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ACHTERGROND

JURIDISCHE CONSEQUENTIES VAN KOKKELVISSERIJARREST

Habitatrichtlijn en
waterwinning:gaatdat
samenofniet?
In2004heeft hetEuropeseHofuitspraakgedaan inhetkokkelvisserijarrest.HetHofgaf toenaan
datdenationaleoverheidslechtstoestemmingmagverlenenvooreenplanofproject,conformde
definitievandeMER-richtlijn,indienmetzekerheidkanwordenvastgestelddatgeensignificante
gevolgenzullenoptredenvoordenatuurlijke kenmerkenwaarvoorhetgebiedisaangewezenalsspecieIebeschermingszone.Opheteerstegezichtlijktdezeuitspraaknietaftewijkenvanhetreeds
bekendebeschermingsregimedatvantoepassingisopgebiedendiedoordeVogel-enHabitarrichtlijnbeschermdworden.DeuitspraakvanhetHo/leiddeechtertotonrustindewaterwereld,omdat
onduidelijk isofenwelkegevolgenditheeftvoordepraktijk vaneenwaterbedrijf KiwaenVEWIN
hebbendaaromonlangseenverkenning uitgevoerdnaarde(juridische)consequentiesvanie uitspraakvoordewaterbedrijven. HieruitblijktdatvastleggingvandewaterwinningalsJunctievan
grootopenbaarbelangalseenbelangrijk vangnetkangaanjüngeren.
Natuurwetten,zoalsdeVogel-enHabitatrichtlijn,zijncomplexenspeleneensteeds
grotererolindepraktijkvanhet waterbedrijf
Hetkokkelvisserijarrest, datbetrekking heeft
opeenbestaandeactiviteitinrelatietotde
Habitatrichtlijn, iseenbelangrijkemijlpaal in
deinterpretatievanderichtlijnen. Indekokkelvisserijzaak heeft deWaddenverenigingin
hogerberoepdejaarlijksevergunningvoor
kokkelvissersaangevochten.Inditkaderzijn
prejudiciëlevragengesteldaanhetHofvan
JustitievandeEGoverdeuitlegvanartikel6,
leden2-4Habitatrichtlijn.Artikel6gaatom
detoelaatbaarheidvan activiteiten/vergunningenineenspecialebeschermingszone.
Veeldrinkwaterwinningen liggen inof
nabij eenHabitatrichtlijngebied. Artikel6
speeltdusookvoorde vergunningsituatie
vanwaterbedrijven eengroterol.Devraag
dienu speeltbinnendewaterbedrijven isof
enwatdegevolgenzijn vandeuitspraak van
hetHofvoorde bedrijfsvoering.

Habitatrichtlijn
DeHabitatrichtlijn uit 1992heeft tot
doeldeinstandhouding van natuurlijke
habitatsenwildefloraenfauna. Desoortenbescherming isinNederland geïmplementeerd indeFlora-enFaunawet.Inde
Natuurbeschermingswet wordt debeschermingvandegebiedenuitgewerkt. Natura
2000ishetnetwerk inwordingvan natuurgebiedenindeEuropeseUnie,die
beschermd wordenopgrond vanartikel6
vande Habitatrichtlijn.

Bescherming op grond van
artikel 6 HR
Inartikel6vandeHabitatrichtlijn(zie
kader)ishetbeschermingsregime vastgelegd
vanhabitattypen ensoortendieonderde
Habitatrichtlijn vallen.Lidstaten moeten
instandhoudingsmaatregelen treffen:
instandhoudingsdoelen beschrijven welke
natuurwaarden beschermd ofhersteld moetenwordenineenNatura 2000-gebied.De
instandhoudingsdoelen zijn gebaseerdop
natuurwaarden dieinEuropees verband
belangrijk zijn endiewerkelijk voorkomen
inhetgebied.Hetvaststellen vande
instandhoudingsdoelen gebeurtzowellandelijk alsopgebiedsniveau.Het instandhoudingsdoelkaneenopgavebevattenvante
ontwikkelen natuur ofkaneen handhavingsdoel(behoudvandestatus quo)omvatten.Instandhoudingsdoelen voor soorten
en/ofhabitattypen ineengebied worden
vastgelegd inaanwijzingsbesluiten (2006).
Toegestaneactiviteiten zijn afhankelijk van
het instandhoudingsdoel (instandhoudyigsdoelen bepalen reikwijdte).
Tervoorbereiding opdevaststellingvan
deaanwijzingsbesluiten heeft het Ministerie
vanLNVhetconceptNatura 2000-doelendocumentopgesteld met daarineen toelichtingopdeinstandhoudingsdoelen vootde
162Natura 2000-gebieden.Inhet document
zijn tevensdebelangrijkste temaken keuzes
weergegevenoplandelijk engebiedsniveau
(inclusiefoplossingsrichtingen) bijdevoot-

bereidingvandeaanwijzingsbesluiten. Uitwerkingopgebiedsniveau isneergelegd in
het'conceptNatura 2000-doelendocument
bijlage-document'.Zolangde instandhoudingsdoelstelling nognietvastgelegdis,
moetbijeenvergunningsaanvraag worden
getoetst aandeaanwezige natuurwaarden.
Voorbestaandevergunde activiteiten
geldtartikel6.2(voortdurende beschermingsverplichting),dieeruit bestaat maatregelen tetreffen waarmeeverslechteringof
verstoringwordt voorkomen.Artikel6.3
bevateenbeoordelingskader voor
plannen/projecten binnen (en buiten)
Habitatrichtlijngebieden die mogelijk
significante gevolgenkunnen hebbenop
deinstandhoudingsdoelen waarvooreen
richtlijngebied isaangewezen.Dezeactiviteitenmoeten voorafworden onderzocht op
hun schadelijkheid voorde instandhoudingsdoelen vaneenrichtlijngebied ('passendebeoordeling').Alsuitdepassende
beoordelingblijkt datersignificantegevolgenzijn, maggeentoestemming worden
verleend tenzij geenander alternatief
bestaat,ereendwingenderedenvangroot
openbaar belangisencompenserende maatregelen wordengetroffen (artikel«5.4).

Jurisprudentie: kokkelvisserij
Op7september 2004heeft het Europese
HofeenuitspraakgedaanoverdezaakC-12702(kokkelvisserij inhetWaddengebied).Het
Hofheeftgeootdeelddatartikel6.3(eneventueelartikel6.4}nietalleengeldtbij nieuwe
activiteiten,maarookbijactiviteitendieal
velejaren wordenuitgeoefend (zoalsdekokkelvisserij)enwaarvoorelkjaarvooreen
beperkteperiodeeenvergunningwordtverleend.Dergelijke activiteiten moetenalseen
projectofplangekenmerktwotden conform
deMER-richtlijn.Nederland magnietmeer
automatischvergunningen verlenenvoor
mechanischekokkelvisserij indeWaddenzee:
dekokkelvisserij moetbijgewijzigde omstandigheden(endatzoualkunnenzijneen
geringeveranderinginhet kokkelbestand)
jaarlijksopnieuwaaneen'passendebeoordeling'wordenonderworpen. Eenvergunning
magpaswordenverleendalsuitdepassende
beoordelingmetzekerheidblijktdatdeactiviteitgeenschadelijkegevolgenheeft vootde
instandhoudingsdoelstellingen. Ditishet
gevalwanneerwetenschappelijkgezienredelijkerwijsgeentwijfel bestaatoverdeafwezigheidvanschadelijkegevolgen.
ConclusievandeuitspraakvanhetHofis
dathettoetsingskader bij nieuweactivitei-

Artikel 6 Habitatrichtlijn
i Delidstaten treffen voordespecialebeschermingszonesdenodige
instandhoudingsmaatregelen;dezebehelzenzonodigpassende
specifiekeofvanruimtelijkeordeningsplannen deeluitmakende
beheersplannen enpassendewettelijke,bestuursrechtelijke ofop
eenovereenkomstberustendemaatregelendiebeantwoordenaan
deecologischevereistenvandetypennatuurlijke habitatsvanbijlageIendesoortenvanbijlageIIdieindiegebiedenvoorkomen;
2 Delidstatentreffen passendemaatregelenomervoortezorgendat
dekwaliteitvandenatuurlijke habitatsendehabitatsvansoorten
indespecialebeschermingszones nietverslechtertengeenstorendefactoren optredenvoordesoortenwaarvoordezoneszijnaangewezenvoorzoverdiefactoren,geletopdedoelstellingenvandeze
richtlijn,eensignificant effect zoudenkunnen hebben;
3 Voorelkplanofprojectdatnietdirectverbandhoudtmetofnodig
isvoorhetbeheervanhetgebied,maarafzonderlijk ofincombinatiemetandereplannenofprojecten significantegevolgenkanhebbenvoorzo'ngebied,wordteenpassendebeoordelinggemaaktvan
degevolgenvoorhetgebied,rekeninghoudendmetdeinstandhoudingsdoelstellingen vandatgebied.Geletopdeconclusiesvan
debeoordelingvandegevolgenvoorhetgebiedenondervoorbehoudvanhetbepaaldeinlid4,gevendebevoegdenationaleinstantiesslechtstoestemmingvoordatplanofproject nadatzijdezekerheidhebbenverkregendathetdenatuurlijke kenmerkenvanhet

ten/vergunningen bestaatuitartikel6.3 (en
entueel6.4),dealgemenebeschermingsnormvanartikel6.2speeltdangeenrol.Als
navergunningverlening echterblijktdat
ev

Waterdneblad.

betrokkengebiednietzalaantastenennadatzijinvoorkomend
gevalinspraakmogelijkheden hebbengeboden;
4 Indieneenplanofproject,ondanksnegatieveconclusiesvande
beoordelingvandegevolgenvoorhetgebied,bijontstentenisvan
alternatieveoplossingen,omdwingenderedenenvangrootopenbaarbelang,metinbegripvanredenenvansocialeofeconomische
aard,tochmoetwordengerealiseerd,neemtdelidstaatallenodige
compenserendemaatregelenomtewaarborgendatdealgehele
samenhangvanNatura 2000bewaardblijft. Delidstaatsteltde
EuropeseCommissieopdehoogtevandegenomen compenserende
maatregelen.Wanneerhetbetrokkengebiedeengebiedmeteen
prioritairtypenatuurlijke habitaten/ofeenprioritairesoortis,
kunnenalleenargumentendieverbandhoudenmetdemenselijke
gezondheid,deopenbareveiligheidofmetvoorhetmilieuwezenlijkegunstigeeffecten danwel,naadviesvandecommissie,andere
dwingenderedenenvangrootopenbaarbelangwordenaangevoerd.
Metbetrekkingtothetnemenvanpassendemaatregelen moetwordenopgemerktdatartikel2.3 vandeHabitatrichtlijn steltdathet
behalenvandeinstandhoudingsdoelen geenonvoorwaardelijke verplichtingis:ermoetookrekeningwordengehouden metdevereisten
opeconomisch,sociaalencultureelgebied,enmetregionaleenlokale
bijzonderheden.

tocheenverslechteringofverstoring
optreedt, isartikel6.2het toetsingskader.In
principewasditaltijd debedoeling.Inde
praktijk werdhieraanechtereenandere

interpretatiegegeven.Zobeschouwde het
ministerie inhetgevalvandekokkelvisscrij
hetvoortzetten vandeactiviteitalseen
bestaandeactiviteit.Artikel6.2kanniettegelijkertijd metartikel6.3 worden toegepast.

Gevolgen voor het waterbedrijf
Voornieuweactiviteitenen herbeoordelin^
bestaandeactiviteiten
Hetkokkelvisserijarrest lijkt opheteerstegezichtgeendirectegevolgen voor waterbedrijven tehebben.Welishetarresteen
signaaldathetHofvanJustitieopeen
strakkewijzedeHabitatrichtlijn interpreteert.Uitdeuitspraakvanhet Hofblijkt
datooktelkens terugkerende activiteiten
beschouwd kunnen wordenalseen nieuwe
activiteitenderhalvezijn onderworpen aan
hetregimevanartikel6.3/6.4.Nieuweactiviteiten vanwaterbedrijven dievergund moetenworden,dienen ookgetoetst teworden
aanartikel 6.3.Ditisechtereen verplichting
opgrond vandeHabitatrichtlijn dielosstaat
vanhetkokkelvisserijarrest. Indieneenactiviteitdieopgrond vanartikel6.3/6.4vergund oftijdelijk vergund wordtop termijn
leidt totverslechtering vande instandhoudingsdoelstellingen, moeten passende maatregelenwordengenomen.Eenalternatief
kanbijvoorbeeld verplaatsing vandewinningzijn.Alsvoorhetalternatiefvervolgens
een(tijdelijke] vergunningwordt verleend,
geldtartikel6.2.
HetHofheeftgeoordeeld dat indieneen
planofproject weliswaargevolgen heeft
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Aandachtspunten
• Bekijken vandevergunningsstatus vanactiviteiten
Isdevergunningreedsverleendofniet?

zijn,zijndekostenvoorde initiatiefnemer.
Ditzalmeestaldeprovinciezijn, aangezien
diedewaterwinvergunningen verstrekt.

Conclusie
• Bekijkenplanningvanactiviteiten
Welkeactiviteitenstaangeplandin/nabijeenHabitatrichtlijngebied?
• Proberenbetrokkenterakenbij(inpassingvan)instandhoudingsdoelen
Wordenreëleinstandhoudingsdoelengesteld?Watisderelevantievanwaterwinningbijhet
behalenvanhetinstandhoudingsdoel?Eind2005ishetMinisterievanLNVgestartmeteenconsultatierondevoorbetrokkenpartijen,waaronderwaterbedrijven (visieopbegrenzingvoorstellen
eninstandhoudingsdoelstellingen inhetconceptdoelendocumentengebiedendocumenten).Elk
waterbedrijfzalzelfgoedonderbouwd moetenaangevenwathetmaatschappelijk belangisvan
hetwaterbedrijftenopzichtevandeinstandhoudingsdoelen (wel/niet conflicterend);
• Proberenbetrokken terakenbij beheerplannen
Beheerplannen (voor1oktober2008)bevatten iniedergevaleenbeschrijvingvandebeoogde
resultaten(deinstandhoudingsdoelstellingen) eneenoverzichtophoofdlijnen vanbeleids-en
beheersmaatregelenomdezeresultaten tebereiken.Daarnaastwordtbeschrevenwelkeactiviteitenwelennietmogelijkzijn inenomdiegebieden.Mettertijd zalbestaandgebtuikperspecialebeschermingszoneineenbeheerplanmoetenwordengeëxpliciteerd(zieartikel19e
Natuurbeschermingswet).

voorhetgebied,maarde instandhoudingsdoelstellingendaarvan nietingevaar brengt
(c.q.dreigt tebrengen),het niet kan worden
beschouwd alseenplanofproject datsignificantegevolgen heeft voorhet betrokken
gebied.Bekekenmoet wordenofwaterwinningeenrolspeeltbijde instandhoudingsdoelstellingen bij hetgebied.Alswaterwinningdezedoelen ingevaarbrengt, isniet
zekerofactiviteiten van waterbedrijven
doorgangkunnen vinden.Alsuit depassendebeoordelingblijkrdater significante
gevolgenzijn,maggeentoestemming wordenverleendtenzij eenalternatiefontbreekt,ereendwingende reden vangroot
openbaar belangisencompenserende maatregelen wordengetroffen (artikel6.4).
Drinkwatervoorziening istotnu toenog
nietgebruikt alseenactiviteit met dwingenderedenvanopenbaar belang,maarzou
daarvanweleenvoorbeeld kunnen zijn.
Indienwaterwinning nietde instandhoudingsdoel•::n ingevaarbrengt,dan kan
waterwinning nietwordenaangemerkt als
eenactiviteitmeteensignificant effect. Dit
betekent datactiviteiten van waterbedrijven
detoetsvanartikel6dootstaan endat de
activiteiten mogen plaatsvinden.
Voorbestaandeactiviteitmetvergunningvoor
onbepaaldetijd
Bestaandgebruik kaninprincipeworden voortgezet, tenzij sprakeisvanvoortgaandeverslechtering tenopzichtevande
referentiesituatie (weergegevenindeaanwijzing bij hetgebied,afhankelijk van het
instandhoudingsdoel waarvoorhetgebiedis

aangewezen)ofverstoringvanhabitatsof
soorten.Indatgevaldienenpassende maatregelen teworden genomen.
Dewatersector beschiktdoorgaansover
langdurigeonttrekkingsvergunningen en
moetdaarbij rekeninghouden metdetoepassingvanartikel6.2(voortdurende
beschermingsverplichting in combinatie
metartikel 10EG-verdrag(gemeenschapstrouw)),maarookditgoldreedszonder het
kokkelvisserij-arrest.Alssprakeisvansignificante gevolgenvoorbeschermdesoortenof
habitats,kanditleidentoteen verplichting
totstopzetten vanhetgebruikofhetmitigerenvandegevolgenervan.Ookingevalvan
aanpassingvandevergunning moet worden
ingeschatwatheteffect isopdeinstandhoudingsdoelenvaneenandereinrichtingof
onttrekkingshoeveelheid (art.6.3/6.4).Een
alternatiefzoubijvoorbeeld kunnen zijn dat
deactiviteit nietindevoorgestelde vormkan
doorgaan,maarwelineenandere.Debewijslastligtbijdeprovincies.Een waterbedrijf
kanbij intrekken ofbijstelling vandevergunningwelberoepdoenopcompensatie.
Eenaandachtspunt ishetbeëindigenvan
eenonttrekkingalsgevolgvan intrekking/
wijziging vandevergunning.Ookdan moet
beoordelingvanheteffect opdeaanwezige
natuurwaarden plaatsvinden:nietelkeverhogingvangrondwaterstanden betekent
automatischeenverbeteringvoordeaanwezigenatuurwaarden.Alssprakeisvaneen
verslechtering,dienenpassende maatregelen
tewotdengenomen(artikel6.2).Mochtsluiting(ofeventueleverplaatsing)aandeorde

Dekokkelvisserijuitspraak heeft met
nameconsequenties voornieuweactiviteitenenherbeoordeling/uitbreiding vanvergunningen:indiennoggeenvergunningis
verleend,isartikel6.3/6.4vandeHabitatrichtlijn vantoepassing(uitgebreidetoets).
Inprincipewasditaltijd aldebedoeling.In
depraktijk echter werdhieraaneenandere
interpretatiegegeven(voortzetten vaneen
activiteit werdbeschouwd alseen bestaande
activiteit).
Voorbestaandewinningen heeft deuitspraaknietzozeereeneffect: alsreedseen
vergunning isverleend,isartikel6.2vantoepassing.Hetstaatnietdirectvastdatop
basisvandenatuurbeschermingswetten een
activiteit nietlangermagplaatsvinden.Dat
hangtafvandemogelijkesignificante effecteneninhetgevalvaneengroot openbaar
belang,vandevraagofcompensatiemogelijkis(bijvoorbeeld doormiddelvan infiltratie).Ofsprakekanzijn vanvoortzettingvan
debestemming waterwinning hangt afvan
degevolgen voordenatuur, ookalisdevergunningvooronbepaalde tijd.Alsdrinkwaterleverancier kaneenwaterbedrijf mogelijk
ookaanspraak makenopde 'dwingende
reden vangrootopenbaar belang'. Drinkwaterwinningiseenopenbaarbelang;drinkwater isimmerseeneerste levensbehoefte
(enoverstijgt bijvoorbeeld eenprivaat
belangvaneenbedrijf). Omdiereden maakt
VEWINzichmomenteel sterkvoorhet vastleggenvandedrinkwaterwinning als functievangrootopenbaar belangindenieuwe
Drinkwaterwet.
Indienblijktdateenwinning negatieve
effecten heeft opinstandhoudingsdoelen en
ereenalternatieventoetsmoetkomen,zal
drinkwaterwinning eendwingende teden
vanopenbaar belangblijven (daarzalhet
dusnietopstranden).Eenwinning kan dan
echternogsteedsonderdruk komen, indien
uirdealternatieventoets blijktdat eralternatievenzijn met minder nadeligegevolgen
opdeinstandhoudingsdoelen (het belang
blijft, maardealternatieventoets kanervoor
zorgendat winningonderdruk komt). «T
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