Procedure Natuurbeschermingswet
Vergunningverlening m.b.t.
Natura 2000-gebieden

Het wettelijke kader voor de aanwijzing en bescherming van
Natura 2000-gebieden is de (gewijzigde)
Natuurbeschermingswet 1998. Om schade aan de
natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn
aangewezen, te voorkomen, bepaalt deze wet dat projecten en
andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen
verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op
de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning
(artikel 19d, eerste lid). Ook plannen moeten getoetst worden
op hun gevolgen voor de Natura 2000-gebieden (artikel 19j).
Wanneer een initiatiefnemer een activiteit in of rond een
Natura 2000-gebied wil uitvoeren, neemt hij contact op met de
vergunningverlener ofwel het bevoegd gezag. Het bevoegd
gezag is in principe Gedeputeerde Staten van de provincie
waarin een gebied (grotendeels) ligt. Bij uitzondering kan de
Minister van LNV het bevoegde bestuursorgaan zijn. De
situaties waarin dat het geval is, zijn geregeld in het Besluit
vergunningen Natuurbeschermingswet 1998.
Geadviseerd wordt om eerst een oriëntatiefase met
vooroverleg te houden, waarin het bevoegd gezag samen met
de initiatiefnemer bepaalt of er een vergunningplicht bestaat
en zo ja, welke toetsing moet worden uitgevoerd: de passende
beoordeling of de verslechterings- en verstoringstoets. Indien
negatieve effecten van een project of andere handeling op een
Natura 2000-gebied niet kunnen worden uitgesloten is er
sprake van vergunningplicht.
Vergunningaanvraag via de passende beoordeling vindt plaats
als er mogelijk significante effecten optreden door het project
of andere handeling alleen of in combinatie met andere
projecten, handelingen of plannen. Een effect is significant als
de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied
dreigen te worden aangetast. Deze zijn terug te vinden in de
aanwijzingsbesluiten. Conform het voorzorgsbeginsel verleent
het bevoegd gezag alleen een vergunning als met zekerheid
blijkt dat er geen significante effecten zullen optreden. Daarbij
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. De
bewijslast voor de afwezigheid van nadelig gevolgen ligt bij de
initiatiefnemer. In uitzonderlijke gevallen kan er bij het
optreden van significante effecten toch een vergunning

worden verleend. Het gaat dan om activiteiten die wegens
dwingende redenen van groot openbaar belang zouden
moeten doorgaan en waarvoor geen alternatieven zijn.
Compenserende maatregelen zijn dan verplicht.
Vergunningaanvraag via de verslechterings- en
verstoringstoets vindt plaats als een activiteit negatieve
gevolgen kan hebben die niet significant zijn. Bij deze toets
wordt nagegaan of activiteiten een kans met zich meebrengen
op verslechtering van de natuurlijke habitats of de habitats van
soorten, dan wel dat deze een verstorend effect hebben op
soorten. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met
cumulatieve effecten. Bij de aanvraag brengt de
initiatiefnemer gedetailleerd in kaart wat de effecten (kunnen)
zijn van de activiteit op de natuurwaarde in het gebied en
welke verzachtende (mitigerende) maatregelen hij van plan is
te nemen. Het bevoegd gezag geeft een vergunning af als de
verslechtering of verstoring in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar is.
In de volgende gevallen is geen vergunning nodig:
- als de activiteit in het beheerplan is opgenomen;
- als er zeker geen negatief effect is.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het
Ministerie van LNV (www.minlnv.nl/natuurwetgeving). Hier
vindt u informatie over alle beschermde soorten, habitattypen
en gebieden, met kaarten en besluiten. Alle publicaties van
LNV zoals brochures, handreikingen en vraag&antwoord
documenten vindt u ook hier. Via de website kunt u zich ook
inschrijven voor de Natura 2000-nieuwsbrief waarmee u op de
hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Wordt ondanks dit alles
uw vraag nog steeds niet beantwoord dan kunt u ook nog
terecht bij het LNV-loket (0800-2233322), welke u verder kan
helpen om het antwoord te vinden.

