
Nederlandse natuurbeschermingswetgeving in 
en rondom Nederlandse Natura 2000-gebieden

Nederlandse wetgeving in en rondom aangewezen 
Natura 2000-gebieden is geregeld in Natuurbescher-
mingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet, 
ingevoerd in 1998, en diens opvolger: Wet Natuur- 
bescherming (Wnb), gevoerd in 2017. De Vogelrichtlijn 
en de habitatrichtlijn zijn daarin geïmplementeerd.

Ontwikkeling Nederlandse wetgeving

Vergunningverlening volgens het PAS
Wanneer stikstofdepositie volgens de AERIUS 
rekenmethode onder 0,05 mol stikstofdepositie per 
hectare per jaar blijft, geldt geen vergunningsplicht. 

Ligt de stikstofdepositie tussen de 0,05 en 1 mol 
stikstofdepositie per hectare per jaar, dan is alleen 
melding nodig.* 

Daarboven geldt vergunningsverplichting.

In en rondom een Natura 2000-gebied verbindt een 
lidstaat zich aan de Europese natuurdoelen. Kwa- 
liteit van leefgebied en habitattype mogen niet 
verslechteren door mogelijke economische activi- 
teiten. Voor gebieden die deel uitmaken van het 
Natura 2000-netwerk gelden strikte beschermings- 
vereisten op grond van Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Artikel 6 van de Habitatrichtlijn speelt een belangrijke 
rol, daarin staat dat voor alle plannen en projecten, 
die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor een beschermd gebied, een 'passende 
beoordeling' moet worden gemaakt. 

In 1992 wordt gestart met de opzet een 
Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden: het Natura 2000- netwerk. 
In deze gebieden worden diersoorten en 
hun natuurlijke leefomgeving, inzoverre 
deze zijn opgenomen in de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, beschermd om de 
biodiversiteit te behouden. Het netwerk 
bevat natuurgebieden in alle 27 lidstaten. 

Maakt uitbreiding veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000- 
gebieden mogelijk tot gebied bepaalde maximale ammoniakdepositie. 
Als ‘tussenoplossing’ tot voor elk individueel Natura 2000-gebied een 
beheerplan is opgesteld.

Reeds aanwezige overbelasting van stikstof leidt er toe dat het moeilijk 
is om de gewenste kwaliteit van de natuur te realiseren zoals afgespro-
ken in de Europese natuurdoelen en tegelijkertijd vergunningen voor 
nieuwe economische activiteiten met stikstofdepositie af te geven. 
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Deze richtlijnen waarborgen de biologische diversiteit 
in de Europese lidstaten door herstel- en instand-
houdingsmaatregelen voor gebieden met vogels, 
habitats en soorten die van Europees belang zijn.

Hoe de ontwikkeling van wetgeving in en 
rond de Natura 2000-gebieden in Nederland 
leidde tot het PAS, vernietiging van het PAS 
en invoering van de SAS. 

Tussen 2003 en 2019 zijn er meer dan 160 
gebieden in Nederland aangewezen. Aanwijzing 
van een Natura 2000-gebied doorloopt verschil-
lende stadia voordat het definitief is. 

Natura 2000-gebieden in Nederland

Impasse vergunningverlening door hoge stikstofdepositie

Tussen 2010 en 2015 worden gebiedsanalyses van 
de Natura 2000-gebieden uitgevoerd ter voorbereid-
ing van het PAS. 118 Natura 2000-gebieden worden 
na gebiedsanalyse opgenomen in het PAS, 42 
gebieden worden niet opgenomen in het PAS. Voor 
gebieden opgenomen in het PAS geldt dat zich 
daarin voor stikstof gevoelige habitattypen en 
leefgebieden van soorten bevinden die op grond van 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn een bijzondere 
bescherming hebben. 

Gebiedsanalyse van de Natura 2000-gebieden

Door een onnatuurlijke hoge stikstofdepositie in 
Nederland hebben veel (toekomstige) Natura 
2000-gebieden te maken met een reeds aanwezige 
overbelasting van stikstof in de natuur.

Overbelasting stikstof in Nederland

Eerste Nederlandse Natura 2000-gebieden 
definitief aangewezen. In totaal zijn er tot en met 
2019 meer dan 160 gebieden aangewezen.
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Bezwaar Afdeling advisering van de Raad van State. Schorsing uitgegeven 
vergunning door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Natura 2000-netwerk 

Europese natuurbeschermingswetgeving 
in en rondom Natura 2000-gebieden

Europese wetgeving

Toetsingskader ammoniak en Natura 2000

Als onderdeel van de crisis- en herstelwet (Chw) wordt de opdracht 
tot vaststelling van een programma aanpak stikstof opgenomen. Start 
met de voorbereiding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS): 
vaststelling aanpak met brongerichte maatregelen gebiedsspecifieke 
effectgerichte maatregelen. 

Crisis- en herstelwet

Uitspraak Raad van State
Vergunningsverlening volgens het PAS is in strijd met 
Europese natuurwetgeving
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Uitvoeringsregeling PAS vastgesteld

In werkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) 2015-2021

2018

2017

2019

2020

Invoering Wet Natuurbescherming (Wnb)

De SAS voorziet in wijzigingen van de Wet Natuurbescherming.
De Spoedwet biedt een kapstok voor regelingen over uitzonderingen 
op de vergunningplicht. Regeling Spoedaanpak stikstof bouw en 
infrastructuur vastgesteld (wijziging Rnb), Tijdelijke regeling eiwit in 
krachtvoer aangekondigd. 

* Als 95% van de depositieruimte in een bepaald Natura 
2000-gebied is benut, dan daalt de algemene grenswaarde 
voor projecten en handelingen van rechtswege van 1 mol 
stikstofdepositie per hectare per jaar, naar 0,05 mol per 
hectare per jaar. 

Voor niet uitgevoerde vergunningsvrije 
activiteiten geldt nu vergunningsplicht

Herroepelijke vergunningen en vergunnings- 
aanvragen moeten opnieuw worden gedaan

Al uitgevoerde vergunningsvrije activiteiten nu 
illegaal, maar geen actieve handhaving verwacht

Al uitgevoerde gemelde activiteiten nu illegaal, 
maar geen actieve handhaving verwacht 

Onherroepelijke vergunningen blijven intact, maar 
verzoeken om intrekking mogelijk. Honorering 
verzoek leidt tot intrekking vergunning

Gevolgen onbekend voor uitgevoerde / 
geplande economische activiteiten in 
en om Natura 2000 gebieden

SASSAS
Inwerkingtreding Spoedwet aanpak stikstof (SAS)

Tot 2015: periode voor invoering het PAS

2015-2019: het PAS

2019: Vernietiging het PAS

2020: De SAS

Ontwikkeling Natura 2000 in Nederland

Tijdlijn ontwikkeling Natura 2000-netwerk en bijbehorende wetgeving

Wet Natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, 
Flora- en Faunawet en Boswet. Uitvoeringsregeling PAS is 
opgenomen in Artikel 2 Natuurbesluit van het Wnb

Niet in overeenstemming

Niet verenigbaar

Niet in overeenstemming

03.06.2020

Voor de volgende uitgevoerde en geplande economische 
activiteiten is er op dit moment geen extra actie nodig: 
• Wanneer er sprake is van bestaand gebruik
• Wanneer de activiteiten niet meer vallen onder de 
vergunningplicht vanwege wijzigingen als gevolg van de SAS.

Verenigbaarheid met de Europese 
natuurwetgeving te beoordelen.


