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Redactioneel

De gemeente en het
natuurbeschermingsrecht
Dit dubbele zomernummer is gewijd aan de gemeente, in
het bijzonder aan de rol van de gemeente in het natuurbeschermingsrecht. Deze rol blijkt en blijft naar ons idee in
de praktijk vaak onderbelicht. Sommige gemeenten hebben
moeite met de invulling van hun rol, mogelijk deels door
een tekort aan ecologische kennis. Deze special beoogt te
voorzien in die leemtes in de kennis
Drie keien van auteurs zijn gevraagd en bereid gevonden om hun licht te laten schijnen over voor de gemeente
uitermate belangrijke deelaspecten. Wienke Zwier belicht,
via een schets van het juridisch kader en richtinggevende
jurisprudentie, het zogenoemde ‘aanhaken’ van natuurtoestemmingen aan de omgevingsvergunning, een fenomeen
waarover in de praktijk nog veel vragen bestaan. Marieke
Kaajan neemt natuurbescherming via (opstellen en beoor-

152

\

deling van PAS-sende) bestemmingsplannen voor haar
rekening en verschaft richtlijnen hoe de valkuilen daarbij
te vermijden. Annemiek Tubbing biedt nader inzicht in
de gemeentelijke toezichts- en handhavingsrol. Hoe meer
bedreigd de soort des te belangrijker het toezicht en handhaving. Daarvoor lijkt (nog steeds) te weinig aandacht.

Deze gebundelde deskundigheid kan niet anders dan leiden
tot een (natuur)wijzere gemeente.
Wijzelf hebben er in ieder geval – met groot leesplezier –
veel van geleerd en zijn dan ook bijzonder verheugd dit
themanummer te kunnen presenteren; een ongemeen(te)
goed nummer!
Namens de redactie van NBR,
Peter Mendelts
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Artikel

106. Natuur in de
omgevingsvergunning: over
aanhaken en de toepassing in de
praktijk
WIENKE ZWIER

Het ‘aanhaken’ van natuurtoestemmingen aan de omgevingsvergunning is een fenomeen waarover
in de praktijk nog veel vragen bestaan. In dit artikel wordt, via een schets van het juridisch kader en
richtinggevende jurisprudentie, belicht hoe de aanvraag voor de natuurtoestemming ook onder de Wnb nog
steeds deel uitmaakt van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

\

1. Inleiding
Het zogenoemde ‘aanhaken’ werd per 1 oktober 2010 in
de natuurregelgeving geïntroduceerd met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Toen golden nog de Natuurbeschermingswet 1998
(Nbw 1998) en de Flora- en faunawet (Ffw), die, net als de
Boswet, per 1 januari 2017 zijn opgegaan in de Wet natuurbescherming (Wnb). Aanhaken hield kort gezegd in dat een
initiatiefnemer die zowel een omgevingsvergunning als een
Nbw-vergunning of Ffw-ontheffing nodig had, deze gezamenlijk kon aanvragen bij het Omgevingsloket online. De
aanvraag voor de natuurtoestemming maakte dan onderdeel uit van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De
inhoudelijke beoordeling werd gedaan door het bestuursorgaan dat normaliter bevoegd was voor de verlening van
de Nbw-vergunning of Ffw-ontheffing. Daartoe werd aan
dit bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) gevraagd. Onder de Wnb is deze systematiek in de
kern gecontinueerd.
In de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Wabo
werd nog maar weinig gebruik gemaakt van de aanhaakmogelijkheid. Uit onderzoek van Alterra uit 2012 bleek dat
van het totaal aantal aangevraagde omgevingsvergunningen in Nederland, circa 250.000, slechts in 80 gevallen een
vvgb-procedure werd doorlopen.1 Uit informatie verkregen
van het Omgevingsloket blijkt dat dit aantal inmiddels is
toegenomen. In 2017 werden in totaal 255.852 aanvragen
en meldingen ingediend bij het Omgevingsloket, waarvan
148.333 aanvragen voor een omgevingsvergunning. In
603 gevallen werd een aanvraag voor de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’
gedaan. Voor de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor
1

A.M. Schmidt en P.H. Kersten, De Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht. Nieuwe ontwikkelingen en de huidige praktijk, Wageningen, Alterra,
Alterra-rapport 2302.
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beschermde plant- en diersoorten’ werd in 373 gevallen
toestemming gevraagd. Het daadwerkelijke aantal aangevraagde natuurtoestemmingen via het Omgevingsloket
zal hoger liggen, omdat er ook aanvragen zullen worden
ingediend die later worden aangevuld met een aanvraag
voor een natuurtoestemming. Ik begrijp echter dat, omdat
de aanvraag alsdan wordt aangevuld door middel van het
uploaden van een aanvullend pdf-bestand, het systeem niet
registreert voor welke activiteiten aanvullend toestemming
werd gevraagd. Dát er aanvullingen worden gedaan is dus
wel bekend, maar of en hoe vaak een aanvulling op Natura
2000 of beschermde soorten betrekking heeft, laten de
cijfers niet zien.
Hoewel het aantal natuurtoestemmingen dat via de
gemeente wordt afgehandeld dus toeneemt, is mijn indruk
dat gemeenten nog steeds liever hebben dat initiatiefnemers een aparte Natura 2000-vergunning of ontheffing
beschermde soorten aanvragen. Ook bij initiatiefnemers
blijkt de voorkeur er geregeld naar uit te gaan om de natuurtoestemming en de omgevingsvergunning los te koppelen.
Daarnaast merk ik dat er nog vaak onduidelijkheid bestaat
over de natuurregelgeving en de rol die gemeenten daarin
hebben te vervullen.
In een eerder artikel2 ben ik, kort nadat de Wnb in werking
trad, al eens ingegaan op de aanhaaksystematiek en diverse
aandachtspunten voor de praktijk. In dit artikel zal ik aan
de hand van een aantal recente uitspraken over aanhaken onder vigeur van de Wnb, dan wel uitspraken die om
andere redenen relevant zijn voor dit onderwerp, ingaan op
de toepassing van de regeling in de praktijk. Ik begin met
een korte weergave van het juridisch kader.

2

W. Zwier, ‘Aanhaken onder de Wet natuurbescherming’, Gst. 2017/56.
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Artikel

2. Over de regels
In artikel 2.2aa van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
worden ‘Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de
fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en floraen fauna-activiteiten)’ aangewezen als activiteiten waarvoor op grond van artikel 2.1 eerste lid onder i Wabo een
omgevingsvergunning is vereist. Het gaat om activiteiten
of handelingen waarvoor een Natura 2000-vergunning
of ontheffing beschermde soorten op grond van de Wnb
is vereist en waarvoor tevens om andere redenen een
omgevingsvergunning benodigd is op grond van de Wabo,
voor zover voor de activiteit of handeling geen Natura
2000-vergunning c.q. ontheffing beschermde soorten op
grond van de Wnb is aangevraagd of verleend.
2.1 Natura 2000-vergunning of ontheffing beschermde
soorten
Of een Natura 2000-vergunning of ontheffing beschermde
soorten nodig is volgt uit de Wnb. Een Natura 2000-vergunning is nodig voor projecten en andere handelingen die
gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura
2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de
soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.3 Een ontheffing beschermde soorten is onder meer4 nodig indien door
de activiteit één van de verbodsbepalingen ten aanzien van
beschermde dier- en plantensoorten uit de artikelen 3.1, 3.5
of 3.10 lid 1 Wnb wordt overtreden. Het gaat bijvoorbeeld
om het verbod op het opzettelijk doden of vangen van
beschermde vogels en andere diersoorten en het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen.
Op de Natura 2000-vergunningplicht en de ontheffingplicht beschermde soorten bestaan uitzonderingen. Doet
zo’n uitzondering zich voor, dan is voor de activiteit ook
geen omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2aa Bor
nodig.5 Ook is geen Natura 2000-vergunning vereist voor
activiteiten waarop een tracébesluit of een wegaanpassingsbesluit betrekking heeft.6
2.2 Andere omgevingsvergunning
Indien voor de activiteit geen (andere) omgevingsvergunning is vereist, dan kan er (logischerwijs) ook niet aangehaakt worden. Artikel 2.2aa Bor bevat immers slechts een
omgevingsvergunningplicht indien voor de activiteit zowel
een Natura 2000-vergunning of ontheffing beschermde
soorten op grond van de Wnb nodig is én een (andere)
3
4

5
6
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Art. 2.7 lid 2 Wnb.
In de Wnb zijn ook andere verbodsbepalingen opgenomen waarvan
ontheffing kan worden verleend, zoals het verbod op het bijvoeren en
uitzetten van dieren behoudens ontheffing, maar daarop is art. 2.2aa Bor
niet van toepassing.
In art. 2.2aa Bor wordt naar de betreffende artikelen verwezen.
Artikel 13 lid 8 Tracéwet en art. 9 lid 5 Spoedwet wegverbreding, waarin
is aangegeven dat, indien significante gevolgen kunnen optreden op een
Natura 2000-gebied, het besluit uitsluitend kan worden vastgesteld als is
voldaan aan art. 2.8 Wnb.

omgevingsvergunning. Is de activiteit niet om andere redenen omgevingsvergunningplichtig, dan moet een separate
Natura 2000-vergunning of ontheffing beschermde soorten worden aangevraagd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
sloopwerkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist.
2.3 Geen Natura 2000-vergunning c.q. ontheffing
beschermde soorten aangevraagd of verleend
Er geldt alleen een omgevingsvergunningplicht op grond
van artikel 2.2aa Bor voor zover geen Natura 2000-vergunning c.q. ontheffing beschermde soorten op grond van
de Wnb is aangevraagd of verleend. Een initiatiefnemer
kan er dus voor kiezen om ofwel een separate Natura
2000-vergunning of ontheffing beschermde soorten aan te
vragen ofwel de natuurtoestemming te laten aanhaken bij
de (andere) omgevingsvergunningaanvraag, bijvoorbeeld
voor de activiteit ‘bouwen’ of ‘milieu’.
2.4 Vvgb
Na ontvangst van een omgevingsvergunningaanvraag
moeten burgemeester & wethouders (b&w) beoordelen
of er aspecten zijn waaromtrent een ander bestuursorgaan
een vvgb moet afgeven als bedoeld in artikel 2.27 Wabo.
Dat is onder meer het geval voor zover de aanvraag betrekking heeft op een Natura 2000-activiteit of flora- en faunaactiviteit. Artikel 3.11 Wabo bepaalt dat b&w in dat geval
onverwijld een exemplaar van de aanvraag en de daarbij
gevoegde stukken aan het orgaan zenden dat bevoegd is de
vvgb te geven, zodat dit bestuursorgaan daar een standpunt
over kan innemen. Volgens de parlementaire geschiedenis7
is de vvgb niet zozeer een goedkeuringsinstrument, maar
dient het ertoe een ander bestuursorgaan te laten beslissen
omtrent een aspect van de vergunning dat aan de beoordeling van het bevoegd gezag is onttrokken. Het andere
bestuursorgaan dat bevoegd is om de vvgb te verlenen (of
te weigeren) zijn in de regel gedeputeerde staten van de
provincie waar de activiteit wordt verricht. Gedeputeerde
staten zijn in de regel ook het bevoegde gezag om separate
Natura 2000-vergunningen en ontheffingen beschermde
soorten te verlenen en beschikken vanuit die hoedanigheid
over veel deskundigheid. In sommige gevallen is de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het bevoegd
gezag.8
Indien een vvgb nodig is, is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.9 Dat houdt onder meer in dat
in beginsel binnen zes maanden moet worden beslist op de
aanvraag en dat er eerst een ontwerpbesluit ter inzage moet
worden gelegd. Het ontwerp van de beslissing omtrent de
vvgb doorloopt dezelfde procedure als het ontwerpbesluit,
hetgeen betekent dat ten aanzien van beide onderdelen
(ontwerpbesluit en ontwerp-vvgb) zienswijzen kunnen
7
8
9

Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 113-114.
Art. 6.10a lid 1 en 2 Bor. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als de rechtsopvolger van de Minister van Economische Zaken.
Art. 3.10 lid 1 onder e Wabo.
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worden ingediend. In een recente uitspraak, van 9 mei
2018,10 die weliswaar niet ging over een aangehaakte
natuurtoestemming maar wel over een vvgb, overwoog
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(de Afdeling) dat ook in het geval het definitieve besluit
niet strekt tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning, eerst een ontwerpbesluit over de vvgb ter inzage
moet worden gelegd. De Afdeling overwoog voorts dat de
ontwerp-vvgb moet worden opgesteld door het bestuursorgaan dat bevoegd is de vvgb te geven. B&w kunnen deze
taak dus niet overnemen. Ook de beoordeling en eventuele verwerking van het ontwerp in de definitieve beslissing
omtrent de vvgb geschiedt door het orgaan dat bevoegd is
de vvgb te geven.

B&W dienen zich ervan te vergewissen dat een daadwerkelijke aanvraag
voor een ontheffing voorligt wil van
aanhaken kunnen worden afgezien
Bij de beoordeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt getoetst aan de inhoudelijke eisen van de
Wnb.11 De omgevingsvergunning mag niet worden verleend
dan nadat gedeputeerde staten (soms de minister) hebben
verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen hebben.12
Hebben zij die bedenkingen wel en weigeren zij de vvgb,
dan moet ook de omgevingsvergunning worden geweigerd.13

3. Over de praktijk
3.1 Zuidelijke Ringweg Groningen
Op 10 januari 2018 deed de Afdeling een uitspraak over
het aanhaken van een flora- en fauna-activiteit aan de
omgevingsvergunning onder de werking van de Wnb.14
De zaak was aangespannen door twee natuurorganisaties in verband met de ombouw van de Zuidelijke Ringweg te Groningen. B&w hadden omgevingsvergunningen
verleend voor het vellen of doen vellen van houtopstanden
ten behoeve van de werkzaamheden. De twee natuurorganisaties kwamen hiertegen op, omdat zij vreesden voor
negatieve gevolgen voor vleermuizen. Zij voerden aan dat
de vergunde kapactiviteiten zouden leiden tot overtreding
van artikel 3.5 Wnb. Op grond van dit artikel is het (onder
meer) verboden om vleermuizen15 opzettelijk te doden, te
vangen of te verstoren en om hun voortplantingsplaatsen
of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen. Omdat voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunningen

10
11
12
13
14
15

ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1511.
Art. 5.21 en 6.10a lid 4 Bor.
Art. 6.10a lid 1 en 2 Bor.
Art. 2.20a Wabo.
ABRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:12.
In Nederland komen circa 20 vleermuissoorten voor, die allemaal zijn
beschermd op grond van de Habitatrichtlijn (bijlage IV).
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geen ontheffing op grond van de Wnb noch een vvgb was
verleend, hadden b&w de omgevingsvergunningen volgens
de natuurorganisaties niet mogen verlenen.
Deelgebied G
Het plangebied was onderverdeeld in vijf deelgebieden: C,
G, H, I en J. Ten aanzien van deelgebied G stelden b&w
zich op het standpunt dat zich daar weliswaar overtredingen van de Wnb zouden voordoen, maar dat de gevraagde
omgevingsvergunning kon worden verleend, omdat tijdig
een separate ontheffing beschermde soorten was aangevraagd. De Afdeling constateerde dat op 18 november
201616 weliswaar stukken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waren toegezonden, maar ook
dat deze onvoldoende inzicht gaven in de precieze aard
en omvang van de beschikking die werd gevraagd. Uit het
dossier leidde de Afdeling voorts af dat de ‘aanvraag’ van
18 november 2016 en de later toegezonden aanvullingen
daarop niet als definitieve aanvraag in behandeling waren
genomen. Pas veel later, en na de omgevingsvergunningverlening, was besloten om de stukken alsnog als aanvraag
voor een ontheffing te behandelen. De Afdeling concludeerde: “… dat niet alleen op de datum waarop de aanvraag
voor omgevingsvergunning (…) is gedaan maar ook op de
datum waarop op die aanvraag is beslist, geen aanvraag
voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8 lid 1 van de
Wnb voorlag. Nu het college ten tijde van het nemen van het
besluit (…) evenmin beschikte over een verklaring van geen
bedenkingen, moet worden vastgesteld dat dit besluit niet
in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 2.2aa,
aanhef en onder b, van het Bor en ook niet voldoet aan het
bepaalde in artikel 6.10a lid 1 Bor en daarom moet worden
vernietigd.” De rechtsgevolgen bleven echter in stand. De
Afdeling overwoog: “Nu inmiddels voor de kapactiviteiten
in deelgebied G een toereikende aanvraag voor een ontheffing voor de overtreding van de verboden vermeld in artikel 3.5. Wnb voorligt, ziet de Afdeling aanleiding voor het
oordeel dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit
dat ziet op deelgebied G in stand kunnen blijven.”
Wat leert ons dit?
Uit de overwegingen kan een aantal dingen worden afgeleid.
– Daadwerkelijke aanvraag
De uitspraak maakt in de eerste plaats duidelijk dat voor
zover voor de activiteit waarvoor omgevingsvergunning
wordt gevraagd ook een natuurtoestemming nodig is, b&w
zich ervan dienen te vergewissen dat een daadwerkelijke
aanvraag voor een ontheffing voorligt, wil van aanhaken
kunnen worden afgezien. Het enkele feit dat stukken aan
het bevoegd gezag zijn toegezonden is niet voldoende.

16

Uit de uitspraak blijkt niet duidelijk van wanneer de aanvraag voor de
omgevingsvergunning dateert, maar ik begrijp van betrokkenen dat deze
dateert van na 18 november 2016.
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– Omgevingsvergunningaanvraag of omgevingsvergunningverlening ijkpunt?
Interessant is voorts dat de Afdeling van belang achtte:
“… dat niet alleen op de datum waarop de aanvraag voor
omgevingsvergunning (…) is gedaan maar ook op de datum
waarop op die aanvraag is beslist, geen aanvraag voor een
ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb
voorlag”.
De overweging dat op het moment waarop op de aanvraag
werd beslist geen Wnb-aanvraag voorlag, roept de vraag
op of dat moment (ook) een ijkpunt is om te bepalen of de
separate Wnb-aanvraag tijdig is ingediend.
In haar noot onder deze uitspraak overweegt Gundelach17
dat het moment van omgevingsvergunningverlening voor
de Afdeling inderdaad een ijkpunt lijkt te zijn om te bepalen
of een Wnb-aanvraag tijdig is ingediend. Hieruit leidt zij af
dat, bijvoorbeeld in de situatie dat pas laat in de besluitvormingsfase duidelijk wordt dat nog een Wnb-ontheffing
benodigd is, alsnog een Wnb-ontheffingsaanvraag kan
worden ingediend. Vertraging in de omgevingsvergunningprocedure, bijvoorbeeld door het alsnog moeten doorlopen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, kan op
die manier worden voorkomen. Opmerkelijk vindt zij dit
wel, omdat de tekst van artikel 2.2aa Bor in samenhang
met het stelsel en de bedoeling van de Wabo en het Bor
impliceren dat ten tijde van de indiening van de aanvraag
voor een omgevingsvergunning moet worden beoordeeld of
deze aanvraag ook op een flora- en fauna-activiteit ziet en
of de flora- en faunatoets onderdeel dient te zijn van de
omgevingsvergunningverlening. Omdat de omgevingsvergunningplicht voor Natura 2000-activiteiten en flora- en
fauna-activiteiten een bijzondere is in het rijtje van de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo, meen ik dat wel beargumenteerd
kan worden dat latere indiening van een separate aanvraag
voor een natuurtoestemming mogelijk is.
Hoe dan?
In beroep wordt in principe de situatie beoordeeld zoals
die was ten tijde van het nemen van het bestreden besluit.
In zoverre verbaast het niet dat dat moment als ijkpunt
zou gelden. De tekst van de relevante artikelen laten een
dergelijke uitleg volgens mij ook toe. Artikel 2.7 Wabo
bepaalt dat de aanvrager van een omgevingsvergunning er
zorg voor draagt dat de aanvraag betrekking heeft op alle
onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken project.
Een onlosmakelijke activiteit is een activiteit die behoort
tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de
artikelen 2.1 en 2.2 Wabo.18 Onder de oude regelgeving
oordeelde de Afdeling dat artikel 2.7 Wabo niet van toepassing was op aanhakende natuurtoestemmingen.19 Dat was
logisch, omdat Natura 2000-activiteiten en flora- en faunaactiviteiten geen activiteiten waren als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo. De aanhaakplicht was namelijk opge17 AB 2018/53.
18 Art. 1.1 Wabo.
19 ABRvS 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2715, ABRvS 26 juni 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:57.
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nomen in de Ffw en de Nbw zelf in plaats van in de Wabo.20
Met de inwerkingtreding van de Wnb is dat veranderd.
Indien voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning
als een Wnb-vergunning of ontheffing nodig is, die nog niet
is aangevraagd of verleend, dan lijkt me dat altijd sprake
is van onlosmakelijke samenhang als bedoeld in artikel
2.7 Wabo. Is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig
voor het kappen van bomen (art. 2.2 lid 1 onder g Wabo),
maar ook een Wnb-ontheffing omdat zich in die bomen een
jaarrond beschermd nest bevindt, dan zijn die activiteiten
fysiek niet te scheiden en onlosmakelijk verbonden. Dat
geldt bijvoorbeeld ook indien een omgevingsvergunning
nodig is voor het slopen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1
onder g of h dan wel art. 2.2 lid 1 onder c Wabo), waarbij
rustplaatsen van vleermuizen verloren gaan. De aanvrager
dient er dan zorg voor te dragen dat de aanvraag betrekking
heeft op zowel de (andere) omgevingsvergunningplichtige
activiteit als de Natura 2000- of flora- en fauna-activiteit.
B&W moeten nagaan of de aanvraag volledig is (op alle
onlosmakelijk verbonden activiteiten betrekking heeft) en
de aanvrager zo nodig in de gelegenheid stellen om zijn
aanvraag aan te vullen.21 Het moment van het indienen
van de omgevingsvergunningaanvraag is dus in beginsel
bepalend. Ook in de literatuur wordt daarvan uitgegaan.22
Voor zover mij bekend werd en wordt in de praktijk aangehouden dat om de procedure voor de natuurtoestemming
los te koppelen van de omgevingsvergunningprocedure,
de natuurtoestemming eerder (minimaal een dag23) moet
worden aangevraagd dan de omgevingsvergunning.24

B&W moeten nagaan of de aanvraag volledig is en de aanvrager
zo nodig in de gelegenheid stellen
om zijn aanvraag aan te vullen
Maar wat nu als de initiatiefnemer zich niet realiseert dat hij
ook een natuurtoestemming nodig heeft en b&w niet signaleren dat de aanvraag onvolledig is? De omgevingsvergunningplicht voor Natura 2000- en flora- en fauna-activiteiten geldt slechts voor zover geen separate Wnb-vergunning
of ontheffing is aangevraagd of verleend. Indien de initiatiefnemer die (alsnog) aanvraagt, dan is niet langer sprake
van een omgevingsvergunningplicht op grond van artikel
2.1 lid 1 onder i Wabo jo. artikel 2.2aa Bor. Van onlosmakelijke samenhang is dan ook geen sprake (meer). Er is dan
immers geen sprake (meer) van een activiteit die behoort
tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de
20 Afdeling 2a Ffw en hoofdstuk IX Nbw.
21 In mijn artikel ‘Aanhaken onder de Wet natuurbescherming’ ben ik nader
ingegaan op de onderzoeksverplichting die op het college rust.
22 Vb. J. Verbeek, Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming, Zutphen: Paris 2016, p. 162.
23 Maar zie ook Rb. Zeeland-West-Brabant 24 april 2015,
ECLI:NL:RBZWB:2015:2912 (zelfde dag).
24 Vb. ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:525.
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artikelen 2.1 en 2.2 Wabo. Artikel 2.2aa Bor bepaalt niet
tot welk moment een separate Wnb-vergunning of ontheffing kan worden aangevraagd of verleend. Wellicht kan de
overweging van de Afdeling ook zo begrepen worden dat
om deze reden niet alsnog aangehaakt hoeft te worden.
Aannemelijk lijkt in ieder geval dat indien ten tijde van de
behandeling van het beroep een toereikende aanvraag voor
een Natura 2000-vergunning of ontheffing beschermde
soorten voorligt, de rechter daarin aanleiding kan zien om
de rechtsgevolgen in stand te laten.
Het voorgaande gaat er wel van uit dat de initiatiefnemer
daadwerkelijk een Wnb-aanvraag indient, voordat b&w
op de omgevingsvergunningaanvraag beslissen. Uit de
uitspraak blijkt immers dat indien ten tijde van het nemen
van een beslissing op de omgevingsvergunningaanvraag
nog steeds geen separate aanvraag op grond van de Wnb
voorligt en evenmin een vvgb is afgegeven, het besluit strijdig is met de artikelen 2.2aa en 6.10a lid 1 Bor25. Ik kan
me overigens voorstellen dat, indien de omgevingsvergunning wordt voorbereid met de reguliere procedure en de
beoordeling zich toespitst op de beslissing op bezwaar,
voorgaande redenering ook zou kunnen opgaan.
Was dit vroeger anders?
Onder de oude regelgeving was het voorgaande in feite niet
anders. Ook in de jurisprudentie van voor de Wnb werd
getoetst of het college zich ten tijde van het nemen van
het bestreden besluit terecht op het standpunt had gesteld
dat de activiteit geen handelingen omvatte waarvoor de
aanhaakplicht gold.26 In slechts een aantal van de (mij
bekende) gevallen was sprake van de situatie dat alsnog een
separate aanvraag voor een natuurtoestemming was ingediend. In een uitspraak van 6 mei 201527 leidde dit ertoe
dat, in de situatie waarin ten tijde van de behandeling van
het beroep een separate Nbw-vergunning en Ffw-ontheffing waren verleend en onherroepelijk waren, appellanten
geen belang meer hadden bij beantwoording van de vraag
of aangehaakt had moeten worden. De Rechtbank Midden
Nederland28 (uitspraak in hoger beroep bevestigd) liet de
rechtsgevolgen in stand in de situatie waarin ten aanzien
van een aantal soorten alsnog een ontheffing was aangevraagd, die werd afgewezen omdat geen ontheffing nodig
was, en gemotiveerd afwijzend was beslist op een handhavingsverzoek ter zake. Daarmee was volgens de rechtbank

25

Voor wat betreft art. 6.10a lid 1 Bor kan overigens nog wel de vraag
gesteld worden waarom het besluit daarmee dan in strijd is. Dit artikel
bepaalt dat voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit
als bedoeld in art. 2.2aa onderdeel a of b, de omgevingsvergunning niet
wordt verleend dan nadat gedeputeerde staten hebben verklaard dat
zij daartegen geen bedenkingen hebben. In de geschetste situatie had
de aanvraag juist geen betrekking op een activiteit als bedoeld in artikel
2.2aa onderdeel a of b.
26 Vb. ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:57.
27 ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1468.
28 Rb. Midden Nederland 7 februari 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ1898
en ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ1912, hoger beroep ABRvS 29 januari 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:181.
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inmiddels sprake van een situatie waarin het aangewezen
bestuursorgaan in staat was gesteld zich uit te laten over de
vraag of een Ffw-toestemming nodig was en was voldoende
aannemelijk dat de staatssecretaris geen bedenkingen
had tegen de verlening van de omgevingsvergunning. De
Rechtbank Rotterdam29 oordeelde over een situatie waarin
b&w vergunninghoudster na het indienen van de aanvraag
hadden verzocht om de aanhakende aanvraag om ontheffing in te trekken en tegelijkertijd een aparte aanvraag om
ontheffing in te dienen. Het betoog van appellanten dat
b&w de aanvraag hadden moeten voorleggen aan gedeputeerde staten slaagde niet. De overwegingen van de rechtbank ter zake kan ik niet helemaal volgen, maar van belang
leek te zijn dat de separaat aangevraagde ontheffingen
inmiddels waren verleend.
Toch nog een natuurtoestemming nodig
Een vraag die raakt aan het voorgaande is wat de consequentie is indien de omgevingsvergunning wordt verleend
en onherroepelijk wordt, maar achteraf blijkt dat toch een
Wnb-vergunning of ontheffing nodig is en dus ten onrechte
geen omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit
of flora- en fauna-activiteit is aangevraagd.
Het praktische antwoord lijkt me dat dan alsnog een separate Wnb-vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd. In termen van artikel 2.2aa Bor zou gesteld kunnen
worden dat alsdan geen omgevingsvergunningplicht voor
een Natura 2000-activiteit of flora- en fauna-activiteit
(meer) geldt, omdat er inmiddels een omgevingsvergunning
is verleend. Op grond van artikel 2.2aa Bor geldt immers
slechts een omgevingsvergunningplicht indien voor de
betreffende activiteit ook een andere omgevingsvergunning
nodig is, of preciezer gezegd indien de betreffende activiteit: “bestaat uit een activiteit waarop het verbod, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onderdelen a tot en met h of in
artikel 2.2 van de wet, of bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onderdeel i, van de wet in samenhang met artikel 2.2a van
toepassing is”.
Indien een omgevingsvergunning is verleend, is het verbod
niet meer van toepassing.
Indien de initiatiefnemer met de werkzaamheden zou beginnen zonder natuurtoestemming, dan zou dit kunnen leiden
tot een verzoek om handhaving. Het Wnb-bevoegde gezag
is dan bevoegd om handhavend op te treden.30 Voor de situatie dat de initiatiefnemer alsdan alsnog een Wnb-ontheffing zou willen aanvragen merk ik op dat onder de oude
regelgeving de RVO, die de aanvragen om Ffw-ontheffingen
afhandelde, het beleid hanteerde dat Ffw-ontheffingen niet
met terugwerkende kracht konden worden verleend.31 Ik
begrijp dat in ieder geval een aantal provincies dit beleid
hebben overgenomen. Niet onder alle omstandigheden zal

29 Rb. Rotterdam 13 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1013.
30 Zie ook ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:181.
31 Vb. Rb. Oost-Brabant 2 november 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:6045 en
ABRvS 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2742.
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het derhalve mogelijk zijn om alsnog een separate ontheffing te verkrijgen.
Deelgebieden C, H, I en J
De Afdelingsuitspraak van 10 januari 2018 had niet alleen
betrekking op een omgevingsvergunning voor deelgebied
G, maar ook op deelgebieden C, H, I en J. Ten aanzien
van deze gebieden verschilden partijen van mening over de
vraag of de verbodsbepalingen uit de Wnb zouden worden
overtreden.
Niet in geschil was dat zich in deze gebieden essentiële
foerageergebieden bevonden en essentiële vliegroutes van
beschermde vleermuissoorten. Tevens was onbetwist dat
die foerageergebieden en vliegroutes niet samenvallen met
de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van die vleermuissoorten. De Afdeling zag zich gesteld voor de vraag of
de beroepsgronden aanleiding gaven voor het oordeel dat
b&w zich ten onrechte op het standpunt hadden gesteld
dat indien en voor zover foerageergebieden en vliegroutes
van beschermde vleermuissoorten worden aangetast, deze
aantasting niet zal leiden tot een verlies aan functionaliteit van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van die
vleermuissoorten en daarmee overtreding van artikel 3.5
lid 4 Wnb. Omdat de Afdeling voor die conclusie geen
aanleiding zag, kort gezegd omdat uit onderzoek volgde dat
voldoende foerageergebied zou overblijven en de vliegroute
onaangetast zou blijven, bleven de omgevingsvergunningen
voor deze deelgebieden overeind.
Wat leert ons dit?
De uitspraak maakt duidelijk dat, net als onder de Ffw, een
bepaalde bescherming toekomt aan essentiële foerageergebieden en essentiële vliegroutes, hoewel deze niet expliciet
worden benoemd in de Wnb. Gemeenten moeten hierop
dus bedacht zijn bij de beoordeling van een omgevingsvergunningaanvraag. Indien in de aanvraag wordt opgemerkt
dat geen werkzaamheden zullen worden verricht ter plaatse
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde
soorten, is dus nog niet gezegd dat er geen ontheffing nodig
is.
Een relevante overweging is de volgende:
“In (…) [de uitspraak van 7 november 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BY2464 (toev. auteur)] heeft de Afdeling in het kader van de uitleg van artikel 11 van de Ffw
(…) geoordeeld dat het aantasten van essentiële foerageergebieden en essentiële vliegroutes, die – zoals in dit geval
– niet samenvallen met vaste rust- of verblijfplaatsen, moet
worden gezien als beschadiging of vernieling van rust- of
verblijfplaatsen indien daardoor de functionaliteit van de
rust- of verblijfplaatsen van de betrokken vleermuissoorten wordt aangetast. De Afdeling volgt deze interpretatie
ten aanzien van de in respectievelijk het tweede lid en het
vierde lid van artikel 3.5 Wnb neergelegde verboden.”
Vermeldenswaardig is niet alleen dat de bestaande jurisprudentielijn van toepassing blijft onder de Wnb, maar ook
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dat de door de Afdeling gekozen bewoording niet precies
overeenkomt met de bewoording in de aangehaalde jurisprudentie. Onder de Ffw was de gebruikelijke jurisprudentielijn dat foerageergebieden en vaste vliegroutes die niet
samenvielen met vaste rust- of verblijfplaatsen niet werden
gerekend tot vaste rust- of verblijfplaatsen die op grond
van het toenmalige artikel 11 Ffw bescherming genoten,
maar dat artikel 11 Ffw desalniettemin werd overtreden
indien door het verdwijnen van het foerageergebied en het
verstoren van de vaste vliegroutes de ecologische functionaliteit van een buiten het plangebied gelegen vaste rust- of
verblijfplaats zodanig zou worden verstoord, dat de vleermuizen deze plaatsen om die reden zouden verlaten. Onder
de Ffw was behalve het beschadigen en vernielen van vaste
rust- of verblijfplaatsen, ook het verstoren van die plaatsen
verboden. Dit deel van het verbod is onder de Wnb vervallen. Omdat in de aangehaalde jurisprudentie werd gesproken over het ‘verstoren’ van de ecologische functionaliteit
van een vaste rust- of verblijfplaats, werd in de praktijk wel
de vraag gesteld of met het vervallen van het verbod op
het verstoren van een vaste rust- of verblijfplaats (onder de
Wnb ‘voortplantingsplaatsen’ of ‘rustplaatsen’), minder of
misschien wel geen bescherming zou toekomen aan essentiële foerageergebieden en vliegroutes. Dat blijkt (gelukkig)
dus niet het geval.32
3.2 Bauhaus bouwmarkt Midden-Delfland
Op 16 januari 2018 deed de Rechtbank Den Haag33
uitspraak in een zaak over een omgevingsvergunning
die was verleend voor het oprichten van een bouwmarkt
conform het Bauhaus-concept met tuinmarkt en drive-in.
In de bezwaarfase hadden b&w naar aanleiding van ingediende bezwaargronden een natuuronderzoek laten uitvoeren. Hierin werd geconcludeerd dat de verbodsbepalingen
van de Wnb geen gevolgen hadden voor het bouwplan,
waarbij wel gold dat de werkzaamheden niet in het broedseizoen mochten aanvangen. In beroep werd aangevoerd
dat b&w ten onrechte niet hadden onderzocht of voor een
vijftal vogelsoorten, te weten de kievit, de kleine plevier, de
kneu, de scholekster en de wilde eend, een ontheffing nodig
was van artikel 3.1 lid 4 Wnb vanwege het verstoren van
deze vogels. Op grond van deze bepaling is het verboden
om vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van
de soort.34 Daarnaast werd aangevoerd dat de bescherming
van de natuur onvoldoende werd gegarandeerd, omdat
aan de omgevingsvergunning geen voorschrift was verbonden inhoudende dat buiten het broedseizoen zou worden
gewerkt.
Zie hierover ook het Guidance document on the strict protection of animal
species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC van
de Europese Commissie van februari 2007, waaruit volgt dat het er bij
de bescherming van rust- of verblijfplaatsen om gaat dat de ecologische
functionaliteit ervan gewaarborgd blijft, wat inhoudt dat deze plaatsen
een diersoort alle elementen blijven bieden die nodig zijn om succesvol
te kunnen broeden of rusten.
33	Rb. Den Haag 16 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:447.
34 De ‘tenzij’-clausule volgt uit het vijfde lid van artikel 3.1 Wnb.
32
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B&w stelden zich onder verwijzing naar het uitgevoerde
onderzoek op het standpunt dat de storing die (kennelijk)
zou optreden niet van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende vogelsoorten, zodat
geen sprake was van een schending van de verbodsbepaling
van artikel 3.1 lid 4 Wnb. Volgens de rechtbank was dat te
kort door de bocht. In het natuuronderzoek werd namelijk
wel vermeld dat de verbodsbepalingen van de Wnb niet aan
het bouwplan in de weg stonden, maar het bevatte geen
expliciete bevindingen over de vraag of het bouwplan zou
leiden tot een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de genoemde vogelsoorten. Daarom was
niet inzichtelijk gemaakt waarom de verbodsbepaling als
bedoeld in artikel 3.1 lid 4 Wnb niet van toepassing zou
zijn. Om te kunnen concluderen dat er geen aanhaakverplichting geldt, dienen b&w dus niet alleen te kijken naar
de conclusie van uitgevoerd ecologisch onderzoek, maar
moeten zij ook beoordelen of de inhoud van het rapport
die conclusie kan dragen. Ook uit andere uitspraken blijkt
dat gemeenten in principe inhoudelijk moeten toetsen.35
Zeker voor kleinere gemeenten die niet beschikken over
een ecoloog lijkt me dit een behoorlijke opgave. Het raadplegen van bronnen, zoals de Nationale Databank Flora
en Fauna, kennisorganisaties zoals de Vlinderstichting,
RAVON en SOVON, provinciale verspreidingsatlassen,
de soortendatabase van het ministerie, kennisdocumenten
Soorten in beheer bij BIJ12, Natura 2000 beheerplannen en
gebiedsanalyses, en instrumenten zoals de effectenindicator
soorten, de maatregelindicator soorten en de effectenindicator Natura 2000-gebieden, kan behulpzaam zijn bij de
beoordeling. Bij twijfel is het aan te bevelen om contact
op te nemen met het vvgb-orgaan om diens standpunt te
verkrijgen. In dit geval losten b&w de kwestie op door
hangende de beroepsprocedure een nadere notitie over te
leggen, waaruit (alsnog) bleek dat het bouwplan niet tot
een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding
van de vijf genoemde vogelsoorten zou leiden en artikel
3.1 lid 4 Wnb dus niet van toepassing was. De rechtbank
passeerde het geconstateerde gebrek onder toepassing van
het bepaalde in artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

3.3 Biomineralenfabriek Roosendaal36
Hoewel deze uitspraak werd gewezen onder oud recht, is
zij toch vermeldenswaardig. De zaak had betrekking op
beroep, ingesteld tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een
biomineralenfabriek. De initiatiefnemer had afgezien van
aanhaken door tijdig een separate Nbw-vergunningaanvraag in te dienen. De aanvraag voor de Nbw-vergunning
was echter de dag na het verlenen van de omgevingsvergunning weer ingetrokken. Appellanten betoogden dat
de aanvraag voor een natuurvergunning (alsnog) moest
aanhaken bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Tussen partijen was niet in geschil dat de aangevraagde
inrichting natuurvergunningplichtig is. De rechtbank overwoog dat de Nbw-vergunningaanvraag tijdig was ingediend, zodat deze niet aanhaakte bij de aanvraag voor de
omgevingsvergunning.

Het is wellicht een prettig vooruitzicht dat het instrument van de onlosmakelijke samenhang onder de
Omgevingswet wordt losgelaten
Omdat de aanvraag een dag na het nemen van het bestreden
besluit werd ingetrokken en de rechtbank de situatie diende
te beoordelen ten tijde van het nemen van het bestreden
besluit, dateerde de intrekking van na het beoordelingsmoment. Om die reden kon, zo overwoog de rechtbank,
niet alsnog sprake zijn van het aanhaken van de natuurvergunning. Een wettelijke basis daarvoor ontbreekt. Onder
de Wnb lijkt me dit evenzeer te gelden. Uiteraard zal van
de omgevingsvergunning geen gebruik gemaakt mogen
worden, totdat alsnog ook een Wnb-vergunning is verleend.

De rechtbank constateerde voorts dat de omgevingsvergunning onvoldoende garandeerde dat er geen werkzaamheden tijdens het broedseizoen zouden plaatsvinden. De
omstandigheid dat Bauhaus (schriftelijk) had toegezegd
niet te beginnen met de bouwwerkzaamheden maakte
dit niet anders, evenmin als de omstandigheid dat in de
toelichting bij het vigerende bestemmingsplan was vermeld
dat verplicht rekening diende te worden gehouden met het
broedseizoen van vogels. De rechtbank zag aanleiding om
zelf in de zaak te voorzien door alsnog het voorschrift aan
het bestreden besluit te verbinden dat de werkzaamheden
niet tijdens het broedseizoen mogen aanvangen.

3.4 Wie kan opkomen tegen een verleende omgevingsvergunning?
Ook interessant om te vermelden in dit verband zijn
de uitspraken van de Afdeling van 24 januari 2018 en
21 februari 2018, hoewel ook deze geen betrekking hebben
op een aangehaakte natuurtoestemming.37 Beide uitspraken hebben betrekking op ontheffingen van het verbod om
dieren te doden en te verwonden ten behoeve van de realisatie van windparken. De Afdeling zag zich gesteld voor
de vraag wie als belanghebbende kan worden aangemerkt
bij een dergelijke ontheffing en overwoog dat de ruimtelijke uitstraling van het project dat mede door de ontheffing mogelijk wordt gemaakt daarvoor niet van belang is.
Bepalend is of de handeling waarvoor de ontheffing werd
verleend ruimtelijke uitstraling heeft op de woon- en leefomgeving van appellanten. In de gevallen waarover de
uitspraken gingen was de ontheffing verleend voor het
doden van vogels en vleermuizen door de voorziene wind-

35

36	Rb. Zeeland-West-Brabant 30 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3183.
37 ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:168 en ABRvS 21 februari 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:616.

Vb. ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1432.
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turbines. Tot die handeling is de ruimtelijke uitstraling van
de ontheffing dan beperkt. Niet de ruimtelijke uitstraling
van het windpark, maar van de windturbine die de slachtoffers maakt is derhalve bepalend. Ook de relativiteit wordt
aan de hand van dit criterium bepaald.38
De interessante vraag die deze uitspraken oproepen is of
de belanghebbendheid ook op deze manier zal worden
bepaald indien de flora- en fauna-activiteit aanhaakt aan
een omgevingsvergunning. Volgens vaste jurisprudentie
wordt, indien een omgevingsvergunning meer dan één
toestemming als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo
bevat, per toestemming bepaald of degene die een rechtsmiddel heeft aangewend belanghebbende is. Deze regel
lijdt uitzondering voor zover de betrokken vergunning
ziet op een activiteit als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wabo,
die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als
bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van die wet.39 Indien die
jurisprudentie wordt aangehouden ten aanzien van omgevingsvergunningen ex artikel 2.2aa Bor (zie hiervoor), dan
zou de kring van belanghebbenden veel groter kunnen
zijn dan op grond van deze jurisprudentie voor een sepa-

rate ontheffing beschermde soorten het geval zou zijn. Dat
zou voor de aanvrager een reden kunnen zijn om niet voor
aanhaken te kiezen, maar afzonderlijk een aanvraag voor
een Wnb-ontheffing in te dienen.

4. Conclusie
De hiervoor besproken uitspraken zullen niet de laatste zijn
die over het onderwerp natuur in de omgevingsvergunning
worden gewezen. Hoewel we met elke uitspraak een stukje
wijzer worden, roepen nieuwe uitspraken ook weer nieuwe
vragen op. Gelet op de onduidelijkheid die er in de praktijk
blijft bestaan over het onderwerp, is het wellicht een prettig vooruitzicht dat het instrument van de onlosmakelijke
samenhang onder de Omgevingswet wordt losgelaten. Ik
twijfel er echter niet aan dat de Omgevingswet weer andere
vraagstukken over natuur in de gemeente zal oproepen.
Over de auteur

Mr. W. (Wienke) Zwier
Advocaat bij AKD.

38 ABRvS 4 april 2018, 201705691/1/R6, ECLI:NL:RVS:2018:1146.
39 Vb. ABRvS 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:730.
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107. Bescherming van Natura
2000-gebieden via het
bestemmingsplan
MARIEKE KAAJAN

Dit artikel beschrijft hoe de verschillende aspecten van natuurbescherming via het opstellen en beoordelen
van bestemmingsplannen in acht dienen te worden genomen, met name wanneer de Programmatische
Aanpak Stikstof aan de orde is, en verschaft richtlijnen hoe de valkuilen daarbij te vermijden.

\

Inleiding
Bij de vaststelling en uitvoering van een bestemmingsplan
behoort de bescherming van de natuur in acht te worden
genomen. Dat geldt in de eerste plaats voor de soorten die
onder het regime van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming (Wnb) vallen en in de tweede plaats, uiteraard,
voor de Natura 2000-gebieden waarvoor hoofdstuk 2 Wnb
het relevante toetsingskader biedt. Als het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt om nieuwe activiteiten te realiseren die leiden tot een toename van stikstofemissie, komt
al gauw de eventuele relatie tussen het bestemmingsplan en
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan de orde.
Ten slotte, als de gronden waarvoor het bestemmingsplan
wordt vastgesteld deel uitmaken van het Natuur Netwerk
Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), vergt ook dit aspect een nadere afweging bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Ieder hierboven beschreven onderdeel van de bescherming van de natuur dient bij
de vaststelling van een bestemmingsplan op afzonderlijke
wijze te worden afgewogen en meegenomen. In dit artikel
komt de relatie tussen een bestemmingsplan en de gebiedsbescherming uit de Wnb aan de orde. Daarbij zal de focus
met name liggen op het beschrijven van de ‘valkuilen’ die
ervoor kunnen zorgen dat een bestemmingsplan niet ongeschonden de eindstreep haalt. Hierbij worden suggesties
gedaan voor oplossingen.

Uitvoerbaarheidstoets en Wnb-toets
Op twee manieren dienen de krachtens de Wnb beschermde
Natura 2000-gebieden te worden betrokken bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Dit betreft ten eerste de
zogeheten ‘uitvoerbaarheidstoets’ die volgt uit het systeem
van de Wet ruimtelijke ordening.1 Ten tweede dient het
1

Zie H.E. Woldendorp, ‘Opgepast! Bestemmingsplannen en de PAS(sende
beoordeling)’, BR 2016/10 en de in dit artikel genoemde jurisprudentie en
literatuur.
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bestemmingsplan direct te worden getoetst aan de relevante bepalingen van hoofdstuk 2 van de Wnb. Hiermee
wordt ook een duidelijk verschil zichtbaar met de bescherming van soorten, waartoe hoofdstuk 3 Wnb een aantal
verbodsbepalingen kent. Anders dan bij de bescherming
van Natura 2000-gebieden, kent de Wnb immers niet een
directe verplichting om aan de verbodsbepalingen voor de
bescherming van soorten te toetsen bij vaststelling van een
bestemmingsplan. De bepalingen uit de Wnb die gericht
zijn op de bescherming van soorten, en die in hoofdstuk
3 van de Wnb zijn opgenomen, zijn bij de vaststelling van
een bestemmingsplan alleen relevant in het kader van de
uitvoerbaarheidstoets. Deze toets wordt door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling)
als volgt geformuleerd:
“De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan
een vrijstelling dan wel een ontheffing op grond van het
soortenbeschermingsregime in de Wet natuurbescherming
(hierna: Wnb) nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan
worden verleend, komen in beginsel pas aan de orde in een
procedure op grond van de Wnb. Dat doet er echter niet
aan af dat de raad het plan niet heeft kunnen vaststellen
indien en voor zover hij op voorhand in redelijkheid heeft
moeten inzien dat het soortenbeschermingsregime in de
Wnb aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.”2
Een dergelijke toets is ook vereist in relatie tot de bescherming van Natura 2000-gebieden, maar daarmee kan bij de
vaststelling van het bestemmingsplan niet worden volstaan.
Dat heeft te maken met het feit dat uit artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn (Hrl) de directe verplichting volgt om voorafgaand aan de vaststelling van plannen na te gaan of deze
plannen kunnen leiden tot mogelijk significant negatieve
effecten op een Natura 2000-gebied. Is dit het geval, dan
kan het plan alleen worden vastgesteld indien, aan de hand
van een passende beoordeling, is verzekerd dat uitvoe2

Zie o.a. ABRvS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3716, BR 2014/136,
m.nt. F. Onrust.
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ring van het plan niet kan leiden tot een aantasting van
de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied. De
toets die in dit kader moet worden verricht is gelijk aan de
toets die wordt uitgevoerd bij de verlening van een Wnbvergunning voor een project. De wettelijke grondslag voor
deze toets volgt uit artikel 2.7 lid 1 Wnb jo. artikel 2.8 lid
1 Wnb e.v.
Hierna beschrijf ik een aantal in de praktijk veelvuldig
voorkomende situaties die ervoor zorgen dat in een procedure tegen een bestemmingsplan door de Afdeling uiteindelijk geoordeeld wordt dat het bestemmingsplan in strijd
met de Wnb is vastgesteld.3
Valkuil 1: uitgaan van een onjuiste referentiesituatie
De vraag of voor een bestemmingsplan een passende beoordeling is vereist, begint met het bepalen van de uitgangssituatie ten opzichte waarvan de mogelijke effecten van
een bestemmingsplan op een Natura 2000-gebied worden
bepaald. Dit wordt, in de jurisprudentie van de Afdeling, de
referentiesituatie genoemd. Deze referentiesituatie bestaat,
aldus, uit de ‘feitelijke en planologisch legale’ situatie op
het moment van vaststelling van het (nieuwe) bestemmingsplan.4 Dat betekent dat moet worden nagegaan welke feitelijke activiteiten plaatsvinden op de gronden waarop het
nieuwe bestemmingsplan betrekking heeft, waarbij vervolgens moet worden bepaald in hoeverre deze activiteiten
ook zijn toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan, een omgevingsvergunning voor afwijken van
het bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1 Wabo) of op grond
van artikel 2 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.
Ontwikkelingen die weliswaar feitelijk plaatsvinden maar
die in strijd met het vigerende bestemmingsplan zijn, maken
aldus geen deel uit van de referentiesituatie. Dit leidt tot in
ieder geval de volgende aandachtspunten:
1. Veelal is ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan al een inventarisatie gemaakt van de feitelijke en
planologisch legale referentiesituatie. Voorafgaand aan
de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan zal
deze inventarisatie moeten worden geactualiseerd. Alleen dan bestaat immers de zekerheid dat uitgegaan is
van de juiste (legale) referentiesituatie.
2. Vaak biedt het vigerende bestemmingsplan nog ontwikkelingsruimte, in die zin dat niet alle ontwikkelingen
die dit bestemmingsplan mogelijk maakt ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Bij de vaststelling van een nieuw
bestemmingsplan moet voor deze niet gerealiseerde ontwikkelingsmogelijkheden opnieuw worden nagegaan
of significant negatieve effecten op voorhand kunnen
worden uitgesloten.5 De aanvaardbaarheid van deze
ontwikkelingsmogelijkheden in het licht van hoofdstuk
2 Wnb moet, met andere woorden, bij de vaststelling
3

4
5
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Zie ook M.M. Kaajan, ‘Stikstof en bestemmingsplannen; met het PAS (extra) ruimte voor ontwikkeling’, Gst. 2015/69 en M.M. Kaajan, ‘Actualiteiten
Natuurbeschermingsrecht’, M en R 2018/50.
ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3520, M en R 2018/42, m.nt.
M.M. Kaajan.
ABRvS 7 juli 2010, nr. 200901747.

van een nieuw bestemmingsplan opnieuw worden beoordeeld.
3. Alleen indien sprake is van een zuiver conserverend
bestemmingsplan – dat wil zeggen een nieuw bestemmingsplan dat niet meer mogelijk maakt dan de activiteiten die ten tijde van de vaststelling van dit plan feitelijk plaatsvinden en ook, planologisch, zijn toegestaan
– kan op voorhand worden aangenomen dat significant
negatieve effecten zijn uitgesloten. Aanvullend ecologisch onderzoek is dan niet nodig met betrekking tot de
gebiedsbescherming.

Bij de vraag of significant negatieve effecten vanwege een bestemmingsplan
op voorhand kunnen worden uitgesloten, mag geen rekening worden gehouden met mitigerende maatregelen
Valkuil 2: onterechte conclusie dat significant negatieve
effecten op voorhand zijn uitgesloten6
In de praktijk zie ik verder met enige regelmaat dat op
onjuiste gronden wordt geconcludeerd dat significant negatieve effecten op voorhand zijn uitgesloten en dat om die
reden een passende beoordeling niet nodig wordt geacht.
Dat juist bij de vaststelling van bestemmingsplannen
vaak wordt getracht te komen tot een motivering die de
conclusie kan dragen dat een passende beoordeling niet is
vereist, heeft mogelijk te maken met het feit dat zodra een
passende beoordeling dient plaats te vinden, ook een planmilieueffectrapport moet worden opgesteld. Dit volgt uit
artikel 7.2a lid 1 Wm. Zodra ook een plan-mer vereist is,
leidt dit tot een aanzienlijke vertraging in de voorbereiding
van het bestemmingsplan. Ik kan me goed voorstellen dat
ook om die reden getracht wordt een bestemmingsplan vast
te stellen waarvan op voorhand verzekerd kan worden dat
bij uitvoering van dit plan significant negatieve effecten op
voorhand kunnen worden uitgesloten. Om terecht tot die
conclusie te kunnen komen, is het van belang het volgende
in het achterhoofd te houden:
1. Bij de vraag of significant negatieve effecten vanwege
een bestemmingsplan op voorhand kunnen worden
uitgesloten, mag geen rekening worden gehouden met
mitigerende maatregelen. Dit zijn maatregelen die getroffen worden (en bijvoorbeeld via planvoorschriften
verzekerd zijn) om effecten die kunnen optreden bij
uitvoering van het bestemmingsplan te verminderen
of weg te nemen. Pas zodra een passende beoordeling
wordt opgesteld, mag het positieve effect van dergelijke
mitigerende maatregelen worden verdisconteerd in deze
beoordeling.7 Dit is een belangrijk verschil met mitige6

7

Zie in dit kader o.m. ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3530,
M en R 2018/42, m.nt. M.M. Kaajan en ABRvS 1 juni 2016,
ECLI:NL:RVS;2016:1515, M en R 2016/141, m.nt. M.M. Kaajan.
Zie o.a. HvJ EU 12 april 2018, zaak C-323/17, ECLI:EU:C:2018:244.
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rende maatregelen die in het kader van de bescherming
van soorten kunnen worden getroffen. Immers, maatregelen waarmee wordt voorkomen dat een verbodsbepaling uit hoofdstuk 3 Wnb wordt overtreden, worden
in het kader van de soortenbescherming aangeduid als
mitigerende maatregelen.8 En anders dan bij de bescherming van Natura 2000-gebieden, kunnen deze maatregelen op het vlak van de soortenbescherming wel leiden
tot de conclusie dat geen nader ecologisch onderzoek
nodig is. Door integratie van een noodzakelijke maatregel ter beperking van de gevolgen van een bepaalde
ontwikkeling in de planomschrijving, zou toch zonder
passende beoordeling kunnen worden geconcludeerd
dat significant negatieve effecten op voorhand zijn
uitgesloten. Bijvoorbeeld: indien het bestemmingsplan
beschrijft dat de nieuwe, voorgestane ontwikkeling bestaat uit nieuwe woonbebouwing inclusief een groensingel en het realiseren en in stand houden van deze
groensingel in de planvoorschriften als voorwaardelijke
verplichting is verzekerd, zou betoogd kunnen worden
dat significant negatieve effecten vanwege de voorgenomen ontwikkeling op voorhand zijn uitgesloten. Dit
terwijl deze groensingel, ware deze niet als onderdeel
van de voorgenomen ontwikkeling aangemerkt, ook
als mitigerende maatregel zou kunnen worden gekwalificeerd (bijvoorbeeld voor de instandhouding van een
belangrijke vliegroute van de meervleermuis naar het
Natura 2000-gebied dat voor de soort een instandhoudingsdoelstelling heeft).
2. Specifiek voor bestemmingsplannen die ontwikkelingen
mogelijk maken waarbij een toename van stikstofemissie en hiermee corresponderend een toename van stikstofdepositie zou kunnen optreden, wijs ik nog op het
volgende. Zodra in de planregels wordt bepaald dat een
nieuwe ontwikkeling – bijvoorbeeld de uitbreiding van
agrarische bebouwing – is toegestaan onder de voorwaarde dat de stikstofdepositie op een voor stikstof
gevoelig Natura 2000-gebied niet toeneemt, is sprake
van een bestemmingsplan waarvan niet op voorhand
kan worden verzekerd dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten. Immers, de term ‘depositie’ heeft
betrekking op de hoeveelheid stikstof die in een Natura
2000-gebied terecht komt. Door te bepalen dat een ontwikkeling wat betreft stikstofdepositie neutraal dient te
zijn, maakt het bestemmingsplan het mogelijk dat een
nieuwe ontwikkeling leidt tot een toename van stikstofdepositie mits maar tegelijkertijd de stikstofdepositie
van een andere, bestaande activiteit wordt verminderd.
Met andere woorden: het bestemmingsplan staat dan
toe dat externe saldering plaatsvindt. Dat is op zichzelf, ook na inwerkingtreding van de PAS, bij bestemmingsplannen nog steeds toegestaan.9 Maar daar waar
externe saldering wordt beschouwd als een vorm van
mitigatie, kunnen de positieve effecten van externe sal8
9

Zie bijv. ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1284.
Het verbod op externe saldering uit art. 5.5 lid 3 Wnb geldt immers niet
voor een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan.
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dering pas aan bod komen in een passende beoordeling. Een regeling dat een nieuwe ontwikkeling in een
bestemmingsplan wat stikstofdepositie betreft neutraal
dient te zijn, kan dus niet voorkomen dat een passende
beoordeling moet worden opgesteld. Dat is anders bij
een regeling in het bestemmingsplan waarmee wordt
bepaald dat een nieuwe ontwikkeling niet mag leiden
tot een toename van stikstofemissie. Indien een nieuwe ontwikkeling qua stikstofemissie ‘neutraal’ dient te
zijn, is wel sprake van een plan waarmee op voorhand
is verzekerd dat significant negatieve effecten met betrekking tot stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op
voorhand zijn uitgesloten. Voor een dergelijk plan is een
passende beoordeling voor effecten die verband kunnen
houden met stikstofdepositie dan dus niet vereist. Als
uitvoering van het bestemmingsplan nog kan leiden
tot andersoortige effecten, zal hiervoor uiteraard nog
moeten worden beoordeeld of hierdoor een passende
beoordeling nodig is.
3. Een andere mogelijkheid om te voorkomen dat een
passende beoordeling voor het bestemmingsplan moet
worden verricht, ontstaat in de situatie dat het bestemmingsplan voorziet in een “één-op-één-inpassing
van een activiteit waarvoor al een Wnb-vergunning is
verleend.”10 In dat geval volgt uit artikel 2.8 lid 2 Wnb
dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan gebruik
kan worden gemaakt van de passende beoordeling die
aan de vergunning ten grondslag lag, mits een nieuwe
passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante gevolgen van het plan. Overigens blijkt niet duidelijk uit
de jurisprudentie of in dat geval sprake moet zijn van
een onherroepelijke Wnb-vergunning of slechts van een
verleende vergunning. De jurisprudentie van de Afdeling is op dit punt niet eenduidig.11
Valkuil 3: niet uitgaan van de maximale mogelijkheden van
het plan
Een derde aandachtspunt in dit verband betreft het feit dat
bij de vraag of het bestemmingsplan leidt tot significant
negatieve effecten dient te worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. In dat kader
wijs ik op het volgende:
1. Ten eerste is van belang dat bij de bepaling van de mogelijke effecten van het bestemmingsplan, de maximale
mogelijkheden van het plan als uitgangspunt moeten
worden genomen. Maakt het plan het bijvoorbeeld
mogelijk dat iedere agrarische activiteit met 5% kan
worden uitgebreid, dan moet uitgegaan worden van de
10 Zie ook ABRvS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2271, BR 2017/14,
m.nt. H.E. Woldendorp.
11 Zie de al genoemde uitspraak ABRvS 17 augustus 2016
(ECLI:NL:RVS:2016:2271) waarin het gaat om een verleende Nbw-vergunning, maar ABRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3530, M en R
2018/42, m.nt. M.M. Kaajan, ABRvS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1745,
M en R 2016/115, m.nt. M.M. Kaajan en ABRvS 11 april 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1185, waarin het een onherroepelijke Nbw-vergunning
betrof.
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theoretische mogelijkheid dat iedere agrariër van deze
mogelijkheid gebruik maakt – ook al kan logischerwijs
worden aangenomen dat lang niet iedereen deze optie
benut tijdens de planperiode. Leidt dit tot problemen
in de praktijk – bijvoorbeeld omdat, uitgaande van de
maximale mogelijkheden van het plan, een passende beoordeling nodig is of in die passende beoordeling niet
de conclusie kan worden getrokken dat kan worden
verzekerd dat een aantasting van het betrokken Natura
2000-gebied niet zal plaatsvinden – dan zal nader onderzocht kunnen worden of door middel van planregels
de maximale mogelijkheden van het plan kunnen worden beperkt tot een niveau waarvan wel op voorhand
kan worden aangenomen dat het plan voldoet aan artikel 2.7 en 2.8 Wnb.
Het beperken van ontwikkelingsmogelijkheden in een
opvolgend bestemmingsplan is echter soms makkelijker gezegd dan gedaan. Veel vigerende – veelal oudere
– bestemmingsplannen zijn vastgesteld in een periode
dat er nog niet zo stringent werd getoetst aan het beschermingsregime van de Wnb of diens voorganger, de
Natuurbeschermingswet 1998. Deze plannen kennen
daardoor vaak veel ontwikkelingsmogelijkheden. Het
beperken van deze ontwikkelingsmogelijkheden in een
opvolgend bestemmingsplan leidt dan dus tot een planologische verslechtering, waardoor een verzoek tot
vergoeding van planschade ex artikel 6.1 lid 1 Wet ruimtelijke ordening zou kunnen worden ingediend. Echter,
bedacht dient te worden dat een planschadeclaim vanwege het vervallen van ontwikkelingsmogelijkheden
in beginsel alleen kans van slagen heeft indien tijdig
pogingen zijn gedaan om ontwikkelingsmogelijkheden
uit een vigerend bestemmingsplan ook te benutten.12 Bij
het niet tijdig benutten van ontwikkelingsmogelijkheden zal er immers sprake zijn van passieve risico-aanvaarding, in welk geval een verzoek tot planschadevergoeding veelal niet wordt toegewezen. Indien en voor
zover bij het vaststellen van het bestemmingsplan goed
wordt onderzocht welke potentiële planschadeclaims
reëel zijn op het moment dat een nieuw bestemmingsplan de ontwikkelingsmogelijkheden ten opzichte van
het geldende bestemmingsplan verkleint – om zo een
bestemmingsplan zonder passende beoordeling vast te
kunnen stellen – kan een gedegen afweging worden gemaakt tussen enerzijds de financiële consequenties van
het plan en anderzijds de mate waarin aan de Wnb (en
de Wm) kan worden voldaan.
2. Verder is in dit kader van belang dat ook de effecten
van in het bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsverplichtingen, wijzigingsbevoegdheden en binnenplanse ontheffingsmogelijkheden reeds bij vaststelling van
het (moeder)bestemmingsplan moeten worden meegenomen bij de vraag of dit plan leidt tot significant
negatieve effecten.13 Er kan dus, met andere woorden,

Valkuil 4: inhoudelijke gebreken in de ecologische beoordeling
Een volgend relevant aspect bij een goede beoordeling van
een bestemmingsplan onder de Wnb betreft de inhoudelijke
beoordeling op basis waarvan uiteindelijk wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan niet kan leiden tot significant negatieve effecten of, indien een passende beoordeling
is verricht, tot een aantasting van een Natura 2000-gebied.
Dit is voornamelijk een ecologische analyse waarbij, vanuit
ecologisch oogpunt, uiteraard de nodige deskundigheid
vereist is om deze analyse met goed gevolg te kunnen
verrichten. Aangezien dit niet mijn expertise is, laat ik dat
inhoudelijke aspect hier verder buiten beschouwing. Vanuit
juridisch perspectief is er echter ook een aantal aspecten
dat aandacht verdient. In dat kader wijs ik op het volgende:
1. Beschrijf alle keuzes die zijn gemaakt in het kader van
de ecologische beoordeling. Besteed daarbij ook aandacht aan die aspecten die, vanuit ecologisch perspectief logisch zijn om niet te beschrijven. Leg uit waarom
dit het geval is. Dit geldt ook voor de afbakening van
de relevante effecten die nader onderzocht zijn en voor
de keuze van de Natura 2000-gebieden die in de ecologische beoordeling worden meegenomen. Wat betreft
mogelijk relevante effecten is de effectenindicator van
het ministerie van LNV15 een goede start.
2. Geef een duidelijk overzicht van de maximale ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt.
Alleen daarmee wordt duidelijk welke (maximale) effecten zijn beoordeeld conform het toetsingskader
van de Wnb. Veelal ontbreekt een dergelijk overzicht,
waardoor automatisch ook onduidelijk is of in de ecologische beoordeling wel is uitgegaan van de maximale
invulling van de ontwikkelingsmogelijkheden van het
bestemmingsplan. Het is van belang om een heldere beschrijving van de referentiesituatie te presenteren zodat
ook op die wijze gemotiveerd kan worden dat de effecten van de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt op de juiste wijze inzichtelijk zijn
gemaakt.
3. Belangrijk is ook het verschil tussen het gebruik van
de term ‘mitigerende’ en ‘compenserende’ maatregel.
Omdat bij de bescherming van soorten vaak gesproken
wordt over ‘compenserende maatregelen’, zie ik in de

12 Zie o.a. ABRvS 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:313.
13 Zie o.a. ABRvS 7 juli 2010, nr. 200901747, ABRvS 11 april 2012,
nr. 201003878 en ABRvS 25 mei 2011, nr. 201004365.

14 ABRvS 3 maart 2010, nr. 200807605.
15 Zie https://www.synbiosys.alterra.nl/Natura2000/effectenindicator.
aspx?subj=effectenmatrix.
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niet van worden uitgegaan dat pas bij het toepassen van
deze afwijkingsbevoegdheden nagegaan hoeft te worden welke effecten op de relevante Natura 2000-gebieden kunnen optreden.
3. Daarnaast moet niet alleen onderzocht worden tot welke effecten de ontwikkelingen die het bestemmingsplan
mogelijk maakt kunnen leiden zodra deze zijn gerealiseerd, maar moet ook bezien worden welke effecten
kunnen ontstaan in de aanlegfase van deze ontwikkelingen.14
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praktijk met enige regelmaat terug dat deze term ook
gebruikt wordt in het kader van de bescherming van
Natura 2000-gebied. De toets naar compenserende
maatregelen in het kader van de gebiedsbescherming is
echter pas aan de orde indien in de passende beoordeling de conclusie moet worden getrokken dat niet kan
worden verzekerd dat geen aantasting van de betrokken
Natura 2000-gebieden plaatsvindt bij realisatie van het
bestemmingsplan (art. 2.8 lid 4 en 5 Wnb). Echter, in
dat geval kan het bestemmingsplan pas worden vastgesteld als er geen alternatieven zijn voor de ontwikkelingen in het bestemmingsplan die leiden tot deze
aantasting en een dwingende reden van groot openbaar
belang deze ontwikkelingen desondanks rechtvaardigt.
Een toets die voor een bestemmingsplan niet eenvoudig
met succes kan worden doorlopen. Het positieve effect van mitigerende maatregelen mag daarentegen in
de passende beoordeling worden meegenomen. Echter,
de laatste tijd is er in de (Europese en Nederlandse) jurisprudentie een ontwikkeling gaande waardoor steeds
minder maatregelen kunnen worden gekwalificeerd als
mitigerende maatregel.16 Let dus op deze tendens in de
jurisprudentie om te bezien in hoeverre een bepaalde
voorgenomen maatregel als mitigatie kan worden aangemerkt.

ten op een Natura 2000-gebied, is hiervoor nog een aparte
Wnb-vergunning nodig.18
De tweede situatie betreft ontwikkelingen die leiden tot
een toename van 1 mol/ha/jaar of meer op een Natura
2000-gebied. Aan deze ontwikkelingen moet altijd bij
een afzonderlijk besluit ontwikkelingsruimte uit het PAS
worden toegekend, voordat deze kunnen worden gerealiseerd.19 Het PAS maakt daarbij een onderscheid tussen
ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten (zogeheten
‘segment 1-ontwikkelingsruimte’) en voor overige projecten
(‘segment 2-ontwikkelingsruimte’). Het belangrijke verschil
tussen deze twee categorieën is dat ontwikkelingsruimte
voor prioritaire activiteiten altijd geacht wordt beschikbaar
te zijn, terwijl ontwikkelingsruimte voor segment 2-activiteiten wordt verdeeld conform provinciale beleidsregels
– met als consequentie dat op een gegeven moment voor
een concrete ontwikkeling geen ontwikkelingsruimte meer
beschikbaar kan zijn.

Het beperken van ontwikkelingsmogelijkheden in een opvolgend
bestemmingsplan is echter soms
makkelijker gezegd dan gedaan

PAS en bestemmingsplannen17
Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat op 1 juli
2015 het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS) is
vastgesteld. Met het PAS wordt getracht een oplossing te
bieden voor de overmaat aan stikstofdepositie op Natura
2000-gebieden. Door deze overlast wordt niet alleen het
herstel van deze gebieden bemoeilijkt, maar is het ook
niet eenvoudig om toestemming te verlenen voor nieuwe
ontwikkelingen die leiden tot een toename van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied. Om deze ontwikkelingen toch nog mogelijk te maken, voorziet het PAS per
Natura 2000-gebied in depositieruimte die beschikbaar
kan worden gesteld aan deze ontwikkelingen. Daarbij
kunnen drie verschillende situaties worden onderscheiden.
Ten eerste de situatie dat een project of andere handeling
leidt tot een stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied
die nergens hoger is dan 0,05 mol/ha/jaar. Deze ontwikkeling is vergunningvrij – uiteraard alleen voor zover het de
toename van stikstofdepositie betreft. Indien de ontwikkeling nog kan leiden tot andere significant negatieve effec16 Zie HvJ EU 26 april 2017, ECLI:EU:C:2017:301, M en R 2017/109, m.nt.
M.M. Kaajan; J. Zijlmans, ‘Hoe verder met mitigatie en cumulatie’, NBR
2017/99 en Conclusie A-G 19 april 2018 in zaak C-164/17.
17 Zie ook H.E. Woldendorp, ‘Opgepast! Bestemmingsplannen en de
PAS(sende beoordeling)’, BR 2016/10, M.M. Kaajan, ‘Stikstof en bestemmingsplannen; met het PAS (extra) ruimte voor ontwikkeling’, Gst.
2015/69; P.P.P. Boden, ‘Het bestemmingsplan voor het buitengebied en
Natura 2000, TAR, 2016/1; M.M. Kaajan, ‘’ Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht’, M en R 2018/50; M.M. Kaajan, ‘Prejudiciële vragen PAS; en
nu?’, NBR 2017/128.
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Een derde categorie van ontwikkelingen betreft ontwikkelingen met een stikstofdepositie tussen 0,05 en 1 mol/ha/
jaar. In eerste instantie kunnen deze ontwikkelingen gebruik
maken van de zogeheten ‘depositieruimte voor grenswaarden’ die met het PAS per Natura 2000-gebied is vastgesteld.
Deze depositieruimte wordt niet bij afzonderlijk besluit
toegekend maar kan eenvoudigweg worden benut; voor
sommige ontwikkelingen geldt daarbij overigens nog wel
een meldplicht (zie art. 2.7 Regeling natuurbescherming).
Echter, zodra 95% van de beschikbare depositieruimte
voor grenswaarden voor een bepaald Natura 2000-gebied
is benut, wordt de norm van 1,00 mol/ha/jaar verlaagd
naar 0,05 mol/ha/jaar.20 Vanaf dat moment moeten ontwikkelingen die meer dan 0,05 mol/ha/jaar stikstofdepositie
op een Natura 2000-gebied veroorzaken, een beroep doen
op ontwikkelingsruimte die bij afzonderlijk besluit moet
worden toegekend.
Voor dit artikel is relevant de vraag hoe de mogelijkheden van het PAS zich verhouden tot een bestemmingsplan
waarmee ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die
leiden tot een toename van stikstofdepositie. Een besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan is in artikel 2.7 lid 1
Besluit natuurbescherming niet aangemerkt als een besluit
waarbij ontwikkelingsruimte voor segment 1- of segment
2-activiteiten kan worden toegekend. Met andere woorden:
een bestemmingsplan kan geen ontwikkelingsruimte uit het
18 Zie art. 2.9 lid 5 Wnb, jo. art. 2.12 lid 1 Besluit natuurbescherming.
19 Zie art. 2.7 lid 1 Besluit natuurbescherming.
20 Art. 2.12 lid 2 Besluit natuurbescherming.
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PAS claimen. In zoverre kan een bestemmingsplan dan ook
niet profiteren van het PAS. In de literatuur21 is al meerdere
malen de vraag gesteld of er dan toch niet andere manieren
zijn waarop het bestemmingsplan kan leunen op het PAS.
Dat zou, in theorie, in ieder geval kunnen op de volgende
manieren:
1. Ten eerste zou gesteld kunnen worden dat een bestemmingsplan dat, alle ontwikkelingen gezamenlijk bezien,
maximaal een stikstofdepositie van 0,05 mol/ha/jaar op
Natura 2000-gebieden veroorzaakt, niet aan een nadere
passende beoordeling hoeft te worden onderworpen.
Van een dergelijk bestemmingsplan zouden significant
negatieve effecten wellicht op voorhand kunnen worden uitgesloten, aangezien in artikel 2.9 lid 5 Wnb jo.
artikel 2.12 lid 1 Besluit natuurbescherming is voorzien
in een uitzondering op de vergunningplicht voor iedere
activiteit die maximaal 0,05 mol/ha/jaar stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaakt. Als van een
dergelijke ontwikkeling op voorhand kennelijk is uitgesloten dat significant negatieve effecten zich kunnen
voordoen, zou dit ook gesteld moeten kunnen worden
van een bestemmingsplan dat, bij realisatie, maximaal
leidt tot een toename van 0,05 mol/ha/jaar. Het is echter
de vraag of er een ecologisch houdbare redenering bestaat voor deze generieke vergunningvrije grens.22
2. Een andere, in de literatuur beschreven redeneerlijn
heeft betrekking op een bestemmingsplan dat alleen
prioritaire ontwikkelingen mogelijk maakt. Uitgangspunt van het PAS is dat voor dergelijke ontwikkelingen
altijd ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Bij vaststelling van het bestemmingsplan zou daardoor kunnen
worden gesteld dat het bestemmingsplan voor zover
het deze prioritaire ontwikkelingen betreft, in ieder
geval uitvoerbaar is.23 Verder zou kunnen worden beargumenteerd dat met de vaststelling van het PAS, en
de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag
ligt, verzekerd is dat bij toekenning van deze prioritaire
ontwikkelingsruimte geen aantasting kan plaatsvinden
van de betrokken Natura 2000-gebieden, zodat dezelfde conclusie kan worden getrokken ten aanzien van een
bestemmingsplan dat enkel voorziet in prioritaire ontwikkelingen. Indien het PAS uiteindelijk in rechte stand
houdt, lijkt deze redeneerlijn zeer wel verdedigbaar.
3. Eenzelfde redeneerlijn kan m.i. evenwel niet worden gehanteerd voor een bestemmingsplan dat voorziet in segment 2-ontwikkelingen. Ten eerste kan de uitvoerbaarheid van een dergelijk bestemmingsplan niet worden
21 Zie ook H.E. Woldendorp, ‘Opgepast! Bestemmingsplannen en de
PAS(sende beoordeling)’, BR 2016/10, M.M. Kaajan, ‘Stikstof en bestemmingsplannen; met het PAS (extra) ruimte voor ontwikkeling’, Gst.
2015/69; P.P.P. Boden, ‘Het bestemmingsplan voor het buitengebied en
Natura 2000’, TAR, 2016/1; M.M. Kaajan, ‘Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht’, M en R 2018/50; M.M. Kaajan, ‘Prejudiciële vragen PAS; en
nu?’, NBR 2017/128.
22 Zie Ch.W. Backes e.a., Natuurbeschermingsrecht, Sdu 2017, p. 195-196.
23 Waarbij ik echter nog wel wijs op de discrepantie tussen de looptijd van
het PAS (zes jaar, te rekenen vanaf 1 juli 2015) en de standaard looptijd
van een bestemmingsplan van tien jaar.
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verzekerd, omdat ten tijde van de vaststelling van het
bestemmingsplan niet kan worden gegarandeerd dat er
altijd ontwikkelingsruimte voor deze ontwikkelingen
beschikbaar is. Immers, segment 2-ontwikkelingsruimte
kan op een gegeven moment op raken en kan niet voor
specifieke ontwikkelingen worden gereserveerd. Mede
hierdoor kan, ten tweede, ook niet met gebruikmaking
van het PAS en de passende beoordeling die aan het PAS
ten grondslag ligt, bij de vaststelling van het bestemmingsplan beargumenteerd worden dat een aantasting
van de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura
2000-gebieden is uitgesloten. Immers, ook die conclusie
is afhankelijk van de vraag of uiteindelijk nog segment
2-ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld aan
de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk
maakt. Zonder toegedeelde ontwikkelingsruimte kan
niet worden aangesloten bij de passende beoordeling
van het PAS (waar deze ontwikkelingsruimte immers op
gebaseerd is). Er zal dan voor het betreffende bestemmingsplan een zelfstandige passende beoordeling moeten worden verricht en dat is juist bij ontwikkelingen
die leiden tot een toename van stikstofdepositie op een
al met stikstof overbelast Natura 2000-gebied verre van
eenvoudig.
4. De vraag doet zich verder voor of, en zo ja, hoe een
bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk zou kunnen maken die een beroep kunnen doen op de hiervoor
beschreven depositieruimte voor grenswaarden. Voor
dergelijke ontwikkelingen zou in eerste instantie, net
als bij prioritaire projecten, de redeneerlijn kunnen zijn
dat deze uitvoerbaar zijn, aangezien iedere ontwikkeling een beroep kan doen op deze depositieruimte en
hieraan geen afzonderlijk besluit, met een nieuw afwegingsmoment, voorafgaat. Echter, de grens van de depositieruimte kan fluctueren, afhankelijk van de mate
waarin een beroep is gedaan op deze depositieruimte.
Dat betekent dat als in een bestemmingsplan al gekozen wordt voor een regeling waarbij ontwikkelingen
met een maximale stikstofdepositie tot de grenswaarde
wordt toegestaan, in de planregels in ieder geval duidelijk tot uiting zal moeten komen dat deze (in het bestemmingsplan opgenomen) grenswaarde automatisch
wordt verlaagd tot 0,05 mol/ha/jaar op het moment dat
de grenswaarde van het PAS, van rechtswege, wordt
verlaagd. Verder zou, net als bij prioritaire projecten,
betoogd kunnen worden dat van een dergelijk bestemmingsplan is verzekerd dat de natuurlijke kenmerken
van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden
aangetast, onder verwijzing naar de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt. Uiteraard is
deze redenering ook alleen houdbaar indien het PAS in
rechte standhoudt.
5. Los van het PAS kan in een bestemmingsplan het instrument van externe saldering worden ingezet. Anders
dan bij het nemen van een toestemmingsbesluit voor
een concreet project of een concrete andere handeling,
verbiedt de Wnb externe saldering bij bestemmings-
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plannen niet.24 Toch vraag ik me af of dit in de praktijk
succesvol kan zijn. Weliswaar kan – met het instrument
van externe saldering – via een passende beoordeling
voor een bestemmingsplan verzekerd worden dat een
aantasting van het relevante Natura 2000-gebied niet
zal kunnen plaatsvinden,25 maar het is mij een raadsel hoe de uitvoerbaarheid van een dergelijke regeling
in het bestemmingsplan kan worden verzekerd. Gelet
op het wettelijk verbod op externe saldering op het
moment dat een losse toestemming moet worden verleend voor de concrete activiteit die het bestemmingsplan mogelijk maakt, kan het instrument van externe
saldering niet worden ingezet op het moment dat de
nieuwe ontwikkeling daadwerkelijk wordt gerealiseerd
en hiervoor een losse toestemming op grond van de
Wnb moeten worden verleend. En dat betekent dat op
dat moment toch weer een beroep zal moeten worden
gedaan op ontwikkelingsruimte uit het PAS, waardoor
het m.i. ook bij vaststelling van het bestemmingsplan
onvoldoende is om alleen inzichtelijk te maken dat effecten zijn uitgesloten via het instrument van externe
saldering.
Het voorgaande maakt eens te meer duidelijk dat het vaststellen van een bestemmingsplan waarin nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen die leiden tot een toename van stikstofdepositie op al overbelaste Natura 2000-gebieden geen
sinecure is. Voor zover al een mogelijke relatie kan worden
gelegd met het PAS, is van belang dat op korte termijn geen
duidelijkheid zal bestaan over de houdbaarheid van het
PAS. Met de (tussen)uitspraken van 17 mei 201726 heeft de
Afdeling prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld over
de mate waarin het PAS verenigbaar is met artikel 6 lid
3 en 4 Hrl. Begin mei van dit jaar heeft de zitting bij het
HvJ plaatsgevonden. De conclusie van de A-G wordt in
juli verwacht.27 Zolang deze vragen niet zijn beantwoord,
houdt de Afdeling alle besluiten die zijn gebaseerd op het
PAS, voor zover op dat punt beroepsgronden zijn geformuleerd, aan.
Het is uiteraard wel mogelijk om – zoals hiervoor beschreven – ontwikkelingen in een bestemmingplan in te passen
waarbij, bij afzonderlijk besluit, toestemming op grond van
de Wnb is verkregen en waarbij ontwikkelingsruimte uit
het PAS is toegekend. Deze mogelijkheid zal in de praktijk
het beste bruikbaar worden als het PAS als zodanig door
de Afdeling is geaccordeerd. Zolang discussie over het PAS

24 Zie art. 5.5 lid 1 Wnb.
25 Uiteraard indien aan de in de jurisprudentie geformuleerde uitgangspunten voor externe saldering is voldaan. Zie ABRvS 13 november 2013,
nr. 201303243, ABRvS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3673 en ABRvS
16 september 2015, ECLI:NL:RVS;2015:2928.
26 ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260.
27 De conclusie van de A-G zou in eerste instantie op 12 juli jl. worden genomen, maar inmiddels is bekend geworden dat deze conclusie met twee
weken is uitgesteld.
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nog loopt, zullen er weliswaar losse toestemmingsbesluiten worden verleend waarbij ontwikkelingsruimte uit het
PAS wordt toegedeeld, doch de kans dat deze toestemming
op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan
onherroepelijk is, lijkt niet erg groot. Veel besluiten waaraan ontwikkelingsruimte uit het PAS is toegekend, worden
op dit moment in rechte aangevochten. Dergelijke procedures worden aangehouden; het besluit zal daarmee dus niet
onherroepelijk zijn op het moment dat de activiteit planologisch wordt ingepast. Dat zal in de praktijk tot gevolg
hebben dat een procedure tegen het bestemmingsplan
– voor zover op dit punt een ontvankelijk beroep wordt
ingesteld – wordt aangehouden. Dat betekent dat er op dit
moment weinig ruimte is om een bestemmingsplan vast te
stellen waarbij ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt
die leiden tot een toename van stikstofdepositie voor zover
het gaat om ontwikkelingen waarvoor nog geen aparte
Wnb-vergunning is verkregen en deze vergunning onherroepelijk is.28 Dit wordt pas mogelijk indien op ecologische
gronden, met een niet aan het PAS gekoppelde redenering kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan,
ondanks dat realisatie van dit plan een toename van stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig Natura 2000gebied tot gevolg kan hebben, niet leidt tot een aantasting
van de natuurlijke kenmerken van dit Natura 2000-gebied.
Mogelijk slaagt een dergelijke redenering, zeker indien de
toename van stikstofdepositie gering is.29

Aanbevelingen voor de praktijk
Zorgen dat een bestemmingsplan voldoet aan de Wnb is
geen sinecure. De veelheid aan uitspraken van de Afdeling
op dit punt toont dit aan. Veelal gaat het daarbij niet om
gebreken in de ecologische beoordeling die ten behoeve
van het bestemmingsplan is verricht, maar om procedurele,
formele aspecten die, als afbakening van de ecologische
beoordeling, in acht moeten worden genomen. Gebreken
die mijns inziens eenvoudiger kunnen worden voorkomen
dan gebreken op het vlak van de ecologie. Het is zonde
indien een bestemmingsplan hierop strandt. Vandaar dat in
dit artikel een overzicht is gegeven van de aandachtspunten die – bij wijze van checklist – bij het opstellen van een
bestemmingsplan in acht zouden kunnen worden genomen.
Over de auteur

Mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan
Advocaat/partner bij ENVIR Advocaten.

28 Dit geldt ook voor projecten waarvoor geen ontwikkelingsruimte hoeft
te worden toegekend, maar die een beroep zouden kunnen doen op
de depositieruimte voor grenswaarden. Zie ABRVS 20 december 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:3530, M en R 2018/42, m.nt. M.M. Kaajan.
29 Zie voor een geslaagde redenering op dit punt ABRvS 11 oktober 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:2760.
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108. Handhaving
natuurregelgeving door
gemeenten
ANNEMIEK TUBBING

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de toezichts-/handhavingstaak van gemeenten met betrekking
tot de gebieds- en soortenbescherming van de Wet natuurbescherming in de situaties zoals geschetst in
de twee andere bijdragen in deze reeks. Tevens zal een paar andere onderwerpen die verband houden met
handhaving van de natuurregelgeving de revue passeren.1

1. In welke situaties heeft de gemeente een
handhavingstaak?
Op het terrein van de ruimtelijke ordening zijn gemeenten nog volledig ‘in control’. Dat wil zeggen dat gemeenten niet alleen het bevoegd gezag zijn voor het proces van
de totstandkoming en wijziging van bestemmingsplannen,
maar ook voor de uitvoering daarvan. Er zijn enkele situaties waarbij de provincie nodig is, maar het is geen taak
waarvan de uitvoering (verplicht) is overgedragen aan de
omgevingsdiensten. Hetzelfde geldt voor de verlening van
omgevingsvergunningen gerelateerd aan bouw en monumenten. Dat betekent ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving daarvan. Uit
de bijdragen van Marieke Kaajan over bescherming van
de natuur via bestemmingsplannen en Wienke Zwier over
natuur in de omgevingsvergunning blijkt dat het natuurdeel van het bestemmingsplan of de vergunningprocedure
‘achter de schermen’ door de provincie behandeld wordt,
als zijnde het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb).2 Daar zit meestal ook de meeste kennis op dit
vlak. Overigens zijn er diverse gemeenten die – al dan niet
samen met andere gemeenten in de regio – een ecoloog in
dienst hebben. In ieder geval is de gemeente voor het geheel
bevoegd en verplicht om toezicht te houden op de naleving van de planregels en/of ontheffing en/of vergunning
(dus inclusief het natuurdeel) voor zover het omgevingsvergunningplichtige activiteiten betreft en, zo nodig, tot
handhaving over te gaan. Indien de initiatiefnemer apart
– voorafgaand aan de omgevingsvergunning – een ontheffing of vergunning in de zin van de Wet natuurbescherming
aanvraagt, neemt de provincie die positie in. Dat is wel eens
1
2
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Zie eerder over dit onderwerp: A. Tubbing, ‘De Wet natuurbescherming:
handhaving’, JFf 2016/5, nr. 90.
Op een aantal uitzonderingen na. Als er rijksbelangen in het geding zijn,
is de minister van LNV het bevoegd gezag (zie art. 1.3 Besluit natuurbescherming).
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de reden waarom gemeenten een initiatiefnemer (bijv. in
het kader van vooroverleg) ‘adviseert’ om eerst een ontheffing of vergunning bij de provincie aan te vragen.
En als laatste categorie noem ik de situaties waarbij een
vrijstelling geldt of niets is aangevraagd en/of waarbij
niet gedacht is aan het feit dat er bij een initiatief ook
beschermde natuurwaarden betrokken kunnen zijn. Dat
is begrijpelijk als het gaat om particulieren die incidenteel een activiteit uitvoeren (bijv. een huis in eigen beheer
bouwen), maar als het bedrijfsmatige activiteiten zijn (bijv.
aannemers of natuurbeheerders) dan hoort men ervan op
de hoogte te zijn dat natuur deel uitmaakt van de toetsing.
Als de gemeente als bevoegd gezag bij de beoordeling van
de volledigheid van de vergunningaanvraag het natuuraspect ook mist – bijvoorbeeld door gebrek aan kennis –
dan ‘resteert’ de toezichthouder/handhaver. Zijn juridische
mogelijkheden zijn dan overigens beperkt (zie de bijdrage
van Wienke Zwier). Wel kan dan een beroep worden gedaan
op de welwillendheid van de initiatiefnemer, maar als het
veel geld kost (bijv. omdat de bouw vertraging oploopt), zal
de animo daarvoor niet hoog zijn. Des te meer reden om de
bescherming van de natuurwaarden op de planlocatie aan
de voorkant goed te regelen en aan de achterkant goed te
controleren.
Ik maak nog kort melding van het opdrachtgeverschap van
de gemeente. De gemeente is een van de opdrachtgevers van
de omgevingsdiensten. De uitvoering van de milieuregelgeving is wel geheel uitbesteed aan de omgevingsdiensten
(zowel de vergunningverlening, meldingen als toezicht en
handhaving), maar b&w blijven ook daarvoor het bevoegd
gezag. De taken zijn gemandateerd. Dat betekent dat er
binnen de gemeente wel kennis over milieu- en natuurregelgeving beschikbaar moet blijven om dit opdrachtgeverschap goed uit te oefenen. Dat geldt niet alleen voor de
inhoudelijke kennis van het brede milieu- en ecologiespectrum, maar ook voor de juridische kanten daarvan.
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Situatie 1: Bestemmingsplan – natuurtoets
Zoals uit de voorgaande bijdrage van Marieke Kaajan
blijkt, speelt natuur een ‘indirecte’ rol voor toezicht en
handhaving als het gaat om bestemmingsplannen. Het
belangrijkste bij het vaststellen van bestemmingsplannen is
de natuurtoets vooraf. Dit geldt zowel voor de gebiedsbescherming als voor de soortenbescherming.
Zoals hiervoor opgemerkt, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de bestemmingsplannen. Als de uitvoerbaarheidstoets goed is uitgevoerd,
hoeft de toezichthouder niet verder te kijken dan hetgeen
het bestemmingsplan regelt. Op het moment dat er concrete
activiteiten plaatsvinden die wel passen in het bestemmingsplan, maar die mogelijk wel vergunning- en/of ontheffingplichtig zijn op grond van de Wnb, zal de toezichthouder
aan de bel moeten trekken als de initiatiefnemer geen actie
onderneemt. Als er wel een bouwvergunning nodig is en
dan is de hierna beschreven situatie van toepassing.
Als de natuurtoets van een bestemmingsplan niet goed is
uitgevoerd en het bestemmingsplan wordt desondanks
onherroepelijk, dan is dat vervelend voor de initiatiefnemer,
maar het leidt niet tot een vrijbrief om schade toe te brengen aan de natuur. De activiteit zelf moet voldoen aan de
eisen van de Wet natuurbescherming. Bij die ‘directe’ toets
kan alsnog blijken dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is op grond van de Wnb, bijvoorbeeld omdat voor de
uitvoering van het bestemmingsplan een Wnb-vergunning
nodig is en deze niet kan worden verleend.
Situatie 2: Natuur maakt deel uit van de omgevingsvergunning
In ieder geval is het belangrijk dat de voorschriften van
de omgevingsvergunning, die betrekking hebben op het
natuurdeel (meestal als voorschriften verbonden aan de
verklaring van geen bedenkingen), helder en duidelijk
geformuleerd zijn. Dat is niet alleen van belang voor de
vergunningaanvrager, maar ook voor een gemeentelijk
toezichthouder die zonder grondige kennis van de natuurregelgeving de naleving van die voorschriften moet kunnen
controleren. De haalbaarheid en doelmatigheid van de
voorschriften staat voorop. Voorkomen dient te worden
dat de voorschriften zodanig zijn geformuleerd dat uitvoering ervan een effectieve bescherming in de weg staat (bijv.
een te krap voorgeschreven periode kan leiden tot onnodige
fasering, waardoor de soort meerdere malen negatief wordt
beïnvloed). Dit vraagt naast een juridische afweging, ook
een ecologische afweging. Het is daarbij tevens van belang
dat de voorschriften die betrekking hebben op het natuurdeel aansluiten op (althans niet in strijd zijn met) de overige
voorschriften van de omgevingsvergunning.
In het kader van prioritering van het gemeentelijk toezicht
dient het natuurdeel ook mee te tellen. Het kan namelijk
zijn dat het bouwdeel niet zo spannend is, maar dat er
wel zeldzame soorten in het plangebied voorkomen en/of
de planlocatie zich in of dichtbij een Natura 2000-gebied
bevindt. Daarbij kunnen de zogenoemde Rode lijsten die
op nationaal niveau en EU/internationaal niveau worden
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opgesteld, van dienst zijn (zie de verwijzingen in het kader
met digitale bronnen). Hoe meer bedreigd de soort (vogels,
dieren en planten), hoe belangrijker het toezicht en handhaving. Een oproep dus om vanuit de provincie (of bij mandatering de omgevingsdienst) hiervoor aandacht te vragen.
Mijn ervaring is dat dit nog te weinig gebeurt.
Situatie 3: ‘Losse’ ontheffing of vergunning Wet natuurbescherming
Ook al blijft in de gevallen waarin de provincie een ontheffing (soortenbescherming) of vergunning (gebiedsbescherming) verleent de provincie het bevoegd gezag voor
toezicht en handhaving: het gaat wel om één planlocatie,
waar de (aangevraagde) activiteit plaatsvindt. Toezichthouders van provincie, omgevingsdienst en gemeente komen
elkaar tegen op de planlocatie. Het lijkt mij – vanwege
de beperkte handhavingscapaciteit – een goede zaak als
er onderling afspraken worden gemaakt. De gemeentelijk
toezichthouder zou de ogen en oren van de provincie en/of
omgevingsdienst in het veld kunnen zijn voor het natuurdeel. Bij twijfel kan hij zijn collega’s bij het bevoegd gezag
in kennis stellen. Groot voordeel van deze werkwijze is dat
hiermee ook kennisoverdracht plaats kan vinden. Daarvoor
is het wel nodig dat de gemeentelijk toezichthouder betrokken blijft bij het verdere verloop van de handhaving van het
natuurdeel. Ook nuttig met het oog op de (aankomende)
Omgevingswet. Weliswaar is de verplichting van het
aanvragen van één vergunning voor alle relevante omgevingsaspecten onder de Omgevingswet vervallen, maar het
‘andere werken’, waarbij de focus op de integraliteit van
de aanpak ligt, blijft voorop staan. Ik vind dat een goede
ontwikkeling. Bovendien is het werken met andere disciplines leuk.
Situatie 4: Geen natuur betrokken of vrijstelling van toepassing
De lastigste situaties voor toezicht en handhaving zijn
die waarbij de initiatiefnemer wel heeft gedacht aan het
natuurdeel, maar waarbij natuur kennelijk ontbreekt of
sprake is van een vrijstelling. Er zijn gelukkig ook initiatiefnemers die zelf kunnen beoordelen of een verbodsbepaling
wordt overtreden of vast kunnen stellen of zij voldoen aan
een vrijstelling (of zich daarover hebben laten adviseren).
Ik zeg ‘gelukkig’, omdat het vaak voorkomt dat initiatiefnemers zich tot het bevoegd gezag wenden en vragen om
een bestuurlijk oordeel, om vooraf zekerheid te krijgen dat
hun conclusie juist is. Ik begrijp dat wel; het is niet prettig
om tijdens de bouw een toezichthouder op je dak te krijgen
die een bouwstop afkondigt. Nu is het niet zo dat toezichthouders dat lichtvaardig doen. Als de initiatiefnemer een
goed verhaal heeft, dient mijns inziens een toezichthouder
daarvan af te zien. Onder een goed verhaal versta ik een
voor de rechter te verdedigen onderbouwing, al kan het dan
nog steeds zo zijn dat de initiatiefnemer door de rechter
in het ongelijk gesteld wordt. De rijksoverheid trekt zich
steeds meer terug, maar ik zie dat de decentrale overheid
zich steeds meer als adviseur laat gebruiken. Dat betekent
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dat er heel veel capaciteit aan de voorkant gaat zitten. Dat
is op zich niet altijd verkeerd en zeker in complexe gevallen die (juridisch) misschien ook nog vragen kunnen oproepen, is dat aan te bevelen. In andere gevallen zou ik voor
een snellere besluitvorming willen pleiten, met een goed
toezicht aan de achterkant. Dit klemt temeer omdat papier
geduldig is en het steeds vaker voorkomt dat de uitvoering
in de praktijk niet of niet zorgvuldig genoeg gebeurt. Dat is
alleen in het veld vast te stellen en is het werk van toezicht
en handhaving. Dat met name de uitvoeringspraktijk te
wensen overlaat blijkt ook uit de fitness check (of geschiktheidscontrole) van de Vogelrichtlijn (Vrl) en Habitatrichtlijn (Hrl) die is uitgevoerd door de Europese Commissie
en waarover eind 2016 is gerapporteerd.3 Beide richtlijnen
zijn fit for purpose bevonden, maar de uitvoering kan beter:
“In het kader van het bredere biodiversiteitsbeleid zijn de
natuurrichtlijnen geschikt voor hun doel, maar de doelstellingen ervan zullen alleen kunnen worden verwezenlijkt en
hun volledige potentieel zal alleen kunnen worden gerealiseerd als de uitvoering substantieel wordt verbeterd, zowel
qua doeltreffendheid als qua doelmatigheid, en er met de
verschillende gemeenschappen van belanghebbenden in de
lidstaten en op EU-niveau wordt samengewerkt om in de
praktijk concrete resultaten te bereiken.”

Voorkomen dient te worden dat de
voorschriften zodanig zijn geformuleerd dat uitvoering ervan een effectieve bescherming in de weg staat
De fitness check is gevolgd door een op 27 april 2017 vastgesteld ‘Actieplan voor natuur, mensen en economie’ dat is
gepresenteerd op een conferentie op 6 juni 2017.4 Hierin
wordt o.a. een actualisatie en uitbreiding van richtsnoeren ten behoeve van de uitvoeringspraktijk aangekondigd.
Die richtsnoeren gaan niet alleen over de uitvoering aan
de voorkant (de vergunningverlening), maar zijn er ook ter
versterking van de ‘zwakke handhaving’, een van de oorzaken van de nog niet optimale werking van de richtlijnen. In
dit actieplan is een tabel met 15 maatregelen opgenomen die
zijn ingedeeld in vier prioriteitscategorieën. Inmiddels zijn
in concept informatiebladen verschenen met gedetailleerde
informatie over de te nemen maatregelen.5 De Commissie
dient in 2019 verslag uit te brengen over haar vorderingen.

3

4
5
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Werkdocument van de diensten van de Commissie (2016) 472 final van
16 december 2016, Fitness Check of the EU Nature Legislation (Birds and
Habitats Directives): te raadplegen opec.europa.eu/environment.
Het Actieplan is te vinden op ec.europa.eu/environment/nature/legislation.
De Nederlandse versie is te downloaden vanaf de link opgenomen in
noot 3.

2. Vrijstelling: gedragscodes
Vanwege groot succes zijn de gedragscodes als vrijstelling meegenomen naar de Wnb.6 Aanvankelijk zouden de
provincies hiervoor ook het bevoegd gezag worden, maar
toen de landelijke organisaties die vaak met natuur te
maken hebben (denk aan Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer), zich daartegen keerden vanwege het feit dat ze dan
met 12 provincies zaken moesten doen in plaats met alleen
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is ten
aanzien van dit onderwerp van decentralisatie afgezien. In
artikel 3.31 lid 4 Wnb is wel de verplichting opgenomen
dat de minister – alvorens tot goedkeuring van de gedragscode over te gaan – met Gedeputeerde Staten overleg voert.
De vraag is of dat overleg met alle provincies gevoerd
moet worden. Dat zal voor gedragscodes die betrekking
hebben op landelijk uitgevoerde activiteiten wel nodig zijn;
voor een gedragscode die bijvoorbeeld door een gemeente
ter goedkeuring wordt aangeboden, is dat echter minder
zinvol. Hierbij merk ik wel op dat iedereen een beroep kan
doen op een (goedgekeurde) gedragscode, mits de activiteiten overeenkomen met de beschrijving daarvan in de
gedragscode. Het etiket van de gedragscode is niet relevant.
De regeling is dus gelijk gebleven aan die onder de Floraen faunawet (Ffw). RVO keurt namens (thans) de minister
van LNV de gedragscodes goed, met dien verstande dat
het thans – naast bestendig beheer en onderhoud – ook
mogelijk is om een gedragscode op te stellen voor ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen. Dat kan alleen indien de
belangen die de Wnb (in navolging van de EU-richtlijnen)
voorschrijft gerespecteerd worden. Ook voor houtopstanden (hfdst. 4 Wnb) is de gedragscode als vrijstelling geïntroduceerd (art. 4.4 lid 1 sub d, leden 2 en 3). Die zijn er
bij mijn weten nog niet. De gedragscodes waarvan de looptijd nog doorliep tot na 1 januari 2017 zijn verlengd tot de
goedkeuring van de nieuwe gedragscodes.7 Inmiddels zijn
er onder de Wnb twee nieuwe gedragscodes goedgekeurd,
die volgens RVO voldoen aan de eisen van de Wnb, namelijk de Gedragscode voor Natuurinclusief Renoveren voor
projecten met NOM Keur8 en de Gedragscode voor Tijdelijke Natuur.
Gedragscodes kunnen helpen om de zorgvuldigheid waarmee met natuur wordt omgegaan te bevorderen en hebben

6	Bijna alle gedragscodes en goedkeuringsbesluiten zijn te raadplegen op:
mijn.rvo.nl.
7
Stcrt. 2016, 38695.
8
Er is sinds 2 januari 2018 een goedgekeurde Gedragscode Natuurinclusief
renoveren. Aanleiding voor het opstellen van deze gedragscode is het
Energie-akkoord. Tegen het goedkeuringsbesluit van 2 januari 2018 is
beroep ingesteld door de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek
Nederland (SEVON). Een toelichting op de gedragscode is te raadplegen
op www.stroomversnelling.nl. De gedragscode is overigens alleen van
toepassing indien gewerkt wordt onder het NOM Keur. NOM = Nul op de
Meter. Een NOM-renovatie is een renovatie van een woning waarbij de
gerenoveerde woning evenveel duurzame energie opwekt als de woning
gemiddeld op jaarbasis gebruikt.
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in de afgelopen jaren bijgedragen aan een grotere bewustwording bij uitvoerders. Het is nog steeds de vraag of de
Europese richtlijnen de mogelijkheid van een vrijstelling
toelaten (of dat dat alleen geldt voor ontheffingen).9 Onder
de Ffw was een overtreding van een gedragsvoorschrift nog
een zelfstandig strafbaar feit,10 onder de Wnb niet meer.
Pas laat in het wetgevingsproces is de strafbaarstelling van
voorschriften die verbonden zijn aan alle vrijstellingen op
grond van de Ffw – waaronder dus de gedragscode – vervallen en meegenomen als een van de wijzigingen ‘van technische aard’.11 Het laten vervallen van de strafbaarstelling
van de voorschriften van een gedragscode is evenwel van
inhoudelijke aard en verdient meer aandacht. Een stukje uit
de toelichting op deze wijziging:
“Van belang hierbij is dat bedrijven en burgers de keuze
hebben om al dan niet te handelen overeenkomstig deze
gedragscode en daarmee te zijn vrijgesteld van de verboden.
Als zij ervoor kiezen niet overeenkomstig een goedgekeurde
gedragscode te handelen, zijn de beschermingsverboden
onverkort op hen van toepassing en zal van geval tot geval
moeten worden beoordeeld of hun handelen al dan niet een
vermoeden van overtreding van de desbetreffende verboden oplevert. Tegen die achtergrond is het niet wenselijk dat
overtredingen van voorschriften van vrijstellingen per definitie strafbaar worden gesteld. Een individu moet de keuze
hebben om niet overeenkomstig een vrijstelling te handelen.
Met het oog daarop voorziet deze nota van wijziging in het
vervallen van de strafbaarstelling van overtredingen van
voorschriften van een vrijstelling.”
Het bovenstaande betekent dat indien bij de uitvoering van
activiteiten een of meer (gedrags-) voorschriften van een
gedragscode worden overtreden, dit pas leidt tot een overtreding indien tevens aangetoond wordt dat er daardoor
een verbodsbepaling wordt overtreden. Dit hoeft namelijk
niet altijd het geval te zijn. Het bewijs hiervoor is lastiger
te leveren dan voor het schenden van een voorschrift in een
gedragscode. Een voorbeeld is het niet naleven van de meldplicht (zie hierna). Het niet melden van een activiteit betekent niet dat er een verbodsbepaling is/wordt overtreden.
Een ander voorbeeld van een voorschrift in veel gedragscodes is de verplichting om werkzaamheden uit te voeren
conform een op te stellen ecologisch werkprotocol. Het
9

Die vraag is ontkennend beantwoord door Jacqueline Zijlmans in haar
proefschrift De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de
Europese en Nederlandse rechtsorde (2011). Er zijn t.a.v. van dit punt nog
geen uitspraken bekend van het Europese Hof van Justitie of de Afdeling
Bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS). In de beroepsprocedure
van SEVON tegen het goedkeuringsbesluit van de Gedragscode Natuurinclusief renoveren (zie de vorige noot) heeft SEVON het als een van de
beroepsgronden aangevoerd. Zie ook het boek Natuurbeschermingsrecht
van prof. dr. Ch.W. Backes e.a. (editie 2017), Sdu Uitgevers, Den Haag,
p. 249-250.
10 Zie art. 79 lid 2 Ffw en Hof Arnhem 29 november 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BU6242, M en R 2012/27 (afl. 1, februari 2012), m.nt.
Tubbing.
11 Kamerstukken II 33 348, nr. 19: Derde nota van wijzigingen, 29 mei 2015,
onderdeel H.
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niet of gebrekkig opstellen van een dergelijk protocol of het
(onvolledig) uitvoeren van alle maatregelen in een dergelijk
protocol betekent niet dat er bijvoorbeeld nesten van vogels
zijn vernield en/of het gebied ongeschikt is geworden als
leefgebied van de dassenfamilie die in de buurt een burcht
heeft. Uitvoerders kunnen kiezen om andere maatregelen
te treffen dan de in de gedragscode voorgeschreven voorschriften of het kan zijn dat er – ondanks het nalaten van
de te nemen maatregelen – geen (zichtbare) overtredingen
zijn gepleegd of het causale verband tussen overtreding en
activiteit is niet meer vast te stellen. Per slot van rekening
kan een (roof-)vogelnest ook vernield zijn door een storm.

De gemeentelijk toezichthouder zou
de ogen en oren van de provincie
en/of omgevingsdienst in het veld
kunnen zijn voor het natuurdeel
Tot slot verdient opmerking dat – net als voorheen onder
de Ffw – het gebruik van een gedragscode in de Wnb geen
verplichte meldplicht kent. Dat hoeft geen probleem te zijn,
indien er op grond van andere (niet-natuur)regelgeving al
een vergunningplicht (bijv. bij bouwen) of meldplicht (bijv.
bij slopen) geldt. Indien dat niet het geval is, wordt het lastiger voor handhavers om de naleving van gedragscodes en
het daarbij behorende goedkeuringsbesluit te controleren.
In bovengenoemde twee gedragscodes en goedkeuringsbesluiten is een meldplicht opgenomen. Zo verwijst het
goedkeuringsbesluit van de Gedragscode Natuurinclusief
renoveren naar paragraaf 3.2.1 van de gedragscode. Daarin
staat:
“Onderdeel van het literatuuronderzoek is de meldingsplicht van het project aan de provincie en de gemeente.
De provincie is handhaver van gedragscode en dient om
deze reden op de hoogte gebracht te worden van projecten
die uitgevoerd worden met de gedragscode. In het kader
van de Wet natuurbescherming ontwikkelen provincies
en gemeenten bovendien een gebiedsaanpak voor flora &
fauna. Als er een gebiedsaanpak is opgesteld dient deze te
worden geraadpleegd. De informatie uit het gebiedsplan
wordt gebruikt bij het opstellen van het omgevingsplan.”
De meldplicht van de Gedragscode Tijdelijke Natuur gaat
via de Stichting Tijdelijke Natuur. De gebruiker van de
gedragscode meldt aan de Stichting en de Stichting meldt
op haar beurt vóór aanvang van de werkzaamheden aan het
betreffende bevoegde gezag dat de gedragscode gebruikt zal
worden.12 Interessant is de vraag wie kan worden aangesproken als niet aan de meldplicht wordt voldaan: gebruiker of Stichting? En wat zijn de gevolgen daarvan? Is de
vrijstelling dan niet van toepassing? Als dat het geval is, is
er alleen sprake van een overtreding als er een verbodsbe12

Zie het goedkeuringsbesluit onder het kopje ‘Meldingsplicht’ dat verwijst
naar hoofdstuk 3 van de Gedragscode Tijdelijke Natuur.
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paling uit de Wnb is overtreden. Omdat er niet gemeld is, is
de kans klein dat die overtreding wordt geconstateerd. Niet
iedere initiatiefnemer/gebruiker van de gedragscode zal dus
van harte meewerken aan deze meldplicht.
De meldplicht is dus geen wettelijke eis, maar een wens van
het bevoegde gezag (provincies en RVO). Een mijns inziens
terechte wens, mits handhavers er geen ‘misbruik’ van
maken en zich realiseren dat de ‘echte overtreders’ (bewust)
niet melden. Gebruikers die wel melden hebben in ieder
geval het goede met de natuur voor. Een praktische tip voor
deze categorie is het bijhouden van een logboek, waarin
wordt genoteerd hoe de gedragscode in het kader van de
betreffende activiteiten wordt nageleefd. Leg daarin ook
beslissingen vast, zodat – als de handhaver langs komt –
kan worden aangetoond dat en hoe aan de gedragscode is
voldaan.

3. Opzet in verbodsbepalingen
In (de voorganger van) dit blad heb ik al eerder gepubliceerd
over het opzet in de Wnb.13 Het opzet beperkt zich overigens – in navolging van de overeenkomstige bepalingen in
de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn – tot de verboden ter
bescherming van de soorten (hfdst. 3 Wnb). De regeling
voor de gebiedsbescherming in hoofdstuk 2 kent het opzet
niet. Dat geldt ook voor het overtreden van voorschriften
van een vergunning of ontheffing (art. 5.3 lid 4 Wnb). Dat
betekent dat voor deze feiten, zoals voor alle economische
delicten, het ‘kleurloze’ opzet van de Wet op de economische delicten (WED) van toepassing is. Zie uitgebreid hierover mijn publicaties genoemd in noot 12.
De introductie van het opzetbegrip in een belangrijk aantal
verbodsbepalingen in hoofdstuk 3 Wnb maakt niet alleen
strafrechtelijke handhaving lastiger (verzwaring van de
bewijslast aan de kant van de officier van justitie), maar
is ook van belang voor de bestuursrechtelijke handhaving.
Weliswaar speelt opzet of verwijtbaarheid geen rol bij het
opleggen van een herstelsanctie, maar de ‘onderliggende’
overtreding van de verbodsbepaling moet wel worden
vastgesteld, dus inclusief het opzet op de overtreding. Een
aantal overtredingen van verbodsbepalingen leent zich
niet voor een herstelsanctie, omdat ze niet meer ongedaan
kunnen worden gemaakt. Er zijn evenwel ook situaties
denkbaar waarbij dat wel kan, bijvoorbeeld bij het vangen
van dieren en vogels of in sommige gevallen het beschadigen van nesten.14

meer naar de specifieke omstandigheden van het geval en de
persoon van de(ze) verdachte (subjectieve benadering). De
bestuursrechter objectiveert meer. Hij kijkt niet zozeer naar
de(ze) overtreder, maar meer naar wat van iemand onder de
gegeven omstandigheden verwacht mag worden (objectieve
benadering). Bovendien geldt voor het bestuursrecht dat de
overtreder aan zet is om argumenten aan te dragen voor
het feit dat hij niet opzettelijk een verbod heeft overtreden,
maar het is mijn inschatting dat het niet zo moeilijk zal
zijn. De kennis omtrent natuurregelgeving is (nog) minder
bekend dan andere regels die vooral beogen het economisch leven te regelen (‘ordeningsrecht’). Bovendien is een
groot deel van de overtreders niet zakelijk betrokken bij
de natuur. Van natuurbeheerders en andere professionele
partijen in de natuursector mag kennis van natuurregelgeving worden verwacht; bij een gezin dat er zondags op
uittrekt, is dat een ander verhaal. Er is dus met name veel
voorlichting nodig om het publiek te informeren over wat
wel en niet mag en te wijzen op de mogelijke gevolgen als
verbodsbepalingen worden overtreden.15
Voor zover ik kan nagaan zijn er na de inwerkingtreding
van de Wnb nog geen uitspraken van de bestuursrechter
over het opzet verschenen. Die zijn er wel van vóór 1 januari 2017. Zo heeft de ABRvS voorwaardelijk opzet (in de
zin van art. 5 Vrl) aangenomen in de uitspraak over de inzet
van onder andere de woestijnbuizerd om vogels te verjagen
van Airport Rotterdam. Rotterdam Airport BV voerde aan
dat zij vogels wil verjagen, niet doden, zodat artikel 5 Vrl,
dat het opleggen van een verbod van het opzettelijk doden
van vogels eist, niet van toepassing is. De Afdeling oordeelt:
“Onder die omstandigheden is sprake van voorwaardelijk
opzet ten aanzien van het gedood worden van de vogels.
Dat de vennootschap niet het oogmerk heeft vogels te
doden, doet aan het voorgaande niet af.”16
De Rechtbank Amsterdam heeft in een tweetal gerelateerde
strafzaken van 17 mei 2018 zich al wel uitgelaten over het
opzet in de Wnb. Deze zaken hebben betrekking op feiten
gepleegd vóór inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, maar omdat de zitting eerst na die datum plaatsvond,
dient de strafrechter op grond van artikel 1 lid 2 Sr de voor
de verdachte meest gunstige bepaling toe te passen. Het
opzet in de verbodsbepalingen als delictsbestanddeel (te
bewijzen door de officier van justitie) is voor de verdachte
gunstiger dan het opzet in de WED. In beide vonnissen
overweegt de rechtbank ten aanzien van het opzet het
volgende:17

Er zijn ook nog andere verschillen tussen het bestuursrecht
en het strafrecht. Zo kijkt de strafrechter in het algemeen
13 A.M.C.C. Tubbing, ‘Het opzetvereiste in de nieuwe Wet natuurbescherming’, JFf 2015/3, nr. 48. Zie ook mijn publicatie ‘Het opzet in de (nieuwe)
Wet natuurbescherming: wat wordt beschermd?’, Dier & Milieu april 2016
(afl. 2) over dit onderwerp.
14 Dat het mogelijk is om bij overtreding van de Ffw een last onder dwangsom op te leggen om de situatie te herstellen in de toestand zoals die
was voordat de overtreding plaatsvond, blijkt uit ABRvS 5 februari 2014,
nr. 201209404/1/A3, M en R 2014/106, m.nt. Arentz.
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15 Zie o.a.: A.M.C.C. Tubbing, ‘De Wet natuurbescherming: handhaving’, Dier
& Milieu 2016/4.
16 ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1423, r.o. 4.2.
17	Rb. Amsterdam 17 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3383 (zie punt 4 van
deze omvangrijke uitspraak) en van dezelfde datum Rb. Amsterdam,
ECLI:NL:RBAMS:2018:3381. In mijn noot bij laatstgenoemde uitspraak in
M en R, aflevering 8 van dit jaar, behandel ik nog een paar opmerkingen
van de rechtbank over het opzet in de Wnb.
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“Anders dan de officier van justitie in haar requisitoir lijkt
aan te nemen, geldt voor deze economische delicten in de
opzet-variant bovendien dat de strafbepaling nu opzettelijk moet zijn overtreden (zogenoemd ‘boos opzet’) en niet,
zoals gebruikelijk in het ordeningsrecht en vóór 1 januari
2017 gold, dat het opzet alleen gericht hoefde te zijn op de
bestanddelen van de strafbepaling en niet op het wederrechtelijke karakter van de gedragingen (zogenoemd ‘kleurloos opzet’).”
Mijn eerder geuite vrees dat hiermee de bewijslast een stuk
zwaarder wordt, lijkt hiermee bewaarheid. Weliswaar valt
onder het ‘boos opzet’ ook het ‘voorwaardelijk opzet’,18
maar ook het bewijs van dat opzet blijkt in de praktijk een
stuk moeilijker om te leveren dan het ‘kleurloos opzet’.
Overigens is de verdachte in deze zaken niet vrijgesproken
op grond van het feit dat het opzet niet bewezen werd geacht.
Dat verweer is wel gevoerd in een van de twee zaken waarbij het ging om het vangen van een big van een wild zwijn.19
De verdachte zou dat niet met opzet hebben gedaan, omdat
het in een opwelling gebeurde. De rechtbank verwerpt het
verweer, omdat de verdachte heeft bekend dat hij de big een
schop heeft gegeven, waardoor het dier zo duizelig werd
dat de medeverdachte het kon vangen. Bovendien heeft
verdachte niets gedaan om de big daarna vrij te laten. Het
dier bleek namelijk bestemd voor de jaarlijkse wildbarbecue met vrienden van (mede-)verdachte.
De keuze om het opzet in de verbodsbepalingen op te
nemen, betekent dat als het opzet niet bewezen kan worden
er ook geen sprake is van een overtreding. Dat is bij WEDfeiten van categorieën 1 en 2 van de artikelen 1 en 1a wel
het geval (zie art. 2 lid 1 WED).

In dit kader is hetgeen in de nota naar aanleiding van het
verslag van de Eerste Kamer21 hierover wordt gezegd van
belang:
“Zeker wanneer op voorhand een bezoeker is geïnformeerd
over de verstorende gevolgen die het dichtbij benaderen
van vogels met zich brengt, zal hij zich er niet op kunnen
beroepen dat hij de door hem veroorzaakte verstoringen
niet zo had bedoeld. Op activiteiten die de grijze zeehond
of de gewone zeehond verstoren is de voorgestelde zorgplicht (voorgesteld art. 1.11) van toepassing, aangezien het
wetsvoorstel zelf niet voorziet in een expliciet verbod op
het verstoren van dieren van deze soorten. Het voorgestelde
artikel 3.10, eerste lid verbiedt alleen het doden, vangen
van dieren van deze in de bijlage bij het wetsvoorstel
genoemde soorten en het opzettelijk beschadigen of vernielen van hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Door middel van actieve voorlichting kan aan bezoekers
duidelijk worden gemaakt dat in het Waddengebied de
zorgplicht met zich brengt dat zij op afstand moeten blijven
van rustende dieren als zeehonden en vogels.”
Evenals het geval is bij het bewijs van het opzet, speelt
voorlichting bij de zorgplicht dus een belangrijke rol.

5. Bestuurlijke strafbeschikking per 1 juli 2017

Anders dan de zorgplicht van de Natuurbeschermingswet
1998 (art. 19l), maar wel in overeenstemming met die van
artikel 2 Ffw, is de zorgplicht van artikel 1.11 Wnb wel
bestuursrechtelijk handhaafbaar, maar niet strafrechtelijk.
Dit heeft onder andere te maken met de bij elke nieuwe
wet steeds weer oplaaiende discussie of zorgplichten wel
concreet genoeg zijn om strafrechtelijk gehandhaafd te
kunnen worden. De norm dient zo concreet te zijn dat
eenieder tot wie die norm is gericht van tevoren weet waar
hij/zij zich aan heeft te houden.20

Met een half jaar vertraging is de lijst met feiten waarvoor een bestuurlijke strafbeschikking kan worden opgelegd geheel vervangen en (onder andere) uitgebreid met
een aantal verbodsbepalingen van de Wnb.22 Daarin staan
de feiten waarvoor het bestuur een strafbeschikking mag
opleggen. Die bevoegdheid geldt niet voor gemeenten als
het gaat om milieudelicten.23 Alleen directeuren van omgevingsdiensten hebben deze bevoegdheid. Bovendien zijn
alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van
domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) bevoegd om
voor deze feiten een proces-verbaal op te maken. De meeste
boa’s die werkzaam zijn bij gemeenten behoren tot domein
I (Openbare Ruimte).24 Dat neemt niet weg dat zij de ogen
en oren kunnen zijn voor hun collega’s die werkzaam zijn
bij de omgevingsdienst, provincie of milieupolitie. Tot de
‘groene boa’s’ behoren ook boa’s in dienst van natuurbeherende organisaties, zoals Staatbosbeheer of Natuurmonumenten, die naast het ‘gastheerschap’ ook een handha-

18 “Opgemerkt wordt dat onder «opzet» ook het zogenoemde voorwaardelijke opzet wordt begrepen. Bij ‘voorwaardelijk opzet’ verricht iemand
een handeling waarbij hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat
zijn gedraging leidt tot overtreding van het verbod op bijvoorbeeld
het doden of verstoren van dieren, ook als een kwade intentie bij hem
ontbreekt”, Kamerstukken I 2015/16, 33 348, nr. G, antwoord van minister
van EZ op vragen EK.
19 ECLI:NL:RBAMS:2018:3381.
20 Aangeduid met het lex certa-beginsel. Zie ook het advies van de Raad
van State van 22 december 2017, gepubliceerd op 3 juli 2018, inzake de
zorgplichten in de uitvoeringsbesluiten bij de Omgevingswet.

21 Kamerstukken I 2015/15, 33 348, nr. G.
22 Stcrt. 2017, 50445: zie nummers BM 260-BM 269, BM 273-BM 277, BM 331
en BM 570 voor de soortenbescherming. Slechts één feit is aangewezen
voor de gebiedsbescherming: BM 684 = het niet melden bij bevoegd
gezag van een project of handeling die leidt tot stikstofdepositie, op een
voor stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied, die hoger is dan
0,05 mol en minder en dan 1 mol per hectare per jaar.
23 Gemeenten hebben die bevoegdheid wel als het gaat om overlastfeiten
in de openbare ruimte, bijv. hondenpoep, foutparkeren e.d. Zie over de
bestuurlijke strafbeschikking en het onderscheid tussen overlastfeiten en
milieufeiten: A.M.C.C. Tubbing en H.J.A. van Ham, ‘De bestuurlijke strafbeschikking voor milieu- en keurfeiten’, M en R 2013/2 (afl. 1, januari 2013).
24 Zie voor o.a. de domeinlijst: Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar, Stcrt. 2017, 36058.
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Artikel

vende rol vervullen en bevoegd zijn processen-verbaal op
te maken voor overtredingen van de Wnb. Hun werkgevers mogen geen strafbeschikking opleggen, omdat het
privaatrechtelijke organisaties zijn. Deze boa’s sturen hun
proces-verbalen rechtstreeks naar het Openbaar Ministerie.
Gemeenten (en politie) steunen steeds meer op deze groene
boa’s als het gaat om de handhaving in het buitengebied.

justitie kan dan zelf een strafbeschikking met een passende
boete uitvaardigen, wanneer ook hij van mening is dat in
het concrete geval niet sprake is van een misdrijf, maar van
een overtreding.
Deze omstandigheid wordt in § 2.8, onder 3, genoemd als
een contra-indicatie voor het kunnen gebruiken van de
bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid.”

Natuur staat niet bij ieder op het
netvlies als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd

Bovenstaande passages in de richtlijn verdienen m.i. aanpassing voor de feiten die voortvloeien uit de overtreding van
de verbodsbepalingen m.b.t. de soortenbescherming in
hoofdstuk 3 Wnb, waaraan het opzet is toegevoegd.

6. Informatie over natuur
Het vorenstaande betekent dat ook boa’s bij omgevingsdiensten en groene boa’s geconfronteerd worden met de
verzwaring van de bewijslast. De bestuurlijke strafbeschikking is bedoeld voor een ‘strafbaar feit van geringe ernst
of eenvoudige aard’.25 De vraag is of dat nu nog steeds zo
is wat betreft deze categorie overtredingen. Het is de enige
categorie milieudelicten waarvoor thans deze verzwaring
geldt. Voor alle andere geldt nog steeds het opzetbegrip van
de WED (waarvan milieudelicten deel uitmaken).
De feitenlijst is aangepast, maar niet de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten.
Daarin lees ik onder paragraaf 2.5 nog het volgende:
“In bijlage 1 van deze richtlijn is de bij het Besluit
OM-afdoening behorende lijst met milieufeiten opgenomen.
De feitenlijst bestaat uit een aantal clusters met milieuovertredingen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat
de bewijsopdracht door de buitengewoon opsporingsambtenaar doorgaans betrekkelijk eenvoudig is uit te voeren.
[…] De praktijk heeft het OM geleerd dat bij economische
delicten veelal sprake is van op z’n minst voorwaardelijke
opzet, ook al omdat de delictsomschrijvingen geen bewijs
van opzet vereisen met betrekking tot het wederrechtelijke
karakter van de gedraging (kleurloos opzet). Dit ervaringsgegeven is als uitgangspunt gehanteerd bij het vaststellen
van de lijst met boetebedragen voor milieufeiten.
In de feitomschrijving zelf wordt het onderscheid misdrijf/
overtreding niet gemaakt, behoudens bij enkele overtredingen van de Flora- en faunawet. Uit het proces-verbaal van
een economisch delict moet blijken of de geconstateerde
overtreding opzettelijk of niet opzettelijk is gepleegd. Zie
ook § 5 onder b.
Indien de betrokken opsporingsambtenaar op grond van
zijn onderzoek tot de slotsom komt dat er voldoende
bewijs is voor een opzettelijk gepleegde overtreding, kan hij
vervolgens een voorstel doen aan het bevoegd gezag tot het
opleggen van de boete die hiervoor staat. Echter, indien er
volgens de betrokken opsporingsambtenaar geen of onvoldoende bewijs voor opzet is, wordt het opgemaakte verkort
proces-verbaal ter afdoening rechtstreeks naar de betrokken regionale vestiging van het FP gestuurd. De officier van
25 Par. 2.8 van Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieuen keurfeiten (art. 257ba lid 2 Sv).
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Gelukkig zijn er heel veel bronnen waaruit informatie
over de natuur geput kan worden. Het is van belang de
situatie van vóór de activiteit en van daarna met elkaar te
kunnen vergelijken om na te kunnen gaan of de activiteit
schade aan de te beschermen natuurwaarden toegebracht
heeft. Veel groene bureaus maken gebruik van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)/Natuurloket.26 Die
informatie is niet gratis. Een simpele (gratis) check voor
particulieren en/of gemeenten voor de natuurwaarden op
een bepaalde locatie biedt de FloraFaunaCheck van Bureau
Regelink.27 Daarvoor geldt wel dat deze slechts een indicatie geeft, die onvoldoende is om er definitieve conclusies
aan te verbinden. Daartoe is nader (veld-)onderzoek nodig.
Datzelfde geldt overigens ook voor NDFF. Naast digitale
informatie (zie het kader) zijn er andere informatiebronnen,
zoals omwonenden en (lokale) natuurclubs, vogelwerkgroepen/wachten en boeken over natuurgebieden.

7. Conclusies en afsluiting
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de bescherming
van de natuur, vooral als het gaat om bouwactiviteiten
en in het buitengebied. Natuur staat niet bij ieder op het
netvlies als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
Bij inbedding van de natuurwaarden binnen de omgevingsvergunning dienen de toezichthouders/handhavers van de
gemeente de naleving van de voorschriften te controleren,
ook die betrekking hebben op het natuurdeel. Aan te bevelen is om, voornamelijk voor omvangrijkere of complexe
plannen, een voorschrift op te nemen dat het bijhouden van
een logboek verplicht stelt, om zo de bewijslast ‘te ontlasten’ voor zowel de omgevingsvergunninghouder als de
gemeentelijke handhaver. Als in de omgevingsvergunning
geen rekening is gehouden met de natuur, kan dat verschillende redenen hebben. Een gemeentelijk toezichthouder
doet er dan goed aan om vóór de controle na te gaan wat
de reden is. Het kan zijn dat er daadwerkelijk geen wettelijk
beschermde natuurwaarden op de planlocatie zijn. Of die
zijn er wel, maar er zijn mitigerende maatregelen getroffen
om te voorkomen dat er verbodsbepalingen worden over26 www.bij12.nl en www.natuurloket.nl.
27 www.florafaunacheck.nl/index.

NUMMER 5-6, augustus 2018 / SDU Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht

Handhaving natuurregelgeving door gemeenten

treden (soortenbescherming) of significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen plaatsvinden (gebiedsbescherming). Of er wordt gewerkt volgens een goedgekeurde
gedragscode. Het kan ook zijn dat er binnen de vergunningprocedure niet gedacht is aan – en dus ook geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar – natuurwaarden op de
planlocatie. De toezichthouder kan met deze informatie
een gerichte controle op de planlocatie uitvoeren en vervolgens – indien nodig – eventuele collega’s bij provincie en/of
omgevingsdienst informeren over zijn bevindingen.
Vooral voor het buitengebied van de gemeente is het
belangrijk dat er nauw samengewerkt wordt met de groene
boa’s bij de provincie en/of natuurbeherende organisaties of
landgoederen. Zij beschikken over veel gebieds- en soortenkennis. Bovendien wordt het buitengebied steeds populair-

der bij criminelen, bijvoorbeeld om XTC-afval te dumpen.
Bij dit soort zaken overlappen de grijze, groene en blauwe
handhavingsgebieden elkaar. Blauw is de ‘gewone’ politie,
maar de regionale milieuteams bij de politie en de bij de
basiskorpsen werkzame deeltijd milieu-agenten kunnen
hierbij ook betrokken worden.
Samenwerking die tot een integrale aanpak in de handhaving leidt, is essentieel voor de bescherming van de natuurwaarden. En ook vast een goede oefening met het oog op de
komende Omgevingswet.
Over de auteur

Mr. A.M.C.C. (Annemiek) Tubbing
Jurist omgevingsrecht en handhaving bij Tubbing Milieu-advies
en kennismanager bij Odin Kennismanagement

Beschikbare (digitale) informatie

Vissen

NL soorten en exoten

www.ravon.nl, www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/
vissoorten/vissengids.html

www.nederlandsesoorten.nl
Vaatplanten en mossen
Kennisdocumenten (v/h soortenstandaarden), diverse
diersoorten

www.floron.nl, www.blwg.nl, www.verspreidingsatlas.nl/
planten

https://www.bij12.nl
Gedragscodes
Overzicht van alle soorten, de soorten die nieuw zijn
aangewezen, de soorten die vallen onder het Verdrag van
Bern, Bonn etc. (let op: altijd checken in regelgeving)

mijn.rvo.nl/wet-natuurbescherming-ontheffing-en-vrijstelling

http://www.ecologica.eu/lijst_beschermde_soorten.pdf

Nationale Databank Flora en Fauna/Natuurloket

Vogels, in het wild levend in Europa

www.bij12.nl en www.natuurloket.nl

ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds
Zoogdieren

Instrumenten ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (inclusief de brochure ‘Soortenbescherming bij
ruimtelijke ingrepen)

www.zoogdiervereniging.nl

www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet

Vleermuizen

Rode Lijst broedvogels in Nederland 2017

www.vleermuizenindestad.nl, www.vleermuis.net,

www.vogelbescherming.nl/actueel

Amfibieën en reptielen

Rode Lijst vaatplanten in Nederland 2012

www.ravon.nl

www.floron.nl/publicaties/rode-lijst-2012

Insecten en ongewervelden

Rode Lijsten dieren in Nederland

www.vlinderstichting.nl, www.libellennet.nl, www.groeneglazenmaker.nl, www.eis-nederland.nl

minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten
Rode lijsten internationaal (IUCN)
www.iucnredlist.org
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NBRSIGNALERINGEN

NBRSignaleringen
SAMENSTELLING: MW. MR. T. BROUWER EN MR. DR. P. MENDELTS

Beleid en algemene bepalingen
ACTUALITEITEN

109. Wetsvoorstellen Aanvullingswet
natuur en Invoeringswet Omgevingswet
gepubliceerd
(www.overheid.nl)
De ministerraad heeft vrijdag 30 juni jl., na
een positief advies van de Raad van State,
ingestemd met de wetsvoorstellen voor de
Invoeringswet van de Omgevingswet en
de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de
vier AMvB’s van de Omgevingswet akkoord
bevonden voor publicatie in het Staatsblad.
Het werk voor de inwerkingtreding op 1 januari 2021 blijft daarmee op schema lopen.
Invoeringswet: aanvullingen op de Omgevingswet
De Invoeringswet van de Omgevingswet
(Kamerstuk 34 986) moet onder meer een
soepele overgang van de bestaande naar
de nieuwe wetgeving regelen. Inzet daarbij
is om het voor gebruikers zo eenvoudig
mogelijk te maken. Bestaande vergunningen blijven gelden als omgevingsvergunning en hoeven dus niet opnieuw aangevraagd te worden. De Invoeringswet vult de
Omgevingswet bovendien op een aantal
cruciale punten aan.
De vergunning voor bouwen wordt gesplitst in een bouwtechnisch deel en een
ruimtelijk deel. Gemeenten krijgen hierbij
meer vrijheid om te bepalen of een ruimtelijke vergunning nodig is. Daardoor kan het
aantal aanvragen voor bouwvergunningen
worden teruggebracht. Dat scheelt burgers
en bedrijven veel geld. De Invoeringswet
bevat de grondslagen voor het Digitaal
Stelsel Omgevingswet. Burgers en bedrijven kunnen via het loket vergunningen
aanvragen, meldingen doen en zien welke
regels en beleid ergens van toepassing zijn.
De vergoeding voor planschade, schade
die burgers en ondernemers ondervinden
van een initiatief, wordt realistischer. Deze
wordt straks bepaald op het moment dat er
echt gebouwd wordt. In de huidige rege-
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van het aanvullingsspoor van de Omgevingswet. De andere aanvullingssporen zijn
bodem, geluid en grondeigendom.

ling is de vergoeding vaak gebaseerd op
fictieve schade.
AMvB’s: voorbeelden overzichtelijke spelregels
De publicatie van de AMvB’s moet overheden, ondernemers en burgers duidelijkheid
geven over wat het Rijk regelt voor de fysieke leefomgeving, en wat zij zelf moeten
doen. Er worden minder en overzichtelijke
regels beoogt en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Daarbij moet het
doel van het initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag
‘mag het wel?’. De regels bieden daarvoor
de kaders. De AMvB’s worden de loop van
juli in het Staatsblad gepubliceerd.
Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een
oud industriegebied wil transformeren
naar een modern woon- en werkgebied
hoeft ze daar geen gedetailleerd bestemmingsplan voor te maken. In de toekomst
mogen de spelregels en doelen voor het
gebied meer globaal geformuleerd worden.
Daarbij krijgt de gemeente meer eigen
afwegingsruimte om regels te maken die
passen bij de lokale omstandigheden. Dit
maakt het voor burgers en ondernemers
aantrekkelijker en eenvoudiger om met initiatieven te komen. Ze krijgen meer eigen
regie op het proces en hebben vaker maar
één vergunning nodig. Niet langer hoeven
bepaalde vergunningen samen te worden
aangevraagd, waardoor de initiatiefnemer
zekerheid kan krijgen of iets is toegestaan
vóór hij kosten maakt voor gedetailleerde
uitwerkingen. Daarbij worden de procedures voor vergunningverlening korter en
wordt de samenleving vroegtijdig bij het
plan betrokken.
Aanvullingswet natuur
Met het voorstel voor de Aanvullingswet
natuur (Kamerstuk 34 985, bij de Tweede
Kamer ingediend tegelijk met de Invoeringswet Omgevingswet) gaan de regels
uit de Wet natuurbescherming over in het
stelsel van de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur is een van de vier wetten

110. Staatsbosbeheer wil inzetten op
natuurinclusieve landbouw
(www.staatsbosbeheer.nl)
In samenwerking met het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit start
Staatsbosbeheer een groot project met
40 experimenten om boeren te helpen over
te schakelen naar een vorm van landbouw
die meer biodiversiteit combineert met een
rendabele bedrijfsvoering. Begin juni is het
eerste project gestart bij natuurboerderij
Hoeve Stein van de familie De Goeij in
Oukoop (Zuid-Holland).
Steeds meer boeren willen overschakelen
naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Deze transitie vraagt
tijd en inspanning, terwijl er ook brood op
de plank moet blijven komen. Staatsbosbeheer wil hier vanuit zijn maatschappelijke
taak én als verpachter van 50.000 hectare
grond agrariërs de ruimte geven. Het mes
snijdt aan twee kanten: Als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft
hij – om rendabel te kunnen opereren –
meer grond nodig. Die extra natuurgrond
kan hij op verschillende manieren pachten
van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor worden met de boer afspraken maakt over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische
bedrijfsvoering ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. Met als resultaat dat de
biodiversiteit op boerengrond in de buurt
van natuurgebieden van Staatsbosbeheer
kan toenemen.
Staatsbosbeheer werkt bij de 40 experimenten samen met het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
de landbouwsector. Per experiment wordt
gekeken welke samenwerking mogelijk is
met provincies, waterschappen, de landbouwsector en met andere natuurbeschermingsorganisaties.
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WET- EN REGELGEVING

111. Bekendmaking Besluit tot
wijziging Natura 2000 Deelbeheerplan
Westerschelde & Saeftinghe, Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
(Staatscourant 2018, 25405)
Op 26 maart 2018 heeft de minister van
Infrastructuur en Waterstaat een wijzigingsbesluit Natura 2000 Deelbeheerplan
Westerschelde & Saeftinghe vastgesteld. De
wijziging betreft het opnemen van ‘regulier
beheer en onderhoud van kabels en leidingen’ als niet-vergunningplichtige activiteit
in het beheerplan.
112. Provincie Zeeland – Ontwerp
planwijziging 2018 van het
Natuurbeheerplan Zeeland 2016
(Staatscourant 2018, 30028)
Op 22 mei 2018 hebben Gedeputeerde
Staten de Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2018 van het Natuurbeheerplan

Zeeland 2016 vastgesteld voor zienswijzen
en advies.
Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat
de begrenzing van natuurgebieden en
agrarische beheergebieden en dient
onder andere voor de subsidiëring van het
natuurbeheer. De ontwerp planwijziging
bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden,
wijzigingen van beheer-typen van enkele
bestaande natuurgebieden, wijziging van
natuurbeheertypen ambitie, wijziging van
de begrenzing Open akker, Open grasland,
Droge dooradering en Categorie water en
wijzigingen van de paragrafen 3.4 tot en
met 3.5 Agrarisch natuurbeheer.
OFFICIËLE PUBLICATIES

113. Kamerstukken I, 33576,
Natuurbeleid
nr. J, Verslag van een nader schriftelijk
overleg met de minister van LNV over de

evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur.
114. Kamerstukken II, 29659, Evaluatie
Staatsbosbeheer
nr. 148, Brief regering; Jaarverslag 2017 van
Staatsbosbeheer.
115. ah-tk-20172018-2490
Antwoord op vragen van de leden Den
Boer, De Groot en Van Eijs over het bericht
‘Dit keer dumpen de boswachters zelf afval,
als statement’.
116. ah-tk-20172018-2456
Antwoord op vragen van de leden Weverling en Arno Rutte over het bericht ‘Zorgen
Staatsbosbeheer om veiligheid boswachters’.
117. h-tk-20172018-68-18
Stemmingen moties Natuur.

Gebiedsbescherming
ACTUALITEITEN

118. Europese richtsnoeren voor
energie-infrastructuur en waterkracht
(ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance)
Onlangs is een tweetal zogenaamde
guidance documents van de Europese
Commissie verschenen. Het eerste heet
de ‘Guidance on Energy Transmission
Infrastructure and EU nature legislation’ en
gaat over oprichten, in werking hebben
en buiten bedrijf stellen van elektriciteitscentrales, en installaties met olie en gas in
verhouding tot Natura 2000-gebieden en
tot beschermde soorten onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het andere is de
‘Guidance on The requirements for hydropower in relation to EU Nature legislation’
en gaat specifiek over waterkrachtcentrales.
Beide documenten zijn weliswaar niet
bindend, maar wel gezaghebbend omdat
zij het standpunt van de Europese Commissie bevatten.
Beide documenten zijn te vinden op de
hierboven vermelde website.

JURISPRUDENTIE

119. Stalderingsregeling provincie
Noord-Brabant bevat aantal gebreken
die hersteld moeten worden
(Rb. Oost-Brabant 22 mei 2018, nr. SHE
17/2881E, ECLI:NL:RBOBR:2018:2436)
Regelgeving: Verordening ruimte NoordBrabant Beleidsregel staldering NoordBrabant
Deze uitspraak is een vervolg op
de uitspraak van 16 januari 2018
(ECLI:NL:RBOBR:2018:297). De aanvraag voor
een uitbreiding van een veehouderij in Reusel
de Mierden is geweigerd vanwege de stalderingseis in de Verordening ruimte NoordBrabant. Deze eis houdt kort gezegd in dat
voor iedere uitbreiding van stalruimte elders
een stal moet worden gesloopt of worden herbestemd. De provincie moet dit controleren
op 16 januari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:297).
De rechtbank is van oordeel dat de provincie
Noord-Brabant een stalderingseis in de VrNB
in redelijkheid heeft kunnen vaststellen. Het
gaat de rechtbank daarom te ver om de stalderingseis in de VrNB geheel onverbindend
te verklaren. De rechtbank ziet echter wel
een aantal gebreken in de totstandkoming
en uitwerking van de stalderingseis. Door
deze gebreken dreigt deze stalderingseis voor
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een deel van de veehouders verkeerd uit te
pakken. De rechtbank is van oordeel dat het
toepassen van de stalderingseis in strijd is met
het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel
als:
–– de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vóór de inwerkingtreding van de VrNB (13 juli 2017) én
–– deze aanvraag voldoet aan de artikelen
4.10, 6.3 en 7.3 van de VrNB én
–– het gaat om een veehouderij met een
bouwperceel (na uitbreiding) van maximaal 1,5 hectare.
In gevallen die aan al deze eisen voldoen,
moet de stalderingseis buiten toepassing te
worden gelaten, dus ook in het geval van
eiseres.
De rechtbank heeft ook het herstelbesluit van
verweerder beoordeeld dat is genomen na de
vorige uitspraak. Het herstel is niet gelukt en
verweerder zal opnieuw moeten gaan beslissen op de aanvraag van de veehouder.
Samenvatting
In het besluit van 3 oktober 2017 (het
bestreden besluit) heeft het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Reusel-De Mierden, verweerder,
geweigerd aan eiseres een beschikking
eerste fase te verlenen voor de activiteiten
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‘milieu’ en ‘afwijken van het bestemmingsplan’ ten behoeve van het verlengen van
een varkensstal en het wijzigen van de
inrichting gelegen aan [adres].
Eiseres heeft tegen het bestreden besluit
beroep ingesteld.
Verweerder heeft in een besluit van
28 februari 2018 (verder: het herstelbesluit)
opnieuw geweigerd om een beschikking
eerste fase te verlenen voor de activiteiten
‘milieu’ en ‘afwijken van het bestemmingsplan’.
In een brief van 19 maart 2018 heeft de
rechtbank aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
(GS) vragen gesteld. Op 3 april 2018 heeft
eiseres gereageerd op het herstelbesluit.
Op 4 april 2018 heeft GS schriftelijk antwoord gegeven op de gestelde vragen.
Deze uitspraak bouwt voort op de tussenuitspraak. De rechtbank blijft bij al wat zij
in de tussenuitspraak heeft overwogen en
beslist, tenzij hierna uitdrukkelijk anders
wordt overwogen. In de tussenuitspraak
heeft de rechtbank geoordeeld dat verweerder alle weigeringsgronden in het
bestreden besluit had moeten noemen
en had moeten motiveren. Verder is de
rechtbank van oordeel dat verweerder
terecht heeft getoetst aan de Verordening
ruimte Noord-Brabant (VrNB) die in werking
is getreden op 13 juli 2017 en gold ten tijde
van het bestreden besluit.
Beroepsgronden tegen het bestreden besluit
Eiseres heeft aangevoerd dat pas in de beschikking tweede fase kan worden getoetst
aan de VrNB, omdat pas na verlening van
de beschikking tweede fase sprake is van
een omgevingsvergunning. Eiseres heeft
zich op het standpunt gesteld dat de artikelen 26 en 35 VrNB onverbindend zijn.
De rechtbank is van oordeel dat uit de
context van de VrNB (in het bijzonder de
gelijkstelling in artikel 2 lid 1 van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo met een bestemmingsplan) volgt dat de aangevraagde
beschikking eerste fase moet worden
getoetst aan artikel 26 VrNB.
De stalderingseis in de VrNB
Kort samengevat komt de stalderingseis
op het volgende neer. In de VrNB worden
zes stalderingsgebieden aangewezen. Als
een veehouderij een dierenverblijf (stal met
bijbehorende voorzieningen) wil bouwen
of uitbreiden in een stalderingsgebied dan
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moet deze veehouderij een bewijs (stalderingsbewijs) overleggen waaruit blijkt
dat op een andere plek binnen hetzelfde
stalderingsgebied het gebruik van een
dierenverblijf bij een andere veehouderij juridisch en feitelijk is beëindigd. Er moet een
direct verband zijn tussen de uitbreiding
van het ene dierenverblijf en de beëindiging van het gebruik van het andere dierenverblijf. De stalderingseis geldt niet voor
melkveehouderijen, nertsenhouderijen en
schapenhouderijen. Het stalderingsbewijs
wordt verstrekt door GS.
Ter uitvoering van de stalderingseis in de
VrNB heeft GS op 2 november 2017 de
Beleidsregel staldering Noord-Brabant
(Beleidsregel) vastgesteld. Ten tijde van de
vaststelling van de VrNB gingen Provinciale
Staten er van uit dat het stalderingsloket
actief stalderingsruimte zou inkopen en
vervolgens tegen kostprijs zou uitgeven.
Is de stalderingseis (on)verbindend?
De rechtbank begrijpt dat eiseres stelt dat
de stalderingseis in strijd is met artikel 4.1
van de Wro.
GS en verweerder stellen dat er geen recht
op uitbreiding is. Ook de rechtbank is van
oordeel dat er geen onbeperkt recht op
uitbreiding bestaat, als deze voorgenomen
uitbreiding in strijd is met het bestemmingsplan.
Eiseres heeft aangevoerd dat de stalderingseis in de VrNB in strijd is met het gelijkheidsbeginsel omdat deze eis niet wordt
gesteld aan melkveehouderijen, nertsenhouderijen en schapenhouderijen.
De provincie heeft enkele categorieën
veehouderijen uitgezonderd omdat op nationaal niveau al regels zijn gesteld om een
verdere concentratie van vee te beperken.
De rechtbank beschouwt een nertsenhouderij, een melkveehouderij en een schapenhouderij niet als gelijke gevallen en de
stalderingseis is dan ook niet in strijd is met
het gelijkheidsbeginsel.
Eiseres heeft voorts aangevoerd dat de
VrNB onvoldoende zorgvuldig is voorbereid. Zo was niet bekend of er wel voldoende stalderingsruimte beschikbaar was en
was er geen stalderingsloket ten tijde van
de vaststelling van de VrNB. Eiseres heeft
gesteld dat zij zelf heeft geprobeerd een
stalderingsbewijs aan te vragen maar dat
dit niet mogelijk was.
Op basis van de door GS overgelegde
persberichten en de door eiseres gemaakte
schermafdruk van de provinciale website,

stelt de rechtbank vast dat in de praktijk het
indienen van een aanvraag voor een stalderingsbewijs na de vaststelling van de VrNB
en voor de instelling van het stalderingsloket eigenlijk geen zin had. Eiseres heeft
voldoende onderbouwd dat ingediende
aanvragen niet in behandeling zouden
worden genomen zolang er geen stalderingsloket was en dat werd ontmoedigd om
aanvragen in te dienen. De rechtbank vindt
het onzorgvuldig dat een stalderingseis
wordt vastgesteld waarbij alleen GS het
stalderingsbewijs mag uitgeven maar er
geen stalderingsloket of andere voorziening is om dit stalderingsbewijs te verkrijgen. Daardoor worden lopende aanvragen
voor een omgevingsvergunning of lopende
bestemmingsplanprocedures feitelijk stilgelegd. Dit wringt des te meer omdat in de
toelichting op de VrNB het stalderingsloket
wordt genoemd als de enige uitvoeringsmaatregel en op grond van artikel 26 lid 3
VrNB alleen GS een stalderingsbewijs mag
uitgeven.
De rechtbank is van oordeel dat er in zijn
algemeenheid voldoende onderzoek is
gedaan naar de effecten van het opnemen
van een stalderingseis in de VrNB, voorafgaand aan de vaststelling van de VrNB, met
de Beleidsnotitie en de onderzoeken van
Connecting Agri & Food en CLM/DLV voor
veehouderijen die willen uitbreiden. Eveneens volgt uit deze onderzoeken dat er op
termijn voldoende veehouderijen zijn die
willen gaan stoppen. Dit is bevestigd door
de deskundige van eiseres op de zitting.
Hierin schuilt wel een risico: als er niemand
in een bepaald stalderingsgebied op korte
termijn wil stoppen, zou dat ertoe kunnen
leiden dat er in dat gebied gedurende een
periode een schaarste ontstaat aan stalderingsruimte met als gevolg een prijsopdrijvend effect. De kleinere veehouderijen
die al een aanvraag hadden ingediend
voorafgaand aan de vaststelling van de
VrNB zouden hierdoor onevenredig zwaar
kunnen worden getroffen. De rechtbank
vindt dat voor de vaststelling van de VrNB
onvoldoende in kaart is gebracht wat de
effecten zijn voor veehouders die willen uitbreiden in een periode dat er relatief weinig
tot geen stoppers zijn in een bepaald stalderingsgebied. De rechtbank concludeert
dat de provincie bij de vaststelling van de
stalderingseis in de VrNB niet de vereiste
zorgvuldigheid heeft betracht.
Eiseres heeft ook gesteld dat door de stalderingseis veehouders onevenredig zwaar
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worden getroffen, mede omdat in andere
provincies een dergelijke eis niet wordt
gesteld.
Uit de Beleidsnotitie blijkt dat GS beseft
dat vooral de kleinere veehouderijen door
de stalderingseis zwaar worden getroffen
omdat zij worden geconfronteerd met veel
hogere kosten. GS wijst wel op het ondersteunend maatregelenpakket.
Eiseres heeft ook aangegeven dat zij zwaar
wordt getroffen door de stalderingseis omdat de VrNB op dit onderdeel niet voorziet
in overgangsrecht. Zij heeft veel kosten
moeten maken voor de aanvraag. Deze
aanvraag is bovendien niet voortvarend
behandeld door verweerder.
GS heeft desgevraagd aangegeven bewust
geen overgangsrecht te hebben opgenomen in de VrNB voor de stalderingseis
omdat de provincie zo snel mogelijk de
transitie naar een duurzame veehouderij
wil inzetten.
De rechtbank is van oordeel dat de provincie Noord-Brabant een stalderingseis in de
VrNB in redelijkheid heeft kunnen vaststellen. Het gaat de rechtbank daarom te ver
om de stalderingseis in de VrNB geheel
onverbindend te verklaren. Door enkele
gebreken dreigt deze stalderingseis voor
een deel van de veehouders verkeerd uit
te pakken. De rechtbank is van oordeel dat
toepassing van de stalderingseis in strijd
is met het zorgvuldigheidsbeginsel, het
evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel als:
–– de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vóór de inwerkingtreding van de VrNB (13 juli 2017);
en
–– deze aanvraag voldoet aan de artikelen
4.10, 6.3 en 7.3 van de VrNB; en
–– het gaat om een veehouderij met een
bouwperceel (na uitbreiding) van maximaal 1,5 hectare.
In gevallen die aan al deze eisen voldoen,
moet de stalderingseis buiten toepassing
te worden gelaten, dus ook in het geval
van eiseres. Dat betekent dat verweerder
de aanvraag niet heeft mogen weigeren
wegens strijd met artikel 26 van de VrNB.
Beoordeling herstelbesluit.
In het herstelbesluit heeft verweerder,
naast het ontbreken van een stalderingsbewijs, een aantal andere redenen genoemd
om de gevraagde beschikking eerste fase
te weigeren.
Eiseres heeft aangegeven dat er geen

actueel planologisch beleid is. Er is slechts
een voorbereidingsbesluit genomen maar
er is geen beleid vastgesteld. Verweerder
heeft de raadsbesluiten van 19 april 2016
en 18 april 2017 aan de rechtbank overgelegd. De rechtbank kan uit de raadsbesluiten niet opmaken dat de gemeenteraad
een planologisch beleid heeft vastgesteld
waarbij categorisch aan iedere uitbreiding
van een veehouderij in strijd met het bestemmingsplan iedere medewerking wordt
ontzegd. Daargelaten dat het raadsbesluit
uit 2016 lijkt te zien op de nadere vormgeving van het bestemmingsplan Buitengebied, wordt de mogelijkheid geboden voor
uitzonderingen. De rechtbank is daarom
van oordeel dat verweerder beide raadsbesluiten niet ten grondslag kan leggen aan
het herstelbesluit. De door eiseres genoemde ontwerp omgevingsvisie is (voor
zover de rechtbank kan nagaan) nog niet
vastgesteld. Verweerder hoefde de ontwerp
omgevingsvisie daarom niet te betrekken
in het herstelbesluit. Dat neemt niet weg
dat deze ontwerp omgevingsvisie wel een
nieuw inzicht lijkt te bieden voor uitbreidingen van veehouderijen op nieuwe locaties,
hetgeen het hierboven gegeven oordeel
van de rechtbank bevestigt. Het argument
van eiseres slaagt.
Het beroep tegen het bestreden besluit is
gegrond. Het beroep tegen het herstelbesluit is eveneens gegrond. Beide besluiten
zullen worden vernietigd. Verweerder zal
een nieuw besluit moeten nemen met
inachtneming van deze uitspraak.
120. Vergunning veehouderij geschorst
in afwachting van beantwoording van
prejudiciële vragen in het kader van de
PAS
(ABRvS 31 mei 2018, nr. 201600618/5/R2,
ECLI:NL:RVS:2018:1914)
Regelgeving: Awb art. 8:81 en 8:87
Bij besluit van 14 december 2015 heeft het
college van gedeputeerde staten van NoordBrabant aan een veehouderij vergunning
krachtens de Nbw 1998 verleend voor de
uitbreiding/wijziging van het bedrijf.
Tegen dit besluit heeft de Stichting Werkgroep Behoud de Peel, verder: Werkgroep,
beroep ingesteld. De Werkgroep heeft de
voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De Afdeling heeft bij uitspraak van 17 mei 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1259, prejudiciële vragen
gesteld aan het Hof van Justitie. De behande-
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ling van het beroep van de Werkgroep is in
afwachting van de uitspraak van het Hof van
Justitie geschorst. In de uitspraak van 9 maart
2018, ECLI:NL:RVS:2018:795, onder 8.4, heeft
de voorzieningenrechter uiteengezet in welke
gevallen aanleiding bestaat tot het treffen
van een voorlopige voorziening ten aanzien
van Nbw-vergunningen die zijn verleend
met toepassing van het Programma Aanpak
Stikstof 2015-2021 en de daarbij behorende
regelgeving die vanaf 1 juli 2015 van kracht
is. Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter
aanleiding de vergunning te schorsen voor
zover die een uitbreiding van de veestapel van
5575 (groot)ouderdieren van vleeskuikens
naar 30752 (groot)ouderdieren van vleeskuikens mogelijk maakt.
Samenvatting
Uitspraak van de voorzieningenrechter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening.
Bij besluit van 14 december 2015 heeft
het college het college van gedeputeerde
staten van Noord-Brabant aan [bedrijf ]
vergunning krachtens de Nbw 1998 verleend voor de uitbreiding/wijziging van de
veehouderij aan de [locatie] te Someren.
Tegen dit besluit heeft de Stichting Werkgroep Behoud de Peel, verder: Werkgroep,
beroep ingesteld.
De Afdeling heeft bij uitspraak van 17 mei
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1259, prejudiciële
vragen gesteld aan het Europees Hof van
Justitie (het Hof ). De behandeling van het
beroep van de Werkgroep is in afwachting
van de uitspraak van het Hof geschorst. De
Werkgroep heeft de voorzieningenrechter
verzocht een voorlopige voorziening te
treffen.
In de uitspraak van 9 maart 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:795, onder 8.4, heeft
de voorzieningenrechter uiteengezet in
welke gevallen aanleiding bestaat tot het
treffen van een voorlopige voorziening ten
aanzien van Nbw-vergunningen die zijn
verleend met toepassing van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en de
daarbij behorende regelgeving die vanaf
1 juli 2015 van kracht is.
De Werkgroep heeft onder verwijzing naar
die uitspraak verzocht de Nbw-vergunning
voor de pluimveehouderij aan de [locatie]
in Someren te schorsen. Uit informatie van
het college leidt de Werkgroep af dat de
vergunde situatie leidt tot een toename
van depositie op hexagonen waarvoor
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meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte
in segment 2 is toegedeeld en dat de vergunde situatie niet is gerealiseerd.
De Nbw-vergunning voor de pluimveehouderij aan de [locatie] in Someren voorziet
in een uitbreiding van het bedrijf en een
toename van de veestapel van 5575 naar
30752 (groot)ouderdieren van vleeskuikens.
Deze uitbreiding leidt tot een toename van
depositie waarvoor bij de Nbw-vergunning
ontwikkelingsruimte is toegedeeld. Uit
informatie die het college heeft verstrekt
volgt dat de depositietoename onder
meer plaatsvindt op een aantal hexagonen
waarvoor meer dan 60% van de beschikbare ontwikkelingsruimte in segment 2 is
uitgegeven. De vergunde situatie is volgens
het college niet gerealiseerd.
Gelet op het onder 8.4 van de uitspraak
van 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795
overwogene ziet de voorzieningenrechter
aanleiding de vergunning te schorsen voor
zover die een uitbreiding van de veestapel
van 5575 (groot)ouderdieren van vleeskuikens naar 30752 (groot)ouderdieren van
vleeskuikens mogelijk maakt.
Het verzoek dient als kennelijk gegrond te
worden toegewezen. De voorzieningenrechter schorst bij wijze van voorlopige
voorziening het besluit van het college
van gedeputeerde staten van NoordBrabant van 14 december 2015, kenmerk
Z/006498/23280, voor zover de vergunning
een uitbreiding van de veestapel van 5575
naar 30752 (groot)ouderdieren van vleeskuikens mogelijk maakt.
Zie ook ECLI:NL:RBOBR:2018:275.
121. Artikel 11 lid 1 van Verordening
(EU) nr. 1380/2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid staat
eraan in de weg staat dat een lidstaat
de maatregelen neemt die nodig zijn
voor nakoming artikel 6 Habitatrichtlijn
en waarmee in Natura 2000-gebieden
beroepsmatige zeevisserij door middel
van vistuig dat de zeebodem raakt en
door middel van geankerde kieuwnetten
volledig wordt verboden, voor zover
dergelijke maatregelen gevolgen
hebben voor de vissersvaartuigen die de
vlag voeren van andere lidstaten
(HvJ EU 13 juni 2018, zaak C683/16,
ECLI:EU:C:2018:433)
Regelgeving: Vo. (EU) 1380/2013 art. 11;
Hrl art. 6
Zaak betreffende een verzoek om een
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prejudiciële beslissing krachtens artikel 267
VWEU, ingediend door het Verwaltungsgericht Köln (bestuursrechter in eerste aanleg
Keulen, Duitsland) bij beslissing van 29 november 2016. Het verzoek om een prejudiciële
beslissing betreft de uitlegging van artikel 11
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk
visserijbeleid.
Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
1. Artikel 11, lid 1, van verordening (EU)
nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013
inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de
Raad en tot intrekking van verordeningen
(EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004
van de Raad en besluit 2004/585/EG van
de Raad dient aldus te worden uitgelegd
dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallende wateren de maatregelen
neemt die noodzakelijk zijn voor de nakoming van zijn verplichtingen op grond van
artikel 6 van de Habitatrichtlijn richtlijn
en waarmee in Natura 2000-gebieden beroepsmatige zeevisserij door middel van
vistuig dat de zeebodem raakt en door
middel van geankerde kieuwnetten volledig wordt verboden, voor zover dergelijke
maatregelen gevolgen hebben voor de
vissersvaartuigen die de vlag voeren van
andere lidstaten.
2. Artikel 11, lid 1, van verordening
nr. 1380/2013 dient aldus te worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat
een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit
of jurisdictie vallende wateren maatregelen als die in het hoofdgeding neemt, die
noodzakelijk zijn om hem in staat te stellen zijn verplichtingen na te komen die
voortvloeien uit richtlijn 2004/35/EG van
het Europees Parlement en de Raad van
21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade.
Samenvatting
Zaak betreffende een verzoek om een
prejudiciële beslissing krachtens artikel 267
VWEU, ingediend door het Verwaltungsgericht Köln (bestuursrechter in eerste
aanleg Keulen, Duitsland) bij beslissing van
29 november 2016.
Het verzoek om een prejudiciële beslissing
betreft de uitlegging van artikel 11 van

Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid.
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Deutscher
Naturschutzring – Dachverband der
Deutsche Natur- und Umweltschutzverbände eV (Duitse bond voor natuurbescherming – Koepelorganisatie van de Duitse
verenigingen voor natuur- en milieubescherming; hierna: Deutscher Naturschutzring) en het Bundesamt für Naturschutz
(Federaal agentschap voor natuurbescherming, Duitsland; hierna: Bundesamt) over
het besluit van het Bundesamt tot afwijzing
van een verzoek van Deutscher Naturschutzring om een verbod op visserij met gebruikmaking van vistuig dat de zeebodem
raakt en van geankerde kieuwnetten in de
zeegebieden genaamd ‘Sylter Außenriff’,
‘Pommersche Bucht mit Oderbank’ en ‘Pommersche Bucht.
Artikel 11 van Verordening (EU) nr.
1380/2013 luidt:
“Het gemeenschappelijk visserijbeleid
moet ertoe bijdragen dat het mariene milieu wordt beschermd, dat alle commercieel
geëxploiteerde soorten duurzaam worden
beheerd en dat met name uiterlijk in 2020
een goede milieutoestand wordt bereikt,
als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Richtlijn
2008/56/EG van het Europees Parlement en
de Raad.”
Op 15 september 2005 heeft het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (federaal ministerie
voor Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid, Duitsland) op grond van
artikel 3 lid 2 onder a van Richtlijn 79/409/
EEG (de ‘oude’ Vogelrichtlijn) een besluit tot
instelling van het beschermde natuurgebied ‘Pommersche Bucht’ vastgesteld. Dit
besluit verbiedt in dat in de Oostzee gelegen gebied iedere handeling die blijvend
vernietiging, achteruitgang, verandering
of verstoring van het beschermde natuurgebied tot gevolg kan hebben. Dit verbod
geldt evenwel uitdrukkelijk niet voor de
beroepsmatige zeevisserij. Bij de door de
Commissie op 12 november 2007 gegeven Beschikking 2008/23/EG is het in de
Noordzee gelegen gebied ‘Sylter Außenriff’
aan die lijst toegevoegd. Bij de door de
Commissie op 13 november 2007 gegeven
Beschikking 2008/25/EG is het in de Oostzee gelegen gebied ‘Pommersche Bucht mit
Oderbank’ aan die lijst toegevoegd.
Tot op heden heeft de Bondsrepubliek
Duitsland deze gebieden niet als bijzon-

NUMMER 5-6, augustus 2018 / SDU Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht

NBRSIGNALERINGEN

dere beschermingszones krachtens artikel 4
lid 4 Habitatrichtlijn (Hrl) aangewezen, en
evenmin instandhoudingsmaatregelen
genomen.
De drie betrokken gebieden bevinden zich
alle in wateren die binnen de Duitse exclusieve economische zone liggen. De zeevisserij wordt er uitgeoefend door middel
van vistuig dat de zeebodem raakt en van
geankerde kieuwnetten, hetgeen schade
berokkent aan riffen en zandbanken en ook
de ongewenste vangst van bruinvissen en
zeevogels tot gevolg heeft.
Op 30 juli 2014 heeft Deutscher Naturschutzring het Bundesamt verzocht om een
verbod op zeevisserijmethoden waarbij
de zeebodem wordt geraakt alsook op
de gebruikmaking van kieuwnetten in de
gebieden ‘Sylter Außenriff’, ‘Pommersche
Bucht mit Oderbank’ en ‘Pommersche
Bucht’, omdat het gebruik van die technieken niet verenigbaar was met artikel 6 lid 2
Hrl. Overigens zou dat verbod een noodzakelijke preventieve en herstelmaatregel
vormen in de zin van artikel 2 punten 10 en
11 Richtlijn 2004/35/EG, die de bevoegde
autoriteiten overeenkomstig artikel 5 lid 3,
artikel 6 lid 2 en artikel 12 van die richtlijn
zouden moeten nemen. Bij besluit van
29 oktober 2014 heeft het Bundesamt het
verzoek van Deutscher Naturschutzring
afgewezen. Bij besluit van 19 december
2014 is dat besluit door het Bundesamt bekrachtigd. Deutscher Naturschutzring heeft
daarop tegen dat besluit beroep ingesteld
bij het Verwaltungsgericht Köln (bestuursrechter in eerste aanleg Keulen, Duitsland).
Ter verdediging voert het Bundesamt aan
dat het om bevoegdheidsredenen de door
Deutscher Naturschutzring gevorderde
maatregelen niet kan nemen, aangezien
het overeenkomstig artikel 3 lid 1 onder d)
VWEU gaat om een exclusieve bevoegdheid van de Unie. Weliswaar mogen de
lidstaten op grond van artikel 11 Vo. (EU)
1380/2013 bepaalde instandhoudingsmaatregelen nemen, maar daar deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor
de vissersvaartuigen van andere lidstaten,
kunnen die maatregelen volgens hetzelfde
artikel enkel door de Commissie worden
genomen.
Overwegende dat het beroep slechts
gegrond kan zijn als de Bondsrepubliek
Duitsland, en niet de Commissie, de door
verzoeker gevorderde maatregelen kan nemen, heeft het Verwaltungsgericht Köln de
behandeling van de zaak geschorst en het

Hof verzocht om een prejudiciële beslissing
over de volgende vragen:
1. Moet artikel 11 van verordening
[nr. 1380/2013] aldus worden uitgelegd
dat het in de weg staat aan maatregelen
van een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallende wateren die
noodzakelijk zijn voor de nakoming van
verplichtingen van de lidstaat op grond
van artikel 6 van de Habitatrichtlijn die
gevolgen hebben voor vissersvaartuigen van andere lidstaten en waarmee
in Natura 2000-gebieden beroepsmatige zeevisserij met gebruikmaking van
vistuig dat de zeebodem raakt en van
geankerde kieuwnetten (‘kieuwnetten,
warnetten’) volledig wordt verboden?
a. Moet artikel 11 van [verordening
nr. 1380/2013] aldus worden uitgelegd dat het begrip ‘instandhoudingsmaatregelen’ de in de
eerste prejudiciële vraag genoemde vangmethoden omvat?
b. Moet artikel 11 van [verordening
nr. 1380/2013] aldus worden
uitgelegd dat onder het begrip
‚vissersvaartuigen van andere
lidstaten’ mede vallen vissersvaartuigen van een andere lidstaat die onder de Bondsvlag
van de Bondsrepubliek Duitsland varen?
c. Moet artikel 11 van [verordening nr. 1380/2013] aldus worden uitgelegd dat het begrip ‚de
doelstellingen verwezenlijken
van de toepasselijke wetgeving
van de Unie’ zich mede uitstrekt
tot door de lidstaat getroffen
maatregelen die de in de daar
vermelde Unievoorschriften genoemde doelstellingen enkel
bevorderen?
2. Moet artikel 11 van [verordening
nr. 1380/2013] aldus worden uitgelegd
dat het in de weg staat aan maatregelen
van een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallende wateren
die noodzakelijk zijn voor de nakoming
van zijn verplichtingen ingevolge [richtlijn 2004/35] met betrekking tot het
voorkomen en herstellen van milieu
schade?
3. Voor het geval de eerste en de tweede
vraag alternatief of cumulatief ontkennend moeten worden beantwoord,
staat de uitsluitende bevoegdheid van
de Europese Unie op het gebied van
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de instandhouding van de biologische
rijkdommen van de zee in het kader van
het gemeenschappelijk visserijbeleid
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder d),
VWEU eraan in de weg dat de lidstaat
bovengenoemde maatregelen treft?”
Beantwoording van de prejudiciële
vragen
Eerste vraag
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende
rechter te vernemen of artikel 11 van Vo.
(EU) nr. 1380/2013 aldus moet worden
uitgelegd dat het eraan in de weg staat
dat een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallende wateren de
maatregelen neemt die noodzakelijk zijn
voor de nakoming van de verplichtingen
van de lidstaat op grond van artikel 6 Hrl,
die gevolgen hebben voor de vissersvaartuigen van andere lidstaten en waarmee
in Natura 2000-gebieden beroepsmatige
zeevisserij met gebruikmaking van vistuig
dat de zeebodem raakt en van geankerde
kieuwnetten, volledig wordt verboden.
Vooraf moet eraan worden herinnerd dat
de lidstaten op grond van artikel 11 lid 1
Vo. (EU) nr. 1380/2013 gemachtigd zijn
om instandhoudingsmaatregelen vast te
stellen die geen gevolgen hebben voor
de vissersvaartuigen van andere lidstaten, die van toepassing zijn in de wateren
onder hun soevereiniteit of jurisdictie en
die noodzakelijk zijn met het oog op de
naleving van hun verplichtingen uit hoofde
van artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/
EG (mariene strategie), artikel 4 Richtlijn
2009/147 (Vogelrichtlijn, Vrl) of artikel 6
Hrl, mits die maatregelen verenigbaar zijn
met de in artikel 2 van deze verordening
genoemde doelstellingen, de doelstellingen verwezenlijken van de toepasselijke
wetgeving van de Unie die zij beogen uit
te voeren, en ten minste even stringent
zijn als de maatregelen op grond van het
Unierecht.
Het begrip ‘maatregelen die de doelstellingen verwezenlijken van de toepasselijke wetgeving van de Unie’ moet aldus
worden opgevat dat daaronder door een
lidstaat genomen maatregelen vallen die
de verwezenlijking van de in de betrokken
Uniewetgeving genoemde doelstellingen
enkel bevorderen.
Maatregelen als die welke de verwijzende
rechter heeft genoemd en die de beroepsmatige zeevisserij door middel van vistuig
dat de zeebodem raakt en door middel van
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zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit richtlijn 2004/35.
Uit artikel 11 lid 1 Vo. (EU) 1380/2013 volgt
dat de bij deze bepaling toegekende
bevoegdheid beperkt is tot de maatregelen
die noodzakelijk zijn voor de naleving door
de lidstaten van de verplichtingen die zijn
neergelegd in drie specifieke bepalingen
van Uniewetgeving op het gebied van
milieu, namelijk artikel 13 lid 4 Richtlijn
2008/56/EG, artikel 4 Vrl en artikel 6 Hrl.
Daar dat artikel 11 lid 1 een uitzondering
invoert op de algemene regel van artikel 6
van Verordening (EG) nr. 1380/2013, op
grond waarvan de bevoegdheid tot het
nemen van instandhoudingsmaatregelen
bij de Unie ligt, moeten de bepalingen
ervan bovendien strikt worden uitgelegd
(zie in die zin arrest van 11 juni 2015, zaak
C554/13, ECLI:EU:C:2015:377, punt 42).
Bijgevolg had de wetgever, indien hij een
open machtiging had willen verlenen voor
het nemen van noodzakelijke instandhoudingsmaatregelen om een lidstaat in staat
te stellen te voldoen aan zijn uit richtlijn
2004/35 voortvloeiende verplichtingen, dit
uitdrukkelijk moeten aangeven.
Hieruit volgt dat artikel 11 lid 1 Vo. (EU)
1380/2013 aldus moet worden uitgelegd
dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallende wateren maatregelen als die
in het hoofdgeding neemt, die noodzakelijk
zijn om hem in staat te stellen zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit
Richtlijn 2004/35.

geankerde kieuwnetten volledig verbieden,
kunnen de instandhouding of in voorkomend geval het herstel van typen natuurlijke habitats en habitats van mariene soorten
die voorkomen in de betrokken zones,
bevorderen en vallen dus onder artikel 11
lid 1 Vo. (EU) 1380/2013.
Het begrip ‘Vissersvaartuigen van andere
lidstaten’, dat is gebruikt in artikel 11 lid 1
Vo. (EU) 1380/2013, aldus moet worden
uitgelegd dat het uitsluitend verwijst naar
schepen die de vlag voeren van een andere
lidstaat dan die welke zijn soevereiniteit
of jurisdictie in het betrokken gebied
uitoefent en die daarom zijn onderworpen
aan de doeltreffende rechtsmacht en het
doeltreffende toezicht van de lidstaat wiens
vlag zij voeren.
Voor zover de verwijzende rechter zelf
heeft vastgesteld – zoals blijkt uit zijn
vraagstelling – dat de door hem genoemde
maatregelen gevolgen hebben voor dergelijke schepen, kunnen die maatregelen niet
voldoen aan de eisen van artikel 11 lid 1
Vo. (EU) 1380/2013 en kunnen zij bijgevolg
niet eenzijdig op die grondslag door een
lidstaat worden genomen.
Uit alle voorgaande overwegingen volgt
dat dat artikellid aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een
lidstaat voor onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallende wateren de maatregelen
neemt die noodzakelijk zijn voor de nakoming van zijn verplichtingen op grond van
artikel 6 Hrl en waarmee in Natura 2000-gebieden beroepsmatige zeevisserij door
middel van vistuig dat de zeebodem raakt
en door middel van geankerde kieuwnetten volledig wordt verboden, voor zover
dergelijke maatregelen gevolgen hebben
voor de vissersvaartuigen die de vlag voeren van andere lidstaten.

Derde vraag
Aangezien de derde vraag uitsluitend is gesteld voor het geval de eerste of de tweede
vraag ontkennend zou worden beantwoord, behoeft deze vraag geen antwoord.

Tweede vraag
Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het hierboven
genoemde artikel 11 aldus moet worden
uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat
een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit
of jurisdictie vallende wateren maatregelen als die in het hoofdgeding neemt, die
noodzakelijk zijn om hem in staat te stellen

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:
1. Artikel 11 lid 1 Vo. (EU) 1380/2013 dient
aldus te worden uitgelegd dat het eraan
in de weg staat dat een lidstaat voor onder zijn soevereiniteit of jurisdictie vallende wateren de maatregelen neemt
die noodzakelijk zijn voor de nakoming
van zijn verplichtingen op grond van
artikel 6 van de habitatrichtlijn richtlijn
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en waarmee in Natura 2000-gebieden
beroepsmatige zeevisserij door middel
van vistuig dat de zeebodem raakt en
door middel van geankerde kieuwnetten volledig wordt verboden, voor zover
dergelijke maatregelen gevolgen hebben voor de vissersvaartuigen die de
vlag voeren van andere lidstaten.
2. Artikel 11 lid 1 Vo. (EU) 1380/2013 dient
aldus te worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat voor
onder zijn soevereiniteit of jurisdictie
vallende wateren maatregelen als die
in het hoofdgeding neemt, die noodzakelijk zijn om hem in staat te stellen zijn
verplichtingen na te komen die voortvloeien uit Richtlijn 2004/35/EG.
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Soortenbescherming
ACTUALITEITEN

127. Rapport over hernieuwbare energie
en soortenbescherming
(www.rijksoverheid.nl)
Op 28 mei 2018 is het rapport Renewable
energy projects and species protection, A
comparison into the application of the EU
species protection regulation with respect to
renewable energy projects in the Netherlands,
United Kingdom, Belgium, Denmark and
Germany, van de hand van C.W. Backes en
S. Akerboom verschenen.
Dit rechtsvergelijkende rapport is geschreven in opdracht van de ministeries van EZ
en LNV. Een belangrijke conclusie is dat tot
nu toe alleen in Nederland de wetgeving
inzake soortenbescherming een substantiële belemmering is gebleken voor duurzame
energieprojecten. De weerstand van de
lokale bevolking is echter het belangrijkste
obstakel. Ook in Duitsland en in Vlaanderen
wordt verwacht dat de soortenbescherming een belangrijke belemmering kan
gaan vormen voor duurzame energieprojecten.
Het rapport is te vinden op: www.
rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/28.
WET- EN REGELGEVING

128. Definitief besluit van de ontheffing
voor soortenbescherming in het kader
van de Wet natuurbescherming
(Staatscourant 2018, 26288)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig
de Wet natuurbescherming, bekend dat de
ontheffing voor soortenbescherming in het
kader van de Wet natuurbescherming is
verleend op 1 mei 2018 door Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelderland.
129. Kennisgeving/bekendmaking
besluiten Windpark Zeewolde, fase 2
(Staatscourant 2018, 31448)
Van dinsdag 12 juni 2018 tot en met
dinsdag 24 juli 2018 liggen de besluiten:
Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en vergunning voor waterlozing
op grond van de Waterwet ter inzage voor
het Windpark Zeewolde.
Windpark Zeewolde B.V. neemt het initiatief
om een windpark te realiseren in het bui-

tengebied van de gemeente Zeewolde en
voor een klein deel in het buitengebied van
de gemeente Almere. Nu staan er verspreid
in het gebied 221 windmolens die stroom
leveren voor zo’n 90.000 huishoudens.
Het plan is om deze te vervangen door
91 moderne molens die in rechte lijnen
worden opgesteld en stroom gaan leveren
voor ruim 280.000 huishoudens. Naast een
grote hoeveelheid duurzame energie levert
het project zo ook een landschappelijke
verbetering op.
130. Besluit Wet natuurbescherming
Soortbescherming
(Staatscourant 2018, 35250)
Op grond van de Wet natuurbescherming is
aan Wageningen Marine Research ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk vangen of doden, onder zich hebben
of vervoeren of rapen van (eieren van)
vogels en vissen vanwege wetenschappelijk onderzoek in de provincies Groningen, Fryslân, Noord- Holland, Flevoland,
Utrecht, Gelderland en Zeeland. Tevens is
op grond van de Wet natuurbescherming
aan Wageningen Marine Research ontheffing verleend voor het verbod van het
opzettelijk vangen en onder zich hebben
en opzettelijk verstoren van vleermuizen,
vanwege wetenschappelijk onderzoek in
de provincies Groningen, Fryslân, NoordHolland, Flevoland, Gelderland en Zeeland.
JURISPRUDENTIE

131. Schuur waar voorheen steenuil
nestelde mag worden gesloopt
(Rb. Oost-Brabant 23 mei 2018,
nrs. SHE 18/641 en SHE 18/1061,
ECLI:NL:RBOBR:2018:2479)
Regelgeving: Wnb art. 3.5 lid 4
De provincie Noord-Brabant heeft in 2017
een bouwbedrijf gelast om de sloop van een
schuurtje te staken omdat in het schuurtje
een steenuil nestelt. Inmiddels heeft de
provincie de last ingetrokken. Verzoekers
zijn het hier niet mee eens en verzoeken om
schorsing van het intrekkingsbesluit. De voorzieningenrechter treft alleen een voorlopige
voorziening als er nog iets te redden valt. Het
gaat in dit geval enkel en alleen over de vraag
wat er zou kunnen gebeuren als de derdepartij de schuur gaat slopen. Er zit geen nest
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van een steenuil in de schuur. Als de schuur
wordt gesloopt, wordt er geen nest verstoord
of beschadigd. Er is dan geen overtreding van
artikel 3.5 lid 4 Wnb. De voorzieningenrechter
is daarom van oordeel dat het weinig zin
heeft om het bestreden besluit te schorsen
en sloop van de schuur tegen te houden.
De voorzieningenrechter neemt hierbij in
aanmerking dat de steenuil kennelijk nog wel
in de omgeving is, ook al is er een half jaar
verstreken sinds de verstoring van het nest.
Het is aannemelijk dat de steenuil ergens
anders een plek heeft gevonden en de schuur
daarom niet meer nodig heeft.
Samenvatting
In het besluit van 9 maart 2018 (het
bestreden besluit) heeft het college van
gedeputeerde staten van de provincie
Noord-Brabant, verweerder, een eerder besluit van 27 november 2017 (een last onder
dwangsom aan de derde-partij in verband
met overtreding van artikel 3.5 lid 4 Wet
natuurbescherming (Wnb), ingetrokken.
Verzoeker heeft tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt. Hij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige
voorziening te treffen.
De gemeente St. Anthonis (de gemeente)
heeft bij verweerder gemeld dat de derdepartij heeft gewerkt aan een schuur van de
[adres] te [woonplaats] en dat hierbij het
nest van een steenuil is beschadigd. Verzoeker had eerder hierover geklaagd bij de gemeente. De derde-partij is eigenaar van de
schuur en het bijbehorende woonhuis. Hij
wil op deze plaats woningen gaan bouwen.
Op 18 oktober 2017 is verweerder gaan
controleren en heeft hij gezien dat in de
schuur het isolatiemateriaal tegen het
dakbeschot is verwijderd. Hierachter zat het
nest van de steenuil. Het nest is dus beschadigd en dat is een overtreding van artikel
3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming
(Wnb). In dit artikel is het beschadigen of
vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen verboden. Verweerder heeft
op 18 oktober 2017 de schuur verzegeld
om verdere onomkeerbare gevolgen voor
het nest van de steenuil te voorkomen.
Verweerder beschouwt de derde-partij als
overtreder. Verweerder heeft in het besluit
van 27 november 2017 aan de derde-partij
gelast om (verdere) overtreding van artikel
3.5 lid 4 Wnb, te voorkomen. De derde183
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partij mag de bouw- en/of sloopwerkzaamheden niet hervatten. Als de derdepartij dit toch zou doen, dan moet hij een
dwangsom betalen. Tegen het besluit van
27 november 2017 heeft niemand bewaar
gemaakt. In januari 2018 heeft de Vereniging Vogelwacht Maasheggen in de schuur
geen sporen gevonden van een steenuil. In
het woonhuis bij de schuur zijn wat oude
braakballen van een kerkuil gevonden. Op
basis van deze rapportage heeft verweerder de conclusie getrokken dat de overtreding van artikel 3.5 lid 4 Wnb voorbij is
omdat er geen nest meer wordt verstoord.
Daarom heeft verweerder bij het bestreden
besluit het dwangsombesluit van 27 november 2017 heeft ingetrokken.
Verzoeker woont op een aantal kilometers van de schuur. Zijn bezwaarschrift
is volgens de voorzieningenrechter niet
ontvankelijk. Verzoeksters zijn wel belanghebbende, het zijn verenigingen die zijn
opgericht om vogels te beschermen in de
directe omgeving.
Bij de eerste zitting heeft de voorzieningenrechter verweerder gevraagd om zelf
bij de schuur te gaan kijken om te zien of
er nog een nest van een steenuil kan zitten.
Dat heeft verweerder gedaan. Hij heeft
geen sporen van een steenuil aangetroffen.
Verweerder verwacht dat de steenuil elders
in de omgeving een nest heeft gebouwd
en heeft twee nestkasten in de omgeving
aangetroffen.
De gemachtigde van verzoeksters heeft
niet bestreden dat de steenuil niet meer
nestelt in de schuur. Hij heeft op de tweede
zitting verklaard dat hij de steenuil in de
omgeving heeft gehoord. Volgens hem
hangen de nestkasten verkeerd.
Het is jammer dat verweerder en de
gemachtigde van verzoeksters niet samen
hebben gekeken bij de schuur. Dit was wel
de bedoeling van de voorzieningenrechter.
Partijen zijn het er echter wel eens over dat
de steenuil niet meer nestelt in of bij de
schuur.
De voorzieningenrechter treft alleen een
voorlopige voorziening als ‘onverwijlde
spoed’ dat vereist, met andere woorden, als
er nog iets te redden valt. Het gaat in dit geval enkel en alleen over de vraag wat er zou
kunnen gebeuren als de derde-partij de
schuur gaat slopen. Er zit geen nest van een
steenuil in de schuur. Als de schuur wordt
gesloopt, wordt er geen nest verstoord of
beschadigd. Er is dan geen overtreding
van artikel 3.5 lid 4 Wnb. De voorzienin184

genrechter is daarom van oordeel dat het
weinig zin heeft om het bestreden besluit
te schorsen en sloop van de schuur tegen
te houden. De voorzieningenrechter denkt
niet dat bezwaren van verzoeksters zullen
leiden tot een ander besluit van verweerder. De voorzieningenrechter neemt hierbij
in aanmerking dat de steenuil kennelijk
nog wel in de omgeving is, ook al is er een
half jaar verstreken sinds de verstoring van
het nest. Het is aannemelijk dat de steenuil
ergens anders een plek heeft gevonden en
de schuur daarom niet meer nodig heeft.
Daarom wijst de voorzieningenrechter de
verzoeken om schorsing van het bestreden
besluit af.
132. Monitoringsvoorschrift in
ontheffing Windpark Westfrisia
onvoldoende gemotiveerd
(Rb. Noord-Holland 31 mei 2018,
nr. HAA 17/5517 en HAA 18/1812,
ECLI:NL:RBNHO:2018:4382)
Regelgeving: Wnb art. 3.1 lid 1 en 3.5 lid 1;
Awb art. 7:12 lid 1
Bij besluit van 7 juli 2017 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken eiseres
ontheffing verleend van de verboden in de
artikelen 3.1 lid 1 en 3.5 lid 1 Wnb om opzettelijk exemplaren een aantal vogelsoorten
respectievelijk om exemplaren van de gewone
dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis
te doden. Eiseres heeft tegen het bestreden
besluit beroep ingesteld en tevens de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige
voorziening te treffen.
Het door eiseres ingestelde beroep richt zich
tegen het (in bezwaar gehandhaafde) aan
de ontheffing verbonden voorschrift ‘m’ dat
ziet op een verplichting tot monitoring van de
vogel- en vleermuissterfte.
De voorzieningenrechter stelt vast, hetgeen
door verweerder ter zitting ook is erkend, dat
in het bestreden besluit noch in de ontheffing
is gemotiveerd waarom het noodzakelijk is
om aan de ontheffing een verplichting tot
monitoring te verbinden. Daarmee ontbeert
het besluit een deugdelijke motivering. Dit
klemt te meer nu, gelet op de door eiseres
aangehaalde uitspraak van de Afdeling van
11 oktober 2017, een motivering van de
noodzaak tot het opleggen van een monitoringsverplichting expliciet is vereist. Het
besluit is aldus genomen in strijd met het
bepaalde in artikel 7:12 lid 1 Awb. De voorzieningenrechter schorst de aan de ontheffing
verbonden voorschriften ‘m’ en ‘o’ tot zes

weken na verzending van de einduitspraak op
het beroep.
Samenvatting
Bij besluit van 7 juli 2017 (de ontheffing)
heeft de staatssecretaris van Economische
Zaken eiseres ontheffing verleend van de
verboden in de artikelen 3.1 lid 1 en 3.5
lid 1 Wet natuurbescherming (Wnb) om
opzettelijk exemplaren van de buizerd,
goudplevier, grauwe gans, holenduif, houtduif, kievit, meerkoet, scholekster, spreeuw,
stormmeeuw, wilde eend en de witte kwikstaart te doden respectievelijk om exemplaren van de gewone dwergvleermuis en de
ruige dwergvleermuis te doden.
Bij besluit van 8 november 2017 (het
bestreden besluit) heeft verweerder het
bezwaar van eiseres deels gegrond en deels
ongegrond verklaard.
Eiseres heeft tegen het bestreden besluit
beroep ingesteld. Eiseres heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige
voorziening te treffen.
De ontheffing is verleend ten behoeve
van de realisatie van Windpark Westfrisia,
gelegen in Medemblik. Het project betreft
de bouw en exploitatie van vijf windturbines. De windturbines hebben een minimale
ashoogte van 79,5 meter en een maximale
ashoogte van 85 meter. De rotordiameter
ligt tussen minimaal 82 meter en maximaal
93 meter. Het vermogen van de generator
zal liggen tussen 2 en 2,5 MW.
Na afloop van de zitting is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat
nader onderzoek niet kan bijdragen aan
de beoordeling van de zaak. De voorzieningenrechter doet daarom op grond van
artikel 8:86 Awb niet alleen uitspraak op het
verzoek om voorlopige voorziening, maar
ook op het beroep.
Het monitoringsvoorschrift
Het door eiseres ingestelde beroep richt
zich tegen het (in bezwaar gehandhaafde)
aan de ontheffing verbonden voorschrift
‘m’. Zij stelt zich onder verwijzing naar de
uitspraak van de Afdeling van 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2742 – kort
gezegd – op het standpunt dat verweerder
geen voorschriften kan stellen op grond
waarvan zij verplicht is tot monitoring van
de vogel- en vleermuissterfte omdat verweerder de noodzaak tot het opleggen van
deze verplichting niet heeft onderbouwd.
De voorzieningenrechter stelt vast, hetgeen
door verweerder ter zitting ook is erkend,
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dat in het bestreden besluit noch in de
ontheffing is gemotiveerd waarom het
noodzakelijk is om aan de ontheffing een
verplichting tot monitoring te verbinden.
Daarmee ontbeert het besluit een deugdelijke motivering. Dit klemt te meer nu, gelet
op de door eiseres aangehaalde uitspraak
van de Afdeling van 11 oktober 2017, een
motivering van de noodzaak tot het opleggen van een monitoringsverplichting expliciet is vereist. Het besluit is aldus genomen
in strijd met het bepaalde in artikel 7:12 lid
1 Awb.
Verweerder moet op grond van artikel
8:51b lid 1 Awb en om nodeloze vertraging
te voorkomen zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen twee weken, meedelen aan
de rechtbank of hij gebruik maakt van de
gelegenheid het gebrek te herstellen. Als
verweerder gebruik maakt van die gelegenheid, zal de voorzieningenrechter eiseres in
de gelegenheid stellen binnen twee weken
te reageren op de herstelpoging van verweerder. In beginsel, ook in de situatie dat
verweerder de hersteltermijn ongebruikt
laat verstrijken, zal de voorzieningenrechter
zonder tweede zitting uitspraak doen op
het beroep.
De voorzieningenrechter houdt iedere
verdere beslissing aan tot de einduitspraak
op het beroep. Dat laatste betekent ook dat
zij over de proceskosten en het griffierecht
ter zake het beroep nu nog geen beslissing
neemt.
Voorlopige voorziening
Nu in de bodemzaak een tussenuitspraak
wordt gedaan, zal de voorzieningenrechter
beoordelen of er grond is voor toewijzing
van het verzoek van eiseres tot het treffen
van een voorlopige voorziening, inhoudende schorsing van het voorschrift ‘m’ en
het daarmee samenhangende voorschrift
‘o’ (indienen monitoringsvoorstel) tot ten
minste een redelijke termijn na de (eind)
uitspraak in beroep.
De voorzieningenrechter ziet aanleiding
om de gevraagde voorlopige voorziening
te treffen, in die zin dat de aan de ontheffing verbonden voorschriften ‘m’ en ‘o’
worden geschorst tot zes weken na verzending van de einduitspraak op het beroep.
De voorzieningenrechter heeft daartoe de
belangen van partijen afgewogen. Enerzijds is er het belang van eiseres om niet op
korte termijn substantiële kosten te hoeven
maken, die – als de betrokken voorschriften
in beroep geen stand houden – voor niets

worden gemaakt. Anderzijds is er het belang van verweerder bij inwerkingtreding
van de betreffende voorschriften. Ter zitting
heeft verweerder toegelicht dat schorsing
van de betreffende voorschriften onwenselijk is omdat dit verhindert dat verweerder
zo snel als mogelijk is aan de hand van de
monitoringsgegevens zal kunnen bepalen of mitigerende maatregelen moeten
worden gesteld.
Tussen partijen staat vast dat het verwachte
aantal exemplaren van de beschermde
soorten waarop de ontheffing ziet dat door
het windmolenpark wordt gedood ruim
beneden de 1%-mortaliteitsnorm blijft en
dat van verslechtering van de gunstige
staat van instandhouding van deze soorten
geen sprake is. De stukken bieden op dit
moment ook overigens geen aanknopingspunt voor het oordeel dat monitoring met
enige mate van zekerheid zal leiden tot de
verplichting mitigerende maatregelen te
nemen. Verder geldt dat, nu tevens een tussenuitspraak wordt gedaan, de periode tot
aan de einduitspraak in tijdsduur beperkt
is. Alles tegen elkaar afwegend kent de
voorzieningenrechter aan het belang van
eiseres doorslaggevende betekenis toe.
133. Republiek Malta handelt in
strijd met de Vogelrichtlijn door het
vaststellen van een afwijkende regeling
op grond waarvan zeven soorten wilde
vinkachtigen levend mogen worden
gevangen
(HvJ EU, derde kamer, 21 juni 2018, zaak
C557/15, ECLI:EU:C:2018:477)
Regelgeving: Vrl art. 2, 5, 7, 8 en 9.
In 2014 heeft de Republiek Malta de kaderregeling en de verklaring van 2014 vastgesteld, waarbij de vangst van zeven soorten
vinkachtigen is toegestaan. Op 17 oktober
2014 heeft de Commissie de Republiek Malta
een ingebrekestelling doen toekomen, waarin
zij stelde dat de afwijkende regeling van deze
lidstaat niet voldoet aan de in artikel 9 van
de Vogelrichtlijn gestelde voorwaarden Met
dit beroep verzoekt de Europese Commissie
het Hof vast te stellen dat de Republiek Malta
is tekortgeschoten in de nakoming van de
verplichtingen die op haar rusten krachtens
artikel 5 onder a en e, en artikel 8 lid 1 juncto
bijlage IV, onder a, van de Vogelrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 9 lid 1 van deze
richtlijn, doordat zij een afwijkende regeling
heeft vastgesteld op grond waarvan zeven
soorten wilde vinkachtigen (de vink Fringilla
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coelebs, de kneu Carduelis cannabina, de putter Carduelis carduelis, de groenling Carduelis
chloris, de appelvink Coccothraustes coccothraustes, de Europese kanarie Serinus serinus
en de sijs Carduelis spinus) levend mogen
worden gevangen.
De conclusie van het Hof is dat de Republiek
Malta in strijd met de Vogelrichtlijn handelt
doordat zij een afwijkende regeling heeft
vastgesteld op grond waarvan zeven soorten
wilde vinkachtigen levend mogen worden gevangen. De Republiek Malta wordt verwezen
in de kosten.
Samenvatting
Met dit beroep verzoekt de Europese
Commissie het Hof vast te stellen dat de
Republiek Malta is tekortgeschoten in de
nakoming van de verplichtingen die op
haar rusten krachtens artikel 5, onder a
en e, en artikel 8 lid 1 juncto bijlage IV
onder a van de Vogelrichtlijn (Vrl), gelezen
in samenhang met artikel 9 lid 1 van deze
richtlijn, doordat zij een afwijkende regeling heeft vastgesteld op grond waarvan
zeven soorten wilde vinkachtigen (de vink
Fringilla coelebs, de kneu Carduelis cannabina, de putter Carduelis carduelis, de
groenling Carduelis chloris, de appelvink
Coccothraustes coccothraustes, de Europese
kanarie Serinus serinus en de sijs Carduelis
spinus) levend mogen worden gevangen.
In 2014 heeft de Republiek Malta de kaderregeling en de verklaring van 2014 vastgesteld, waarbij de vangst van zeven soorten
vinkachtigen is toegestaan. Op 17 oktober
2014 heeft de Commissie de Republiek
Malta een ingebrekestelling doen toekomen, waarin zij stelde dat de afwijkende
regeling van deze lidstaat niet voldoet aan
de in artikel 9 Vrl gestelde voorwaarden.
Volgens de Commissie heeft de Republiek Malta niet aangetoond dat er geen
andere bevredigende oplossing bestond,
en heeft deze lidstaat niet voldaan aan de
voorwaarden van artikel 9 lid 1 onder c Vrl
betreffende een verstandig gebruik, kleine
hoeveelheden en een strikte controle.
Bij brief van 14 november 2014 heeft de
Republiek Malta op de ingebrekestelling
geantwoord dat haar afwijkende regeling
voldeed aan de voorwaarden van artikel 9
Vrl. Omdat de Commissie geen genoegen
kon nemen met het antwoord van de Republiek Malta, heeft zij deze lidstaat op 28 mei
2015 een met redenen omkleed advies
doen toekomen. De Republiek Malta heeft
dit met redenen omklede advies beant185
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woord bij brief van 28 juli 2015 en daarbij
het standpunt bevestigd dat zij reeds had
uiteengezet in haar brief van 14 november
2014. Nadat de Commissie het antwoord
van de Republiek Malta en de aanvullende
inlichtingen had onderzocht, heeft zij het
onderhavige beroep ingesteld, daar zij van
mening was dat deze lidstaat de gestelde
tekortkomingen niet had verholpen.
Beroep
De Commissie betoogt dat de door de
Republiek Malta vastgestelde afwijkende
regeling – op grond waarvan zeven soorten
vinkachtigen mogen worden gevangen – in
strijd is met artikel 5 onder a en e en artikel 8 lid 1 juncto bijlage IV, onder a Vrl, en
niet voldoet aan de voorwaarden voor de
toepassing van de afwijking waarin artikel 9
lid 1 Vrl voorziet.
Wat deze voorwaarden betreft, stelt de
Commissie in de eerste plaats dat de Republiek Malta er niet in slaagt aan te tonen
dat er geen andere bevredigende oplossing
bestaat in de zin van deze bepaling. In de
tweede plaats heeft deze lidstaat ter rechtvaardiging van zijn afwijkende regeling
geen redenen aangevoerd waarom er geen
andere bevredigende oplossing bestaat. In
de derde plaats heeft de Republiek Malta
niet aangetoond dat de toegestane activiteit een ‘verstandig gebruik’ vormt in de zin
van artikel 9 lid 1 onder c Vrl. In de vierde
plaats slaagt de Republiek Malta niet in het
bewijs dat zij voldoet aan de voorwaarde
van artikel 9 lid 1 onder c Vrl, volgens hetwelk de afwijking in kwestie enkel betrekking kan hebben op kleine hoeveelheden
vogels. Ten slotte heeft de verwerende lidstaat niet aangetoond dat de toestemming
wordt verleend onder „strikt gecontroleerde omstandigheden”, hoewel artikel 9 lid 1
onder c Vrl zulks vereist.
De Commissie voert om te beginnen aan
dat de Maltese afwijkende regeling te
algemeen is en geen duidelijke en toereikende motivering bevat met betrekking tot
het feit dat er geen andere bevredigende
oplossing bestaat. Deze grief is gegrond.
De Commissie is van mening dat de berekening van de ‘kleine hoeveelheden’ in de
technische nota van de WBRU, waarop de in
de Maltese afwijkingsregeling vastgestelde
vangstlimieten zijn gebaseerd, niet met gedegen wetenschappelijk bewijs is gestaafd.
Aan de voorwaarde van ‘kleine hoeveelheden’ kan niet zijn voldaan wanneer de
afwijkende regeling voor de vogelvangst
186

niet waarborgt dat de populatie van de
betreffende soorten op een bevredigend
niveau wordt gehandhaafd (zie in die zin
HvJ EG 16 oktober 2003, zaak C182/02,
ECLI:EU:C:2003:558 (Ligue pour la protection
des oiseaux e.a.) punt 17).
De Republiek Malta heeft geen toereikend
bewijs heeft geleverd dat haar afwijkende
regeling voor het vangen van de zeven
soorten vinkachtigen in kwestie het mogelijk maakt de populatie van deze soorten op
een bevredigend niveau te handhaven. Er is
niet voldaan aan de voorwaarde van „kleine
hoeveelheden”. Derhalve moet de grief
volgens welke niet is voldaan aan de in artikel 9 lid 1 onder c Vrl gestelde voorwaarde
dat de toegestane afwijking slechts betrekking mag hebben op ‘kleine hoeveelheden’,
gegrond worden verklaard.
De Commissie stelt om te beginnen dat het
vangen van exemplaren die behoren tot
soorten die niet zijn vermeld in bijlage II Vrl
– als doel op zich – geen verstandig gebruik
kan vormen in de zin van artikel 9 lid 1
Vrl. Vervolgens heeft de Republiek Malta
volgens de Commissie niet aangetoond dat
zij in staat is om de populatie van de zeven
soorten vinkachtigen in kwestie op een
bevredigend niveau te handhaven, zodat
het vangen van de vogels hoe dan ook niet
als ‘verstandig’ kan worden aangemerkt.
Ten slotte betoogt de Commissie eveneens dat de Maltese afwijkende regeling
onevenredig is, met name gelet op het feit
dat het vangen met behulp van slagnetten
is toegestaan. Voor zover dergelijke netten
op grond van artikel 8 lid 1 juncto bijlage IV
onder a Vrl worden beschouwd als een
niet-selectieve methode, kan een afwijking
die het gebruik van die netten toestaat, niet
worden geacht evenredig te zijn.
Beoordeling door het Hof
Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat indien niet is voldaan aan de voorwaarde dat
slechts bepaalde vogels van beschermde
soorten in kleine hoeveelheden mogen
worden gevangen, het voor recreatieve
doeleinden vangen van vogels hoe dan ook
niet kan worden beschouwd als een verstandig gebruik in de zin van artikel 9 lid 1
onder c Vrl (zie in die zin HvJ EG 16 oktober
2003, zaak C182/02, ECLI;EU:C:2003:558
(Ligue pour la protection des oiseaux e.a.),
punt 17 en HvJ EG 8 juni 2006, zaak C60/05,
ECLI:EU:C:2006:378 (WWF Italia e.a.),
punt 32).
Er is in casu niet voldaan aan de voorwaar-

de van artikel 9 lid 1 onder c) Vrl, volgens
welke het levend vangen van vinkachtigen
enkel is toegestaan indien dit gebeurt op
een selectieve wijze. Derhalve is in het
onderhavige geval evenmin voldaan aan de
voorwaarden om af te wijken van artikel 8
lid 1 Vrl.
De grief volgens welke niet is bewezen dat
de toegestane afwijking een verstandig
gebruik vormt in de zin van artikel 9 lid 1
onder c Vrl, is derhalve gegrond, net zoals
de grief volgens welke de betreffende
vangstmethode niet selectief is en dus in
strijd is met zowel die bepaling als artikel 8
lid 1 Vrl.
De Commissie stelt dat de Republiek Malta
niet heeft aangetoond dat de in haar afwijkende regeling gestelde voorwaarden strikt
worden toegepast.
Wat met name het in casu aan de orde
zijnde vangen van vogels betreft, deze
activiteit kan op grond van artikel 9, lid 1
onder c van de Vogelrichtlijn slechts worden toegestaan indien zij onder strikt gecontroleerde omstandigheden plaatsvindt
(zie in die zin HvJ EG 16 oktober 2003, zaak
C182/02, ECLI:EU:C:2003:558 (Ligue pour la
protection des oiseaux e.a.), punt 15).
In dit verband zij opgemerkt dat niet wordt
betwist dat dertig vergunninghouders hebben verklaard dat zij de individuele vangstlimiet van tien vinkachtigen per seizoen
hebben bereikt op de laatste dag van het
seizoen, een dag waarop het aantal trekbewegingen van vinkachtigen in dat seizoen
het laagst lag volgens het in punt 70 van
dit arrest aangehaalde onderzoek naar het
trekgedrag van de zeven soorten vinkachtigen in kwestie. De juistheid van die verklaringen lijkt dan ook twijfelachtig.
In de Maltese context, die wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal vergunninghouders (meer dan 4000) en geregistreerde vanginstallaties (meer dan 6400),
lijkt het onvoldoende dat bij slechts 23%
van de vogelvangers individuele controles
zijn uitgevoerd. Bovendien blijkt uit de
studie van BirdLife Malta van juli 2015 dat
de beperkingen betreffende de perioden
waarin en de plaatsen waar het vangen is
toegestaan, tijdens het vangseizoen van
de herfst van 2014 veeleer regelmatig niet
in acht zijn genomen, onder meer doordat vangsten hebben plaatsgevonden in
Natura 2000-gebieden.
Volgens deze studie zijn 41.591 ringen
voor eenmalig gebruik geleverd voor het
vangseizoen van de herfst van 2014, terwijl
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de vangstlimiet voor de zeven soorten
vinkachtigen samen 26.850 exemplaren bedroeg. Op grond van de regeling in kwestie
waren vergunninghouders verplicht nietgebruikte ringen terug te geven. Aan het
einde van het seizoen bleven echter 38.602
ringen in het bezit van de vergunninghouders, dat wil zeggen 11.752 meer dan de
vangstlimiet van 26.850 vogels en 31.380
meer dan de 7222 vinkachtigen waarvan de
vangst tijdens dat seizoen was gemeld.
Uit het voorgaande volgt dat de Republiek
Malta niet het bewijs heeft geleverd dat de
in het geding zijnde afwijking is toegepast
onder strikt gecontroleerde omstandigheden in de zin van artikel 9 lid 1 onder c
Vrl. De desbetreffende grief is derhalve
gegrond.
Er moet worden vastgesteld dat de
Republiek Malta is tekortgeschoten in de
nakoming van de verplichtingen die op
haar rusten krachtens artikel 5 onder a en
e en artikel 8 lid 1 Vrl, gelezen in samenhang met artikel 9 lid 1 van deze richtlijn,
doordat zij een afwijkende regeling heeft
vastgesteld op grond waarvan zeven soorten wilde vinkachtigen (de vink Fringilla
coelebs, de kneu Carduelis cannabina, de
putter Carduelis carduelis, de groenling

Carduelis chloris, de appelvink Coccothraustes coccothraustes, de Europese kanarie
Serinus serinus en de sijs Carduelis spinus)
levend mogen worden gevangen.
Het Hof (Derde kamer) verklaart:
1. De Republiek Malta is tekortgeschoten
in de nakoming van de verplichtingen
die op haar rusten krachtens artikel 5
onder a en e en artikel 8 lid 1 Vrl, gelezen in samenhang met artikel 9 lid 1
Vrl, doordat zij een afwijkende regeling
heeft vastgesteld op grond waarvan zeven soorten wilde vinkachtigen (de vink
Fringilla coelebs, de kneu Carduelis cannabina, de putter Carduelis carduelis, de
groenling Carduelis chloris, de appelvink
Coccothraustes coccothraustes, de Europese kanarie Serinus serinus en de sijs
Carduelis spinus) levend mogen worden
gevangen.
2. De Republiek Malta wordt verwezen in
de kosten.
OFFICIËLE PUBLICATIES

trends, oorzaken en kennislacunes’ van
WenR;
nr. 131, Brief regering; Publicatie Rode Lijst
Bijen.
135. Niet-dossierstuk 2017-2018,
nds-tk-2018D32492, Inbreng van een
schriftelijk overleg over het Rapport
‘Achteruitgang insectenpopulaties
in Nederland: trends, oorzaken en
kennislacunes’ van WenR (Kamerstuk
33576-130) en de publicatie Rode Lijst
Bijen (Kamerstuk 33576-131)
Binnen de vaste commissie voor Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit hebben een
aantal fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
over de brieven met het rapport ‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland:
trends, oorzaken en kennislacunes’ van
Wageningen Environmental Research
(Kamerstuk 33 576, nr. 130) en de publicatie
Rode Lijst Bijen (Kamerstuk 33 576, nr. 131).

134. Kamerstukken II, 33576,
Natuurbeleid
nr. 130, Brief regering; Rapport ‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland:

Schadebestrijding en jacht
JURISPRUDENTIE

136. Ontheffing voor het doden van
vossen rond Freilandkippenbedrijven
onvoldoende onderbouwd
(Rb. Midden-Nederland 7 mei 2018,
nrs: UTR 17/2982 en UTR 17/2842,
ECLI:NL:RBMNE:2018:1972)
Regelgeving: Wnb art. 3.10 en 3.8
Het college van gedeputeerde staten van de
provincie Flevoland heeft Stichting Faunabeheer ontheffing verleend voor het doden van
vossen binnen een straal van 5 km rondom
17 Freilandkippenbedrijven in Flevoland. De
rechtbank stelt voorop dat ontheffing in beginsel moet worden geweigerd, tenzij sprake
is van een uitzonderingssituatie. Op grond
van de Wnb mag pas ontheffing worden
verleend voor het doden van vossen als er
geen andere bevredigende oplossing bestaat,
de ontheffing nodig is ter voorkoming van
ernstige schade en daarmee geen afbreuk
wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de vos.

De rechtbank oordeelt dat gedeputeerde
staten het standpunt dat een deugdelijke afrastering van de kippenbedrijven in
combinatie met gebruik van goed afgesloten nachthokken niet toereikend is om de
schade door vossen te voorkomen en dat de
afrastering disproportioneel kostbaar is en
daardoor geen bevredigende oplossing biedt,
niet met objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk heeft gemaakt. Ook heeft
gedeputeerde staten niet met objectieve en
verifieerbare stukken aannemelijk gemaakt
dat sprake is van ernstige schade die door
vossen wordt veroorzaakt. Dit betekent dat
niet is vast komen staan dat aan de volgens
de Wnb geldende voorwaarden is voldaan,
zodat gedeputeerde staten de ontheffing ten
onrechte hebben verleend.
De rechtbank verklaart de beroepen van
Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting
de Faunabescherming daarom gegrond en
vernietigt de verleende ontheffing.
Samenvatting
Bij besluit van 21 december 2016 heeft
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het college van gedeputeerde staten van
de provincie Flevoland, verweerder, aan
derde-partij ontheffing verleend van de
Flora- en faunawet voor het doden van
vossen binnen een straal van 5 km rondom
17 Freilandkippenbedrijven in Flevoland,
tussen zonsondergang en zonsopkomst
met behulp van geweren en kunstlicht.
Bij besluiten van 14 juni 2017 heeft
verweerder de bezwaren van eiseressen
ongegrond verklaard.
Eiseressen hebben vervolgens beroepen
ingesteld.
Eiseressen betogen dat de gevraagde ontheffing moet worden geweigerd. In dit verband voeren zij onder meer aan dat er een
andere bevredigende oplossing bestaat in
de vorm van een deugdelijke afrastering
in combinatie met het ophokken van de
kippen in goed afgesloten nachthokken.
Daarnaast stellen zij dat verweerder onvoldoende heeft aangetoond dat sprake is van
ernstige schade. Verweerder heeft zich voor
zijn standpunt dat daarvan wel sprake zou
zijn gebaseerd op subjectieve en nietveri187
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fieerbare gegevens. Uit die gegevens volgt
ook niet dat de schade enkel door vossen wordt veroorzaakt. Eiseressen voeren
verder aan dat verweerder het voorschrift
dat er nog werkplannen moeten worden
beoordeeld ten onrechte aan de ontheffing heeft verbonden, dat de omtrek van
5 km rondom de Freilandkippenbedrijven
te ruim is en dat verweerder in strijd met de
zorgplicht geen rekening heeft gehouden
met de schoontijd van de vos. Bovendien
heeft verweerder de ontheffing ongemotiveerd verleend in afwijking van beleidsregel 12 van de Nota Flora & Fauna Flevoland
nu de schade aan kippen geen ‘landbouwschade’ is, aldus eiseressen.
Ontheffing bij schade aan kippen
Voor zover eiseressen hebben aangevoerd
dat verweerder de ontheffing ten onrechte
ongemotiveerd in afwijking van beleidsregel 12 van de Nota Flora & Fauna Flevoland
heeft verleend, volgt de rechtbank eiseressen niet. In de beleidsregel staat – kort
gezegd – dat als uit een faunabeheerplan
blijkt dat andere belangen dan landbouwschade en schade aan fauna, een beperking
van de vossenstand vergen, jachtopzichters
worden aangewezen om de vossenstand
te beperken. De beleidsregel gaat dus over
andere belangen dan landbouwschade. De
beroepsgrond treft geen doel.
Andere bevredigende oplossing en (ernstige)
schade
De rechtbank stelt voorop dat verweerder,
gelet op de systematiek van de Wnb, pas
tot ontheffing kan overgaan als aan de
vereisten van artikel 3.8 Wnb wordt voldaan. Met andere woorden; eerst moet vast
komen te staan dat geen andere bevredigende oplossing aanwezig is en er sprake
is van een concrete dreiging van ernstige
schade. Pas dan kan tot ontheffing worden
overgegaan.
Het door eiseressen overgelegde rapport
Pluimvee beschermen tegen predatie van augustus 2014 van Bureau Muldernatuurlijk,
vermeldt dat een afrastering geheel voswerend is als deze voldoet aan een aantal
in het rapport genoemde eisen. Deze eisen
staan ook genoemd in de uitgave Weren
van roofvogels uit de kippenuitloop uit 2011
van het Louis Bolk Instituut. Deze uitgave
vermeldt ook dat pluimveehouders hun
kippen tegen vossen kunnen beschermen
middels een omheining met schrikdraad
en door te voorkomen dat kippen ’s nachts
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buiten blijven. Daarnaast staat in de brief
van de staatssecretaris van LNV dat de
dienst Groene Ruimten van het Brussels
Instituut voor Milieubeheer proefondervindelijk heeft vastgesteld dat omheiningen
vrij gemakkelijk 100% voswerend zijn te
maken, door die aan genoemde eisen te
laten voldoen.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft
verweerder onvoldoende onderbouwd
weersproken dat een afrastering voswerend
is als deze voldoet aan de in het rapport
van Bureau Mulder-natuurlijk genoemde
eisen, zodat de rechtbank uitgaat van die
eisen. De rechtbank volgt verweerder ook
niet in zijn standpunt dat de afrastering in
combinatie met ’s nachts ophokken geen
bevredigende oplossing biedt omdat er
geen 100% garantie is dat de vos niet toch
door de afrastering heen breekt of tijdens
het ophokken het nachthok mee insluipt.
In dit verband is van belang dat verweerder
onvoldoende heeft onderbouwd dat in
dat geval sprake is van ernstige schade, nu
onduidelijk is of het regelmatig voorkomt
dat een vos het nachthok mee insluipt of
dat dit slechts incidenteel gebeurt. Zonder
een nadere onderbouwing kan de rechtbank niet vaststellen dat dan nog sprake
is van dreigende ernstige schade bij de
Freilandkippenbedrijven waarvoor ontheffing is verleend. De rechtbank is dan ook
van oordeel dat een deugdelijke afrastering plus de verplichting tot ophokken in
nachthokken een andere bevredigende
oplossing kan zijn, tenzij de kosten daarvan
disproportioneel zijn.
Verweerder heeft geen stukken overgelegd
ter onderbouwing van zijn standpunt dat
het plaatsen van een voswerende afrastering disproportioneel kostbaar is. De kosten
voor het plaatsen van een afrastering zijn
wel onderbouwd door derde-partij. Derdepartij heeft twee offertes van de kosten
voor afrastering overgelegd van Arfman
Faunatechniek Hekwerken en Heras hekwerk. Eiseressen hebben de in de offertes
genoemde kosten weersproken. Volgens
hen kan de afrastering voor een veel
lagere prijs worden gerealiseerd. Uit het
enkel overleggen van deze offertes zonder
andere bedrijfsgegevens (zoals omzet en
winst) van elk Freilandkippenbedrijf waar
nog geen afdoende afrastering aanwezig is,
valt niet af te leiden in hoeverre de kosten
voor de Freilandkippenbedrijven disproportioneel zijn, zoals verweerder stelt. Daarvoor acht de rechtbank ook van belang hoe

de kosten van de afrastering zich verhouden tot de schade die door de vos zouden
worden aangericht.
Volgens verweerder is er sprake van
ernstige schade van € 10.000 per bedrijf
per jaar. De rechtbank overweegt dat
daartoe een toereikende onderbouwing
ontbreekt. Tijdens de zitting is gebleken dat
er behalve de vos ook andere roofdieren
zijn die kippen doden of doen verdwijnen,
en dat agrariërs vaak pas merken dat er kippen zijn verdwenen als de kippen worden
geteld na afloop van de opzet. Hieruit leidt
de rechtbank af dat de agrariërs, nu zij pas
bij de telling achter de verdwijning komen,
niet hebben kunnen constateren dat de
verdwijning is veroorzaakt door de vos.
Hierdoor kan de rechtbank niet voldoende
vaststellen dat de in het overzicht genoemde schade ook daadwerkelijk door de vos is
veroorzaakt. Daarnaast is in de stukken niet
nader onderbouwd welke ziektes door de
vos dreigen te worden overgebracht en of
er in het verleden daadwerkelijk ziektes zijn
overgebracht door de vos.
Bovendien wordt in de brief van 6 oktober
2015 schade vermeld bij twee kippenbedrijven over het hele jaar 2015, waarbij die
schade is berekend door de schade die in
het eerste halve jaar van 2015 is geconstateerd te vermenigvuldigen met een factor
twee.
De rechtbank stelt vast dat de berekening
over het hele jaar 2015 daarom slechts
is gebaseerd op een berekening van het
eerste half jaar en niet tevens op de in (het
tweede halve jaar van) 2015 opgelopen
daadwerkelijke schade. Naar het oordeel
van de rechtbank is deze onderbouwing
onvoldoende om te dienen als indicatie
voor in de toekomst door de Freilandkippenbedrijven te lijden schade als er geen
ontheffing wordt verleend. Ook kan de
rechtbank, zonder nadere toelichting en
onderbouwing, niet vaststellen dat de in
het overzicht Freilandkippenbedrijven
genoemde schade ook daadwerkelijk door
de vos en niet door andere roofdieren
is veroorzaakt en in de toekomst dreigt
te worden veroorzaakt. Bovendien heeft
verweerder de schadecijfers tot slot niet
afgezet tegen de winst en omzet van de
Freilandkippenbedrijven. Hieruit volgt dat
uit de overgelegde gegevens niet of onvoldoende is af te leiden dat sprake is van door
die bedrijven te lijden ernstige schade of
een concrete dreiging daarvan.
Gelet op het voorgaande is de rechtbank
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van oordeel dat verweerder zijn standpunt
dat een deugdelijke afrastering in combinatie met goed afgesloten nachthokken, niet
toereikend is om de schade door vossen te
voorkomen en dat de afrastering disproportioneel kostbaar is en daardoor geen
bevredigende oplossing biedt, niet met objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk heeft gemaakt. Ook heeft verweerder
naar het oordeel van de rechtbank niet met
objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk gemaakt dat sprake is van ernstige
schade die door vossen wordt veroorzaakt.
De beroepen zijn daarom gegrond.
Conclusie
Naar het oordeel van de rechtbank staat
niet vast dat geen andere bevredigende
oplossing bestaat en dat sprake is van
concrete dreiging van ernstige schade. Dit
betekent dat verweerder de ontheffing in
strijd met de voorwaarden van artikel 3.8
Wnb heeft verleend. De rechtbank verklaart
de beroepen daarom gegrond en vernietigt
de bestreden besluiten. Met toepassing
van het bepaalde in artikel 8:72 lid 3 onder
b Awb herroept de rechtbank het primaire
besluit. Verweerder dient een nieuw besluit
te nemen op de aanvraag, met inachtneming van deze uitspraak.
137. Vergoeding van 60% van de schade
door mezen toegebracht aan peren
redelijk
(ABRvS 9 mei 2018, nr. 201800199/1/A2,
ECLI:NL:RVS:2018:1488)
Regelgeving: Ffw art. 84 lid 1
Bij besluit van 24 december 2015 heeft het
bestuur van het Faunafonds aan [wederpartij] een tegemoetkoming van € 2.304, te
weten 60% van de geleden schade, toegekend
voor schade die mezen hebben toegebracht
aan peren. Hiertegen heeft het college van
gedeputeerde staten van Zeeland hoger
beroep ingesteld.
Niet in geschil is dat [wederpartij] rekening
had moeten houden met het risico van schade aan door hem geteelde peren door mezen,
omdat bekend is dat het betreffende gewas
aantrekkelijk is voor de betreffende diersoort
en het onbeschermd laten van dit gewas
daarom risicovol is. Een andere omstandigheid die van belang is, is dat de wetgever de
verantwoordelijkheid voor de bescherming
van have en goed tegen schade door dieren
primair bij de grondeigenaar heeft gelegd (zie
de totstandkomingsgeschiedenis van artikel

84 Ffw, zoals hierboven aangehaald). De beoordeling van de van belang zijnde omstandigheden dient in beginsel per geval plaats
te vinden. Het college heeft ter zitting gesteld
dat BIJ12, die de verzoeken om tegemoetkoming op basis van – voorheen – de Ffw in
opdracht van het Faunafonds behandelde
en thans de verzoeken op basis van de Wet
natuurbescherming in opdracht van de colleges behandelt, jaarlijks vijfduizend verzoeken
ontvangt. Met een dergelijke uitvoeringslast
is het begrijpelijk en ook redelijk dat, in
afwijking van genoemd uitgangspunt, wordt
overgegaan tot standaardisering van het normaal maatschappelijk risico als de regeling in
tegemoetkoming in de schade voorziet. Dat
betekent – uiteraard – wel dat de gekozen
standaard passend dient te zijn. Naar het
oordeel van de Afdeling leidt het vergoeden
van 60% van de schade die door mezen en
meesachtigen is toegebracht aan peren niet
tot een onevenredig zware last voor fruittelers. Het Faunafonds mocht de tegemoetkoming aan [wederpartij]vaststellen op 60%
van de door [wederpartij] geleden schade. De
rechtbank heeft dit niet onderkend.
Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen
uitspraak dient te worden vernietigd. Doende
hetgeen de rechtbank zou behoren te doen,
zal de Afdeling het tegen het besluit van
14 juni 2016 ingestelde beroep ongegrond
verklaren.
Samenvatting
Bij besluit van 24 december 2015 heeft het
bestuur van het Faunafonds aan [wederpartij] een tegemoetkoming van € 2.304
toegekend voor schade die mezen hebben
toegebracht aan peren.
Bij besluit van 14 juni 2016 heeft het Faunafonds het door [wederpartij] daartegen
gemaakte bezwaar gedeeltelijk nietontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond
verklaard.
Bij uitspraak van 2 augustus 2017 heeft de
rechtbank het door [wederpartij] daartegen
ingestelde beroep gegrond verklaard en
het besluit van 14 juni 2016 vernietigd voor
zover het Faunafonds daarbij het bezwaar
tegen het besluit van 24 december 2015
niet-ontvankelijk en ongegrond heeft verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft het college van
gedeputeerde staten van Zeeland hoger
beroep ingesteld.
Aan het besluit van 24 december 2015
heeft het Faunafonds het volgende ten
grondslag gelegd. De schade van [we-
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derpartij] is getaxeerd op een bedrag van
€ 3.839,40. Voor vogelschade aan zacht fruit
en pit- en steenvruchten is de tegemoetkoming bepaald op 60% van de getaxeerde
schade in 2015 en op 30% van de getaxeerde schade in 2016. Per 1 januari 2017
is vogelschade geheel uitgesloten van een
tegemoetkoming vanuit het Faunafonds.
Omdat de schade van [wederpartij] in 2015
is opgetreden, komt 60% van deze schade,
dit is € 2.304 voor tegemoetkoming in
aanmerking, aldus het Faunafonds.
Het Faunafonds heeft het door [wederpartij] tegen het besluit van 24 december
2015 gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk
verklaard voor zover [wederpartij] heeft
bedoeld bezwaar te maken tegen het in de
Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade (hierna: de Beleidsregels) neergelegde
afbouwbeleid van tegemoetkomingen in
vogelschade. Tegen de Beleidsregels staat
geen bezwaar open, aldus het Faunafonds.
Op 1 januari 2017 is het Faunafonds opgehouden te bestaan. Wettelijke procedures
en rechtsgedingen waarbij het Faunafonds
op dat moment betrokken was worden
voortgezet door de colleges van gedeputeerde staten.
Hoger beroep
Het college betoogt terecht dat de rechtbank ten onrechte een oordeel heeft gegeven over de afbouwregeling, voor zover die
ziet op de jaren 2016 en 2017. De schade
van [wederpartij] is in 2015 opgetreden en
het college stelt terecht dat de rechtbank
zich daarom had moeten beperken tot een
oordeel over de vraag of de tegemoetkoming die voor dat jaar is toegekend
redelijk is. Een exceptieve toetsing van de
afbouwregeling kon dus alleen betrekking
hebben op het deel van de regeling dat
het jaar 2015 betreft. De rechtbank heeft
derhalve ten onrechte artikel 9, aanhef en
onder g, onder II en III, van de Beleidsregels,
onverbindend geacht. Als de rechtbank
van oordeel was geweest dat dit deel van
de regeling onverbindend was, had zij
vervolgens moeten nagaan of er omstandigheden waren die het onredelijk maakten
de regeling op het geval [wederpartij] toe
te passen. De rechtbank had dus, zoals het
college terecht aanvoert, voor zover zij van
oordeel zou zijn dat het beleid in dit concrete geval onevenredig uitpakt, gelet op
artikel 4:84 Awb, moeten oordelen dat het
college niet overeenkomstig de Beleidsregels had mogen handelen.
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Het college betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat
zijn beleid niet in overeenstemming is met
artikel 84 lid 1 Ffw. Volgens het college is de
gedachte achter deze bepaling dat schade
die wordt veroorzaakt door beschermde
diersoorten die vanwege het wettelijk
systeem niet of onvoldoende door de
benadeelde kan worden voorkomen voor
vergoeding in aanmerking kan komen. Dit
betekent dat voor het toekennen van een
tegemoetkoming er een verband moet
zijn tussen de beperkingen die uit de Ffw
voortvloeien en de schade. Alleen ingeval
er als gevolg van de wettelijke beperkingen geen legale mogelijkheden zijn om de
teelt te beschermen tegen de beschermde
vogelsoort, kan een fruitteler in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Gaat het om schade die wordt toegebracht
omdat de teler ervoor kiest geen werende
middelen te gebruiken, al dan niet omdat
die middelen bedrijfseconomisch gezien
niet rendabel zijn, dan ontstaat geen vergoedingsplicht. In het voorliggende geval
bestaat een zeer effectieve methode om de
vogelschade te voorkomen, namelijk door
bomen te overnetten. Dit heeft de rechtbank niet onderkend, aldus het college.
Over het eerste element – de fruitteler
dient alles in het werk te hebben gesteld
om schade te voorkomen of te beperken –
overweegt de Afdeling als volgt. Het standpunt van het college dat [wederpartij] een
effectieve methode had kunnen toepassen
om schade aan zijn peren te voorkomen is
door [wederpartij] gemotiveerd betwist.
Volgens [wederpartij] zijn er in Nederland
twee bedrijven die hagelnetten bij de
teelt van Conference-peren gebruiken.
Deze bedrijven gebruiken naast die netten
geen vogelnetten aan de zijkant van hun
boomgaarden. [wederpartij] heeft zich op
het standpunt gesteld dat het door het college ingebrachte rapport van CLM van 2013
niet direct relevant is voor zijn bedrijf. In de
eerste plaats gaat het rapport over boomgaarden in Duitsland, waar weinig peren en
in elk geval nauwelijks Conference-peren
worden geteeld. In de tweede plaats betreffen de in het rapport beschreven positieve ervaringen met hagelnetten schade
toegebracht door lijsters en kraaiachtigen
en niet schade toegebracht door mezen en
meesachtigen. [wederpartij] heeft er verder
op gewezen dat de gevolgen van verminderde zonlichttoetreding voor de oogst
niet zijn onderzocht. [wederpartij] heeft
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deze kanttekeningen eerder naar voren
gebracht. In hoger beroep heeft het college
hier slechts tegenin gebracht dat uit de
door hem overgelegde rapporten blijkt
dat het overnetten van boomgaarden een
zeer effectieve methode is om schade te
voorkomen. Gelet op hetgeen [wederpartij]
heeft aangevoerd had het college hiermee
niet kunnen volstaan. Naar het oordeel van
de Afdeling is onvoldoende duidelijk dat de
in het besluit van het Faunafonds aangedragen maatregelen ook effectief zijn. Zij
volgt de rechtbank dan ook in haar oordeel
dat het besluit in dat opzicht onvoldoende
is gemotiveerd. Het betoog faalt daarom in
zoverre.
Over het tweede element – de schade dient
niet tot het normale bedrijfsrisico of het
normale maatschappelijke risico van de
fruitteler te worden gerekend – overweegt
de Afdeling dat uit artikel 84 Ffw volgt dat
onevenredig zware schade die [wederpartij] lijdt dient te worden vergoed. Het
is in de eerste plaats aan het college om
de omvang van het normale bedrijfsrisico
of het normale maatschappelijke risico
vast te stellen. Daarbij komt het college
beoordelingsruimte toe. Het college dient
de vaststelling van het normale bedrijfsrisico of het normale maatschappelijke risico
naar behoren te motiveren. De vraag of
schade die het gevolg is van een diersoort
als bedoeld in de artikelen 83 en 84 Ffw tot
het normale bedrijfsrisico of het normale
maatschappelijke risico behoort, moet
worden beantwoord met inachtneming van
alle van belang zijnde omstandigheden van
het geval. Daarbij is onder andere de aard,
de omvang en – anders dan de rechtbank
heeft overwogen – de voorzienbaarheid
van de schade van belang. Niet in geschil
is dat [wederpartij] rekening had moeten
houden met het risico van schade aan door
hem geteelde peren door mezen, omdat
bekend is dat het betreffende gewas aantrekkelijk is voor de betreffende diersoort
en het onbeschermd laten van dit gewas
daarom risicovol is. Een andere omstandigheid die van belang is, is dat de wetgever
de verantwoordelijkheid voor de bescherming van have en goed tegen schade door
dieren primair bij de grondeigenaar heeft
gelegd. De beoordeling van de van belang
zijnde omstandigheden dient in beginsel per geval plaats te vinden. Het college
heeft ter zitting gesteld dat BIJ12, die de
verzoeken om tegemoetkoming op basis
van – voorheen – de Ffw in opdracht van

het Faunafonds behandelde en thans de
verzoeken op basis van de Wet natuurbescherming in opdracht van de colleges
behandelt, jaarlijks vijfduizend verzoeken
ontvangt. Met een dergelijke uitvoeringslast is het begrijpelijk en ook redelijk dat,
in afwijking van genoemd uitgangspunt,
wordt overgegaan tot standaardisering van
het normaal maatschappelijk risico als de
regeling in tegemoetkoming in de schade
voorziet. Dat betekent – uiteraard – wel dat
de gekozen standaard passend dient te zijn.
Naar het oordeel van de Afdeling leidt het
vergoeden van 60% van de schade die door
mezen en meesachtigen is toegebracht aan
peren niet tot een onevenredig zware last
voor fruittelers. Dit oordeel is gebaseerd op
de hoogte van de gemiddelde schade die
fruittelers hebben geleden door toedoen
van mezen en meesachtigen aan appels en
peren en de gemiddelde omzet die fruittelers genereren. Het betoog slaagt daarom
voor het overige.
Uit het vorenstaande volgt dat het Faunafonds de tegemoetkoming aan [wederpartij] mocht vaststellen op 60% van de door
[wederpartij] geleden schade. De rechtbank
heeft dit niet onderkend.
Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.
Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het tegen het
besluit van 14 juni 2016 ingestelde beroep
ongegrond verklaren.
Zie ook de volgende uitspraken in dit verband:
ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1517 t/m
ECLI:NL:RVS:2018:1537.
138. Jachtakte terecht ingetrokken,
rechtbank bevoegd ondanks hiaat in
Awb
(Rb. Noord-Nederland 15 mei 2018, nr. UTR
17/2928, ECLI:NL:RBMNE:2018:2295)
Regelgeving: Wnb art. 5.4 lid 4 aanhef en
onder c; Awb bijlage 2 art. 1 en art. 8:5 lid 1
De jachtakte van eiser is bij het primaire
besluit ingetrokken op grond van artikel 5.4
lid 4 aanhef en onder c Wnb. Dit artikel is
gelijkluidend aan het voormalige artikel 41 lid
1 aanhef en onder c Ffw.
In artikel 1 van de in bijlage 2 Awb vastgelegde Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak is bepaald geen beroep kan worden
ingesteld tegen besluiten die zijn genomen
op grond van artikel 5.4 lid 4 Wnb, ingeval
de jachtakte is geweigerd of ingetrokken of
mede is geweigerd of ingetrokken om rede-
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nen als bedoeld in artikel 5.4 lid 4 onderdeel c.
Strikte toepassing van deze bijlage leidt ertoe
dat eiser geen beroep kan instellen bij de
bestuursrechter tegen het door hem in deze
zaak bestreden besluit en dat de bestuursrechter onbevoegd zou zijn om het beroep
van eiser inhoudelijk te beoordelen.
De rechtbank acht zich bevoegd om het
beroep inhoudelijk te beoordelen omdat in de
wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van
Wnb geen enkele aanwijzing is te vinden voor
een oogmerk tot wijziging van de rechtsbescherming. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt momenteel aan reparatie van
dit hiaat. De rechtbank vindt hierin steun voor
verweerders standpunt dat sprake is van een
omissie en stelt aldus vast dat inmiddels stappen worden ondernomen om de wijziging
van de rechtsbescherming te herstellen.
Samenvatting
Bij besluit van 11 januari 2017 heeft de
korpschef van politie (de korpschef ) de aan
eiser verleende jachtakte ingetrokken.
Bij besluit van 30 juni 2017 heeft verweerder het administratief beroep van eiser
ongegrond verklaard.
Eiser heeft tegen het bestreden besluit
beroep ingesteld.
De rechtbank staat allereerst ambtshalve
voor de vraag of zij bevoegd is kennis
te nemen van het beroep, dat ziet op de
intrekking van een jachtakte. De rechtbank
overweegt daarover het volgende. Op
grond van artikel 8:5 lid 1 Awb kan geen
beroep worden ingesteld tegen een besluit
als bedoeld in artikel 1 van de bij deze
wet behorende Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak. Tot de inwerkingtreding van de Wnb op 1 januari 2017 was
de bestuursrechter bevoegd om in eerste
aanleg te oordelen over beroepen waarbij
op grond van artikel 41 lid 1 aanhef en onder c Ffw de jachtakte van een betrokkene
werd ingetrokken. Op 1 januari 2017 is de
Wnb in werking getreden. De jachtakte van
eiser is bij het primaire besluit ingetrokken
op grond van het bepaalde in artikel 5.4 lid
4 aanhef en onder c Wnb. Artikel 5.4 lid 4
aanhef en onder c Wnb is gelijkluidend aan
artikel 41 lid 1 aanhef en onder c Ffw.
In artikel 1 van de in bijlage 2 Awb vastgelegde Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak is bepaald dat geen beroep
kan worden ingesteld tegen besluiten die
zijn genomen op grond van artikel 5.4 lid 4
Wnb, ingeval de jachtakte is geweigerd of
ingetrokken of mede is geweigerd of inge-

trokken om redenen als bedoeld in artikel
5.4 lid 4 onderdeel c. Strikte toepassing
van deze bijlage leidt ertoe dat eiser geen
beroep kan instellen bij de bestuursrechter
tegen het door hem in deze zaak bestreden
besluit en dat de bestuursrechter onbevoegd zou zijn om het beroep van eiser
inhoudelijk te beoordelen.
De rechtbank overweegt dat voordat artikel
5.4 lid 4 Wnb op de lijst werd opgenomen,
beroep bij de bestuursrechter in zaken
zoals onderhavige wel mogelijk was. In de
wetsgeschiedenis bij de totstandkoming
van Wnb is geen enkele aanwijzing te
vinden voor een oogmerk tot wijziging van
de rechtsbescherming. Het ministerie van
Justitie en Veiligheid heeft het wetsvoorstel ‘Verbeteringen in enkele wetten van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid’
(Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)
in voorbereiding. Op grond van artikel II
onder B van dit wetsvoorstel wordt de in
bijlage 2 van de Awb vastgelegde Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak gewijzigd, waarbij de zinsneden met betrekking
tot de Wnb vervallen. In de memorie van
toelichting bij dit wetsvoorstel is hierover
opgemerkt dat de hiervoor beschreven,
eerder bestaande mogelijkheid om bij
besluiten zoals hier aan de orde beroep in
te stellen bij de bestuursrechter, per abuis
is uitgesloten met de inwerkingtreding van
de Wnb (Kamerstukken II 2017/18, 34 887,
nr. 3, p. 3). De rechtbank vindt hierin steun
voor verweerders standpunt dat sprake
is van een omissie en stelt aldus vast dat
inmiddels stappen worden ondernomen
om de wijziging van de rechtsbescherming
te herstellen. De rechtbank ziet hierin voldoende grond om zich bevoegd te achten
op het beroep van eiser te beslissen.
Eiser is reeds jaren in het bezit van een
jachtakte. De jachtakte werd steeds jaarlijks
verlengd. De ingetrokken jachtakte is op
11 maart 2016 verleend en was geldig tot
en met 31 maart 2017. Eiser is bij vonnis
van 5 juli 2016 van de meervoudige economische strafkamer van deze rechtbank
veroordeeld voor het plegen van een aantal
misdrijven. Eiser is veroordeeld tot een
taakstraf, geldboete en subsidiair hechtenis.
De rechtbank stelt vast dat verweerder
beleid heeft omtrent redenen om te vrezen
dat van het wapenverlof misbruik zal worden gemaakt, dat ook door de korpschef
wordt toegepast. Dat beleid is neergelegd
in de Circulaire wapens en munitie 2016
(Cwm 2016). Volgens onderdeel B paragraaf
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1.2 Cwm 2016 vormen wapens en munitie
een potentieel ernstige bedreiging voor de
veiligheid in de samenleving indien zij in
handen komen van personen die onvoldoende betrouwbaar zijn om wapens en
munitie voorhanden te hebben. Derhalve
wordt er een restrictief beleid gevoerd
waar het de toepassing van het criterium
‘geen vrees voor misbruik’ betreft. Tegen
de achtergrond van het eerdergenoemde
maatschappelijke belang, is daarom reeds
geringe twijfel aan het verantwoord zijn
van de te maken (of gemaakte) uitzondering voldoende reden om een verlof niet te
verlenen respectievelijk in te trekken.
Tevens is in onderdeel B van de Cwm 2016,
beschreven dat ‘vrees voor misbruik’ en
‘het niet langer kunnen toevertrouwen’
twee verschillende omschrijvingen voor in
feite dezelfde situatie zijn. Hetgeen in de
Cwm 2016 wordt opgemerkt met betrekking tot de invulling van het ‘vrees voor
misbruik-criterium’ kan daarom analoog
worden toegepast indien het de intrekking
of weigering van een vergunning betreft
om reden dat het voorhanden hebben van
wapens of munitie niet (langer) kan worden
toevertrouwd.
Verweerder heeft zijn standpunt dat aan
eiser het voorhanden hebben van wapens
en munitie niet langer kan worden toevertrouwd gebaseerd op de strafrechtelijke
veroordeling van 5 juli 2016. De rechtbank
volgt verweerder in zijn standpunt dat een
strafrechtelijke veroordeling reeds voldoende grondslag biedt om te concluderen
dat aan eiser het voorhanden hebben van
wapens en munitie niet langer kan worden
toevertrouwd. Dat de strafbare feiten
waarvoor eiser is veroordeeld niets te maken zouden hebben met het voorhanden
hebben van wapens, zoals eiser stelt, doet
daar niets aan af. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de
Afdeling) heeft in haar uitspraak van 4 juni
2014, ECLI:NL:RVS:2014:2026, bepaald dat
van een aanvrager van een wapenverlof
mag worden verwacht dat hij zich stipt
houdt aan de wettelijke regels, ook indien
deze niet gerelateerd zijn aan wapenwetgeving. Gelet op het bovengenoemde
beleid is dit ook van toepassing op een
vergunninghouder. Ook de grond dat eiser
belang heeft bij behoud van zijn jachtakte
zodat hij zijn werkzaamheden voor beheer/
schadebestrijding bij agrariërs en fruittelers
kan uitvoeren, kan niet tot het door eiser
gewenste resultaat leiden. De Afdeling
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heeft in haar uitspraak van 14 oktober 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:BK0114, geoordeeld dat,
gelet op het dwingende karakter van artikel
41 lid 1 aanhef en onder c Ffw, de jachtakte
ingetrokken dient te worden ongeachte
het belang dat de houder van een jachtakte
heeft bij het behoud daarvan. De beroepsgronden slagen niet.
Gelet op het voorgaande is de rechtbank
van oordeel dat de korpschef tot de conclusie heeft kunnen komen dat er in het geval
van eiser aanwijzingen zijn dat aan hem het
voorhanden hebben van wapens en munitie niet langer kan worden toevertrouwd.
Verweerder heeft dan ook terecht de intrekking van de jachtakte in stand gelaten. Het
beroep is ongegrond.
139. Verzoek tot opheffen schorsing
vergunning die ziet op doden ganzen
met CO2 afgewezen
(ABRvS 23 mei 2018, nr. 201803550/2/A3,
ECLI:NL:RVS:2018:1665)
Regelgeving: Awb art. 8:81 en 8:87
Bij besluit van 20 maart 2017 heeft het college
van gedeputeerde staten van Utrecht aan de
Stichting Faunabeheereenheid Utrecht op
grond van de Wnb ontheffing verleend om
grauwe ganzen, verwilderde gedomesticeerde
ganzen en Canadese ganzen te vangen en te
doden met koolstofdioxide (CO2 ). Bij uitspraak
van 20 maart 2018 heeft de rechtbank dit besluit geschorst. Tegen deze uitspraak heeft het
college hoger beroep ingesteld. Het college
heeft de voorzieningenrechter verzocht een
voorlopige voorziening te treffen.
De Afdeling stelt voorop dat de verleende ontheffing een uitzondering maakt op het verbod
om ganzen met CO2 te doden en dat het doden van de ganzen op zichzelf onomkeerbaar
is. Uit aangeleverde cijfers blijkt dat het doden
met CO2 een van de drie maatregelen is die
wordt ingezet om de streefstand te bereiken
en dat de twee andere maatregelen, afschot
en nestreductie, daar een aanzienlijk grotere
bijdrage aan leveren. Naar het oordeel van
de voorzieningenrechter dient daarom meer
gewicht toe te komen aan het belang van de
Faunabescherming dan aan het belang bij
opheffing van de door de rechtbank getroffen voorlopige voorziening. Daarbij betrekt
de voorzieningenrechter nog dat de door de
rechtbank getroffen voorlopige voorziening,
gelet op het op 14 mei 2018 genomen besluit
op bezwaar, nog voor een zeer beperkte duur
geldt. Het verzoek van het college zal worden
afgewezen.
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Samenvatting
Uitspraak van de voorzieningenrechter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State op het verzoek van het
college om het opheffen van een door de
rechtbank Midden-Nederland getroffen
voorlopige voorziening (art. 8:81 en 8:87
Awb).
Bij besluit van 20 maart 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht
aan de Stichting Faunabeheereenheid
Utrecht op grond van de Wnb ontheffing
verleend om grauwe ganzen, verwilderde
gedomesticeerde ganzen en Canadese
ganzen te vangen en te doden met koolstofdioxide (CO2) in de periode van 1 mei
tot 1 augustus in de jaren 2017 tot en met
2019.
Bij besluit van 27 juni 2017 heeft het
college het door de Faunabescherming
daartegen gemaakte bezwaar ongegrond
verklaard.
Bij uitspraak van 20 maart 2018 heeft de
rechtbank het door de Faunabescherming
daartegen ingestelde beroep gegrond
verklaard, het besluit van 27 juni 2017 vernietigd, het college opgedragen om binnen
zes weken na het onherroepelijk worden
van de uitspraak een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van
deze uitspraak en het besluit van 20 maart
2017 geschorst tot zes weken nadat een
nieuw besluit op bezwaar is genomen.
Tegen deze uitspraak heeft het college
hoger beroep ingesteld. Het college heeft
de voorzieningenrechter verzocht een
voorlopige voorziening te treffen.
In het besluit van 20 maart 2017 heeft
het college vermeld dat provincies en
natuur- en landbouworganisaties hebben geconstateerd dat de schade aan
landbouwgewassen door standganzen
(jaarrond in Nederland verblijvende
ganzen) in de zomer te groot wordt en
dat het aantal standganzen daarom moet
worden verkleind.. Ondanks afschot van
koppelvormende en broedende grauwe
ganzen en legselreductie door prikken en
schudden van eieren de afgelopen jaren
en de inzet van verschillende middelen om
de populatie van overzomerende ganzen
te verkleinen, is het reduceren van de
populatie volgens het college slechts deels
gelukt. Er zijn geen alternatieve maatregelen meer mogelijk om de schade veroorzaakt door de grauwe gans, Canadese gans
en verwilderde gedomesticeerde gans te
bestrijden dan het vangen met vangkooien

en doden met koolstofdioxide (CO2), aldus
het college.
De rechtbank heeft overwogen dat in de
uitspraak van de Afdeling van 18 oktober
2017, ECLI:NL:RVS:2017:2824, ten aanzien
van een aan de Faunabeheereenheid
verleende ontheffing om van 1 maart 2015
tot 1 maart 2019 grauwe ganzen te doden
met een geweer, is geoordeeld dat uit het
Faunabeheerplan 2014-2019 onvoldoende
blijkt dat een relatie bestaat tussen de
populatie grauwe ganzen en de omvang
van de schade in de provincie Utrecht. Het
college heeft daarom in beroep een aanvullende motivering verstrekt. Volgens de
rechtbank heeft het college ook daarmee
niet deugdelijk gemotiveerd dat het doden
van ganzen een oplossing is om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen.
De rechtbank heeft het besluit van 27 juni
2017 vernietigd en ambtshalve de voorlopige voorziening getroffen dat het besluit
van 20 maart 2017 wordt geschorst tot zes
weken nadat een nieuw besluit op bezwaar
is genomen, omdat uitvoering van de
ontheffing onomkeerbare gevolgen heeft
voor de ganzen.
Het college bestrijdt in hoger beroep deze
oordelen van de rechtbank.
Deze procedure leent zich niet voor een
inhoudelijke beoordeling van het ingestelde hoger beroep. De door partijen over
en weer ingenomen standpunten vergen
een nadere bestudering, die in de bodemprocedure zal plaatsvinden. De voorzieningenrechter zal thans slechts de betrokken
belangen afwegen.
De Afdeling stelt voorop dat de verleende
ontheffing een uitzondering maakt op het
verbod om ganzen met CO2 te doden en
dat het doden van de ganzen op zichzelf
onomkeerbaar is. Uit de door het college overgelegde cijfers blijkt dat in de
jaren 2014 tot en met 2017 in de zomer
gemiddeld ongeveer 21.000 ganzen zijn
afgeschoten, in die jaren gemiddeld 12.000
eieren per jaar onklaar zijn gemaakt en in
2014, 2015 en 2017 gemiddeld 4100 ganzen per jaar met CO2 zijn gedood. Hieruit en
uit de door het college overgelegde nota
Beheerinspanningen en beheermethodes
provincie Utrecht blijkt dat het doden met
CO2 een van de drie maatregelen is die
wordt ingezet om de streefstand te bereiken en dat de twee andere maatregelen,
afschot en nestreductie, daar een aanzienlijk grotere bijdrage aan leveren. Naar
het oordeel van de voorzieningenrechter
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dient daarom meer gewicht toe te komen
aan het belang van de Faunabescherming
dan aan het belang bij opheffing van de
door de rechtbank getroffen voorlopige
voorziening. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter nog dat de door de rechtbank
getroffen voorlopige voorziening, gelet
op het op 14 mei 2018 genomen besluit
op bezwaar, nog voor een zeer beperkte
duur geldt. Het verzoek van het college zal
worden afgewezen.
140. Verbod op het vergassen van
ganzen in de provincie Zuid-Holland
(Rb. Den Haag 14 mei 2018, nr. SGR 17/8035,
ECLI:NL:RBDHA:2018:5675)
Regelgeving: Wnb art. 3.1 lid 1, 3.4 lid 1 en
3.18; Bnb art. 3.9 lid 1 aanhef en onder b;
Vrl art. 9 lid 1, Verordening uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland
De Rechtbank Den Haag verbiedt het vergassen van ganzen in de provincie Zuid-Holland.
Een daartoe strekkend besluit van het college
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
wordt vernietigd. Naar het oordeel van de
rechtbank ontbreekt deugdelijk en concludent onderzoek naar de causale relatie tussen
de ganzenpopulaties waarop het vernietigde
besluit ziet en de gestelde toename van
incidenten met het luchtvaartverkeer. Ook
ten aanzien van de gestelde causale relatie
tussen toenemende populaties standganzen
en gewasschade ontbreekt een dergelijk
onderzoek. Gelet daarop heeft verweerder de
noodzaak van het op grote schaal vergassen van de populaties van de grauwe gans,
brandgans, Canadese gans en gedomesticeerde grauwe gans in de provincie ZuidHolland niet aangetoond.
Samenvatting
Bij besluit van 20 april 2017 (het primaire
besluit) heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, verweerder,
onder het stellen van voorschriften, tot
31 juli 2020 jaarlijks voor de periode van
15 mei tot en met 31 juli in afwijking van
het bepaalde in de artikelen 3.1 lid 1 en
3.4 lid 1 Wnb een opdracht op grond van
artikel 3.18 lid 1 Wnb gegeven aan personen met schriftelijke toestemming van
de Faunabeheereenheid Zuid-Holland ter
beperking van de omvang van de populatie
van de grauwe gans, brandgans, Canadese
gans en gedomesticeerde grauwe gans in
de provincie Zuid-Holland waarbij enkel
gebruik kan worden gemaakt van de in het

besluit genoemde methoden en middelen.
Bij besluit van 13 oktober 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar
van eiseres gedeeltelijk gegrond verklaard
en de bij het primaire besluit gegeven opdracht onder een aanvullende motivering
in stand gelaten.
Eiseres heeft tegen het bestreden besluit
beroep ingesteld.
Op 10 november 2015 heeft verweerder
het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland
2015-2020 (Faunabeheerplan) goedgekeurd. Het uitgangspunt van het in het
Faunabeheerplan omschreven beheer
voor standganzen is dat overgegaan dient
te worden tot het terugbrengen van de
ganzenpopulatie tot het in het Faunabeheerplan omschreven doel is bereikt.
Eiseres betoogt dat verweerder het causale
verband tussen de omvang van de ganzenpopulaties en de omvang van schade aan
landbouwgewassen niet heeft aangetoond.
Volgens haar zijn er andere bevredigende
oplossingen om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Voorts is het
bestreden besluit in strijd met artikel 9 lid 2
aanhef en onder b Vrl tot stand gekomen,
nu de toegestane middelen, methoden en
installaties niet in afwijkende bepalingen
worden vermeld dan wel onvoldoende
specifiek en duidelijk zijn, hetgeen in strijd
is met de rechtszekerheid.
Verweerder neemt ten onrechte het
standpunt in dat achtervolgingsvaartuigen,
fuiken, netten en vergassingsinstallatie
deel uitmaken van de methode als bedoeld
in artikel 3.9 lid 1 aanhef en onder b van
het Besluit natuurbescherming (het Bnb).
Ook indien middelen deel uitmaken van
een methode, is een wettelijk voorschrift
vereist.
Het niet vermelden van een middel bij wettelijk voorschrift is in strijd met artikel 9 lid
2 aanhef en onder b Vrl. Voorts wordt het
middel [middel] niet in een door de Vogelrichtlijn voorgeschreven wettelijk voorschrift vermeld. Het middel wordt slechts in
de door het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb) verleende toelatingsbeschikking
aan [bedrijf ] genoemd, maar niet in de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
zelf.
De rechtbank komt tot de volgende beoordeling.
Verweerder heeft zich onder verwijzing
naar paragraaf 6.4 van het Faunabeheerplan op het standpunt gesteld dat de ver-
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leende opdracht noodzakelijk is in verband
met de veiligheid van het luchtverkeer als
genoemd in artikel 3.17 lid 1 aanhef en
onder a onder 2º Wnb. Vliegende ganzen
vormen een risico voor de veiligheid van
het luchtverkeer van Rotterdam The Hague
Airport. Uit tabel 6.3 volgt dat rondom het
vliegveld het aantal ganzen over de jaren
2009-2013 is toegenomen. Tot op heden is
één aanvaring geconstateerd. Wat betreft
de luchthaven Schiphol is in het Faunabeheerplan neergelegd dat met de toename
van het aantal ganzen in de omgeving van
Schiphol, ook het aantal (risicovolle) bewegingen van ganzen door het luchtruim
direct rond de luchthaven is toegenomen.
Deze toename is in alle maanden van het
jaar geconstateerd, waardoor het risico op
een aanvaring tussen gans en vliegtuig
inmiddels jaarrond op een onacceptabel
hoog niveau ligt. Uit tabel 6.4 volgt dat er
in de periode 2012-2013 zeven incidenten
met ganzen hebben plaatsgevonden. Het
uitsluitend reduceren van het aantal ganzen in de 10-kilometerzone rond Schiphol
zal tot gevolg hebben dat het gebied
weer snel zal worden bezet door ganzen
van buiten het gebied. Door ook buiten
de 10-kilometerzone in te grijpen wordt
de kolonisatie vertraagd, de groei van de
populatie beperkt, de dichtheid verlaagd
en worden vliegbewegingen van ganzen
op en rond de luchthaven voorkomen, zo is
in het Faunabeheerplan vermeld.
Ter zitting heeft verweerder desgevraagd
nader toegelicht de in geding zijnde
maatregel noodzakelijk te achten, aangezien de verschillende ganzenpopulaties de
afgelopen jaren in de omgeving van zowel
luchthaven Rotterdam The Hague Airport
als Schiphol in omvang zijn toegenomen.
Een toename van het aantal ganzen heeft
tot gevolg dat het aantal vliegbewegingen
van ganzen evenzeer toeneemt. Een toename van het aantal vliegbewegingen leidt
tot een stijging van het aantal incidenten
met vliegverkeer. Volgens verweerder is het
causale verband tussen de omvang van de
ganzenpopulaties en het aantal incidenten
daarmee aangetoond. Weliswaar is het
aantal incidenten dat in de afgelopen jaren
heeft plaatsgevonden niet zeer hoog, maar
dit neemt volgens verweerder niet weg dat
elk incident ernstige gevolgen met zich
brengt en daardoor een te groot risico oplevert. De rechtbank stelt vast dat in tabel 6.4
van het Faunabeheerplan niet is opgenomen welke ganzensoort verantwoordelijk is
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geweest voor de desbetreffende incidenten
in 2012-2013 op Schiphol. Verweerder
noch de derde-partij heeft hierover ter
zitting duidelijkheid kunnen verschaffen.
Ter zitting heeft de derde-partij desgevraagd te kennen gegeven dat met name
de toename van het aantal zomerganzen
de oorzaak is van het toenemende aantal
incidenten. Uit tabel 6.4 in het Faunabeheerplan volgt evenwel dat, behoudens
één geval op 31 juli 2013, de opgetreden
incidenten buiten de zomerperiode zijn
voorgevallen, zodat onduidelijk is op grond
waarvan deze incidenten moeten worden
toegewezen aan de standganzen. Het is
evenmin duidelijk op welke vlieghoogte de
incidenten hebben plaatsgevonden, zodat
ook om deze reden niet zonder meer kan
worden geconcludeerd dat de incidenten
zijn veroorzaakt door standganzen en niet
door bijvoorbeeld overwinterende trekganzen. Bovendien is niet ondenkbaar dat de
toename van het luchtverkeer op zich heeft
geleid tot een toename van het aantal
incidenten. Dergelijke andere mogelijke
oorzaken zijn in het bestreden besluit en in
het onderliggend onderzoek ten onrechte
niet in ogenschouw genomen. Naar het
oordeel van de rechtbank ontbreekt dan
ook een deugdelijk en concludent onderzoek waaruit de door verweerder gestelde
causale relatie blijkt tussen de specifieke
ganzenpopulaties waarvoor de opdracht is
verleend en de geconstateerde incidenten.
De rechtbank is dan ook van oordeel dat
verweerder niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat de verleende opdracht noodzakelijk is met het oog op de veiligheid van
het luchtverkeer.
Aan de verleende opdracht heeft verweerder tevens het in artikel 3.17 lid 1 aanhef en
onder a onder 3º Wnb neergelegde belang
van het voorkomen van belangrijke schade
aan gewassen ten grondslag gelegd.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft
verweerder het bestaan van een relatie tussen de omvang van de ganzenpopulaties
waarvoor de opdracht is verleend en de
omvang van de getaxeerde schade evenmin aangetoond. De enkele omstandigheid
dat zowel de omvang van de verschillende
ganzenpopulaties als de omvang van de
getaxeerde schade de afgelopen jaren is
toegenomen, betekent niet zonder meer
dat reeds op grond daarvan het bestaan
van een causaal verband mag worden
aangenomen. Zoals eiseres ter zitting nader
heeft toegelicht, kan een verklaring voor
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de toename van de getaxeerde schade
eveneens zijn gelegen in het stijgen van
de prijzen van de landbouwgewassen dan
wel het gevolg zijn van weersinvloeden.
Tevens kan de claimbereidheid van mensen
die schade hebben geleden een rol spelen.
Verweerder heeft zich op het standpunt
gesteld dat door het bezien van de getaxeerde schade gedurende een langere
periode dergelijke omstandigheden als
het ware worden uitgemiddeld waardoor
een representatief beeld ontstaat, maar
bij gebreke van een deugdelijk en concludent onderzoek acht de rechtbank een en
ander niet toereikend gemotiveerd. In dat
kader wijst de rechtbank erop dat zowel de
populatie grauwe ganzen als de populatie
brandganzen in het jaar 2013 is gestegen,
terwijl de getaxeerde schade veroorzaakt
door deze beide populaties blijkens tabel
6.1 van het Faunabeheerplan in datzelfde
jaar ten opzichte van het jaar 2012 is
afgenomen. Uit het Faunabeheerplan blijkt
daarom onvoldoende dat een relatie bestaat tussen de populaties grauwe ganzen
en brandganzen en de omvang van de
schade in de provincie, hetgeen verweerder
niet op een andere wijze toereikend heeft
gemotiveerd. Verweerder heeft dan ook
niet afdoende gemotiveerd waarom het
doden van ganzen een effectieve oplossing
is om belangrijke schade aan gewassen te
voorkomen.
De rechtbank is van oordeel dat het bestreden besluit is genomen in strijd met het in
artikel 3:2 Awb neergelegde zorgvuldigheidsvereiste en het in artikel 7:12 lid 1 Awb
neergelegde vereiste van een deugdelijke
motivering. Het beroep is dan ook gegrond.
Het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking. Verweerder zal een
nieuw besluit op bezwaar moeten nemen
met inachtneming van deze uitspraak. De
rechtbank ziet geen aanleiding voor het
toepassen van een bestuurlijke lus.
De rechtbank ziet aanleiding om op grond
van artikel 8:72 lid 5 Awb ambtshalve een
voorlopige voorziening te treffen, nu per
15 mei 2018 van de bij het primaire besluit
verleende ontheffing gebruik mag worden
gemaakt en uitvoering van de ontheffing
onomkeerbare gevolgen heeft voor de ganzen. De rechtbank zal derhalve de voorziening treffen inhoudende de schorsing van
het primaire besluit tot zes weken nadat
een nieuw besluit op bezwaar is genomen.
Zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:5671.

141. Voorzieningenrechter heft
schorsing besluit tot doden ganzen
in Zuid-Holland rond vliegvelden
Rotterdam The Hague Airport en
Luchthaven Schiphol op
(ABRvS 8 juni 2018, nrs. 201804431/2/A3 en
201804432/2/A3, ECLI:NL:RVS:2018:1915)
Regelgeving: Besluit natuurbescherming
art. 3.9
Bij besluit van 20 april 2017 heeft het college
van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
een opdracht gegeven voor het doden van
grauwe ganzen, brandganzen, Canadese
ganzen en de gedomesticeerde grauwe gans
in de provincie Zuid-Holland. Op 14 mei
2018 heeft de rechtbank dit besluit geschorst
tot zes weken nadat nieuwe besluiten op
bezwaar zijn genomen.
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden ontkend dat het
risico op een aanvaring tussen een opstijgend
of dalend vliegtuig op de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Luchthaven
Schiphol toeneemt naarmate de ganzenpopulaties in de omgeving van die luchthavens
groeien en daarmee het aantal bewegingen
van ganzen in het luchtruim toeneemt. Het is
de voorzieningenrechter niet gebleken dat het
pakket aan genomen reductiemaatregelen
geen effect heeft gehad voor de reductie van
de aantallen ganzen en valt naar voorlopig
oordeel niet in te zien dat er geen noodzaak
zou bestaan om het gehele pakket aan reductiemaatregelen, inclusief de toepassing van
CO² , in te zetten. Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter aanleiding een voorlopige
voorziening te treffen en de schorsing op
te heffen voor zover die schorsing eraan in
de weg staat dat de bij dat besluit gegeven
opdracht in 2018 binnen een straal van 20 km
rondom luchthaven Schiphol en binnen
een straal van 10 km rondom luchthaven
Rotterdam The Hague Airport kan worden
uitgevoerd ten aanzien van de grauwe gans
en de Canadese gans en met inachtneming
van de aanvullingen van dat besluit.
Samenvatting
Bij besluit van 20 april 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een opdracht gegeven aan personen
met schriftelijke toestemming van de Faunabeheereenheid om jaarlijks in de periode
van 15 mei tot en met 31 juli, eindigend op
31 juli 2020, de omvang van de populatie
van de grauwe gans, de brandgans, de
Canadese gans en de gedomesticeerde
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grauwe gans in de provincie Zuid-Holland
te beperken door gebruikmaking van de in
dit besluit vermelde methoden en middelen (hierna: de opdracht).
Bij onderscheiden besluiten van 6 en
13 oktober 2017 heeft het college de door
de Faunabescherming onderscheidenlijk
Dierenradar daartegen gemaakte bezwaren
ongegrond verklaard.
Bij onderscheiden uitspraken van 14 mei
2018 heeft de rechtbank de door de
Faunabescherming onderscheidenlijk
Dierenradar daartegen ingestelde beroepen gegrond verklaard, de besluiten van 6
en 13 oktober 2017 vernietigd, het college
opgedragen om met inachtneming van de
desbetreffende uitspraak nieuwe besluiten
op bezwaar te nemen en het besluit van
20 april 2017 geschorst tot zes weken nadat
nieuwe besluiten op bezwaar zijn genomen.
Tegen deze uitspraken hebben de Faunabeheereenheid en het college hoger beroep
ingesteld. De Faunabeheereenheid en het
college hebben ieder voor zich de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige
voorziening te treffen.
Blijkens het besluit van 20 april 2017 en de
daaraan verbonden voorschriften ziet de
opdracht op het bijeendrijven en doden
van ganzen met gebruikmaking van het
middel Duke’s Carbon Dioxide, oftewel CO2 ,
en alle middelen en installaties die noodzakelijk zijn om dat middel toe te passen. Het
college heeft zich op het standpunt gesteld
dat deze opdracht noodzakelijk is in het
belang van de veiligheid van het luchtverkeer en ter voorkoming van belangrijke
schade aan gewassen. Deze opdracht geldt
naast een bij besluit van 28 januari 2016
verleende ontheffing om de voortplanting
van diverse ganzensoorten te beperken
en om ganzen met het geweer te doden.
Omdat het op grond van die ontheffing
uitgevoerde beheer niet ertoe heeft geleid
dat de doelpopulaties van de diverse
ganzensoorten worden benaderd, is de
opdracht noodzakelijk, aldus het college in
het besluit van 20 april 2017.
Deze procedure leent zich niet voor een
inhoudelijke beoordeling van de ingestelde
hoger beroepen. De door partijen over en
weer ingenomen standpunten vergen een
nadere bestudering, die in de bodemprocedure zal plaatsvinden. De voorzieningenrechter zal thans de betrokken belangen
afwegen.
De Faunabeheereenheid en het college

hebben ter zitting toegelicht dat de opdracht uitsluitend kan worden uitgevoerd
gedurende de ruiperiode, dat de ruiperiode
van de grauwe gans rond 25 mei begint en
rond 15 juni eindigt en dat de ruiperiode
van de Canadese gans rond 20 juni begint
en rond 15 juli eindigt. De Faunabeheereenheid en het college hebben voorts
toegelicht dat zij met hun verzoeken willen
bereiken dat de opdracht in 2018 in één
gebied in de omgeving van luchthaven
Schiphol en in acht gebieden in de omgeving van luchthaven Rotterdam The Hague
Airport ten uitvoer kan worden gebracht.
Iedere keer als de opdracht wordt uitgevoerd, zullen enkele honderden ganzen uit
de populatie worden weggenomen, aldus
de Faunabeheereenheid en het college.
Partijen zijn het erover eens dat het treffen
van de gevraagde voorlopige voorziening
geen enkele nadelige invloed heeft op de
gunstige staat van instandhouding van
grauwe ganzen en Canadese ganzen.
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden ontkend
dat het risico op een aanvaring tussen een
opstijgend of dalend vliegtuig op een van
voormelde luchthavens toeneemt naarmate de ganzenpopulaties in de omgeving
van die luchthavens groeien en daarmee
het aantal bewegingen van ganzen in het
luchtruim toeneemt. Het is de voorzieningenrechter niet gebleken dat dit pakket
aan reductiemaatregelen geen effect heeft
gehad voor de reductie van de aantallen
ganzen en valt naar voorlopig oordeel
niet in te zien dat er geen noodzaak zou
bestaan om het gehele pakket aan reductiemaatregelen, inclusief de toepassing van
CO², in te zetten.
Dat, naar de Faunabescherming en Dierenradar stellen, het aantal incidenten gering
is, betekent niet dat het gevaar van een
vogelaanvaring met een opstijgend en
landend vliegtuig niet reëel aanwezig is,
met name niet nu incidenten zich naar ter
zitting is gebleken nog altijd voordoen. Onder deze omstandigheden komt naar het
oordeel van de voorzieningenrechter in dit
geval meer gewicht toe aan het belang van
de bescherming van de veiligheid van het
vliegverkeer dan aan de belangen van de
Faunabescherming en Dierenradar dat dit
middel niet wordt ingezet. Bij dit oordeel
heeft de voorzieningenrechter betrokken
dat in het verleden, als hiervoor vermeld,
incidenten met ganzen hebben plaatsgevonden. Uit door de Faunabeheereenheid
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overgelegde informatie blijkt dat bij meer
dan één van deze incidenten een grauwe of
een Canadese gans was betrokken. Voorts
heeft de voorzieningenrechter daarbij betrokken dat een aanvaring tussen een vliegtuig en ganzen fatale gevolgen kan hebben
voor de veiligheid van personen, dat de in
de opdracht vermelde middelen en methoden, naar voorlopig oordeel, middelen
en methoden zijn als bedoeld in artikel 3.9
van het Besluit natuurbescherming, en dat
het doden van ganzen met toepassing van
CO² volgens de Raad voor Dieraangelegenheden de meest aanvaardbare methode is
om de populatie van ganzen te beperken,
gevolgd door afschot.
Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter
aanleiding een voorlopige voorziening te
treffen. De door de Rechtbank Den Haag
bij uitspraken van 14 mei 2018 in zaken nrs.
17/7955 en 17/8035 getroffen voorlopige
voorzieningen, bestaande uit de schorsing
van het besluit van 20 april 2017, kenmerk
ODH-2017-00035383, worden opgeheven,
voor zover die schorsing eraan in de weg
staat dat de bij dat besluit gegeven opdracht in 2018 binnen een straal van 20 km
rondom luchthaven Schiphol en binnen
een straal van 10 km rondom luchthaven
Rotterdam The Hague Airport kan worden
uitgevoerd ten aanzien van de grauwe gans
en de Canadese gans en met inachtneming
van de aanvullingen van dat besluit.
142. Provincie Utrecht mag ganzen
vangen en doden met CO2 in belang van
de veiligheid van het luchtverkeer
(Rb. Midden-Nederland 8 juni 2018, nr. UTR
18/1982, ECLI:NL:RBMNE:2018:2577)
Regelgeving: Wnb art. 3.3 lid 1, 3.4 lid 2 en
3.17 lid 2; Vrl art. 9 lid 1 onder a
Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht hebben aan de Faunabeheereenheid
Utrecht ontheffing verleend voor het vangen
en doden van diverse soorten ganzen in een
gebied van 10-20 kilometer vanaf Schiphol.
Het vangen en doden van (een aantal van)
deze ganzensoorten is verboden op grond
van de Vogelrichtlijn. GS hebben daar toch
ontheffing voor verleend, omdat deze ganzen
in de omgeving van Schiphol het luchtverkeer
in gevaar kunnen brengen.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat
de ontheffing nodig is in het belang van de
veiligheid van het luchtverkeer. De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de
staat van instandhouding van de beschermde
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ganzensoorten en er is op dit moment geen
andere bevredigende oplossing.
Samenvatting
Bij besluit van 24 april 2018 (het bestreden
besluit) heeft het college van gedeputeerde
staten van Utrecht, verweerder, onder het
stellen van voorschriften, aan de Faunabeheereenheid een ontheffing en opdracht
verleend op grond van de Wnb om grauwe
ganzen, Canadese ganzen en verwilderde
gedomesticeerde ganzen (hierna: soepganzen) te vangen en te doden met koolstofdioxide (CO2) in de periode van 1 mei tot
1 augustus in de jaren 2018 en 2019. De
ontheffing heeft betrekking op de 20 kilometerzone rondom luchthaven Schiphol op
het grondgebied van de Provincie Utrecht.
Verweerder heeft geweigerd een ontheffing te verlenen voor het vangen en doden
van brandganzen.
Verzoeksters hebben tegen het bestreden
besluit bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige
voorziening te treffen.
Ter zitting is deze zaak gevoegd
behandeld met nr. UTR 18/2115
(ECLI:NL:RBMNE:2018:2578). Na afloop van
de zitting zijn de zaken gesplitst.
Het bestreden besluit berust op het
standpunt dat de ontheffing moet worden
verleend in het belang van de veiligheid
van het luchtverkeer. Andere maatregelen
hebben tot op heden niet geleid tot een
vermindering van de hoeveelheid ganzen
rondom Schiphol. Verweerder heeft ter
onderbouwing van het bestreden besluit
verwezen naar het door het college van
gedeputeerde staten van Noord-Holland op
13 maart 2018 gedeeltelijk goedgekeurde
Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol
2018-2024 (GBP), het Faunabeheerplan van
de Provincie Utrecht (FBP) 2014-2019 en
het FBP 2017-2019: wildsoorten en landelijk
vrijgestelde soorten.
Verzoeksters kunnen zich niet met het
bestreden besluit verenigen en voeren aan
dat verweerder zijn besluit niet had mogen
baseren op het GBP. Het GBP geldt alleen
voor het grondgebied van de Provincie
Noord-Holland. Daarnaast bevatten de data
in het GBP ten aanzien van de zogenaamde
aanvaringsincidenten. Deze data bevatten fouten en zijn niet door onafhankelijke
deskundigen gevalideerd. Voorts voeren
verzoeksters aan dat het causale verband
tussen de omvang van de ganzenpopulatie
en het aantal incidenten speculatief is. Een
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overtuigende onderbouwing van deze
gestelde relatie tussen de populatieomvang en de risico’s voor de vliegveiligheid
ontbreekt. Ten slotte voeren verzoeksters
aan dat het vangen en vergassen van grote
aantallen ganzen geen bevredigende
oplossing is, terwijl er andere wel bevredigende oplossingen mogelijk zijn.
Verweerder heeft ontheffing verleend voor
het vangen en doden van soepganzen.
Soepganzen zijn echter geen beschermde
ganzensoort als bedoeld in artikel 3.1 lid
1 Wnb gelezen in samenhang met artikel
1 Vrl. Nu het toetsingskader van de Wnb
voor ontheffingen en vrijstellingen niet van
toepassing is op deze ganzensoort leidt het
verlenen van ontheffing voor en opdracht
tot het vangen en doden van deze soort
niet tot overtreding van enige verbodsbepaling.
Naar aanleiding van een incident dat
plaatsvond op 6 juni 2010 met een Boeing
737 van Air Maroc, waarbij het vliegtuig
tijdens de start in aanvaring kwam met
overvliegende ganzen, heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (Onderzoeksraad) een onderzoek ingesteld. De conclusies van de Onderzoeksraad zijn voor een
aantal organisaties aanleiding geweest om
een convenant te sluiten. Op 16 april 2012
is het convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018 gesloten.
Het doel van het convenant is het continu
terugbrengen van het risico van botsingen
tussen vliegtuigen en vogels op en rond
de nationale luchthaven Schiphol door het
treffen van maatregelen. Hiertoe is een
integrale aanpak afgesproken, bestaande
uit vier verschillende sporen.
Het GBP richt zich op het vierde spoor in
het convenant. Realisatie van het GBP moet
ertoe leiden dat in de 0-10 kilometerzone
de dichtheid aan broedende en foeragerende ganzen sterk afneemt, waardoor het
aantal risicovolle baankruisingen afneemt.
Om dit te bereiken zijn beheermaatregelen
nodig zowel dicht bij Schiphol (de 0-10
kilometerzone) als in de omgeving (10-20
kilometerzone). In de 0-10 kilometerzone
dient ingezet te worden op beperking
van de overleving van volwassen vogels.
Daarnaast zal de stand van de ganzen in de
10-20 kilometerzone ook moeten worden
beperkt om verplaatsing van deze ganzen
naar openvallende broedplekken in de 0-10
kilometerzone te beperken. Vangacties
in de 10-20 kilometerzone zijn ook nodig
omdat hier een deel van de in de 0-10

kilometerzone broedende vogels komen
ruien. Ganzen die in de rui zijn kunnen
niet vliegen en zijn daardoor in de 10-20
kilometerzone ook makkelijker te vangen.
De voor het GBP gemaakte analyse leidt
tot de conclusie dat alleen een combinatie
van maatregelen zoals vangen en doden,
afschot en nestbehandeling zal kunnen
leiden tot een structurele afname van
het aantal ganzen in het gebied rondom
Schiphol. De doelstellingen kunnen alleen
gerealiseerd worden met een intensivering
van de inzet van maatregelen.
De voorzieningenrechter volgt verzoeksters
niet in hun betoog dat verweerder het bestreden besluit niet had mogen baseren op
het GBP omdat het GBP alleen geldt voor
het grondgebied van de Provincie NoordHolland. Het is aan verweerder om te beslissen of hij het eens is met de berekeningen
en de conclusies uit het GBP en deze wil
overnemen.
Ook volgt de voorzieningenrechter verzoeksters niet in hun betoog dat verweerder het bestreden besluit niet had mogen
baseren op het GBP omdat daarin wordt
uitgegaan van foutieve data. In het GBP is
onder meer een uitgebreide beschrijving
opgenomen van de populatieontwikkeling van de betreffende soorten ganzen,
beheermaatregelen en monitoring. Ter
onderbouwing van het GBP is gebruik
gemaakt van diverse (wetenschappelijke)
onderzoeken en literatuur. In hetgeen
door verzoeksters is aangevoerd, ziet de
voorzieningenrechter geen aanleiding te
twijfelen aan de juistheid van de conclusies
van het GBP. De voorzieningenrechter is
van oordeel dat verweerder het bestreden
besluit op de in het GBP opgenomen data
heeft mogen baseren.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat
verweerder zich op het standpunt heeft
kunnen stellen dat de mogelijkheid van
aanvaringen van ganzen met vliegtuigen
bij Schiphol een veiligheidsrisico oplevert
en dat beperking van het aantal ganzen
in het belang van de veiligheid van het
luchtverkeer is. De in het rapport van de
Onderzoeksraad genoemde consensus over
een aanpak voor het risico van vogelaanvaringen is gezien het GBP kennelijk ook nog
steeds actueel. Dat de kans op een aanvaring tussen een vogel en een vliegtuig klein
is, maakt bovendien niet dat niet van een
reëel veiligheidsrisico kan worden gesproken, nu de gevolgen van een dergelijke
aanvaring zeer aanzienlijk kunnen zijn.
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De voorzieningenrechter is van oordeel dat
genoegzaam blijkt dat, ondanks de maatregelen die zijn ingezet in de sporen 1 tot
en met 3, de populatie ganzen binnen een
straal van 20 kilometer rondom Schiphol
niet (voldoende) afneemt om het risico
op aanvaringen reëel te verminderen. De
voorzieningenrechter volgt de conclusie uit
het GBP dat intensivering van de maatregelen nodig is om de doelstellingen te kunnen realiseren. De realisatie van de reeds
ingezette maatregelen in de sporen 1 tot en
met 3 is een langdurig en kostbaar proces.
Verweerder heeft zich gelet op het GBP
in redelijkheid op het standpunt mogen
stellen dat populatiereductie in de vorm
van het vangen en doden van ganzen op
dit moment een noodzakelijk en effectieve
maatregel is en dat er nu geen sprake is van
een andere bevredigende oplossing. Er is
geen aanleiding aan te nemen dat de maatregel niet zal leiden tot een reductie van de
omvang van de populatie in de nabijheid
van Schiphol. Uit het GBP blijkt immers dat
in de jaren waarin uitvoering is gegeven
aan een ontheffing voor het vangen en
doden van ganzen het aantal ganzen in
de 0-10 kilometerzone, waar het risico op
aanvaringen het grootst is, is afgenomen.

Verweerder heeft ontheffing verleend voor
het vangen en doden van de grauwe gans.
Verweerder heeft hieraan ten grondslag
gelegd dat uit het GBP volgt dat in de 10-20
kilometerzone vangacties nodig zijn omdat
is gebleken dat een deel van de in de 0-10
kilometerzone broedende grauwe ganzen
daar komt ruien waarna ze veelal terugkeren naar het broedgebied. Gelet hierop
heeft verweerder mogen aannemen dat het
vangen en doden van grauwe ganzen die in
de 10-20 kilometerzone rondom Schiphol
hun ruiperiode doormaken ook een bijdrage kan leveren aan de vermindering van
de ganzenpopulatie in de directe nabijheid
van Schiphol.
Bij het verlenen van een ontheffing op
grond van de artikelen 3.3 en 3.17 Wnb
mag ten slotte geen sprake zijn van een
verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort. Verweerder
heeft gesteld dat geen verslechtering van
de gunstige staat van instandhouding zal
optreden. De voorzieningenrechter ziet
geen aanleiding verweerder hierin niet te
volgen. Verzoeksters hebben dit standpunt
van verweerder ook niet betwist.
Ten aanzien van Canadese ganzen overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Uit het FBP 2017-2021: wilde soorten en
landelijke vrijgestelde soorten blijkt dat
voor de Canadese gans per 1 januari 2017
sprake is van een landelijke vrijstelling
van de verboden als bedoeld in artikel 3.1
Wnb. In het kader van het Projectteam
Ganzenbeheer Utrecht is afgesproken om
te streven naar een zo laag mogelijke stand
van de Canadese gans, met uitzondering
van het stedelijk gebied. Het Utrechtse
grondgebied in de 20 kilometerzone vanaf
Schiphol is geen stedelijk gebied. Verweerder heeft hierin dat ook geen aanleiding
hoeven zien om de verzochte ontheffing te
weigeren.
Verweerder heeft bovendien gesteld dat
ook ten aanzien Canadese ganzen geen
verslechtering van de gunstige staat van instandhouding zal optreden. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding verweerder
hierin niet te volgen. Verzoeksters hebben
dit standpunt van verweerder ook niet
betwist.
Op grond van het voorgaande komt de
voorzieningenrechter tot de slotsom dat
er geen aanleiding bestaat de ontheffing
te schorsen. Het verzoek om voorlopige
voorziening wordt afgewezen.
Zie ook ECLI:NL:RBMNE:2018:2578.

en eieren van ganzen, krakeenden en wilde
eenden geraapt.
Aan verdachte wordt voor gepleegde misdrijven een gevangenisstraf opgelegd van
veertien weken met aftrek van het voorarrest,
waarvan twaalf weken voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar. Daarnaast wordt
hem voor de misdrijven een taakstraf van 240
uur en een geldboete van € 6.000 opgelegd.
Als straf voor de begane overtredingen wordt
volstaan met een schuldigverklaring zonder
oplegging van een straf of maatregel.

ken en dat bekend is dat hij desondanks
bijna dagelijks naar de Veluwe rijdt om te
jagen. Uit een GBA-bevraging is de naam
van verdachte naar voren gekomen en uit
verder onderzoek blijkt dat zijn jachtakte
inderdaad is ingetrokken en dat hij bekend
staat onder de roepnaam ‘[naam 1]’. Hierop
is het onderzoek 09Bosduif gestart, waarbij
uiteindelijk verschillende verdachten in
beeld zijn gekomen. De meeste verdachten
wordt – kort samengevat – verweten dat zij
in wisselende samenstelling met vuurwapens hebben geschoten op beschermde
diersoorten en/of dat zij deze dieren hebben gevangen. De meesten van hen hebben dit gedaan zonder dat zij in het bezit
waren van een jachtakte. Daarnaast wordt
een aantal van hen verweten dat zij wapens
en/of munitie voorhanden hebben gehad.
Tot slot zouden een aantal verdachten een
criminele organisatie hebben gevormd met
als gezamenlijk doel het gestroopte wild
te gebruiken voor de jaarlijkse wildbarbecue, die in 2015 voor de zesde keer zou
plaatsvinden.

Handel en bezit
JURISPRUDENTIE

143. Gevangenisstraf, taakstraf van 240
uur en geldboete van € 6.000 voor het
stropen van flink aantal diersoorten
(Rb. Amsterdam 17 mei 2018,
nr. 13/994042-16 (Promis),
ECLI:NL:RBAMS:2018:3383)
Regelgeving: Sr art. 14a, 14b, 14c, 22c, 22d,
23, 24c, 36b, 36c, 47, 57, 62 en 91; Wwm
art. 13, 26, 31 en 55; Ffw art. 9, 13, 16 en 72;
Besluit beheer en schadebestrijding dieren
art. 7 lid 5 en 6; WD art 2.1, 8.11 en 8.12;
WED art. 1a, 2 en 6
Strafzaak betreffende het stropen van een
flink aantal diersoorten. Verdachte heeft met
anderen in vier maanden tijd, namelijk van
maart tot en met juni 2015, met regelmaat
gestroopt, waarbij een fikse hoeveelheid dieren werd gedood, aangeschoten of gevangen.
Het gaat om 107 ganzen, 10 meerkoeten,
9 zwanen, 4 zwijnen(biggen), 2 kraaien, 2 katten, 1 vos, 1 hond en 1 roofvogel. Hij heeft ook
gestroopte konijnen en duiven verhandeld

Samenvatting
Op 21 november 2013 heeft de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een anonieme brief ontvangen
waarin stond vermeld dat een zekere
‘[naam 1]’ op een wildbarbecue heeft
verteld dat hij zijn jachtakte was kwijtgeraakt en dat hij sindsdien met een vriend
stroopt. Op 29 september 2014 is een
anonieme melding binnengekomen via
het meldpunt Meld Misdaad Anoniem dat
de jachtakte van [verdachte] is ingetrok-
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Verdachte heeft met anderen in vier maanden tijd, namelijk van maart tot en met juni
2015, met regelmaat gestroopt, waarbij
een fikse hoeveelheid dieren werd gedood,
aangeschoten of gevangen. Het gaat om
107 ganzen, 10 meerkoeten, 9 zwanen,
4 zwijnen(biggen), 2 kraaien, 2 katten,
1 vos, 1 hond en 1 roofvogel. Hij heeft ook
gestroopte konijnen en duiven verhandeld
en eieren van ganzen, krakeenden en wilde
eenden geraapt.
Verdachte heeft door zo te handelen weinig
respect voor de natuur getoond, en geen
blijk gegeven van verantwoordelijkheidsbesef voor het belang van de samenleving
bij een zekere stand van beschermde
inheemse diersoorten. Sterker nog, hij
vond bepaalde dieren zelf overlast geven
of ongewenst en schoot ze, hoewel hij
al langere tijd geen jachtakte meer had,
eigenhandig af. Om te kunnen stropen
zorgde verdachte er ook steeds voor dat hij
jachtwapens en munitie voorhanden had.
Een aantal keer heeft hij ook een geluiddemper voorhanden gehad en met een
wapen met een geluiddemper geschoten.
Verdachte heeft zich niet alleen beperkt tot
het voorhanden hebben van wapens om
te stropen, maar hij heeft ook jachtwapens
en munitie overgedragen aan anderen.
Tot slot lag er nog een stroomstootwapen
en een airsoft-pistool in zijn woning. Het
zonder vergunning voorhanden hebben
van wapens kan een onaanvaardbaar risico
voor de veiligheid van personen met zich
brengen en een gevoel van onveiligheid in
de maatschappij veroorzaken. Die gevaarzetting geldt buiten het stedelijk gebied
net zo goed als daarbinnen.
Op zichzelf rechtvaardigen alleen al deze
wapenfeiten een hoge onvoorwaardelijke
gevangenisstraf. De rechtbank verwijst in
dit verband naar de oriëntatiepunten van
het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht,
die voor het bezit van een geweer van categorie III een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden tot uitgangspunt
nemen. De rechtbank weegt in deze zaak
echter uitdrukkelijk mee dat steeds sprake
was jachtwapens die ook voor de jacht werden gebruikt binnen een kring van vrienden en bekenden. Voor sommigen binnen
deze kring, in het bezit van een jachtakte,
was het gebruik van dit soort wapens ook
niet verboden. Weliswaar is het wettelijke
strafmaximum voor het verboden bezit van
dit soort wapens en dat van bijvoorbeeld
automatische vuurwapens hetzelfde, en
198

gaat er van elk ongecontroleerd bezit van
een vuurwapen een zeker risico uit, maar
het is een feit van algemene bekendheid
dat gewapende misdrijven meestal niet
met jachtgeweren worden gepleegd. Uit
het dossier blijkt ook niet dat verdachte of
de mensen met wie hij vuurwapens deelde
dit soort criminele intenties hadden.
Naast deze jachtgerelateerde feiten heeft
verdachte zich schuldig gemaakt aan het
verwijderen van asbest uit de woning van
een medeverdachte zonder dat hij over een
asbestinventarisatierapport beschikte.
De rechtbank heeft gekeken naar het
strafblad van verdachte van 9 april 2018.
Op dat strafblad staat dat verdachte in 2014
een strafbeschikking van € 2.500 opgelegd
heeft gekregen voor een stroperij-feit.
Bij het opleggen van een straf wordt ook
bekeken of de zaak van een verdachte tijdig
wordt afgedaan. De redelijke termijn in
deze zaak is aangevangen op het moment
waarop verdachte in verzekering werd
gesteld. Dat was op 17 augustus 2015. Dit
betekent dat, als zich geen bijzonderheden
voor doen, de zaak in augustus 2017 afgerond had moeten zijn. Door de complexiteit
van de zaak, de grootte van het onderzoek
en de vele verdachten, die bij het onderzoek betrokken zijn, vindt de rechtbank dat
sprake is van bijzondere omstandigheden,
waardoor het gerechtvaardigd is dat de afdoening van de zaak langer heeft geduurd
dan het uitgangspunt van twee jaar. Om die
reden is geen sprake van een overschrijding
van de redelijke termijn.
Uit het oogpunt van generale preventie en
gelet op de ernst van de bewezen verklaarde feiten had een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de rede gelegen.
Gezien het tijdsverloop van de zaak, het
gegeven dat verdachte sindsdien geen
strafbare feiten meer heeft gepleegd en de
impact die de hele strafzaak op verdachte
heeft gehad, acht de rechtbank een lagere
vrijheidsbenemende straf op zijn plaats dan
door de officier van justitie is gevorderd.
Dat de kans op recidive klein wordt geacht,
wordt beaamd door de reclassering. Bovendien komt de rechtbank tot een andere
bewezenverklaring dan de officier van
justitie. Verdachte wordt onder andere van
de deelname aan een criminele organisatie
vrijgesproken.
Gelet op al deze omstandigheden ziet de
rechtbank geen noodzaak om verdachte terug te sturen naar de gevangenis. Hij heeft
reeds 14 dagen vastgezeten.

Aan verdachte wordt voor de misdrijven
een gevangenisstraf opgelegd van veertien
weken met aftrek van het voorarrest,
waarvan twaalf weken voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar. Daarnaast
wordt hem voor de misdrijven een taakstraf
van 240 uur en een geldboete van € 6.000
opgelegd. Als straf voor de overtredingen
wordt volstaan met een schuldigverklaring
zonder oplegging van een straf of maatregel.
Zie ook ECLI:NL:RBAMS:2018:3375,
ECLI:NL:RBAMS:2018:3375 en
ECLI:NL:RBAMS:2018:3373.
144. Geldboete van € 7.500 voor illegale
handel in ivoor
(Rb. Overijssel 14 juni 2018, nr. 08-994536-17
(P), ECLI:NL:RBOVE:2018:2015)
Regelgeving: Sr. art. 14a, 14b, 14c, 23, 24c,
33a en 57; WED art. 1a en 2
Strafzaak betreft de illegale handel in ivoor.
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan
het onrechtmatig bezit en het te koop aanbieden van een hoeveelheid, namelijk 36 stuks,
uit olifantenivoor vervaardigde producten.
Hiermee heeft verdachte in strijd gehandeld
met de bepalingen van de Ffw ertoe om
bepaalde (uitheemse) dierensoorten te beschermen en voor uitsterven te behoeden.
De rechtbank veroordeelt verdachte tot betaling van een geldboete van € 7.500 met een
proeftijd van 1 jaar.
Samenvatting
Strafzaak betreft de illegale handel in ivoor.
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt
aan het onrechtmatig bezit en het te koop
aanbieden van een hoeveelheid, namelijk
36 stuks, uit olifantenivoor vervaardigde
producten. Hiermee heeft verdachte in
strijd gehandeld met de bepalingen van
de Ffw ertoe om bepaalde (uitheemse)
dierensoorten te beschermen en voor uitsterven te behoeden. Met het oog daarop
zijn door de bij CITES aangesloten landen
regels gesteld met betrekking tot de handel
in delen en producten van onder meer de
olifant. Hoewel van verdachte als handelaar
in antiek had mogen worden verwacht dat
zij die regelgeving grondig zou bestuderen,
is dat niet het geval geweest. De rechtbank
rekent het verdachte aan dat zij door het te
koop aanbieden van beeldjes van olifantenivoor de illegale stroperij van olifanten in
stand heeft gehouden.
Bij haar beslissing heeft de rechtbank acht
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geslagen op het uittreksel justitiële documentatie van verdachte van 9 april 2018.
Hieruit blijkt dat verdachte niet eerder met
justitie in aanraking is geweest. Daarnaast
houdt de rechtbank rekening met het feit
dat verdachte al in zekere mate is gestraft,
dat wil zeggen in haar vermogen is aangetast, mede gelet op het gelegde beslag en
de in dat kader na te noemen op te leggen
straf. Ten slotte heeft de rechtbank, gelet op

hoe de vertegenwoordigers zich op zitting
hebben geuit, de overtuiging bekomen dat
deze zaak zodanig indruk op hen heeft gemaakt dat zij niet opnieuw ivoor zullen verkopen waarvan zij de herkomst niet weten.
Zij hebben verklaard: “deze tak van sport
te hebben verlaten” en aldus niet meer in
ivoren goederen te zullen handelen. Gelet
op die omstandigheden acht de rechtbank
de eis van de officier van justitie te fors.
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Alles afwegend is de rechtbank van oordeel
dat een geheel voorwaardelijke geldboete
van € 7.500, met een proeftijd van 1 jaar,
passend en geboden is. Met deze voorwaardelijke straf beoogt de rechtbank
verdachte te waarschuwen dat zij zich in
het vervolg moet houden aan de wet- en
regelgeving ter regulering van de handel in
dierlijke producten.
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NBRWETGEVING

34 935

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het
verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie
van internationale waarnemers

34 860

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Verzamelwet EZK en LNV 20.)

Stb. 2018, 142

33 962

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving
(Omgevingswet)

Stb. 2016, 156

34 432

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de
Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel
ter beheersing van het legaal wapenbezit

Stb. 2017, 242

34 472

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met
het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties
en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Stb. 2017, 258

34 570

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet
dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke
dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

Stb. 2017, 313
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Datum inwerkingtreding

Staatsblad

Aangenomen Eerste Kamer

 Wijziging t.o.v. het schema in de vorige aflevering van
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Behandeling Tweede Kamer

Bijgewerkt tot 11 juli 2018

Eerste Kamer

Behandeling Eerste Kamer
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Aangenomen Tweede Kamer

Wetgevingsoverzicht
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