Bijlage 1 Wettelijk kader

Inleiding
In deze bijlage worden de wettelijke kaders voor ecologische beoordelingen van ruimtelijke ingrepen en andere handelingen beschreven. In
de natuurbeschermingswetgeving wordt een onderscheid gemaakt
tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is in Nederland verankerd in de Flora- en faunawet. De
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt de
procedures bij ruimtelijke ingrepen. De regels voor het Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) zijn opgenomen in het Barro. Ook wordt kort
ingegaan op de betekenis van Rode Lijsten.
Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en
beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten. De
Flora- en faunawet kent zowel een zorgplicht als verbodsbepalingen.
De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild levende dieren en
planten en hun leefomgeving, voor iedereen en in alle gevallen. De
verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dat
betekent dat alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde
Verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (verkort)
Artikel 8:
Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen,
beschadigen, ontwortelen of op een andere manier
van de groeiplaats verwijderen van beschermde
planten.
Artikel 9:
Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of
met het oog daarop opsporen van beschermde
dieren.
Artikel 10:
Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
Artikel 11:
Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of
verstoren van nesten, holen of andere
voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van
beschermde dieren.
Artikel 12:
Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van
eieren van beschermde dieren.
Artikel 13:
Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met
verplaatsen) van beschermde planten en dieren.
planten- en diersoorten in principe verboden zijn (zie kader).
Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en ontheffingen van deze
verbodsbepalingen kunnen worden verleend. Het toetsingskader
hiervoor is vastgelegd in het Vrijstellingenbesluit. Er gelden
verschillende regels voor verschillende categorieën werkzaamheden. Er
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zijn vier beschermingsregimes corresponderend met vier groepen
beschermde soorten (tabellen 1 t/m 3 en vogels, AmvB art. 757).
Tabel 1. De algemene beschermde soorten
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van verbodsbepalingen bij
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
en bestendig gebruik en beheer. Ontheffing ten behoeve van andere
activiteiten kan worden verleend, mits de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding is (‘lichte toetsing’).
Tabel 2. De overige beschermde soorten
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van verbodsbepalingen bij
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
en van bestendig gebruik en beheer, als op basis van een door de
minister van EZ goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Anders is
ontheffing noodzakelijk, na lichte toetsing.
Tabel 3. De strikt beschermde soorten
Dit zijn de planten- en diersoorten vermeld in Bijlage 1 van het
Vrijstellingenbesluit of in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Uit recente
jurisprudentie blijkt dat de regels voor de Habitatrichtlijnsoorten nog
strikter zijn8.
Voor bestendig gebruik en beheer geldt voor de soorten van Bijlage 1
van het Vrijstellingenbesluit een vrijstelling van verbodsbepalingen,
mits men werkt op basis van een door de minister van EZ
goedgekeurde gedragscode. Voor ruimtelijke ingrepen is altijd een
ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet
noodzakelijk. Deze kan worden verleend na een uitgebreide toetsing
(zie onder).
Voor de soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt hetzelfde
regime, met één grote beperking. Ontheffing of vrijstelling kan alleen
worden verleend op grond van dwingende redenen van groot openbaar
belang, van het belang van het milieu, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid of de bescherming van wilde flora en fauna.
Vogels
Alle inheemse vogels zijn strikt beschermd. Ontheffing of vrijstelling
kan alleen worden verkregen op grond van openbare veiligheid,
volksgezondheid of bescherming van flora en fauna. De Vogelrichtlijn
noemt zelfs ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ niet als
grond9.
Dat betekent dat alle activiteiten die leiden tot verstoring of
vernietiging van in gebruik zijnde nesten buiten het broedseizoen
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Voor soortenlijsten zie: Besluit houdende wijziging van een aantal algemene

maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en
faunawet en enkele andere wijzigingen. 23 februari 2005.
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Zie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21

januari 2009 zaaknr. 200802863/1 en 13 mei 2009 nr. 200802624/1), en Rechtbank
Arnhem, 27 oktober 2009 zaaknr. AWB 07/1013. Zie tevens de brief van het
ministerie van LNV d.d. 26 augustus 2009 onder kenmerk ffw2009.corr.046 en de
Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet.
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Zie vorige voetnoot.
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moeten worden uitgevoerd. Het ministerie heeft een lijst gemaakt van
soorten die hun nest doorgaans het hele jaar door of telkens opnieuw
gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd10.
De uitgebreide toetsing houdt in dat ontheffing alleen kan worden
verleend als:
1.
Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort;
2.
Er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is;
3.
Er sprake is van een in of bij wet genoemd belang;
4.
Er zorgvuldig wordt gehandeld.
Zorgvuldig handelen betekent het actief optreden om alle mogelijke
schade aan een soort te voorkomen, zodanig dat geen wezenlijke
negatieve invloed op de relevante populatie van de soort optreedt.
In veel gevallen kan voorkomen worden dat een ontheffing nodig is, als
mitigerende maatregelen er voor zorgen dat de verblijfplaatsen van
dieren steeds kunnen blijven functioneren. Vooral voor soorten van
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en vogels is dit cruciaal (omdat er
alleen ontheffing kan worden verkregen na zware toetsing).
Wabo en omgevingsvergunning
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als doel om van de
bestaande en nieuwe natuur een goed functionerend netwerk te
maken. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op ‘behoud, herstel
en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden’ van de EHS.
Op plannen, projecten of handelingen binnen de EHS is het ’nee,
tenzij’-regime van toepassing. Vanaf 1 oktober 2012 is het nee, tenzijregime vastgelegd in het Besluit algemene regelingen ruimtelijke
ordening, kortweg Barro.
Het Barro bepaalt dat provincies de (begrenzing van de) EHS moeten
vastleggen in een provinciale verordening. In die verordening worden
regels gesteld omtrent de inhoud van en de toelichting bij
bestemmingsplannen in het belang van de realisatie, bescherming,
instandhouding en verdere ontwikkeling van de beoogde
natuurkwaliteit van de EHS.
De provincies moeten de wezenlijke kenmerken en waarden van de
EHS vastleggen. De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de huidige
en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied.
De natuurdoelen worden vaak per perceel in natuurdoeltypen of
beheertypen vastgelegd.
Het Barro bepaalt in art. 2.10.4 de voorwaarden waaronder plannen
kunnen worden toegestaan, die (per saldo) leiden tot een significante
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of een
significante vermindering van de oppervlakte of de samenhang van de
EHS:

•

10

er is sprake van een groot openbaar belang (waaronder in ieder
geval worden gerekend: de veiligheid, de hoofdinfrastructuur, de
drinkwatervoorziening, de plaatsing van installaties voor de

Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en

faunawet ruimtelijke ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009.
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•
•

opwekking van elektriciteit met behulp van windenergie of de
plaatsing van installaties voor de winning, opslag of transport van
aardgas),
er zijn geen reële andere mogelijkheden, en
de negatieve effecten worden waar mogelijk beperkt en de
overblijvende effecten worden gecompenseerd.

De begrenzing kan alleen worden gewijzigd voor zover op basis van
een ecologische onderbouwing is vastgesteld dat:
1.
de wijziging leidt tot een verbetering van de samenhang van de
EHS of tot een betere inpassing van de EHS in de planologische
omgeving, en
2.
ten minste de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van
de EHS in het desbetreffende gebied worden behouden; of
3.
ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling voor zover:

o

o

o
o

o

de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden en
van de samenhang van de EHS als gevolg van de
ontwikkeling beperkt is;
de voorgenomen wijziging leidt tot een kwalitatieve of
kwantitatieve versterking van de EHS in het desbetreffende
gebied;
de voorgenomen wijziging ertoe niet leidt dat de
oppervlakte van de EHS afneemt;
de voorgenomen wijziging zorgvuldig is onderbouwd,
waarbij blijkend uit de bij het bestemmingsplan behorende
toelichting in ieder geval alternatieven zijn afgewogen, en
maatregelen worden genomen die een goede
landschappelijke en natuurlijke inpassing borgen.

In principe wordt de eventuele compensatieopgave buiten de EHS
gerealiseerd. De compensatie hoeft niet in de nabijheid van de ingreep
plaats te vinden en hoeft ook niet in hetzelfde natuurtype te worden
uitgevoerd. Het gaat erom dat de positieve ecologische effecten van
realisatie van de compensatie op de EHS (in natuurkwaliteit,
oppervlakte of ruimtelijke samenhang) gelijkwaardig zijn aan de
negatieve effecten van de ingreep in de EHS. Realisatie van de
compensatie in de EHS is mogelijk, bijvoorbeeld als dat kan leiden tot
een versnelling van de realisatie van de EHS. Voorwaarde daarbij is dat
er door middel van een herbegrenzing tegelijkertijd voor wordt gezorgd
dat de omvang van de EHS niet afneemt.
Wettelijk kader provincie Zeeland
In de Verordening Ruimte (Provincie Zeeland 2012b) zijn regels
omtrent ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen ten aanzien van de
Ecologische Hoofdstructuur (zie tekstkader).
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Artikel 2.16 Afwegingszone natuurgebieden provincie
Zeeland
1. In de toelichting bij een bestemmingsplan waarin bestemmingen
worden aangewezen dan wel regels worden gegeven voor gronden
die zijn gelegen binnen 100 meter rond bestaande natuurgebieden,
niet zijnde binnendijken, zoals aangegeven op kaart 8, met
inachtneming van een ingevolge artikel 2.15 vastgestelde wijziging
van de begrenzing, wordt een beschrijving gegeven van de wijze
waarop rekening is gehouden met de wezenlijke kenmerken en
waarden van de natuurgebieden en wordt aannemelijk gemaakt dat
geen onevenredige aantasting van de bedoelde kenmerken en
waarden plaatsvindt.
2. In een bestemmingsplan waarin een bevoegdheid tot afwijking
van de regels door middel van een omgevingsvergunning wordt
opgenomen, voor de in het eerste lid bedoelde gronden, wordt de
regel gesteld dat de omgevingsvergunning uitsluitend wordt
verleend indien geen onevenredige aantasting van de wezenlijke
kenmerken en waarden van het binnen 100 meter afstand gelegen
natuurgebied plaatsvindt.

Rode Lijsten
Rode Lijsten zijn geen wettelijke instrumenten, maar zijn sturend voor
beleid. Zij dienen om prioriteiten in middelen en maatregelen te
kunnen bepalen. Bij het beoordelen van maatregelen en ingrepen
kunnen de Rode Lijsten echter wel een belangrijke rol spelen. Er zijn
nu landelijke Rode Lijsten vastgesteld voor paddestoelen, korstmossen,
mossen, vaatplanten, platwormen, land- en zoetwaterweekdieren,
bijen, dagvlinders, haften, kokerjuffers, libellen, sprinkhanen en
krekels, steenvliegen, vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren en
vogels (LNV 2009). Een aantal provincies heeft aanvullende provinciale
Rode Lijsten opgesteld.
Van soorten op de Rode Lijst moet worden aangenomen dat negatieve
effecten van ingrepen de gunstige staat van instandhouding relatief
gemakkelijk in gevaar brengen. Waar het beschermde soorten betreft
zal er dus extra aandacht aan mitigatie en compensatie moeten worden
besteed. Bij niet-beschermde soorten of soortgroepen kunnen op grond
van de zorgplicht extra maatregelen worden gevergd. Bij een aantal
soortgroepen gaat het echter om tientallen of honderden moeilijk vast
te stellen soorten, waardoor de waarde voor praktische toepassingen
vaak beperkt is.
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