verstorend effect zouden kunnen hebben op de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen.68 Of dat het geval is en of in voorkomend geval vergunning al 
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dan niet zal kunnen worden verleend, kan niet op voorhand in het beheerplan worden vastgesteld, 
maar zal van geval tot geval dienen te worden bepaald. 69 

Naar mijn mening kan dagrecreatie niet gezien worden als project. Dit kan worden 
onderbouwd met de eerder genoemde uitspraak, waarin de Afdeling aangeeft dat ‘het rijden met 
een kite buggy’ gezien kan worden als een vergunningplichtige activiteit in het beheerplan, waardoor 
het mogelijk gezien kan worden als andere handeling in de zin van artikel 6 lid 2 Hrl jo. artikel 19d  
lid 2 Natuurbeschermingswet 1998.70 Er is immers geen sprake is van een fysieke ingreep in het 
landschap. Dat een activiteit mogelijk wel significante effecten veroorzaakt betekent niet 
automatisch dat er ook sprake is van een plan of project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl. Het 
voorkomen van significantie is niet enkel voorbehouden aan plannen en projecten in de zin van 
artikel 6 lid 3 Hrl. Ook voor artikel 6 lid 2 Hrl is dit van groot belang, omdat ook andere handelingen 
geen verslechteringen en verstorende effecten mogen opleveren in de speciale beschermingszone’s. 
De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor een artikel waar geen duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen plannen/projecten en andere handelingen. Een vergunningvereiste is er ongeacht de 
status van de activiteit, alleen is een passende beoordeling geen vereiste voor ‘andere handelingen’. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat door opname van de activiteit in een beheerplan er ingevolge 
artikel 19d lid 2 Nbw 1998 geen vergunning ex. artikel 6 lid 3 Hrl vereist is voor de uitoefening.  
Hierbij is enige nuance belangrijk. De vrijstelling van de vergunningplicht in artikel 19d lid 2 Hrl is 
enkel mogelijk, als bij het opstellen van het beheerplan op grond van objectieve gegevens en bij 
gebruik van de best beschikbare wetenschappelijke kennis is gebleken dat de activiteiten de 
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.71 Het aanduiden van de activiteit als andere 
handeling is daarmee onoverkomelijk, omdat anders een activiteit, vallend onder dagrecreatie 
zonder fysieke ingreep ook als project kan worden aangeduid. De huidige jurisprudentielijn van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie omtrent de invulling van het begrip “project” zal dan niet meer 
kloppen. Hierbij is wederom enige nuancering vereist, omdat een activiteit alsnog als project 
aangemerkt kan worden als het gaat om een jaarlijks terugkerende activiteit.72 De Afdeling lijkt in de 
latere uitspraak omtrent het rijden met een bus over het strand geen aandacht te besteden aan deze 
overweging uit het kokkelvisserijarrest. Mij lijkt, dat mochten er significante gevolgen zijn, deze 
activiteit door het terugkerende karakter moet worden gezien als project en daarmee 
vergunningplichtig in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl jo artikel 19d Nbw 1998. Het gevolg zou zijn dat de 
rechtspraak van de Afdeling niet in lijn zou lopen met de jurisprudentie van het Hof van Justitie.  
Er zijn dus wel degelijk consequenties voor activiteiten welke niet zijn aan te merken als plan of 
project. Dit geldt met name voor dagrecreatie, waarvoor het onduidelijk is welke status dit heeft en 
of een vergunning vereist is op grond van de artikel 6 lid 3 Hrl Jo. artikel 19d Nbw 1998. Er zal per 
activiteit bekeken moeten worden naar de status en of er een vergunning vereist is. (art 6 lid 3 Hrl) 
Als de activiteit significante effecten veroorzaakt in het gebied moet een passende beoordeling 
gemaakt worden voordat deze mag worden uitgevoerd.  
Op de interessante vraag of er ook bij passende maatregelen uit artikel 6 lid 2 Hrl geen 
wetenschappelijke twijfel mag bestaan over eventuele significante gevolgen voor een gebied door 
een bepaalde activiteit zal ik ingaan in paragraaf 6.2.2 van deze scriptie.   
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6.1.2.1 Bestaande activiteiten welke geen plan of project zijn  
 

Een lastige, maar interessante vraag is hoe er omgegaan moet worden met reeds bestaande 
recreatieve activiteiten welke geen plan of project zijn. De Europese Commissie noemt in haar 
handleiding73 bestaande recreatie als voorbeelden van bestaand gebruik.74 (het begrip bestaand 
gebruik  staat voor activiteiten welke sterk vergelijkbaar met eerdere projecten, maar in wezen 
nieuwe projecten zijn.)  

In Nederland speelt het beheerplan bij deze categorie activiteiten een belangrijke rol. In de 
intentieverklaring beheerplannen Natura 2000 is afgesproken om bestaand gebruik zo veel mogelijk 
op te nemen en te toetsen.75 Activiteiten, zowel nieuwe als bestaande kunnen niet zomaar 
opgenomen worden in het beheerplan. Daarvoor moet onderzoek gedaan worden naar ongewenste 
gevolgen van de activiteit voor het Natura 2000 gebied.76 Als een activiteit kan leiden tot significantie 
moeten er natuurbeheersmaatregelen en mogelijk ook mitigerende maatregelen worden 
opgenomen in het beheerplan.77 In een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
tussen de Commissie en Spanje citeert Woldendorp het Hof in de noot: het opnemen van bestaand 
gebruik in het beheerplan zal helpen om instandhoudingsdoelstellingen te realiseren, maar 
activiteiten die volgens het beheerplan zijn toegestaan en toch achteraf in uitzonderlijke gevallen 
significante gevolgen kunnen veroorzaken. In die gevallen moet altijd kunnen worden ingegrepen.78 
Woldendorp concludeert hieruit dat het Hof niet aanvaardt dat bestaand gebruik, wat valt onder 
artikel 6 lid 2 Hrl, uit te sluiten van de toepasselijkheid van artikel 6 lid 2 Hrl.79 Om in uitzonderlijke 
gevallen te voorkomen dat er sprake is van verslechtering van de beschermde natuurwaarden door 
bestaande activiteiten, is het in Nederland op grond van artikel 20 en artikel 21 lid 4 Nbw 1998 
mogelijk dat maatregelen worden getroffen ter bescherming van de natuurwaarden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld toegangsverboden worden afgekondigd door het bevoegd gezag, welke de eigenaar en 
daarmee ook de gebruiker (recreant of ondernemer) van het gebied moeten opvolgen.80   

Consequenties voor particulieren zijn er daarmee wel degelijk. Ook als de activiteit niet kan 
worden aangemerkt als plan of project mag een activiteit niet zorgen voor significante effecten op de 
beschermde natuurwaarden van een gebied. Op grond van artikel 6 lid 2 Hrl jo artikel 19c lid 1 Nbw 
1998 mogen ook bestaande activiteiten niet leiden tot een aantasting of verslechtering van de 
natuurwaarden waar het gebied voor is aangewezen. Lidstaten zijn bij een dreigende verslechtering 
verplicht zijn om passende maatregelen te treffen die dit voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door in 
het beheerplan een vergunningplicht op te nemen of zonering toe te passen om alleen bepaalde 
activiteiten toe te staan op plaatsen waar dit verantwoord is. Dit betekent dat een particulier welke 
al geruime tijd gebruik maakt van het gebied om activiteiten te ontplooien geen gebruik meer mag 
maken van het gebied. 
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6.1.3 Zijn er consequenties voor de status van activiteiten welke wel een plan of project zijn? 
(artikel 6 lid 3 Hrl) 

 
In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan recreatieve activiteiten van particulieren die wel gezien 
kunnen worden als plan en project. Daarbij zal ik in tegenstelling tot eerdere hoofdstukken 
tegelijkertijd ingaan op nieuwe en reeds bestaande activiteiten.  

Veel recreatieve activiteiten die op het oog niet als project betiteld kunnen worden, zouden 
bij nadere bestudering alsnog onder dit begrip kunnen vallen. Zo zijn er situaties denkbaar dat een 
activiteit door het jaarlijks terugkerend karakter alsnog als project wordt aangemerkt, zoals in de 
kokkelvisserij uitspraak. Men zou ook kunnen denken aan het gebruik van een rivier voor 
kanotochten, stromend door een Natura 2000. Door het jaarlijks terugkerende en vergelijkbare 
karakter zou dit mogelijk als project kunnen worden aangemerkt. Mij lijkt dat het begrip niet zo 
breed uitgelegd mag worden dat fietsen op een verhard pad door een Natura 2000 gebied als project 
is aan te merken. Zowel in de jurisprudentie van het Europees hof van Justitie als de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State is hier nog geen duidelijkheid over gegeven. Er zal bij de 
beoordeling per activiteit bekeken moeten worden of deze valt onder artikel 6 lid 2 dan wel onder 
artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat een beoordeling op grond van 
artikel 6 lid 3 Hrl is uitgesloten voor alle activiteiten welke niet uitgelegd kunnen worden als werken 
of ingrepen die de materiële toestand van een plaats veranderen.81  

Artikel 6 lid 3 Hrl bestaat uit twee delen. Een beoordelingsfase (eerste zin) en een 
besluitvormingsfase door de bevoegde nationale instanties(tweede zin).82  
Ik wil een onderscheid maken tussen nieuwe activiteiten en reeds bestaande activiteiten, waarbij 
zoals ik al eerder noemde voor nieuwe activiteiten vallend onder het begrip “project” een 
vergunningsplicht geldt (Nbw 1998 vergunning). De gehele procedure van artikel 6 lid 3 en 4 Hrl zal ik 
niet nogmaals herhalen, maar een interessant onderdeel van deze toetsing is de toepassing van 
artikel 6 lid 4 Hrl en met name de vraag of er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar 
belang bij recreatieve activiteiten van particulieren. Jurisprudentie op het gebied van 
vergunningverlening aan particulieren voor recreatieve activiteiten in Natura 2000 gebieden is 
schaars. Veel van dit soort activiteiten kunnen niet gezien worden als een project in de zin van artikel 
6 lid 3 Hrl en daarmee is de uitzondering van artikel 6 lid 4 Hrl niet van toepassing.  
Kan dan wellicht voor particuliere activiteiten welke wel als project gezien kunnen worden, de 
algemeen geldende jurisprudentielijn uit paragraaf 5.4 gebruikt worden? Kijkend naar de criteria die 
het Hof van Justitie van de Europese Unie gebruikt om dwingende redenen van groot openbaar 
belang aan te nemen, lijkt het antwoord nee. Er zullen weinig door particulieren uitgevoerde 
recreatieve activiteiten, getypeerd kunnen worden als noodzakelijk en algemeen. Daarmee is deze 
lijn niet erg bruikbaar voor deze activiteiten en zal ik de uitzondering uit artikel 6 lid 4 Hrl niet hier 
bespreken, maar in het hoofdstuk over activiteiten uitgevoerd door ondernemers. 

Consequenties voor particulieren zijn er wel degelijk, waarbij vooral gedacht moet worden 
aan de problemen omtrent de vraag of er een vergunning vereist is. Een aantal activiteiten welke op 
het eerste gezicht niet aangemerkt kunnen worden als project, zouden bij nader inzien toch deze 
status kunnen hebben. Particulieren zullen per activiteit moeten bekijken of het gaat om een 
plan/project of andere handeling alvorens zij de activiteit kunnen uitvoeren. Als een activiteit als 
project wordt aangemerkt is het gevolg hiervan dat wetenschappelijke zekerheid verkregen moet 
worden voor activiteiten welke geen nadelige gevolgen hebben voor het gebied. Mijns inziens 
betekent dit erg veel voor particulieren en zie hier dan ook een taak voor het bevoegd gezag om 
duidelijk te communiceren welke activiteiten (zowel nieuwe als bestaande) wel en welke niet als 
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project kunnen worden aangemerkt en of er een vergunningsplicht is. Aan de andere kant kan het 
bevoegd gezag ook kiezen voor een spreiding van activiteiten in het gebied, waardoor op bepaalde 
plekken activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden. 

 

6.1.4 Concluderende opmerkingen, consequenties particulieren 
 
Door de aanwijzing van een gebied als Natura 2000 gebied zijn er consequenties, wat niet meteen 
betekent dat deze enkel negatief zijn. Dit hangt mede af van de status van een activiteit. Gaat het om 
een activiteit in de zin van artikel 6 lid 2 Hrl (niet zijnde een plan of project) of een activiteit in de zin 
van artikel 6 lid 3 Hrl (wel zijnde een plan of project). Het begrip ‘project’ wordt ruim ingevuld door 
het Europees Hof, waardoor veel activiteiten hieronder lijken te vallen. Daarnaast bestaat de uit de 
jurisprudentie voortvloeiende eis dat er een verandering in de omgeving plaats moet vinden.  
Het gevolg is dat een activiteit als project moet worden gezien en daarmee een toestemming van het 
bevoegd gezag vereist is voor de uitoefening. Hierbij maakt het niet uit of het nu gaat om een 
aantasting/verstoring door een nieuwe dan wel een bestaande activiteit of een natuurlijke 
ontwikkeling.83 De verplichting van artikel 6 lid 2 Hrl blijft immers bestaan, ook als een activiteit in 
een beheerplan is opgenomen en in beginsel is vrijgesteld van het vergunningregime. Het bevoegd 
gezag zal in het beheerplan ook maatregelen moeten opnemen om te voorkomen dat activiteiten 
nadelig zijn voor de beschermde natuurwaarden, zoals bijvoorbeeld zonering van belastende 
handelingen. In veel gevallen zal het bij particuliere activiteiten gaan om dagrecreatie, waarvan de 
status, zoals uit dit onderzoek naar voren komt nog niet geheel duidelijk. De meest recente lijn in de 
jurisprudentie is dat wanneer er sprake is van dagrecreatie met werkelijk fysieke gevolgen voor het 
gebied, de activiteit valt onder plannen en projecten. Dit geldt mogelijk ook voor vergelijkbare en 
jaarlijks terugkerende dagrecreatie zoals genoemd in het Kokkelvisserijarrest van het Hof van Justitie. 
Als er geen sprake is van fysieke gevolgen of veelvuldig terugkerende activiteiten lijkt de Afdeling te 
concluderen dat deze activiteiten vallen onder het begrip ‘andere handelingen’. Het bevoegd gezag 
zal moeten zorgen voor een goede voorlichting omtrent de verschillende activiteiten en hoe zij 
omgaan met bijvoorbeeld dagrecreatie. 
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6.2 Ondernemers 

6.2.1 Algemeen  

Net als in de voorgaande paragraaf wil ik beginnen met het beschrijven van de problematiek, waarna 
ik zal ingaan op de consequenties voor ondernemers van het Natura 2000 programma. Hierbij wil ik 
het onderscheid maken tussen activiteiten die niet vallen onder plannen of projecten en activiteiten 
die wel als zodanig gezien kunnen worden. Daarbij is interessant hoe er omgegaan moet worden met 
activiteiten die niet gezien kunnen worden als plan of project en hoe er naar bestaande activiteiten 
van ondernemers die in het gebied gevestigd zijn wordt gekeken.  
 

6.2.2 Zijn er consequenties voor de status van activiteiten welke geen plan of project zijn?  
 
Alhoewel bij het instellen van het EHS de maatstaf was dat voor zowel de recreatieondernemer als 
voor ‘het gebied’ een win-win situatie zou ontstaan84, is een veelgehoorde klacht van ondernemers 
dat het Natura 2000 programma zorgt voor onnodige regels en het onmogelijk maakt om activiteiten 
uit te voeren in het gebied. Gaat dit wel zo ver of wordt er overdreven op dit punt?  
Nadat ik in hoofdstuk 5 uitvoerig ingegaan ben op de theorie omtrent de vraag wanneer een 
activiteit onder artikel 6 lid 2 of lid 3 Hrl valt, wil ik dat hier nu niet nogmaals geheel bespreken.  
Het belangrijkste punt is: een activiteit kan pas worden aangemerkt als project in de zin van  
artikel 6 lid 3 Hrl wanneer deze een werkelijke fysieke verandering teweeg brengt in het gebied en er 
sprake is van significante effecten.85 Daarnaast kan een activiteit als project aangemerkt worden als 
er sprake is van een terugkerende activiteit. De mate van verandering in een gebied hangt af van de 
activiteit, maar ook van de specificaties van het gebied. Het zal per gebied verschillen of een activiteit 
nadelige gevolgen heeft voor de beschermde natuurwaarden en hoe dit kan worden voorkomen.  
De consequenties van het Natura 2000 netwerk voor ondernemers in de recreatiesector zijn wellicht 
groter omdat het bij ondernemers zal gaan om activiteiten welke een ondernemer doet in een 
gebied ter uitvoering van zijn bedrijf. Negatieve consequenties kunnen betekenen dat de 
bedrijfsvoering moet worden aangepast of in het slechtste geval, niet meer uit te voeren is.  

In de Habitatrichtlijn wordt geen onderscheidt gemaakt tussen het uitvoeren van activiteiten 
als particulier, dan wel als ondernemer. Artikel 6 lid 2 Hrl verplicht lidstaten passende maatregelen te 
nemen om te zorgen dat de kwaliteit van het beschermde gebied niet verslechterd.  
De verplichting is permanent van toepassing en geldt voor eenieder.86 Het artikel gaat over nieuwe 
activiteiten die niet gezien kunnen worden als plan of project, maar als andere handeling en reeds 
bestaande activiteiten. Voor nieuwe activiteiten betekent dit dat er altijd bekeken moet worden of er 
sprake is van een andere handeling en geen project, waarbij het aan de aard van de activiteit ligt of 
er sprake is van een project dan wel andere handeling. Een voorbeeld van een activiteit en tevens 
een van de weinige activiteiten die ik ben tegengekomen in mijn onderzoek naar nieuwe activiteiten 
welke niet als project zijn aan te merken, is de al eerder genoemde excursie over het strand met een 
bus. Een andere activiteit welke mogelijk niet als plan of project gezien kan worden is het aanbieden 
van surflessen op een strand zonder permanente huisvesting op het strand. De activiteit zou enkel als 
project aangemerkt kunnen worden door de frequentie en het terugkerende karakter van de 
activiteit.  
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Uiteraard kunnen ook ondernemers dagrecreatie faciliteren in Natura 2000 gebieden en 
daarmee een vergelijkbaar probleem krijgen als particulieren. Voor de gehele redenering over 
dagrecreatie verwijs ik naar paragraaf 6.1.2, waarin ik uitvoerig ben ingegaan op dit begrip.    
Mocht er echter sprake zijn van significante effecten, dan betekent dit niet dat er meteen gesproken 
moet worden van een project. Significantie is niet enkel voorbehouden aan artikel 6 lid 3 Hrl.  
Ook voor activiteiten niet zijnde plannen/projecten is dit van groot belang, omdat er geen 
verslechteringen en verstorende effecten mogen optreden in de speciale beschermingszones. 

Een andere belangrijke vraag voor de toepassing van artikel 6 lid 2 Hrl is, of er geen 
wetenschappelijk twijfel mag bestaan bij passende maatregelen in het kader van activiteiten niet 
zijnde projecten en reeds bestaande activiteiten?  
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft over artikel 6 lid 3 Hrl in de arresten Solvay e.a tegen 
België en Commissie tegen Spanje87 gesteld, dat om te kunnen concluderen dat blijvende schadelijke 
gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van een gebied niet voorkomt, er in de passende 
beoordeling van artikel 6 lid 3 Hrl wetenschappelijk gezien geen twijfel meer mag bestaan.88  
In tegenstelling tot wat er in artikel 6 lid 3 Hrl staat en het Hof van Justitie hierover stelt, is geen 
duidelijkheid over het niet mogen bestaan van wetenschappelijke twijfel in artikel 6 lid 2 Hrl.  
Lid 2 van artikel 6 stelt dat andere handelingen niet tot gevolg mogen hebben dat habitats 
verslechteren of er storende factoren optreden, waarbij elke verzwakking van de factoren, 
noodzakelijk voor de instandhouding van de habitats op lange termijn moet worden gezien als een 
verslechtering.89 Artikel 6 lid 2 Hrl legt daarmee, anders dan lid 3 wat een absolute verplichting 
inhoudt, een algemene beschermingsverplichting op aan lidstaten met de verplichting dat 
verslechteringen of verstoringen voorkomen moeten worden (welke laatste) gelet op de 
doelstellingen van die richtlijn significante gevolgen zouden kunnen hebben.90 Veranderingen 
moeten worden afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, die immers de 
reden zijn dat een gebied als speciale beschermingszone (SBZ) is aangewezen. De passende 
maatregelen die genomen worden hoeven daarmee niet elke wetenschappelijke twijfel uit te sluiten, 
maar moeten effectief zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te halen. Daarom is het criterium 
van het niet mogen bestaan van wetenschappelijke twijfel niet bruikbaar bij passende maatregelen in 
de zin van artikel 6 lid 2 Hrl (anderen handelingen).91  

Er zijn dus wel degelijk consequenties voor ondernemers die activiteiten willen ontplooien in 
een Natura 2000 gebied. Door de brede uitleg door het Hof van Justitie van het begrip project, 
waarbij ook activiteiten die veelvuldig op eenzelfde wijze in het gebied worden ontplooid gezien 
kunnen worden als project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl, moet per geval bekeken worden of er 
sprake is van een project, dan wel andere handeling. Het is echter niet zo dat alle activiteiten zomaar 
als project aangemerkt kunnen worden. Dagrecreatie kan bijvoorbeeld niet aangemerkt worden als 
project, vanwege de beperkte fysieke inbreuk en de geringe duur van de verstoring. Dit heeft voor 
ondernemers het voordeel dat zij geen vergunning op basis van artikel 6 lid 3 Hrl (in Nederland 
artikel 19d Nbw 1998) hoeven aan te vragen. Als het beheerplan van het gebied daarin voorziet is 
uiteraard wel toestemming vereist op basis van dit beheerplan. De ondernemer is daarmee niet 
gevrijwaard van de plicht om uit te zoeken of een toestemming vereist is voordat een activiteit mag 
worden uitgevoerd. Als er op basis van een beheerplan een toestemming vereist is, dan kan het 
bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de toestemming. Hierbij kan gedacht worden aan het 
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aanpassen van een activiteit of het verplaatsen naar een gebied waar geen negatieve gevolgen zijn 
voor de beschermde natuurwaarden en de instandhoudigsdoelstellingen niet in gevaar kunnen 
komen. 

 

6.2.2.1 Bestaand gebruik 
 

Een ander punt zijn reeds bestaande activiteiten die als andere handeling worden gezien, maar op 
grond van het beheerplan als vergunningplichtig worden aangemerkt door het bevoegd gezag.  

Vóór het kokkelvisserijarrest was de gedachte in de Nederlandse rechtspraktijk dat voor 
reeds bestaande activiteiten geen passende beoordeling gedaan hoefde te worden. Alleen als 
achteraf zou blijken dat de activiteit significante gevolgen zou hebben voor de beschermde 
natuurwaarden zou er een passende beoordeling gemaakt moeten worden.  
Met het uitspreken van het kokkelvisserijarrest door het toenmalige Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap (nu HvJEU) is dit verandert, waardoor ook activiteiten uitgevoerd door 
(recreatie)ondernemers in een beschermd gebied geen significante gevolgen mogen hebben voor het 
gebied. 92 Hierbij is van belang of het gaat om een project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl of een 
activiteit die valt onder artikel 6 lid 2 Hrl. Elke vorm van verslechtering of storende factoren in de 
sbz’s is verboden. De lidstaat is verantwoordelijk voor de naleving door middel van het nemen van 
passende maatregelen. Tijdens mijn onderzoek naar de werking van artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn viel 
op dat veelal het argument wordt gebruikt dat de activiteit opgenomen moet worden in het 
beheerplan en wanneer blijkt dat er nadelige gevolgen zijn voor het gebied, er passende maatregelen 
genomen moeten worden om verstoring te voorkomen. Dit is mijns inziens niet geheel de juiste weg. 
Er zullen voordat een activiteit kan worden opgenomen in het beheerplan eerst een aantal stappen 
moeten worden gezet. Waaronder een onderzoek naar alle mogelijke vormen van verstoringen in het 
gebied en de aard en locatie van de activiteit.93  
Op 16 december 2009 heeft de Afdeling gesteld dat voor een bestaande activiteit welke kan worden 
gezien als andere handeling ingevolge artikel 19d lid 1 Nbw 1998 een vergunning vereist is als de 
instandhoudingsdoelstellingen of de kwaliteit van gebied en soorten kunnen verslechteren.94  
Het bevoegd gezag kan op deze manier verslechteringen of aantastingen voorkomen.  
Een consequentie is wel dat de ondernemer mogelijk zijn bedrijfsvoering zou moeten aanpassen.  
Of de door hem uitgevoerde activiteit nu een project of andere handeling is; het bevoegd gezag kan 
voorwaarden verbinden aan de uitvoering van de activiteiten of verbieden. Zo kan besloten worden 
tot het opnemen van een activiteit in het beheerplan, wat duidelijkheid geeft aan de ondernemer  
over de wijze waarop hij zijn bedrijf uitoefent.  
 

6.2.3 Zijn er consequenties voor de status van activiteiten welke wel een plan of project zijn? 
 
In deze paragraaf wil ik kijken naar de consequenties van het Natura 2000 programma voor de 
recreatieondernemer die voornemens is een plan of project uit te voeren of al uitvoert.  
Graag wil ik een verdeling maken tussen de consequenties voor nieuwe plannen/projecten en 
bestaande activiteiten in het gebied. Omwille van de duidelijkheid zal ik bestaand gebruik in 
paragraaf 6.2.3.1 bespreken. 

Artikel 6 lid 3 Hrl geldt voor alle activiteiten die vallen onder het begrip project, dus wanneer 
er sprake is van een fysieke verandering in het Natura 2000 gebied of dit door de frequentie als 
project aangemerkt kan worden. Blijkens het wetsvoorstel wijziging Natuurbeschermingswet 1998 
gaat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) er vanuit dat alle activiteiten, ook 
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bestaande, onder een door artikel 6 lid 3 Hrl vereiste toestemming vallen. Ook als niet kan worden 
uitgesloten dat de activiteit significante gevolgen oplevert, is een vergunning vereist.95 In de vorige 
paragraaf merkte ik al op dat door de ruime uitleg niet altijd makkelijk te beoordelen valt of een 
(recreatieve) activiteit, uitgevoerd door een ondernemer gezien kan worden als project. Naast het 
criterium van fysieke verandering van de omgeving kunnen veelvuldig terugkerende activiteiten ook 
gezien worden als project, waarop dagrecreatie een uitzondering is.96 Als een activiteit is aangemerkt 
als project, moet een passende beoordeling (19f Nbw 1998) gemaakt worden om te bekijken of 
beschermde natuurwaarden worden aangetast. Ook elke voorgenomen activiteit in of nabij een 
Natura 2000 gebied zal getoetst worden op significante gevolgen voor het gebied, wat geldt voor 
zowel nieuwe als bestaande activiteiten.97  
In Nederland is deze toetsing geïmplementeerd in artikel 19 Nbw 1998 e.v. waarbij toestemming 
slechts mag worden verleend wanneer met redelijke wetenschappelijke zekerheid te zeggen is dat 
het plan of project de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten. Artikel 6 Lid 3 Hrl heeft enkel 
betrekking op (nieuwe) activiteiten die als project kunnen worden aangemerkt.   
Een groot nadeel voor ondernemers is dat de kosten die gemaakt moeten worden om met 
wetenschappelijke zekerheid te stellen dat een activiteit geen significantie veroorzaakt hoog zijn en 
voor rekening van de ondernemer komt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oostenrijk en het 
Verenigd Koninkrijk .98 Een Natuurbeschermingswet 1998 vergunning kan enkel verleend worden 
door het bevoegd gezag als zeker is dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden 
aangetast. Het wetenschappelijk aantonen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de 
instandhoudingsdoelstellingen kost veel geld, waarbij de ondernemer geen zekerheid heeft dat het 
project wordt goedgekeurd. Dit leidt tot onzekerheid bij de ondernemer over de voorgenomen 
activiteit. 

Blijkt uit de passende beoordeling dat door een project de instandhoudingsdoelstellingen 
mogelijk niet gehaald worden, dan moet de ADC toets worden uitgevoerd. Daarbij moet eerst 
gekeken worden naar alternatieven (artikel 19g Nbw 1998) voor de verstorende activiteit.  
Dit zou kunnen betekenen dat een activiteit niet meer op een bepaalde plaats mag worden 
uitgevoerd of dat het op een andere manier moet worden uitgevoerd om te voorkomen dat er een 
verstoring of aantasting van het gebied plaatsvindt. Daarbij moet het wel om een reëel alternatief 
gaan, waarbij onevenredig kostbare alternatieven geen optie zijn.99 Zeker in het geval van recreatie, 
kan het alternatief voor een activiteit een locatie opleveren die minder aantrekkelijk is voor 
potentiële klanten dan de beoogde locatie. Als er geen alternatieven zijn voor de activiteit, kan de 
activiteit alsnog worden goedgekeurd als er dwingende redenen van openbaar belang zijn die het 
project rechtvaardigen.(artikel 19g Nbw 1998) Of een dwingende reden aanwezig is bij de uitvoering 
van een project is niet op voorhand te stellen. Er zal van geval tot geval bekeken moeten worden of 
deze aanwezig is. In de jurisprudentie worden argumenten van maatschappelijk en sociaal-
economische aard gezien als dwingende redenen van openbaar belang. Daarnaast ook argumenten 
die verband houden met de menselijke gezondheid of de openbare veiligheid en voor het milieu 
wezenlijke gunstige effecten hebben.100 In de rechtspraak is gesteld dat regionale werkgelegenheid 
ook als een dwingende reden kan worden gezien.101 Zoals ik in de vorige paragraaf aangegeven heb, 
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is er door het Hof van Justitie geoordeeld dat het bouwen van een weg naar een particuliere 
onderneming niet gezien kan worden als dwingende reden.102 Activiteiten die van belang zijn voor de 
lokale economie, zoals bijvoorbeeld mijnbouwactiviteiten, kunnen volgens het Europese Hof van 
Justitie wel vallen onder dwingende redenen van groot openbaar belang.103 Veel recreatieve 
activiteiten uitgevoerd door ondernemers zullen net als recreatieve activiteiten van particulieren niet 
gezien kunnen worden als dwingende reden en komen. Vaak zal het gaan om activiteiten van private 
ondernemingen welke niet van groot belang zijn voor de lokale economie.    

De uiteindelijke afweging of de aangevoerde belangen werkelijk groter zijn dan het behoud 
van de speciale beschermingszone wordt gemaakt door het bevoegd gezag, waar een bepaalde 
afwegingsruimte gelaten wordt. 104 De afweging zal voor bestuursorganen niet eenvoudig zijn. Er 
moet gekozen worden tussen economische ontwikkeling (waaraan verdient kan worden) en 
natuurbescherming.  Als het bevoegd gezag kiest voor economische ontwikkeling, dan moet blijkens 
artikel 6 lid 4 Hrl jo artikel 19h Nbw 1998 de ecologische functie van het desbetreffende gebied 
worden gecompenseerd.105 Zeer recent heeft Advocaat Generaal Sharpston (verder AG Sharpston) 
van het Hof van Justitie aangegeven wanneer iets als compenserende maatregel in de zin van artikel 
6 lid 4 Hrl kan worden aangemerkt. Volgens AG Sharpston kan dit alleen op voorwaarde dat de 
maatregelen specifiek verband houden met het betrokken project en anders in het kader van het 
door artikel 6, lid 1 of 2, voorgeschreven reguliere beheer van het gebied niet zou zijn gerealiseerd.106 
Het Hof heeft hierna in het uiteindelijke arrest, in navolging van AG Sharpston geconcludeerd, dat er 
sprake is van compensatie. De voorziene maatregelen strekken er immers niet toe de significante 
gevolgen die uit het project voortvloeien te voorkomen of te verminderen (‘mitigeren’), maar beogen 
deze gevolgen nadien te compenseren (‘weg te nemen’)”; Het moet dus bij mitigatie gaan om 
voorkomen van aantasting van de natuurlijke kenmerken en niet zoals bij compensatie om 
wegnemen  van nadelige gevolgen.107 Verder stelt het Hof  dat men moet zien te vermijden dat de 
nuttige werking van de in artikel 6 van de habitatrichtlijn genoemde beschermingsmaatregelen, dat 
de bevoegde nationale instantie via zogenoemde ‘mitigerende’ maatregelen - die in werkelijkheid 
compenserende maatregelen zijn - de in dit artikel vastgelegde specifieke procedures ontwijkt door 
krachtens lid 3 van artikel 6 projecten toe te staan die de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied aantasten. 108 Bij verstoring van natuurlijke kenmerken van een Natura 2000 gebied waarbij 
compenserende maatregelen in het kader van een project genomen worden, is er ook sprake van 
een aantasting. En zoals blijkt uit het oordeel van het Hof, moeten ook deze maatregelen gezien 
moeten worden als compenserende maatregelen en niet als mitigerende maatregelen. In dat geval 
dient de ADC toets doorlopen te worden.109 110 Deze uitspraak staat haaks op eerdere oordelen van 
de Afdeling waar zij dit soort ‘natuurinclusieve ontwerpen’ als mitigatie bestempelde.   

Naast compensatie van verstoringen kan het bevoegd gezag ook salderingsmaatregelen 
nemen, waar het gaat om voorkoming van significantie. Bijvoorbeeld door het nemen van 
maatregelen die zodanig positief uitwerken op de bestaande natuurwaarden dat het significante 
negatieve effect van het plan of het project per saldo niet zal optreden. Op deze manier wordt 
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voorkomen dat de ADC toets moet worden uitgevoerd.111 Of dit niet te snel wordt gedaan zal ik 
onderzoeken in hoofdstuk 5. In de habitatrichtlijn alsook in de Natuurbeschermingswet 1998 wordt 
niet gesproken over de mogelijkheid tot het nemen van mitigerende maatregelen, maar in een 
recente conclusie van AG Sharpston toch gezien als passend in het systeem van de Habitatrichtlijn.112 
In dezelfde conclusie heeft de AG uitleg gegeven aan de vraag wanneer iets als compenserende 
maatregel mag worden aangemerkt in de zin van artikel 6 lid 4 Hrl.  
Volgens de AG kan dit alleen op voorwaarde dat de maatregelen specifiek verband houden met het 
betrokken project en anders in het kader van het door artikel 6, lid 1 of 2, voorgeschreven reguliere 
beheer van het gebied niet zou zijn gerealiseerd. 113 Voor recreatieondernemers betekent dit 
mogelijk dat door de conclusie van de AG ook het Hof van Justitie mitigerende maatregelen ziet als 
mogelijkheid om nadelige effecten voor een gebied te verminderen. Tegelijkertijd kan dit ook 
nadelen veroorzaken, omdat het nu mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld verplaatsing van de 
onderneming af te dwingen onder de noemer van mitigerende maatregelen. 

6.2.3.1 Bestaand gebruik  
 
Op activiteiten (projecten) waarvoor toestemming (onder toestemming wordt verstaan een 
vergunning, dan wel melding, krachtens de Wet milieubeheer) is verleend vóór de 
Europeesrechtelijke referentiedatum (31 maart 2010) zijn artikel 6 leden 3 en 4 niet van toepassing. 
De Afdeling heeft in haar uitspraak op 24 oktober 2010 uitgesproken dat het moet gaan om een voor 
de Europeesrechtelijke referentiedatum  rechtmatig tot stand gebracht ‘gebruik’.114 In een latere 
uitspraak vult de Afdeling aan dat het moet gaan om een toestemming die recht geeft op de 
gevoerde bedrijfsvoering.115 Met de benodigde toestemming is het geen probleem om een 
uitzondering op de Nbw-vergunning aan te nemen.  
In de Intentieverklaring Beheerplannen Natura 2000 is afgesproken zoveel mogelijk rekening te 
houden met het bestaande gebruik in het betreffende gebied. Een uitzondering hierop is artikel 19c 
Nbw 1998. In lid 1 van dit artikel staat dat als het bestaand gebruik negatieve effecten kan hebben op 
het gebied wat uiteindelijk onomkeerbare schade kan veroorzaken, gedeputeerde staten van een 
provincie of de Minister van Economische Zaken kan ingrijpen door bijvoorbeeld instructies te geven 
over het treffen van preventieve of herstelmaatregelen. Een vergaande consequentie van het Natura 
2000 programma is de mogelijkheid om ondernemers te verplichten de reeds bestaande activiteiten 
in een gebied te stoppen om een inbreuk op de natuurwaarden of verslechtering van de gebieden op 
te heffen.116 Deze zeer voorzichtige wetgeving vloeit voort uit artikel 6 lid 2 Hrl en het 
voorzorgsbeginsel. Door de uitspraak van 3 juli 2013 is de definitie van het begrip bestaand gebruik 
duidelijk strenger geworden, omdat elke verandering van het gebruik na 31 maart 2010 een beroep 
op de uitzondering van de vergunningplicht doet vervallen.117 De vraag of deze datum in lijn is met de 
Habitatrichtlijn gaat buiten het onderwerp van deze scriptie en zie deze datum, opgenomen in de 
Natuurbeschermingswet 1998 als in lijn met wetgeving en jurisprudentie.  
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Er zijn situaties denkbaar dat een activiteit door het jaarlijks terugkerend karakter en de 
vergelijkbaarheid met eerdere activiteiten als ‘project’ wordt aangemerkt, zoals de situatie uit het 
kokkelvisserijarrest. Zo zou het kunnen dat een Nbw 1998 vergunning moet worden aangevraagd om 
een rivier, welke door een Natura 2000 gebied stroomt, te mogen gebruiken voor kanotochten.  
Hier zal een ondernemer alsnog een Nbw 1998 vergunning voor moeten aanvragen als hij de 
activiteit wil doorzetten. Dit is enkel niet het geval als deze activiteit is opgenomen in het door de 
provincie opgestelde beheerplan. Ook hier is, zoals uit paragraaf 2.6 blijkt een uitzondering op: ook 
activiteiten met mogelijk andere effecten dan vooraf bekend was bij de opname van de activiteit in 
het beheerplan kunnen als Nbw 1998 vergunningplichtig aangemerkt worden.118 
De Afdeling heeft als uitbreiding hierop gesteld dat wanneer de naleving van activiteiten uit het 
beheerplan leidt tot onevenredige gevolgen in verhouding tot de met het plan te dienen doelen, in 
dit geval de bescherming van het Natura 2000 gebied, bij de vergunningverlening op grond van de 
Nbw 1998 mag worden afgeweken van het beheerplan.119 
 
 

6.2.4 Concluderende opmerkingen, consequenties voor ondernemers 
 

Er zal altijd een spanningsveld zijn tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming.  
In de media wordt over de verhouding tussen Natura 2000 en ondernemers geschreven alsof door 
het programma geen enkele recreatieve activiteit meer kan worden uitgevoerd.  
Door het Natura 2000 programma zullen recreatieondernemers aanpassingen moeten doen om te 
voorkomen dat de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komen, maar daarbij is het niet de regel 
dat een activiteit wordt verboden. Zoals ik heb laten zien in paragraaf 6.2, zijn er mogelijkheden om 
nieuwe activiteiten te starten en reeds bestaande te blijven ontplooien. Het bevoegd bezag blijft 
echter een stok achter de deur houden om te voorkomen dat activiteiten de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen.    

Stellen dat gebieden op slot gaan voor ondernemers om daar activiteiten te ontplooien is te 
kort door de bocht en niet gebaseerd op feitelijkheden. De ondernemer zal zich in een aantal 
situaties moeten aanpassen. Zo bestaat er de mogelijkheid tot het nemen van mitigerende 
maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het op een alternatieve locatie laten plaatsvinden of 
aanpassing van de activiteit. Op deze manier kan de ondernemer zijn bedrijf blijven voortzetten.  
Ook als na de passende beoordeling blijkt dat er sprake is van significante gevolgen zijn, kan bij de 
ADC toets blijken dat er alternatieven of dringende redenen van groot openbaar belang aanwezig zijn 
en kan een activiteit alsnog doorgang vinden na het nemen van compenserende maatregelen.  
Voor bestaande activiteiten geldt dat een ondernemer goed zal moeten kijken naar wat precies valt 
onder het bestaand gebruik en moeten bepalen of een wijziging mogelijk is in frequentie, omvang of 
intensiteit.120 Van een onzekerheid121 omtrent voortzetting van de bedrijfsactiviteiten lijkt dan ook 
minder sprake en de effecten ook niet zo groot als wordt gesuggereerd door recreatieondernemers 
in beschermde gebieden. Er zijn ook wel degelijk nadelen, zo zijn de kosten voor de ondernemer om 
wetenschappelijk aan te tonen dat een nieuwe activiteit geen nadelen veroorzaakt in het Natura 
2000 gebied erg hoog.  
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6.3 Cumulatie en geografisch bereik van effecten voor zowel particulieren als ondernemers 
 
Naast activiteiten in het gebied zijn er ook veel activiteiten in en om het gebied. In dit deel wil ik de 
problematiek omtrent recreatieve ondernemers gevestigd aan de randen van een Natura 2000 
gebied bespreken. Omdat cumulatie zeer omvangrijk onderwerp is waar een gehele scriptie over valt 
te schrijven, wil ik niet ingaan op grote producerende inrichtingen, maar op de ondernemer die 
recreatieve activiteiten faciliteert voor bezoekers van het gebied. Hierbij valt te denken aan een 
kiosk, restaurant, manege of outdoor bedrijf.  Ook zal ik inhoudelijk geen aandacht besteden aan de 
pragmatische aanpak stikstof (PAS). Veelal zijn dit agrarische bedrijven die in de bedrijfsvoering 
weinig te maken hebben met recreatie in het gebied waar zij in de buurt gevestigd zijn. 

De Natuurbeschermingswet 1998 stelt dat er bij het bepalen van effecten op een Natura 
2000 gebied door andere handelingen/projecten naast het onderzoek naar significante effecten ook 
gekeken moet worden naar cumulatieve effecten.122 Omwille van de duidelijkheid zal ik dit begrip 
nader toelichten. Een cumulatief effect is de optelsom van effecten van verschillende activiteiten, 
waarbij het in dit verband gaat om effecten van de eigen activiteit en alle effecten van andere 
activiteiten die mogelijk nadelige gevolgen kunnen hebben op dezelfde instandhoudings-
doelstellingen van hetzelfde Natura 2000 gebied.123 Cumulatie van effecten door toeristische 
activiteiten uitgevoerd door particulieren lijkt minder snel en vaak voor te komen dan bij 
bedrijfsmatig gebruik van het gebied. Dit komt omdat de schaal waarop activiteiten worden 
ontplooid groter is, de duur van de activiteiten langer is en de activiteit door meerdere personen 
wordt uitgevoerd. Tijdens het onderzoek ben ik geen uitspraken tegengekomen waar een particuliere 
aanvraag is afgewezen, wegens cumulatieve effecten op een Natura 2000 gebied. Een manege naast 
een Natura 2000 gebied zal grotere gevolgen kunnen hebben dan een enkele wandelaar. Voor de 
toepasselijkheid van de Habitatrichtlijn maakt het niet uit waar de negatieve effecten vandaan 
komen. De verplichting op grond van artikel 6 lid 2 Hrl geldt voor eenieder, waarbij het niet uitmaakt 
waar de nadelige gevolgen vandaan komen. Om deze reden is het voor de uitvoering van plannen en 
projecten buiten het gebied met mogelijk significante effecten, verplicht om een passende 
beoordeling te maken.124 Voor andere handelingen (artikel 6 lid 2 Hrl) geldt dat cumulatie op 
beheerplan niveau wordt getoetst (artikel 19d Nbw 1998). Dat wil zeggen dat de som van alle 
effecten ten gevolge van activiteiten, effecten van al vergund gebruik en voorgenomen maatregelen 
niet zullen mogen leiden tot een kwaliteitsverslechtering dan wel oppervlakteafname van 
habitattypen of de habitats van soorten en of significant storende factoren op deze soorten.125  
De Nederlandse vergunningplicht op grond uit artikel 19d Nbw 1998 geldt voor plannen/ projecten 
dan wel voor andere handelingen. Uit de wettekst blijkt dat dit artikel enkel geldt als het gaat om 
cumulatie met gevolgen van andere projecten, dus niet van andere handelingen.  
In 2011 heeft Woldendorp in een noot onder een uitspraak dit punt ter discussie gesteld.  
In deze uitspraak had het bevoegd gezag bij de vergunningverlening op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998, cumulatie veroorzaakt door scheepvaart buiten beschouwing gelaten. 
Woldendorp stelt dat alleen een autonome toename van scheepvaart niet is aan te merken als 
project. Hierbij verwijst de annotator naar een uitspraak over het Truckstar Festival, waarin volgens 
de Afdeling verkeer buiten het terrein van het festival niet hoeft worden meegenomen in de 
passende beoordeling, omdat dit verkeer niet kan worden toegerekend aan het vergunningplichtig 
handelen. Scheepvaartverkeer komt alleen aan de orde in de cumulatietoets als het aan een project 
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in het gebied kan worden toegerekend. De conclusie van Woldendorp is dat de gevolgen van elk (in 
dit geval) individueel schip niet bij elkaar moeten worden opgeteld, omdat er geen sprake is van een 
project, maar van afzonderlijke individuele ‘andere handelingen’. Kajaan ondersteunt dit standpunt 
door te stellen dat een cumulatieve beoordeling niet is vereist voor een zogeheten andere handeling 
als bedoeld in artikel 19d lid 1 Nbw 1998, omdat artikel 19f Nbw 1998 niet van toepassing is.126 
Uitzondering hierop is dat als de toename van de scheepvaart het gevolg is van een project. Dan 
moeten bij de vergunningverlening voor dat project ook deze gevolgen worden meegenomen. 127  
Op dit punt ben ik het niet geheel eens met beide annotators en de Afdeling.  
Andere handelingen zouden mijns inziens wel bij de cumulatietoets moeten worden meegenomen, 
omdat het op grond van artikel 6 lid 2 Hrl niet zou moeten uitmaken wat de bron is van de mogelijk 
verstorende effecten. Als er negatieve gevolgen zijn, kan dit problemen opleveren voor de 
instandhoudingsdoelstellingen en wordt artikel 6 lid 2 Hrl geschonden. Daarom zal er ook in het 
kader van lid 3 van artikel 6 Hrl, bij zowel nieuwe als bij bestaande activiteiten rekening gehouden 
moeten worden met cumulatie. Een voorbeeld om dit te onderbouwen komt uit de Pragmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). In deze regeling is gekozen voor een zeer brede reikwijdte op het gebied van 
cumulatieve effecten, omdat de stof via verspreiding door de lucht zeer grote afstanden kan 
afleggen, voordat het neerdaalt. Hierdoor heeft het een groot geografisch bereik en kan het gevolgen 
hebben voor habitats die niet zijn gelegen in de nabije omgeving van de bron.128  
Er zal een onderscheid op het gebied van verschillende stoffen nodig zijn bij de beoordeling of 
externe effecten of cumulatie een rol kunnen spelen bij een specifieke vergunningaanvraag.  
 Een andere categorie zijn projecten die in het verleden zijn goedgekeurd en die nog niet 
uitgevoerd of nog niet voltooid zijn. De Commissie heeft in de Handleiding 2000 antwoord gegeven 
op deze vraag en bepaald dat ook deze gevolgen moeten worden meegenomen in de 
vergunningverlening onder artikel 6 lid 3 Hrl.129 Het beoordelingsregime van lid 3 van artikel 6 Hrl 
gaat niet zo ver dat voltooide plannen, projecten en activiteiten waarvoor reeds toestemming is 
verleend in de beoordeling over significante effecten meegenomen moet worden. In dit kader heeft 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State recent gezegd dat reeds bestaande 
activiteiten, waarvoor reeds toestemming is verleend, in beginsel buiten de beoordeling van de 
cumulatieve effecten op Natura 2000 gebieden gelaten mogen worden. Deze effecten zouden 
immers in beginsel zijn verdisconteerd in de omgeving en daarmee de huidige staat van 
instandhouding bepalen. Gaat het echter om vergunde activiteiten van langdurige aard of met 
chronische of duurzame gevolgen, dan moeten deze activiteiten en gevolgen wel worden 
meegenomen in de beoordeling. 130  

Een belangrijk punt bij het bepalen of er sprake is van cumulatieve effecten is dat niet te 
terughoudend te werk gegaan moet worden. In de methodologische handleiding over de 
verplichtingen van artikel 6 lid 3 en 4 Hrl van de Europese Commissie wordt opgemerkt dat:  
‘cumulative effects caused by the projects or plans that are currently under consideration together 
with the effects of any existing or proposed projects or plans’ moeten worden meegenomen in de 
passende beoordeling. 131 Dit is een ruimer criterium dan uitsluitend vastgestelde plannen en 
projecten. Een voorbeeld kan dit verhelderen: een voorgenomen weg zal op redelijke afstand langs 
een Natura 2000 gebied komen te lopen. Het geluid dat deze weg zal produceren zal geen 
significante effecten hebben op de in het gebied levende en foeragerende vogels. Als daarnaast ook 
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een plan bestaat om ook in de nabijheid een tweede weg aan te leggen, kan het totale geluidsniveau 
van deze projecten samen mogelijk wel een verstoring opleveren.132 Het gaat echter niet zo ver dat 
beleidsvisies, plannen die bestuurlijk geaccordeerde mogelijke vergezichten beschrijven, zoals 
bijvoorbeeld toekomstvisies moeten worden meegenomen.  Hiervan is het te onduidelijk en onzeker  
of en hoe dergelijke plannen worden verwezenlijkt. 133 Recent heeft de Afdeling in een uitspraak wel 
duidelijkheid geschapen over het begrip ‘toekomstige onzekere ontwikkelingen’. In deze uitspraak 
ging het om een vergunning gebaseerd op de wet Natuurbeheer voor de sloop van drie gebouwen en 
de bouw van een kinderdagverblijf, een recreatieruimte en tien appartementen in de nabijheid van 
het Natura 2000 gebied ‘Noord-Hollands Duinreservaat’. Appellanten voerden aan dat mogelijk 
sprake was van cumulatieve effecten, vanwege de mogelijke verhoging van de staalproductie bij Tata 
Steel te IJmuiden. De Afdeling was hier van oordeel dat deze ontwikkelingen zouden moeten worden 
beschouwd als onzekere toekomstige gebeurtenissen, die bij de beoordeling van cumulatieve 
effecten buiten beschouwing dienen te blijven.134 Om te bepalen of een project een significant effect 
heeft op een beschermd gebied moet er gekeken worden naar alle feiten en omstandigheden die op 
dezelfde instandhoudingsdoelstellingen negatieve effecten kunnen hebben en zowel in en rond het 
gebied worden gerealiseerd of waar plannen voor zijn.135  

Interessante vraag hierbij is: wat het geografisch bereik is van nadelige effecten door 
particulieren in een Natura 2000 gebied.  
In de praktijk zullen activiteiten van particulieren minder effecten veroorzaken dan wanneer deze 
uitgevoerd worden door ondernemers. Recreatieve activiteiten als fietsen, wandelen, surfen en 
paardrijden zullen veelal nadelig zijn door de uitvoering in het gebied zelf, maar minder effect 
hebben als deze buiten het gebied worden ontplooid. Een recreatieonderneming (bv: een 
partycentrum) buiten het gebied welke veel licht en geluid veroorzaakt in een gebied kan dit wel.  
De mate van verstoring kan men vrij gemakkelijk berekenen of meten wanneer activiteiten plaats 
vinden. Aan de hand van de resultaten zal worden bepaald of er sprake is van significantie, waarbij 
het geografisch bereik van de activiteit van minder groot belang is, omdat onder artikel 6 lid 2 Hrl 
elke vorm van verstoring of aantasting moet worden voorkomen. Het ligt dus aan de 
omstandigheden van het project en de plannen in de nabije omgeving van het beschermde gebied of 
er sprake is van cumulatie van effecten. In het praktijkonderzoek wil ik kijken hoe in de praktijk wordt 
omgegaan met cumulatie in beheerplannen en lokale wetgeving met als doel te achterhalen of er 
voldoende aandacht is voor cumulatie van effecten voor de beschermde natuurwaarden in het 
betreffende gebied. 
 

6.4 Conclusie: wat zijn de gevolgen  van de aanwijzing van een gebied voor zowel particulieren 
als voor ondernemers gevestigd in en om het gebied?  

 
De aanwijzing van een gebied als Natura 2000 gebied heeft consequenties voor zowel particulieren 
als ondernemers (in paragraaf 6.4.1 staat een overzicht van alle bevindingen van het 
praktijkonderzoek). De status van de activiteit bepalend is of en in welke mate er sprake is van 
consequenties voor het gebied. Deze verschillen zijn gemaakt in de leden 2 en 3 van artikel 6 
Habitatrichtlijn. Als een plan of project nadelige gevolgen heeft op beschermde natuurwaarden in 
een gebied, is hier op grond van artikel 6 lid 3 Hrl jo artikel 19d Nbw 1998 een vergunning vereist is 
voor de uitoefening. Artikel 6 lid 2 Hrl bevat een verplichting welke permanent is, waardoor bij elke 
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activiteit bekeken moet worden of deze nadelige gevolgen heeft voor het gebied. Dit betekent dat bij 
elke nieuwe activiteit bepaald moet worden of het gaat om een plan, project of andere handeling. 
Een activiteit wordt als plan of project aangemerkt, wanneer er een fysieke ingreep in de omgeving 
plaatsvindt. Het lijkt er hierdoor op dat weinig recreatieve activiteiten aangemerkt kunnen worden 
als plan of project. In het hoofdstuk ben ik dieper ingegaan op de vraag wat de status is van 
dagrecreatieve activiteiten, omdat het niet eenvoudig is om dit te bepalen. Naar mijn mening kan 
dagrecreatie niet gezien worden als plan/project. Er is geen fysieke ingreep in het landschap en het  
mogelijk veroorzaken van significante effecten betekent niet automatisch dat er ook sprake is van 
een plan of project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl. Het voorkomen van significantie is niet enkel 
voorbehouden aan plannen en projecten in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl. Dit geldt in zekere mate ook 
voor reeds bestaande activiteiten. Consequenties zijn er daarmee wel degelijk voor beide groepen.  
Om aan artikel 6 lid 2 Hrl te kunnen voldoen, moeten passende maatregelen genomen worden om 
verslechtering en aantasting van de natuurwaarden te voorkomen. Dit zal een taak zijn voor het 
bevoegd gezag, omdat zij de passende maatregelen moeten uitvoeren.   

Als een recreatieve activiteit wordt aangemerkt als plan of project zal dit voor zowel 
particulieren als ondernemers ervoor zorgen dat zij moeten voldoen aan artikel 6 lid 3 Hrl. Daarbij 
zullen zij moeten aantonen dat er geen wetenschappelijke twijfel is over het optreden van gevolgen 
in het gebied. De uitvoering van de activiteit zal hierdoor nagenoeg onmogelijk worden, omdat het 
zeer lastig en duur is om deze onderzoeken te doen. Particulieren zullen daarom minder snel geneigd 
zijn een tijdrovend en duur onderzoek te doen om de meestal hobbymatige activiteiten mogelijk te 
maken. Ondernemers zullen dit sneller doen, omdat zij in hun levensonderhoud afhankelijk zijn van 
deze activiteiten. Consequenties zullen bij het niet meer kunnen uitvoeren meer impact hebben. De 
verplichting om een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 aan te vragen volgt 
niet altijd uit een plan om een nieuwe activiteit aan te vragen, maar het kan ook gaan om reeds 
bestaande activiteiten die veranderd zijn na de referentiedatum. 

In de media wordt vaak negatief gesproken over het Natura 2000 regime. Dit is wat mij 
betreft onterecht, omdat er zeker ook positieve consequenties zijn voor ondernemers. Een voorbeeld 
is zonering van gebieden om op deze manier rustige plaatsen te creëren waar recreatieve activiteiten 
niet uitgevoerd mogen worden om te zorgen dat soorten en habitats niet worden aangetast of 
verstoord. Dan kunnen ondernemers meer potentiële klanten ontvangen in andere gebieden waar 
wel de mogelijkheid is om activiteiten te ontplooien. Wanneer het gaat om reeds bestaande 
activiteiten kan het bevoegd gezag kiezen om de activiteit op te nemen in een beheerplan.  
Dit zal vooral nadelig kunnen zijn voor ondernemers, omdat de intensiteit van het gebruik hoger is 
dan wanneer enkel particulieren een activiteit uitvoeren.  

Het Natura 2000 programma vraagt een andere houding van particulieren en ondernemers 
op de door hun uitgevoerde activiteiten. Stellen dat door het Natura 2000 programma geen ruimte 
meer is voor recreëren en ondernemen lijkt mij een overdreven reactie. Het bevoegd gezag probeert 
in elke specifieke zaak aan de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn te blijven voldoen, maar ook mee 
op zoek te gaan naar mogelijkheden op plannen en projecten doorgang te laten vinden. 
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6.4.1 Effecten van het Natura 2000 programma voor ondernemers en particulieren 
 

6.4.1.1 Particulieren:  
Negatieve consequenties: 

- Brede uitleg van het begrip ‘project’ door het Hof van Justitie van de Europese Unie, 
waardoor het in sommige gevallen niet geheel duidelijk is of er een toestemming vereist is 
voor bepaalde activiteiten; 

- Status van dagrecreatie onduidelijk en de vraag of een vergunning vereist is;  
- Bij een vergunningaanvraag op grond van artikel 6 lid 3 Hrl moet wetenschappelijk 

aangetoond worden dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de beschermde natuurwaarden 
en instandhoudingsdoelstellingen. Dit onderzoek moet bekostigd worden door de aanvrager; 

- Mitigerende maatregelen opgelegd door het bevoegd gezag die in de theorie een minder 
alternatief zijn; 

- Onzekerheid omtrent de status van reeds ‘bestaand gebruik’ door mogelijke verandering van 
de activiteit na 31 maart 2010; 

- Aanpassing van activiteiten, omdat deze mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de beschermde natuurwaarden in een gebied; 

- Niet (meer) kunnen uitvoeren van activiteiten door zonering in het gebied. 
 
Positieve consequenties: 

- Aangelegde routes door gebied; 
- Bestaande recreatieve activiteiten kunnen in de meeste gevallen blijven bestaan; 
- Door zonering van gebieden komen er drukkere en minder drukke plekken om te recreëren;  
- Duidelijkheid over de toegestane activiteiten en de plaats waar deze uitgevoerd mogen 

worden in het gebied.  
 

6.4.1.2 Ondernemers: 
Negatieve consequenties: 

- Aanpassing (verplaatsing) van de door hun uitgevoerde recreatieve activiteit; 
- Onzekerheid over status van activiteit, project dan wel andere handeling; 
- Onzekerheid omtrent de status van reeds ‘bestaand gebruik’ door mogelijke verandering van 

de activiteit na 31 maart 2010; 
- Onzekerheid over de status van dagrecreatieve activiteiten; 
- Bij een vergunningaanvraag op grond van artikel 6 lid 3 Hrl moet wetenschappelijk 

aangetoond worden dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de beschermde natuurwaarden 
en instandhoudingsdoelstellingen. Dit onderzoek moet bekostigd worden door de aanvrager; 

- Opname van bestaande activiteiten in beheerplan om activiteit doorgang te laten vinden. 
Gevolg hiervan kan zijn dat hier voorwaarden aan verbonden worden;  

- Onwetendheid over het verschil tussen mitigerende maatregelen en compenserende 
maatregelen bij een activiteit. Compenserende maatregelen mogen niet worden 
meegenomen als voorwaarden bij een vergunning;136  

- Aanpassing van bedrijfsmatige activiteiten, omdat deze mogelijk negatieve gevolgen kunnen 
hebben voor de beschermde natuurwaarden; 

- Mogelijk aanpassing van activiteiten door cumulatie;   
- Niet (meer) kunnen uitvoeren van activiteiten op de oorspronkelijke plaats door zonering in 

een gebied. 
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Positieve consequenties: 
- Bestaand gebruik kan in de meeste gevallen in dezelfde vorm blijven bestaan;  
- Blijvende unieke natuurwaarden en kansen voor ondernemers in het gebied;  
- Na aanwijzing als Natura 2000 gebied alsnog mogelijkheid om activiteiten te ontplooien door 

bestaand gebruik; 
- Door zonering van activiteiten wordt het mogelijk om de activiteit te blijven aanbieden in het 

gebied; 
- Behoud van specifieke natuurwaarden in gebieden die het aantrekkelijk houden voor 

recreanten om te recreëren en geld te spenderen. (opbrengsten 8 miljard per jaar)137  
- Duidelijkheid waar ondernemers een onderneming kunnen hebben en activiteiten kunnen 

ontplooien.  

7 Toetsingskader: huidige staat van instandhouding van beschermde natuurwaarden. 
 
Het beoogde doel van het theoretisch deel is het ontwikkelen van een universeel toetsingskader om 
te onderzoeken of de huidige praktijk in Natura 2000 gebieden overeenkomt met de theorie en 
jurisprudentie. De vragen uit het toetsingskader zijn opgedeeld in twee delen, waarbij de vragen 
gespitst zijn op de verschillende leden van artikel 6 Habitatrichtlijn. De vragen zijn gerangschikt op 
vragen die betrekking hebben op regelgeving, activiteitspecifieke en andere mogelijkheden van 
bescherming in het artikel. In dit hoofdstuk wil ik uitsluitend ingaan op de juiste implementatie van 
de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn, omdat de conclusie van hoofdstuk 4 en de daaruit 
voortvloeiende consequenties alleen zin hebben wanneer in de praktijk de implementatie in 
hoofdlijnen klopt.  
 

7.1 Praktisch deel; uitwerking van toetsingskader en bevindingen: 
 
Naar aanleiding van het door mij in de conclusie opgestelde toetsingskader wil ik in het praktisch 
deel twee gebieden onderzoeken die overeenkomsten hebben qua habitattypen en een hoge 
recreatiedruk kennen. De keuze hiervoor is gevallen op de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 
(nr. 131) en de Veluwe (nr. 57).  Deze gebieden lijken op het eerste gezicht grote verschillen te 
hebben in de grootte en ligging, maar de gebieden hebben veel overeenkomsten. Zo kennen beide 
gebieden plaatsen met stuifzand (habitattype: H2330), oude eikenbossen (habitattype: H9190), en 
zwak gebufferde vennen (habitattype: H3110). Naast een hoge recreatiedruk is er bij beide sprake 
van verdroging en begroeiing van de stuifzandgronden.     
Ik wil kijken naar de gevolgen die activiteiten hebben voor instandhoudingsdoelstellingen in het 
gehele gebied en niet zozeer naar of elk habitattype in het gebied in overeenstemming is met de 
waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Het onderzoek zal door mijn gebrekkige kennis niet 
ingaan op ecologie en natuurbeheer. Voor dit deel zal ik spreken met personen die betrokken zijn bij 
het opstellen van het beheerplan en met personen die de inventarisatie op het ecologisch vlak 
hebben gedaan om van hieruit de situatie in het gebied te toetsen aan mijn toetsingskader. 
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Deelvragen:  

 Hoe verhouden de consequenties zoals geanalyseerd in het theoretisch deel zich tot de 
ontwikkelingen in de praktijk? (zijn consequenties zoals theoretisch ingeschat of wijkt de 
praktijk af van de theorie? 

 Indien er afwijkingen zijn, komt dit dan door een onjuiste implementatie van het 
rechtsregime of door andere redenen (bijv. creatieve oplossingen, e.d.)? 
 

Vragen om de uitkomst van het theoretisch deel te toetsen aan de praktijk (geselecteerde case 
studies): 
 

 Artikel 6 lid 2 Hrl: 
 

a. Algemeen: Artikel 6(2) ziet op het voorkomen van alle significant storende effecten, 
(waaronder veroorzaakt door recreatieve activiteiten) in Natura 2000-gebieden. Is aan 
deze verplichting expliciet aandacht besteed bij het opstellen van het beheerplan? 

 Provincie Noord Brabant: In het beheerplan wordt rekening gehouden met het voorkomen 
van significant storende effecten. Zo wordt in het beheerplan om op deze manier de rust in 
het gebied te garanderen bepaald dat ballonvaart boven delen van het gebied verboden is. 
Een ander voorbeeld is dat mountainbikers en ruiters slechts met een speciale door 
natuurmonumenten in het leven geroepen “vergunning” gebruik mogen maken van 
bepaalde daarvoor ingerichte paden. Deze toestemming is geen vergunning in de zin van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en daarmee enkel gezien worden als een gebruiksbelasting in 
plaats van een vergunning. 
In het beheerplan wordt per habitattype het voorkomen van significant storende effecten 
besproken. Reguleren van bepaalde activiteiten door middel van een toestemming betekent 
dat er consequenties zijn voor gebruikers in het gebied voor met name de particuliere 
gebruiker. De verhuurder van fietsen zal de kosten van de toestemming doorberekenen aan 
de huurder. Een standpunt over de status van (dag) recreatie in het gebied wordt niet 
gesproken en is mij ook niet duidelijk geworden tijdens het interview, omdat de medewerker 
van de provincie deze activiteiten bestempelde als bestaand gebruik en daarmee de 
werkwijze conform artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn achtte.   
In het gebied zijn verschillende speciaal voor recreatie ingerichte gebieden, waar slechts een 
beperkt aantal partijen gerechtigd is om outdoor activiteiten als georganiseerde spellen te 
organiseren.138 139   

 Provincie Gelderland:  Het beheerplan ziet op het voorkomen van significante effecten.  
De provincie Gelderland heeft gekozen om alle passende maatregelen ex artikel 6, lid 2 
Habitatrichtlijn in hoofdstuk 7 van het beheerplan onder te brengen, alwaar maatregelen zijn 
opgenomen ter bescherming, behoudt en verbetering van de beschermde natuurwaarden in 
het gebied. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven dat activiteiten welke mogelijk een 
negatief effect hebben op een gebied, niet uitgevoerd mogen worden zonder toestemming 
van het bevoegd gezag.  
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 Artikel 19 Algemene verordening Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, Gemeente Loon op Zand. 
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 Vaak is voor de uitvoering ook een (civiel rechtelijke) toestemming van de terreineigenaar (in dit geval 
Natuurmonumenten) vereist. 
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b. Is bij het beoordelen van mogelijke significant storende effecten in het kader van het 
opstellen van het beheerplan aandacht besteed aan recreatieve activiteiten? Ging het 
daarbij om bedrijfsmatige activiteiten (bestaand gebruik) en/of om dagrecreatie 
(activiteiten, niet zijnde een plan of project)?  

 Provincie Noord Brabant: In het beheerplan is expliciet niet gekozen om recreatieve 
activiteiten op te sommen of te noemen, omdat het plan een breedgedragen en pragmatisch 
beheerplan moet zijn. In het beheerplan is per habitattype aangegeven wat de verstoringen 
zijn en of deze afkomstig zijn van recreatief gebruik van het gebied. Er is niet aangegeven 
welke activiteit zorgt voor een achteruitgang van de beschermde natuurwaarden.  
De visie voor de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is dat er naast 
natuurbescherming ook rekening wordt gehouden met ondernemers in en om het gebied. 
Het gebied is al geruime tijd een nationaal park, waardoor het overgrote deel van de 
recreatieve ondernemingen buiten het gebied zijn gevestigd. Zoals ik in de beantwoording 
van de vorige vraag al aangaf is een beperkt aantal partijen via een civiel rechtelijke 
toestemming gerechtigd om outdoor activiteiten te organiseren. Onderdeel van deze visie is 
dat recreatieve activiteiten ook worden ingezet als beheermaatregel, terwijl andere delen 
worden ontlast. Een van de maatregelen genoemd in het beheerplan is het verbod voor 
mountainbikers om zich, ondanks de gebruiksbelasting, buiten de speciaal aangelegde routes 
te begeven. Er is bij het opstellen van het beheerplan zowel rekening gehouden met reeds 
bestaande activiteiten (door de bestaand gebruik jurisprudentie) van zowel 
recreatieondernemers in en om het gebied als dagrecreanten. Er wordt helaas geen duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen deze groepen en ook niet aan de status van activiteiten.  
Wel wordt het belang van reeds bestaande activiteiten in het gebied benoemd en hoe 
hiermee omgegaan moet worden. 

 Provincie Gelderland: Bij het opstellen van het beheerplan is expliciet aandacht besteed aan 
de beoordeling van mogelijk significante effecten per recreatieve activiteit. Er is in het 
algemeen aangegeven dat er sprake is van beïnvloeding door menselijke aanwezigheid en 
dat door middel van zonering de doelen recreatie en natuurbescherming op elkaar af te 
stemmen zodat beide belangen worden bediend. Daarnaast is in een bijlage opgenomen 
welke vormen van bestaand gebruik van invloed kunnen zijn op de 
instandhoudingsdoelstellingen. Het bevoegd gezag wijst ook op het in beginsel 
vergunningvrij zijn van reeds bestaande activiteiten en maakt daarbij de kanttekening dat het 
beheerplan instandhoudingsdoelstellingen moet bevatten om de effecten van mogelijk 
significante activiteiten te verminderen, zodat de doelen gehaald kunnen worden. 
In het geval van de Veluwe geldt dat bepaalde vormen van bestaand gebruik leiden tot 
verzuring en vermesting, versnippering, verstoring en plaatselijk tot verdroging. Maatregelen 
om die effecten te verminderen zijn beschreven in hoofdstuk 9 van het beheerplan. 
In deze bijlage wordt slechts één keer dagrecreatie genoemd als storingsfactor. In de overige 
gevallen wordt er enkel gesproken over recreatie in het algemeen, waar in het midden blijft 
welke status een activiteit heeft en of het hier gaat om recreatief gebruik door ondernemers 
of recreanten. 

 
c. Kunt u voorbeelden noemen van maatregelen of voorwaarden die in het kader van het 

beheerplan zijn genomen om te waarborgen dat artikel 6(2) niet wordt geschonden?  
Gaat het daarbij ook om bijvoorbeeld het verplaatsen van activiteiten of om zonering? 

 Provincie Noord Brabant: Uit het interview met de provincie blijkt dat recreatie in het gebied 
het grootste effect heeft op de instandhoudingsdoelen. In hoofdstuk 5, specifiek paragraaf 
5.2 noemt de provincie voorwaarden voor huidige vormen van recreatie in het gebied.  
Een goed voorbeeld waarbij een spanning bestaat tussen recreatief gebruik en 
natuurbescherming is paardrijden.  
Deze activiteit is gebonden aan een vergunningstelsel om op deze manier aantasting van het 
gebied te voorkomen en daarmee aan artikel 6 lid 2 Hrl te voldoen. In het beheerplan is een 
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zoneringskaart opgenomen. Praktisch gezien is het de bedoeling dat de recreatiedruk wordt 
gestuurd via de Algemene Verordening Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen140 en het 
beheerplan. 

 Provincie Gelderland:  Voor beantwoording van deze vraag heb ik gesproken met een 
beleidsmedewerker en jurist van de provincie belast met de ontwikkeling van het 
beheerplan. Maatregelen die genomen worden ter voorkoming van een schending van 
artikel 6 lid 2 Hrl worden in hoofdstuk 7 van het beheerplan beschreven. Hier wordt in het 
kader van recreatieve activiteiten gesproken over het passeerbaar maken verharde wegen en 
fietspaden en het opstellen van een recreatie zoneringsplan om enerzijds de rust op de 
Veluwe te vergroten, anderzijds om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te houden. 
Voor wat passende maatregelen ex artikel 6, lid 2, Habitatrichtlijn betreft kan, naast de 
maatregelen van hoofdstuk 7 worden gewezen op het project in de gebieden ‘Loofles’ en ‘de 
kleine heitjes’. Hier is besloten tot het verplaatsen van het habitattype ‘zure vennen’, omdat 
op de huidige plaats realisatie van de gewenste kwaliteit onmogelijk was. Door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu is lang getwijfeld over de legitimiteit van dit project in het kader 
van artikel 6 lid 2 Hrl, maar na onderzoek is deze verplaatsing goedgekeurd. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat er geen gerechtelijke uitspraak over deze zaak is, zodat het niet 
geheel duidelijk is of deze manier de gerechtelijke toets kan weerstaan.141  

 
d. Hoe wordt juridisch gewaarborgd en feitelijk gecontroleerd of beheermaatregelen in het 

gebied, die van belang zijn voor het opvangen van effecten om te kunnen voldoen aan 6(2), 
daadwerkelijk worden uitgevoerd? (Dit moet aan de Europese Commissie worden 
gerapporteerd op grond van artikel 17 Hrl)  

 Provincie Noord Brabant: drie jaar na vaststelling van het beheerplan is een ijkpunt, waar 
gekeken wordt naar de effectiviteit van de genomen maatregelen in de Loonse en Drunense 
Duinen & Leemkuilen en de haalbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen.  
In het beheerplan wordt per habitattype aangegeven hoe de beheermaatregelen worden 
uitgevoerd. Juridische waarborgen worden niet gegeven in het beheerplan. Er wordt 
gesproken over feitelijke handelingen waardoor de beheermaatregelen gehaald moeten 
worden.  Of de beheermaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, wordt bekeken aan de 
hand van monitoring. Een uitgebreid monitoringplan wordt op een later tijdstip opgesteld. 
Uit het interview met een medewerker van de provincie Noord Brabant bleek dat er op dit 
moment wordt gekeken naar data verzameld voor het subsidiestelsel natuur en landschap 
(SNL) aangevuld met gegevens uit de landelijke netwerk ecologische monitoring (NEM) 
meetnetten en de kader richtlijn water (KRW) monitoring. Het beleidsmeetnet verdroging is 
de bron voor data over grondwater. Wanneer essentiële data niet beschikbaar komt uit 
voorgenoemde meetnetten wordt door de betrokken partijen gezamenlijk naar een 
oplossing gezocht. Daarnaast is, vergelijkbaar met het beleid van de provincie Gelderland, 
met de betrokken terreineigenaren in een beheerovereenkomst afgesproken dat er 
monitoring plaatsvindt en dat de resultaten naar de provincie worden gestuurd om op deze 
manier te kunnen voldoen aan de rapportageverplichting. Juridische waarborgen dat een 
beheermaatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd zijn niet opgenomen in het 
beheerplan en zijn mij ook niet duidelijk geworden bij de interviews met de provincie.  
Feitelijke controle is wel aanwezig door middel van monitoring, maar niet duidelijk 
uitgewerkt in het beheerplan of monitoringplan. Het streven van de provincie is, om dit zo 
spoedig mogelijk op te stellen.  
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 Algemene Verordening Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, 3 oktober 2005. 
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 Provincie Gelderland, Beheerplan Natura 2000 Veluwe, P. 33, 34   
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 Provincie Gelderland:  
Per maatregel is aangegeven op welke wijze de beheermaatregelen gehaald zullen worden. 
Juridische waarborgen zijn niet opgenomen in het beheerplan, maar zullen worden 
vastgelegd in de afspraken met de terreinbeheerders en uitvoerende partijen. Of deze 
afspraken juridisch afdwingbaar zijn, is mij niet duidelijk geworden.  
De feitelijke controle of maatregelen daadwerkelijk genomen en wat de effecten zijn gebeurt 
via monitoring. De uitvoering hiervan, evenals de uiteindelijke evaluatie moet nog nader 
worden uitgewerkt door de provincie. In het monitoringplan zal bepaald worden wie 
gegevens aanlevert, wie de monitoring en evaluatie uitvoert en welke methoden hiervoor 
worden gebruikt. Het monitoringplan sluit aan op de doelen voor het beheerplan Veluwe. 
Voor de prestatiemonitoring wordt aangesloten op het uitvoeringsplan. 
Het bevoegd gezag maakt afspraken met de terreinbeheerders over de wijze van monitoring. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte effecten van de prestaties 
op de realisatie van de instandhoudingsdoelen. Een indirecte relatie tussen uitvoering en 
effect van de maatregel wordt getoetst via de effectenindicator.142  De monitoring van 
directe effecten moet deel uitmaken van de maatregel zelf.  
Ook in het beheerplan ‘Veluwe’ zijn geen juridische waarborgen opgenomen dat een 
beheermaatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  In de interviews met de 
medewerkers is mij dit ook niet duidelijk geworden, omdat zij feitelijke controle zien als 
juridisch waarborg. Feitelijke controle is wel aanwezig door middel van monitoring, maar niet 
duidelijk uitgewerkt in het beheerplan of monitoringplan. Het streven van de provincie is, om 
dit zo spoedig mogelijk op te stellen.  
 

e. Bij het voorkomen van significante gevolgen in de zin van art. 6(2) moet niet alleen 
gekeken worden naar effecten van activiteiten binnen het gebied, maar ook naar 
cumulatieve effecten op het gebied van bronnen buiten het gebied.  Heeft dit tijdens het 
opstellen van het beheerplan expliciete aandacht gehad en zo ja, hoe heeft dit vorm 
gekregen? 

 Provincie Noord Brabant: De effecten van buiten het gebied hebben expliciete aandacht 
gekregen bij het opstellen van het beheerplan en zijn ook hierin uitgewerkt. Enkele negatieve 
effecten van deze effecten zijn verdroging en stikstof. De stikstof problematiek wordt 
aangepakt via de nog niet in werking getreden Pragmatische Aanpak Stikstof.  
De verdrogingproblematiek (vooral in ‘De Brand’) wordt aangepakt via een stelsel van 
maatregelen die voldoende waarborgen dat verdroging wordt tegengegaan. Daarnaast zijn 
afhankelijk van het verantwoordelijke waterschap afspraken gemaakt over onttrekkingen van 
grondwater vanwege beregening van gewassen. 

 Provincie Gelderland: Bij het opstellen van het beheerplan is met name gekeken naar de 
huidige staat van instandhouding en voor zover niet wordt voldaan aan de 
instandhoudingsdoelen, welke oorzaken aan deze ongunstige staat van instandhouding ten 
grondslag liggen. Hierbij heeft de begrenzing van het Natura 2000-gebied in zoverre geen rol 
gespeeld. Anders gezegd: getracht is ieder negatief gevolg te traceren onafhankelijk van de 
vraag waar de ‘bron’ zich bevindt. Kortom: zowel met interne als externe effecten is rekening 
gehouden. In  het beheerplan is een kader opgenomen waar bepaald is waaronder 
activiteiten zonder Nbw 1998-vergunning kunnen plaatsvinden. Binnen deze kaders, kan er 
worden uitgesloten dat dit gebruik binnen de beheerplanperiode de oorzaak is dat de 
instandhoudingsdoelstellingen niet gehaald worden (voorzorgbeginsel), ook niet als de 
effecten worden opgeteld bij de effecten van alle plannen waarvoor reeds een besluit op 
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 Voor de effectbepaling is het van belang dat alle factoren die kunnen zorgen voor verstoring of 
verslechtering van de kwaliteit van de beschermde waarden van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en 
Beschermde Natuurmonumenten worden bepaald. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de door het 
Ministerie van EZ beschikbaar gestelde “Effectenindicator” (www.synbiosys.alterra.nl natura2000). 
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grond van de Nbw is genomen (cumulatieve effecten). Door de opname van deze zinsnede 
lijkt het erop dat zowel plannen/ projecten als andere handelingen meegenomen moeten 
worden in de beoordeling, omdat er in de Nbw 1998 geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen deze vormen. Mocht er evenwel sprake zijn van negatieve gevolgen dan worden er 
voorwaarden verbonden aan de activiteit om te zorgen dat de significante effecten geen 
effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. 

 
f. In welke mate speelt monitoring van recreatieve activiteiten in het gebied een rol bij het 

invullen van de verplichting van artikel 6(2)?  Is deze monitoring geregeld conform het 
vereiste in artikel 11 jo artikel 17 Hrl (voldoende informatie om op volledige wijze via het 
‘reporting format’  te kunnen rapporteren)?   
Beide provincies maken gebruik van monitoring in het beheerplan om op deze manier te 
zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen gehaald worden, waarbij de wijze van 
monitoring verschilt per provincie.  

 Provincie Noord Brabant: Monitoring is een belangrijk onderdeel van het beheerplan. Uit het 
interview met de ambtenaar van de provincie Noord Brabant blijkt dat er wordt gekeken 
naar data verzameld voor het subsidiestelsel natuur en landschap (SNL) aangevuld met 
gegevens uit de landelijke netwerk ecologische monitoring (NEM) meetnetten en de kader 
richtlijn water (KRW) monitoring.  
Voor essentiële data die niet beschikbaar komt uit voorgenoemde meetnetten wordt door de 
betrokken partijen gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Daarnaast is net als de provincie 
Gelderland doet met de betrokken terreineigenaren in een beheerovereenkomst 
afgesproken dat er gemonitord wordt en dat de resultaten naar de provincie worden 
gestuurd. Bij de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is er na 3 jaar een ijkpunt, waar 
gekeken wordt naar de effectiviteit van de genomen maatregelen en de haalbaarheid van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Dit is niet het geval bij de Veluwe. 

 Provincie Gelderland: De provincie heeft de monitoring in het beheerplan beknopt 
uitgewerkt, omdat dit nog uitgewerkt moet worden in de vorm van een monitoringplan.  
Uit het beheerplan blijkt wel dat er afspraken met de terreinbeheerders over de wijze van 
monitoring zijn gemaakt en dat deze in het eerder genoemde monitoringplan worden  
uitgewerkt. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte 
effecten van de prestaties op de realisatie van de instandhoudingsdoelen. Een indirecte 
relatie tussen uitvoering en effect van de maatregel wordt getoetst via de 
effectenindicator.143  De monitoring van directe effecten moet deel uitmaken van de 
maatregel zelf. Bij het opstellen van het hoofdstuk omtrent monitoring is, aldus de Provincie, 
aangesloten bij het Programma van Eisen Gebiedsgerichte Monitoring Natura 2000 wat 
vastgesteld is door het Regiebureau Natura 2000. Op dit programma worden ook de nadere 
documenten gebaseerd. 
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 Voor de effectbepaling is het van belang dat alle factoren die kunnen zorgen voor verstoring of 
verslechtering van de kwaliteit van de beschermde waarden van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en 
Beschermde Natuurmonumenten worden bepaald. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de door het 
Ministerie van EZ beschikbaar gestelde “Effectenindicator” (www.synbiosys.alterra.nl natura2000). 
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Artikel 6 lid 3 en lid 4 Hrl: 
 

g. Om van een project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl jo artikel 19d lid 1 Nbw 1998 te spreken 
moet het volgens de ABRvS gaan om een activiteit welke in een fysieke verandering van de 
omgeving resulteert. Daarnaast moet een frequent terugkerende activiteit ook als project 
gezien worden aldus het Hof van Justitie in het Kokkelvisserijarrest. Wordt in het 
toetsingskader voor nieuwe activiteiten ook rekening gehouden met deze uit de 
jurisprudentie voortvloeiende criteria? Zijn deze activiteiten ook in het gebied aanwezig? 

 Provincie Noord-Brabant: Bij het opstellen van het beheerplan zijn afspraken gemaakt met de 
omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) over de vergunningverlening van 
nieuwe plannen/projecten op grond van artikel 6 lid 3 Hrl.  De OMWB zal bij de beoordeling 
van een aanvraag kijken naar de status van de activiteit en daarbij rekening houden met de 
bestaande jurisprudentie. In het beheerplan is wel een toetsingskader opgenomen, waarin 
onder met onder meer ecologische vereisten en storingsfactoren staan. Voor de juridisch 
juiste toepassing en het waarborg dat artikel 6 lid 3 Hrl jo artikel 19d lid 1 Nbw 1998 worden 
nageleefd, wordt vertrouwd op de kennis van de omgevingsdienst.  
De medewerker van de provincie vertelde mij, dat er in het gebied geen terugkerende 
activiteiten aanwezig welke gezien kunnen worden als project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl. 

 Provincie Gelderland: Onderdeel van het vergunningskader voor een Nbw 1998 vergunning is 
dat een initiatiefnemer het nieuwe plan/project of de handeling kort moet omschrijven.  
In dit kader wordt in het beheerplan geen onderscheidt gemaakt tussen plannen/projecten 
en andere handelingen. Wel worden de criteria uit de jurisprudentie genoemd en uitgelegd 
hoe hier mee omgegaan moet worden. 
Aantekening verdient dat in het beheerplan geen projecten (niet zijnde beheermaatregelen) 
bij voorbaat vergunningvrij worden verklaard zoals bedoeld in artikel 19d, lid 2, Nbw 1998 
juncto artikel 19a, lid 10, Nbw 1998. Kortom: voor de projecten die in het gebied aanwezig 
zijn zal per geval, in het kader van een vergunningprocedure, moeten worden beoordeeld of 
het project kan worden toegestaan. De vergunningverlener van de provincie Gelderland gaf 
in een interview aan dat de meeste recreatieve activiteiten, andere handelingen betreffen. 
Bijvoorbeeld evenementen als de airborne luchtlanding op de Edese heide, helikopter-
vluchten, droppings, fietswedstrijden(bv mountainbikes) en fiets- en  wandeltochten.  
Dit zijn veelvoorkomende handelingen, waarbij de discussie speelt of sprake is van bestaand 
gebruik (was de handeling op 31 maart 2010 aanwezig en is deze sindsdien niet gewijzigd). 
Geen discussie is er over de vraag activiteiten, door de frequentie, als project moeten 
worden aangemerkt.144 Frequent terugkerende recreatieve activiteiten die mogelijk kunnen 
worden aangemerkt als project zijn bij de vergunningverlener niet bekend. Andere niet 
recreatieve projecten als baggeren en (mogelijk) slootonderhoud welke o.a. aan de orde zijn 
in de Randmeren en Rijntakken komen wel voor. 

 
h. Voor het kunnen vergunnen van een plan of project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl mag er  
 geen wetenschappelijke twijfel bestaan over mogelijke verslechtering of aantasting van het 
 gebied. Wat zijn de ervaringen met dit vereiste? Hoe wordt gegarandeerd dat er geen 
 wetenschappelijke twijfel is?  

 Provincie Noord Brabant: De provincie toetst de passende beoordeling en gaat na of 
voldoende is onderbouwd dat negatieve effecten zijn uit te sluiten en aantasting van 
natuurlijke kenmerken niet aan de orde is. Het moet een complete en navolgbare 
onderbouwing zijn dat er geen schadelijke effecten voortvloeien uit het project. Er 
wordtdoor de provincie een balans gezocht tussen wat redelijk en nodig is om te vragen van 
een initiatiefnemer. Hierbij wordt gekeken naar de grootte/omvang van de activiteit en de 
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 ABRvS 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:107, JM 2013/121 mnt: J.M.I.J. Zijlmans, M en R 2014/8 mnt: M.M. 
Kaajan. 
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grootte van het mogelijke effect. Volgens de medewerker van provincie is de term 
’wetenschappelijke twijfel’  weinig concreet en speelt het minder in de vergunningverlening  
op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. De provincie is in zijn algemeenheid meer 
gericht op het met zekerheid en voldoende aannemelijk kunnen uitsluiten van effecten.  
Deze manier van interpretatie is mijns inziens niet in overeenstemming met de theorie 
omtrent dit artikel. Het doel van artikel 6 lid 3 Hrl en met name deze term is dat 
initiatiefnemers aantonen dat een project (verandering in de omgeving) geen gevolgen heeft 
voor het betreffende gebied. Bij een strikte toepassing van dit artikel kan wanneer er enige 
twijfel is omtrent mogelijke gevolgen de activiteit niet worden uitgevoerd.  
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft over artikel 6 lid 3 Hrl in de arresten Solvay 
e.a tegen België en Commissie tegen Spanje145 gesteld  dat om te kunnen concluderen dat 
blijvende schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van een gebied niet voorkomt 
er in de passende beoordeling van artikel 6 lid 3 Hrl wetenschappelijk gezien geen twijfel 
meer mag bestaan.146 Uit mijn door het onderzoek verkregen antwoorden moet ik 
concluderen dat de provincie op dit punt niet handelt in lijn met artikel 6 lid 3 Hrl.  

 Provincie Gelderland: In het beheerplan wordt niet letterlijk gesproken over het niet 
aanwezig mogen zijn van wetenschappelijke twijfel, maar in het kader voor 
vergunningverlening staat dat wanneer negatieve effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten 
een verdergaand onderzoek gedaan moet worden om de eventuele negatieve effecten in 
kaart te brengen. Eventueel kunnen er bij de aanwezigheid van negatieve effecten 
mitigerende maatregelen worden genomen om significante effecten te verminderen of op te 
heffen. In een interview met de ambtenaar belast met de verlening van vergunningen leek 
het alsof wetenschappelijke twijfel een minder grote rol speelt in de vergunningverlening.   
Bij een aanvraag wordt geïnventariseerd wat de mogelijke effecten op het beschermde 
natuurgebied zijn, waarna gekeken wordt wat deze mogelijke effecten betekenen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.  
Hierbij wordt  onder meer gebruik gemaakt van de effectindicatoren opgesteld in opdracht 
van het ministerie van Infrastructuur en milieu. Hiermee is de interpretatie van de term net 
als bij de provincie Noord Brabant niet in lijn met de theorie omtrent dit begrip.    
 

i. Cumulatieve effecten welke significantie voor een gebied opleveren moeten worden 
meegenomen in de beoordeling van activiteiten. Niet elke activiteit zorgt individueel voor 
significantie, maar kan samen met andere activiteiten wel zorgen voor significantie. 
Daarnaast kan een significant effect ook voortvloeien uit activiteiten uitgevoerd buiten het 
gebied. Hoe wordt een goede beoordeling van cumulatie in het kader van artikel 6(3) 
gewaarborgd? Is dit onderwerp meer of minder problematisch bij recreatie? 

 Provincie Noord Brabant:  In het beheerplan wordt geen uitleg gegeven over hoe omgegaan 
moet worden met cumulerende effecten door recreatieve effecten en daarmee ook niet hoe 
een goede beoordeling gewaarborgd moet worden. In het interview werd hier als reden voor 
gegeven dat de garantie van een goede beoordeling bij de vergunningverleners van de 
omgevingsdienst ligt. Er is specifiek voor deze methode gekozen om op deze manier te 
zorgen voor een breedgedragen en pragmatisch beheerplan. Veelal zal er echter bij 
recreatieve plannen en projecten niet toegekomen worden aan het punt cumulatie in de ADC 
toets, omdat er vaak alternatieven mogelijk zijn en dwingende redenen van groot algemeen 
belang niet aanwezig zijn, vanwege het ‘niet publieke karakter’ van de activiteit, aldus de 
provincie. De afdeling beleid was niet bekend met de discussie over het al dan niet 
meenemen van andere handelingen in de cumulatiebeoordeling. Deze werkwijze is niet in lijn 
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met de theorie. Bij de cumulatiebeoordeling zoals de provincie deze doet wordt vergeten dat 
wanneer het gaat om vergunde activiteiten van langdurige aard of met chronische of 
duurzame gevolgen, deze activiteiten en gevolgen wel moeten worden meegenomen in de 
beoordeling.147 Mogelijk wordt in de praktijk wel gedaan, maar na veelvuldig contact gehad 
te hebben met de vergunningverleners van de omgevingsdienst Brabant noord en 
omgevingsdienst Midden en West Brabant is mij dit niet duidelijk geworden.  

 Provincie Gelderland: Het waarborgen van een beoordeling welke aansluit bij de in de 
jurisprudentie gegeven criteria is in het beheerplan duidelijker omschreven dan bij het 
beheerplan Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. In het opgenomen vergunningkader 
staat dat per aangevraagde activiteit bepaald moet worden wat het effect is van de activiteit 
of het project in combinatie met ander projecten. In de cumulatiebeoordeling moeten alle 
plannen worden meegenomen waarvoor reeds een besluit op grond van de Nbw 1998 is 
genomen. Ook nieuwe plannen/projecten net als de plannen en projecten die al in een 
vergevorderd stadium van voorbereiding zijn moeten worden meegenomen.  
In het gebied zijn veel horecagelegenheden, met name pannenkoekenhuizen  aanwezig.  
Bij de vergunningaanvraag van een nieuwe horecagelegenheid of kiosk worden mogelijke 
cumulatieve effecten meegenomen in de toetsing. Deze effecten worden alleen 
meegenomen in de beoordeling van een nieuwe activiteit als de mogelijk op te treden 
effecten zich nog niet hebben voorgedaan. De provincie probeert met het opstellen van 
beleid om de steeds grotere toestroom van recreanten in goede banen te leiden door rustige 
en drukkere gebieden te creëren om op deze manier te zorgen dat de instandhoudings-
doelstellingen gehaald kunnen worden. Deze werkwijze is dan ook meer in lijn met de 
theorie, omdat hier duidelijk wordt gesteld dat alle mogelijke cumulatieve effecten worden 
beoordeelt, ook de plannen van langdurige aard of met chronisch duurzame gevolgen. De 
medewerkers van de provincie waren van mening dat cumulatie minder snel speelt bij 
recreatieve activiteiten. Dit zal veelal zijn bij meer belastende activiteiten als groepsspelen en 
plaatsen waar horeca is. Bij het opstellen van het beheerplan heeft de provincie deze 
activiteiten meegenomen om op deze manier aantasting of verstoring van het gebied te 
voorkomen. 

j. Het bevoegd gezag heeft een bepaalde beslissingsruimte om te oordelen of er sprake is van 
dwingende redenen van groot openbaar belang. Interessant is hoe het bevoegd gezag 
hiermee omgaat in beleid en beheerplannen. Wanneer wordt bij de vergunningverlening 
een reden om de activiteit door te laten gaan gezien als dwingende redenen volgens het 
bevoegd gezag? Kunnen recreatieve activiteiten naar uw mening een dergelijk belang 
vormen?  

 Provincie Noord Brabant: Volgens de door mij geïnterviewde medewerker van de provincie is 
bij de vergunningverlening van een project in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl nog niet 
toegekomen aan de tweede vraag van de ADC toets. Zodoende is het aspect dwingende 
redenen van groot openbaar belang in het gebied nog niet aan de orde geweest en is hier 
nog geen duidelijkheid over. Of recreatieve activiteiten een dergelijk belang kunnen vormen 
is mij uit daarom niet duidelijk geworden. 

 Provincie Gelderland: In het beheerplan wordt gesteld dat voor aantasting van de 
beschermde natuurwaarden in specifieke prioritaire habitattypen een verscherpte eis geldt 
ten aanzien van de dwingende redenen van groot openbaar belang.148 Zonder nader advies 
van de Europese Commissie zijn alleen dwingende redenen acceptabel in het kader van de 
volksgezondheid of algemene veiligheid of als er sprake is van voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten. Het is de minister van Economische Zaken die een dergelijk advies aan de 
Europese Commissie moet vragen.149 Uit een gesprek met een medewerker van de afdeling 
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vergunningverlening van de Provincie bleek dat de ADC toets nog niet toegepast was op 
recreatieve activiteiten. Voor de bouw van een brug over de Rijn in Nijmegen moest wel de 
ADC toets uit artikel 6 lid 3 Hrl worden toegepast.  Volgens de ambtenaar van de provincie is 
het wanneer men kijkt naar de jurisprudentie omtrent het begrip ‘dwingende redenen van 
algemeen belang’ lastig om recreatieve activiteiten als zodanig te zien. Hem leek dat er in het 
geval van recreatieve activiteiten op de Veluwe geen sprake was van activiteiten welke 
gezien kunnen worden als dwingende redenen in de zin van artikel 6 lid 3 Hrl.  
 

k. Hoe wordt er omgegaan met reeds bestaande activiteiten in het gebied als het gebruik 
ongewijzigd is, maar wel significante effecten veroorzaken? Wat als voor deze activiteiten 
nimmer een vergunning is afgegeven? 

 Provincie Noord Brabant: Bij de provincie Noord-Brabant bleek dat bestaande activiteiten in 
het gebied een ingewikkeld onderdeel was bij de ontwikkeling van het beheerplan.  
De coördinator beheerplannen van de provincie noemde als voorbeeld en knelpunt, de 
mountainbike route door het gebied. Het gebruik zorgt voor significante effecten op het 
habitattype ‘oude eikenbossen’. In overleg met de beheerder van het gebied, 
natuurmonumenten, is gekozen voor een gebruiksbelasting op het gebruik van het 
mountainbike parcours te gebruiken en op deze manier de druk op het gebied te reguleren. 
Daarnaast worden maatregelen genomen om significante effecten te voorkomen en of op te 
heffen. De lijn, zoals de omgevingsdiensten midden- en west Brabant en Brabant Noord 
volgen is dat van de situatie ten tijde van de referentiedatum uitgegaan wordt. Dit betekent 
dat voor activiteiten waar geen vergunning voor is verleend onder bestaand gebruik vallen 
en mochten zij niet veranderd zijn sinds de referentiedatum, dan ook op dezelfde wijze 
voortgezet kunnen worden.  

 Provincie Gelderland: In het beheerplan staat dat voor reeds bestaande ‘andere handelingen’ 
met een mogelijk significant negatief effect geldt dat deze in beginsel vergunningvrij zijn.  
In het beheerplan kunnen maatregelen staan om te zorgen dat de door de activiteiten 
veroorzaakte effecten geen gevolgen hebben op de Natura 2000 doelen van het gebied.  
Hoe omgegaan wordt met de groep activiteiten waarbij eerst bleek dat er geen significantie 
was, maar later wel bleek te zijn wordt niet duidelijk uit het beheerplan. Mogelijk worden er 
alsnog maatregelen genomen worden of er alsnog een vergunning aangevraagd moet 
worden, omdat het als project aangemerkt kan worden.  
 De juridisch adviseur Natura 2000 van de Provincie Gelderland150 stelt in een interview dat 
het bepalend is of voor de betreffende activiteit toestemming is verleend voor de datum van 
aanwijzing van het gebied. Activiteiten waarvoor een dergelijke toestemming is verleend 
voor deze datum en die sindsdien niet zijn gewijzigd, kunnen worden voortgezet. 
Voor zover een dergelijke, als ‘legaal’ aan te merken, activiteit toch significante gevolgen 
heeft, voorziet het beheerplan in het treffen van maatregelen (zie hfst 7) om deze effecten 
weg te nemen. Onduidelijk is overigens hoe moet worden omgegaan met activiteiten 
waarvoor geen nationaalrechtelijk toestemmingsvereiste geldt, kortom: waarvoor geen 
toestemming had kunnen worden verleend voor de referentiedatum. Hierover bestaat voor 
zover mij bekend geen jurisprudentie. Aannemelijk is dat in dat geval mag worden uitgegaan 
van de feitelijke situatie ten tijde van de referentiedatum. 
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7.1.1 Bevindingen praktijkonderzoek 
 
In dit hoofdstuk wil ik het accent leggen op de juiste implementatie van artikel 6 Hrl in algemene zin. 
De uitkomsten van hoofdstuk vier hebben immers alleen zin wanneer in de praktijk de implementatie 
op hoofdlijnen klopt. Hoe verhouden de consequenties zoals geanalyseerd in het theoretisch deel 
zich tot de ontwikkelingen in de praktijk? Ik zal nu een opsomming geven van de punten waar de 
implementatie niet geheel in lijn is met de habitatrichtlijn en literatuur.  
   

- Bij de interviews die ik gedaan heb bij de provincie Noord Brabant leek het erop, dat een 
vergunningstelsel naast het stelsel van de Natuurbeschermingswet 1998 bestaat. Er moet 
een toestemming verkregen worden wanneer iemand gebruik wil maken van het 
mountainbike parcours of wil paardrijden in het gebied. Later in het interview bleek dit niet 
te gaan om een vergunningplicht op basis van de Natuurbeschermingswet 1998, maar een 
toegangskaart om van het gebied gebruik te maken. Deze kaart wordt gekocht van de 
terreinbeheerder, in dit geval natuurmonumenten, zodat zij het gebied kunnen 
onderhouden.   

- Een goed onderscheid tussen of een activiteit valt onder artikel 6 lid 2 of lid 3 ontbreekt.  
Met name dagrecreatie is een onderwerp waar weinig aandacht voor is in beide 
beheerplannen. 

- In beide beheerplannen worden geen juridische waarborgen gegeven of beheermaatregelen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wel wordt in beide gevallen feitelijk gecontroleerd op de 
uitvoering via monitoring. Er wordt wel gemeld dat er wordt gemonitord, maar de uitwerking 
moet nog worden vastgelegd in een monitoringsplan.  

- De omgang met cumulatie van effecten. De provincie Noord Brabant heeft op dit punt niets 
opgenomen in het beheerplan. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de garantie tot 
het waarborgen van artikel 6 lid 3 Hrl ligt bij de vergunningverleners van de omgevingsdienst 
Midden- en West Brabant en Brabant Noord. Over de werkwijze zullen afspraken gemaakt 
zijn, maar deze zijn mij na veelvuldig contact met deze instanties mij niet duidelijk geworden. 

- In zowel het beheerplan van de ‘Loonse en Drunense Duinen & Leemputten als ‘de Veluwe’ 
wordt geen duidelijkheid gegeven over de omgang met (frequent) terugkerende activiteiten.  
Uit de interviews met de provincies werd dit als een onderdeel van de vergunningverlening 
gezien, waar nog geen duidelijkheid was over hoe om te gaan met deze activiteiten. 

- Een ander voorbeeld is de verplichting uit artikel 6 lid 3 Hrl, dat met wetenschappelijke 
zekerheid aangetoond moet worden dat er geen significante effecten zijn. Zowel de provincie 
Noord Brabant als de provincie Gelderland stellen bij een vergunningaanvraag de eis dat 
voldoende onderbouwd en aannemelijk moet zijn dat er geen gevolgen zijn voor het gebied. 
De verplichting zoals de provincies dit gebruiken is niet zo ‘hard’ als de eis uit de 
Habitatrichtlijn. Het is uiteraard altijd een balans zoeken tussen wat redelijk en nodig is om te 
vragen aan een initiatiefnemer en het zeer precies voldoen aan de verplichtingen, maar dit is 
een onjuiste manier van implementatie. De provincie gaf als antwoord dat zij dit doen, 
omdat zij problemen zien tussen het mogelijk houden van ontwikkelingen en het voldoen 
aan de eisen van artikel 6 Habitatrichtlijn. Schokkend vond ik dat de omgevingsdienst 
Midden- en West Brabant, die de vergunningen voorbereid en beoordeelt voor de provincie 
Noord Brabant, stelde dat het begrip wetenschappelijke zekerheid in mindere mate 
belangrijk was bij de vergunningverlening onder artikel 6 lid 3 Hrl. 

- Grote onduidelijkheid over wanneer er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar 
belang. Tot op heden zijn er geen plannen/projecten geweest waarbij toegekomen is aan het 
tweede onderdeel van artikel 6 lid 4 Hrl. Daarmee wijkt op dit moment de praktijk af van de 
theorie. 
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7.2 Conclusie praktijkonderzoek 
 
Dat er consequenties zijn voor particulieren en ondernemers is duidelijk naar voren gekomen uit het 
theoretisch gedeelte van deze scriptie. In de vorige paragraaf heb ik aangegeven op welke punten de 
praktijk afwijkt van de theorie. Komt dit nu door een onjuiste manier van implementatie van de 
Habitatrichtlijn of heeft dit andere oorzaken?  
Ik denk dat de meeste consequenties voor particulieren voortvloeien uit de interpretatie van het 
begrip plan/project of andere handeling. Als niet duidelijk is welke status een bepaalde activiteit 
heeft, kunnen door een verkeerde interpretatie de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komen.  
Dit geldt in dezelfde mate voor reeds bestaande activiteiten en de vraag of een activiteit valt onder 
de ‘bestaand gebruik’ uitzondering. 

Mijns inziens heeft dit niet enkel te maken met de manier van implementeren van het 
bevoegd gezag, maar heeft dit ook te maken met het gebrek aan kennis bij de onderzochte 
provincies. Uit het onderzoek bleek vaak dat over een aantal onderwerpen onduidelijkheid bestond 
over de toepassing in de praktijk. In de interviews met medewerkers van beide provincies kwam 
duidelijk naar voren dat er grote twijfel was over hoe omgegaan moest worden met de 
verplichtingen uit de habitatrichtlijn in het beheerplan. Dit is denk ik ook een van de redenen 
waardoor de werkwijze van de provincies op een aantal punten niet in lijn is met artikel 6 
Habitatrichtlijn. Dat provincies afwijken van de theorie is dus vaak niet omdat zij dit bewust doen, 
maar omdat er gebrek is aan kennis over de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn. Creatieve 
oplossingen om te ontkomen aan de verplichtingen uit de Habitatrichtlijn zoals is gebeurd in de zaak 
rond de verbreding van de A2 bij Den Bosch zijn in het onderzoek niet naar voren gekomen.  
Het is ook te makkelijk om te zeggen dat de onderzochte provincies creatieve oplossingen verzinnen 
om niet te voldoen aan artikel 6 Hrl. De ‘A2 zaak’is door beide provincies op de voet gevolgd en het 
begrip compensatie en mitigatie is voor beide provincies duidelijker geworden. Overigens doet dit 
niet af aan het feit dat er wel degelijk door de Habitatrichtlijn veroorzaakte consequenties zijn voor 
zowel particulieren als ondernemers. Ook zijn deze niet enkel negatief van aard, maar zijn er ook 
kansen en voordelen voor deze groepen.  
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