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 Inwerkingtreding Wet natuurbescherming per 1 jan.: 

• (Voorwaardelijk) opzet nog onduidelijk; 

• Verbodsbepaling vogels & Bern/Bonn; 

• Aanhaakverplichting niet verplicht; 

• Aanvullingswet Natuur voor Omgevingswet. 

 Implementatie gewijzigde m.e.r.-richtlijn: 

• Koppeling project-MER & passende beoordeling. 

Wetswijzigingen 
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 Geen beroep N2000 bij 1-1,5 km afstand tussen plangebied en N2000 

(ECLI:NL:RVS:2017:353) en bij 750 m tussen woning en N2000 

(ECLI:NL:RVS:2017:1110); 

 Wel beroep soortenbescherming bij woning aangrenzend aan het 

plangebied (ECLI:NL:RVS:2016:1944), bij 20 m afstand tussen woning 

en nieuw gebouw (ECLI:NL:RVS:2017:1234) en enkele tientallen 

meters (ECLI:NL:RVS:2017:1110); 

 Geen beroep soortenbescherming bij 700 m afstand tussen woning en 

locatie flora en fauna (ECLI:NL:RVS:2017:1310) en bij 500 m afstand 

(ECLI:NL:RVS:2017:1110). 

  

 

Procedureel: relativiteit (8:69a Awb) 
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 Aanhaakverplichting is niet onlosmakelijke samenhang 

(ECLI:NL:RVS:2016:2715); 

 Als ten tijde van verlening omgevingsvergunning geen zekerheid is 

over aanhaakverplichting, dan kan worden vernietigd. Als nadien 

alsnog zeker geen aanhaakverplichting, kunnen de rechtsgevolgen in 

stand worden gelaten (ECLI:NL:2016:1879); 

 Een vvgb van GS is apart besluitonderdeel in de zin van art. 6:13 Awb 

(ECLI:NL:RVS:2016:2535). 

 

Procedureel: aanhaakverplichting 
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 Mededeling Staatssecretaris EZ 14 juli 2017 met overzicht grondslagen 

voor categorieën van ontheffingen in verband met het overgangsrecht. 

 Besluit na vernietiging van eerder besluit: Staatssecretaris blijft 

bevoegd (ECLI:NL:RVS:2017:2742): 

• Datum aanvraag leidend voor toepasselijkheid oud recht. 

 Overgangsrecht PAS: 

• Art. 5.13, lid 2 Bnb blijft van toepassing als een aanvraag wordt 

aangevuld (ECLI:NL:RVS:2016:3327): 

• Of voldaan is aan art. 5.13, lid 2 Bnb staat los van de mogelijkheid 

toepassing te geven aan art. 5.13, lid 1 (ECLI:NL:RVS:2016:3489) 

 

 

Procedureel: overgangsrecht Wnb 
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 Het behoud van cultureel erfgoed kan een dwingende reden van groot 

openbaar belang zijn (ECLI:NL:RVS:2016:2788): 

• Voor behoud van fort werd o.a. parkeerplaats aangelegd en oevers 

en sloten aangepakt. 

 Een louter recreatieve reden kan niet worden aangemerkt als 

dwingende reden van groot openbaar belang 

(ECLI:NL:RBNHO:2016:9941); 

 Verstoring boomvalk kan met nationale grond, doordat verstoring niet 

van wezenlijke invloed is (ECLI:NL:RVS:2017:1141): 

• Met inwerkingtreding Wnb is dergelijke verstoring niet langer 

ontheffingsplichtig. 

Soortenbescherming: ontheffingsgronden 
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 Verbod op verwijderen nesten:  

• uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de boomvalken niet in de 

regel ieder jaar naar hetzelfde nest terugkeren: hier is dus niet 

sprake van een jaarrond beschermd nest (ECLI:NL:RVS:2017:288); 

• afwijking van RvO-lijst ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep’ dus 

mogelijk. 

 

Soortenbescherming: jaarrond beschermde nesten 
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 Voorschriften mogen verder gaan dan noodzakelijk voor GIS 

(ECLI:NL:RVS:2017:2206):  

• bevoegdheid voorschriften geen nadere kadering; 

• geen verplichting ontheffing verlenen als GIS niet in gevaar komt; 

• beleidsvrijheid bij voorschriften: belangenafweging; 

• nut tegen nadelige gevolgen, waaronder financieel. 

 Monitoring niet voldoende onderbouwd, o.a. geen zicht op kosten 

(ECLI:NL:RVS:2017:2742): 

• Vervolg vernietiging vanwege ten onrechte weigering aanvraag 

doden/verwonden (ECLI:NL:RVS:2016:1227). 

Soortenbescherming: voorschriften bij ontheffing 
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 Geen voorwaardelijke verplichting voor maatregelen ter bescherming 

van flora en fauna (ECLI:NL:RVS:2017:2760): 

• Standaard uitvoerbaarheidstoets in kader van plan: kan ontheffing 

worden verkregen of geldt een vrijstelling? 

• Uit onderzoek blijkt dat overtredingen voorkomen kunnen worden 

door werkzaamheden buiten broedseizoen uit te voeren; 

• Raad heeft in redelijkheid kunnen stellen dat het opnemen van een 

voorwaardelijke verplichting ter bescherming flora en fauna niet 

nodig is, aangezien bij achterwege blijven van maatregelen en 

plaatsvinden van overtredingen zonder ontheffing handhavend kan 

worden opgetreden. 

Soortenbescherming: bestemmingsplan 
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 Kolencentrale Hamburg (ECLI:EU:C:2017:301): 

• Koelsysteem centrale leidt tot visverlies bij soorten waarvoor op 600 

km stroomopwaarts gelegen N2000 doelstellingen zijn gesteld; 

• Vistrap in rivier om visverlies in N2000 te mitigeren; 

• Effectbeoordeling geen zekerheid functionering vistrap; 

• Cumulatie met reeds lange tijd bestaande projecten. 

 Niet expliciet besproken: vistrap lijkt mitigatie. 

Gebiedsbescherming: HvJ jurisprudentie  
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 Verlening natuurvergunning: bredere belangenafweging 

(ECLI:NL:RVS:2016:3086):  

• Los van conclusie PB re. aantasting natuurlijke kenmerken kan een 

vergunning worden geweigerd vanwege nadelige effecten op 

N2000; 

• Als vanwege afwezigheid aantasting geen plicht tot weigering 

bestaat, kan op basis van belangenafweging nog wel worden 

geweigerd; 

• Activiteit hoeft niet noodzakelijk te zijn: afweging van belang 

activiteit tegen natuurbelangen; 

• Voorheen art. 19e Nbw, thans art. 1.10 Wnb. 

Gebiedsbescherming: vergunningverlening  
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 Voorschriften gericht op het gebruik maken natuurvergunning zijn 

toegestaan (ECLI:NL:RVS:2017:1142):  

• Binnen drie jaar van vergunning gebruik hebben gemaakt; 

• Niet in strijd met uitputtende regeling art. 43, lid 2 Nbw (thans art. 

5.3, lid 1 Wnb); 

• Geen van rechtswege vervallen vergunning, maar mogelijkheid 

intrekking (ECLI:NL:RVS:2014:1211). 

 Voorschrift met mogelijkheid tot afwijking van hetgeen vergund is, is in 

strijd met wet (ECLI:NL:RVS:2016:3086): 

• Daarbij niet van belang of de effecten verminderen. 

Gebiedsbescherming: voorschriften  
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 Via planregel verzekering dat geen aantasting natuurlijke kenmerken 

optreedt (ECLI:NL:RVS:2017:713): 

• Strijdig gebruik als veehouderij leidt tot toename van 

stikstofdepositie t.o.v. huidige situatie, tenzij toename niet leidt tot 

overschrijding van de grenswaarde PAS. 

 Voorafgaand aan vaststelling plan moet aantasting N2000 worden 

beoordeeld (ECLI:NL:RVS:2017:266): 

• Planregel om toename stikstof te voorkomen, ontslaat niet van deze 

verplichting. 

 Borging mitigerende maatregel PB (ECLI:NL:RVS:2017:1306): 

• Via planregel borging uitsluiten aantasting. 

 

Gebiedsbescherming: bestemmingsplannen 
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 Omzeting PAS naar Wnb: 

• Algemene grondslag programma in art. 1.13 Wnb; 

• Ook voor provincies; 

• Voor andere factoren dan stikstof thans geen programma nodig. 

 Uitwerking PAS in Bnb & Rnb; 

• Verandering in vrijstelling: als ergens overschrijding, dan voor alle 

gebieden vergunningplicht. 

Gebiedsbescherming: PAS-regelgeving 
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 Vragen re. vergunningplicht (ECLI:NL:RVS:2017:1259): 

• de uitzondering van de vergunningplicht;  

- Vereist Hrl toestemmingsbesluit per project? 

• de houdbaarheid van vergunningverlening onder het PAS;  

- Mag een vergunning worden verleend op basis van PB bij PAS? 

• het betrekken van maatregelen in de passende beoordeling van het 

PAS: 

- Autonome ontwikkelingen, instandhoudings- en passende 

maatregelen en beschermingsmaatregelen (zijnde mitigatie). 

Gebiedsbescherming: PAS-vragen  
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 Vragen re. beweiden en bemesten (ECLI:NL:RVS:2017:1260): 

• Kan ook sprake zijn van een project als geen sprake is van een 

fysieke ingreep?; 

• Is bemesten dat al plaatsvond voor art. 6, lid 3 Hrl een project?;  

• Voldoet de PB voor de uitzondering vergunningplicht voor beweiden 

en bemesten: 

- Rekening houdend met de aangenomen daling van de 

stikstofdepositie en monitoring. 

• Volstaat art. 2.4 Wnb als preventief middel in de zin van art. 6, lid 2 

Hrl?  

 

Gebiedsbescherming: PAS-vragen  
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 Geen schorsing, maar wel kanttekeningen: 

• Niet aannemelijk dat onomkeerbare gevolgen optreden; 

• Onder meer van belang dat tweede helft PAS beschikbaar komt per 

1 juli 2018: 

- HvJ gaat versnelt behandelen. 

 Wel situaties mogelijk met onomkeerbare gevolgen: 

• Verhoging depositieruimte 

• Externe saldering  

• Problemen uitvoering herstelmaatregelen 

Gebiedsbescherming: PAS hoe nu verder?  
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 Geen schorsing van natuurvergunning (ECLI:NL:RBNNE:2017:2582): 

• In navolging ABRvS zijn vragen geen reden tot schorsing; 

• Verder ook geen schorsing wat betreft betoog re. leefgebieden 

soorten; 

• Uit actualisatie van PAS blijkt dat leefgebied hier exact samenvalt 

met habitattypen waarop PAS van toepassing is: dus geen sprake 

van een gebrek in besluitvorming. 

 

Gebiedsbescherming: PAS uitspraken  
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 Mogelijkheid uitspraak te krijgen vooruitlopend op beantwoording 

vragen (ECLI:NL:RVS:2017:2760) 

• Depositie vanwege plan 0,01 mol N/ha/jr: dus binnen PAS plan 

uitvoerbaar; 

• Als oordeel over PAS nodig zou zijn, dan aanhouding zaak; 

• Finale geschilbeslechting: op basis van het onderzoek naar 

stikstofdepositie geconcludeerd dat ook zonder PAS de 

doelstellingen ruimschoots worden gehaald. 

 

Gebiedsbescherming: PAS uitspraken 
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