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VOORWOORD

Voorwoord
In dit deel van de serie Ruimtelijk Relevant staat de relatie tussen 

milieu en ruimte in het buitengebied centraal. Landbouw, natuur en 

diverse ‘rode functies’ strijden om de ruimte in het buitengebied. Bij 

het schrijven van dit boek hebben wij het bestemmingsplan voor het 

buitengebied voor ogen gehouden. Een beschrijving van álle thema’s 

die op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het buitengebied spelen, 

gaat het bestek van dit boek echter te buiten. Bij de afbakening hebben 

we ons laten leiden door de actuele ontwikkelingen in het recht en 

de ervaringen die wij ten aanzien van die ontwikkelingen binnen de 

praktijkgroepen Overheid en Agribusiness & Landelijk gebied van 

Hekkelman Advocaten met bestemmingsplannen voor het buitenge-

bied hebben opgedaan. 

Na een inleidend hoofdstuk over ruimtelijk relevante regels voor het 

buitengebied komen achtereenvolgens de thema’s milieueffectrap-

portage, natuurbescherming (en stikstofdepositie), spuitzones, 

geurhinder van dierenverblijven en de ‘plattelandswoning’ aan bod. 

Wij hebben de kopij afgerond op 1 maart 2013. Ontwikkelingen van 

nadien zijn dus niet meegenomen.

Nijmegen, 8 maart 2013

P.P.A. Bodden

T.J.H. Verstappen

H.J.M. Wingens
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 3 BESCHERMING NATURA 2000- GEBIEDEN EN BESTEMMINGSPLAN 

3 Bescherming Natura 2000-
gebieden en bestemmingsplan 

3.1 Systematiek en afbakening

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) worden 

zowel de nationaal beschermde natuurmonumenten, als de Natura 

2000-gebieden in Nederland78 beschermd. Al deze gebieden worden 

door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(hierna: de minister) aangewezen. Zo regelt artikel 10 Nbw dat de 

minister de beschermde natuurmonumenten wegens natuurwe-

tenschappelijke betekenis of natuurschoon aanwijst. Voorts dient 

de minister op grond van artikel 10a Nbw Natura 2000-gebieden 

aan te wijzen ter uitvoering van de verplichtingen op grond van de 

 Vogelrichtlijn (VRL) en de  Habitatrichtlijn (HRL). In het  aanwijzings-

besluit moeten de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 

2000-gebieden vastgelegd worden. Deze  instandhoudingsdoelstel-

lingen moeten in elk geval de doelstellingen bevatten die voortvloeien 

uit de VRL en de HRL.79 

Voor handelingen met een mogelijk negatief effect op natuur-

monumenten geldt op grond van artikel 16 Nbw een vergunning-

plicht. Ingevolge artikel 19d Nbw bestaat er ook een vergunningplicht 

voor projecten of andere handelingen die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 

van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een 

 signifi cant verstorend effect kunnen hebben. Voorts bestaat er bij 

de vaststelling van plannen een plicht voor het bestuursorgaan om 

rekening te houden met de gevolgen die het plan kan hebben voor 

78 Zoals zal blijken in paragraaf 3.3.2 zullen echter ook de gevolgen voor Natura 2000-gebieden in het 

buitenland beoordeeld moeten worden.

79 Artikel 10a lid 2 Nbw.
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Natura 2000-gebieden. Deze zogeheten ‘plantoets’ is opgenomen in 

artikel 19j Nbw. 

In dit hoofdstuk zullen de ins en outs van de plantoets op grond van 

artikel 19j Nbw behandeld worden. Onder meer zal worden uitgelegd 

wanneer een plantoets nodig is, voor welke plannen deze toets nodig is 

en hoe deze toets uitgevoerd moet worden. Hierbij zal onder meer het 

opnemen van maatregelen ter bescherming van Natura 2000-gebie-

den in plannen behandeld worden. Het hoofdstuk eindigt met een 

doorkijk naar de toekomst op grond van het wetsvoorstel tot wijziging 

van de Crisis- en herstelwet en andere wetten.80 Dit wetsvoorstel 

brengt onder andere een wijziging van de Nbw met zich. Voor een 

goed begrip van de plantoets zal eerst een korte uiteenzetting gegeven 

worden van de vergunningverlening voor projecten en andere han-

delingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen de kwaliteit 

van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 

2000-gebied kunnen verslechteren of een  signifi cant verstorend effect 

kunnen hebben. De vergunningverlening op grond van artikel 16 Nbw 

ten aanzien van natuurmonumenten blijft buiten beschouwing. 

Nu in dit boek het bestemmingsplan voor het buitengebied centraal 

staat, zal het bouwblok voor een veehouderij regelmatig als voorbeeld 

dienen.

3.2 Vergunning

3.2.1  Vergunningplicht

Op grond van artikel 19d Nbw is het verboden om zonder vergunning 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet 

op de instandhoudingsdoelstellingen de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied 

80 Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 2, p. 5 en Kamerstukken II 2011/12, 33 135, nr. 25, p. 5 (nota van 

wijziging).
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kunnen verslechteren of een signifi cant verstorend effect kunnen 

hebben. Voor een project dat als zodanig of in combinatie met andere 

projecten of plannen signifi cante gevolgen kan hebben voor Natura 

2000-gebieden, moet, alvorens een besluit te nemen, een  passende 

beoordeling worden gemaakt.81 Een passende beoordeling is een 

ecologisch onderzoek naar de effecten van de handeling in relatie 

tot de  instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.82 

De vergunning mag vervolgens slechts worden verleend als uit deze 

beoordeling met zekerheid blijkt dat de natuurlijke kenmerken van 

het Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast.83 Dat betekent 

dat er wetenschappelijk redelijkerwijs geen twijfel over mag bestaan 

dat er geen schadelijke gevolgen zullen optreden. In artikel 19d Nbw 

is een aantal uitzonderingen op de vergunningplicht opgenomen. Eén 

daarvan is de uitzondering voor ‘bestaand gebruik’. Deze uitzondering 

wordt in paragraaf 3.2.3 besproken. 

3.2.2   Aanhaken omgevingsvergunning

In sommige gevallen is geen Natuurbeschermingswetvergunning 

(hierna: een Nbw-vergunning) vereist, maar is een zogenaamde 

‘ verklaring van geen bedenkingen’ (een vvgb) nodig van het bestuurs-

orgaan dat bevoegd zou zijn om de Nbw-vergunning te verlenen. 

Een vvgb komt in dat geval in de plaats van de Nbw-vergunning. 

Een vvgb is noodzakelijk voor een handeling waarvoor op grond van 

artikel 19d Nbw een Nbw-vergunning nodig is én waarvoor tevens een 

omgevingsvergunning is vereist.84 Denk hierbij aan de situatie waarin 

ook een  omgevingsvergunning nodig is voor het houden van (meer 

of andere) dieren; een omgevingsvergunning dus, zoals bedoeld in 

artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo. 

81 Artikel 19f Nbw.

82 Op de inhoud van de passende beoordeling bij plannen wordt nader ingegaan in paragraaf 3.6.

83 Artikel 19g Nbw.

84 Zie artikel 47 Nbw (jo artikel 2.27 Wabo).
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Indien een vvgb nodig is, kan de omgevingsvergunning niet worden 

verleend voordat het bestuursorgaan dat bevoegd zou zijn om de Nbw-

vergunning te verlenen, een vvgb heeft afgegeven aan het bestuurs-

orgaan dat de omgevingsvergunning dient te verlenen.85 

Ingevolge artikel 47 lid 2 Nbw is geen vvgb nodig indien – vóórdat 

de benodigde omgevingsvergunning is aangevraagd – reeds een 

Nbw-vergunning is aangevraagd of is verleend. In dat geval ‘haakt’ 

de Nbw-vergunning niet ‘aan’ bij de omgevingsvergunning. De 

 omgevingsvergunning kan in dat geval verleend worden zonder een 

vvgb. De Nbw-vergunning en de omgevingsvergunning zullen in dat 

geval los van elkaar worden beoordeeld en los van elkaar (al dan niet) 

worden verleend. Uit de memorie van toelichting bij de Invoeringswet 

Wabo volgt dat de wetgever de mogelijkheid om separaat een Nbw-

vergunning aan te vragen en verleend te krijgen expliciet heeft willen 

behouden: 

‘(…) Deze verplichting tot aanhaken geldt overigens pas op het moment 

dat er een omgevingsvergunning aan de orde is. Het blijft wel mogelijk 

om ervoor te kiezen om vooraf aan de aanvraag van een omgevings-

vergunning, de aanhakende toestemming te verkrijgen (bijvoorbeeld: 

het vragen van een natuurbeschermingswetvergunning voordat er een 

bouwaanvraag wordt gedaan, omdat men eerst wil weten of erin het 

gebied gebouwd mag worden). 

(…)

De verplichting om aan te haken geldt niet indien voorafgaand aan het 

indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de betrok-

ken activiteit al een aanvraag om een Nb-wetvergunning is ingediend of 

verleend. (…)’.86

85 Zie artikel 2.27 Wabo.

86 Kamerstukken II 2008/09, 31 953, nr. 3, p. 9 en 27.
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Wanneer een vvgb kan worden verleend, hangt op grond van artikel 

47b lid 3 Nbw af van dezelfde beoordelingskaders als die die gelden 

voor de Nbw-vergunning. 

3.2.3  Bestaand gebruik 

Wanneer sprake is van  bestaand gebruik geldt er een uitzondering 

op de vergunningplicht.87 Gelet op artikel 1 onder m Nbw is er sprake 

van bestaand gebruik indien het gebruik op 31 maart 2010 bekend 

is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. 

Het feitelijk gebruik mag sindsdien niet zijn gewijzigd.88 Op grond 

van de jurisprudentie komt hierbij de eis dat het gebruik evenmin 

mag zijn gewijzigd ten opzichte van de verleende ‘toestemming’ 

voor de inrichting op het moment dat het Natura 2000-gebied als 

zodanig werd aangewezen.89 Volgens de Afdeling wordt onder 

‘toestemming’ een vergunning op grond van de  Hinderwet of de Wet 

milieubeheer dan wel een  melding (bijvoorbeeld op grond van het 

voormalige  Besluit landbouw milieubeheer) verstaan. De vergun-

ning moet zijn verleend of de melding moet zijn gedaan vóórdat het 

gebied als  Habitatrichtlijngebied (hierna: HRL-gebied) dan wel als 

Vogelrichtlijngebied (hierna: VRL-gebied) werd aangemerkt. Indien 

een Natura 2000-gebied vóór 10 juni 1994 als zodanig is aangemerkt, 

hoeft volgens de Afdeling niet verder te worden teruggegrepen dan 

naar de vergunning op 10 juni 1994 (dit is de datum waarop de 

omzettingstermijn van de HRL afl iep). Ter illustratie: bij een agrarisch 

bedrijf mogen de veestapel en de stallen noch de ammoniakdepositie 

zijn veranderd ten opzichte van de feitelijke situatie op 31 maart 2010 

en ten opzichte van de vergunde dan wel gemelde situatie op het 

moment dat het Natura 2000-gebied als zodanig werd aangemerkt.90 

87 Artikel 19d lid 3 Nbw jo artikel 1 onder m Nbw.

88 Zie onder meer ABRvS 1 december 2010, LJN BO5722. Ten tijde van deze uitspraak was 1 oktober 2005 

nog de referentiedatum voor bestaand gebruik. Sinds de wijziging van artikel 1 onder m Nbw per 31 

december 2011 is de referentiedatum 31 maart 2010 (zie Stb. 2011, 675, artikel IVA).

89 ABRvS 31 maart 2010, LJN BL9656.

90 Zie onder meer ABRvS 1 december 2010, LJN BO5725.
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Deze stringente uitleg brengt met zich dat vrijwel nimmer sprake is 

van bestaand gebruik.

3.2.4   Bestaande rechten

Artikel 19kd Nbw geeft een regeling voor bestaande ammoniak-

rechten. Kortweg regelt het artikel de vergunningverlening wanneer 

per saldo geen sprake is van een toename van ammoniakdepositie 

(ook wel  stikstofdepositie genoemd) op een Natura 2000-gebied ten 

opzichte van 7 december 2004 of later bij aanwijzing van het Natura 

2000-gebied ná 7 december 2004 (hierna: de referentiedatum). 

Op grond van artikel 19kd Nbw betrekt het bevoegd gezag bij het 

verlenen van de Nbw-vergunning niet de gevolgen die een handeling 

kan hebben door het veroorzaken van stikstofdepositie, indien de 

handeling reeds op de peildatum werd verricht en sindsdien niet of 

niet in betekenende mate is gewijzigd, en indien sindsdien per saldo 

geen toename van ammoniakdepositie is veroorzaakt.91 Hetzelfde 

geldt voor een handeling die na de referentiedatum is begonnen, of 

na de referentiedatum signifi cant is gewijzigd, waarbij is verzekerd 

dat, in samenhang met getroffen maatregelen, de ammoniakdepositie 

per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.92 Het komt erop 

neer dat wanneer per saldo geen sprake is van een toename van de 

ammoniakdepositie op een Natura 2000-gebied ten opzichte van de 

referentiedatum, de vergunning zonder  passende beoordeling kan 

worden verleend. Voor de duidelijkheid: de vergunningplicht blijft dus 

wel in stand.93 

Uit de jurisprudentie blijkt overigens dat artikel 19kd Nbw buiten 

toepassing gelaten moet worden voor  VRL-gebieden en  HRL-gebieden 

die als zodanig zijn aangewezen vóór 7 december 2004.94 Artikel 19kd 

91 Artikel 19kd lid 1 sub a Nbw.

92 Artikel 19kd lid 1 sub b Nbw. 

93 ABRvS 7 september 2011, LJN BR6898. Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet 

in werking treedt, is dit waarschijnlijk niet anders. In paragraaf 3.8.2 wordt hier nader op ingegaan.

94 ABRvS 7 september 2011, LJN 6898.
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Nbw ziet simpelweg enkel op de referentiedatum 7 december 2004 

of een latere referentiedatum. Bij VRL-gebieden en HRL-gebieden 

die als zodanig zijn aangewezen vóór 7 december 2004 moet op 

grond van artikel 19f Nbw een beoordeling gemaakt worden van de 

mogelijke signifi cante negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden. 

Indien uit deze beoordeling blijkt dat mogelijke signifi cante negatieve 

gevolgen zijn uitgesloten, hoeft ook voor deze gebieden geen  passende 

beoordeling gemaakt te worden. Mogelijke signifi cante effecten zijn 

volgens de Afdeling uitgesloten, indien er per saldo geen sprake is van 

een toename van de ammoniakdepositie op de Natura 2000-gebieden 

ten opzichte van de vergunde situatie op de datum waarop de Natura 

2000-gebieden zijn aangewezen. De Afdeling oordeelde dat als 

referentiesituatie de situatie geldt waarvoor ‘toestemming’ is verleend 

op de datum waarop de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.95 

Volgens de Afdeling is dit een  vergunning op grond van de  Hinderwet 

of de Wet milieubeheer dan wel een  melding (bijvoorbeeld op grond 

van het voormalige  Besluit landbouw milieubeheer). Een verleende 

milieuvergunning op het moment dat het Natura 2000-gebied als 

zodanig werd aangewezen, welke nadien door de Afdeling is vernie-

tigd, kan in beginsel niet gelden als ‘toestemming’. Vernietiging heeft 

terugwerkende kracht.96 Een  bouwvergunning is volgens de Afdeling 

evenmin aan te merken als ‘toestemming’.97 Ter illustratie: indien 

een VRL-gebied op 5 januari 2000 als zodanig is aangewezen en de 

ammoniakdepositie is ten opzichte van de  milieuvergunning op 5 

januari 2000 niet toegenomen, dan kan de Nbw-vergunning op grond 

van artikel 19f Nbw zonder  passende beoordeling worden verleend.98 

Materieel is de toets voor deze gebieden dus dezelfde als de toets ex 

artikel 19kd Nbw.99

95 Zie ABRvS 7 september 2011, LJN BR6898.

96 Zie ABRvS 20 februari 2013, LJN 1649.

97 Zie ABRvS 20 februari 2013, LJN 1649.

98 Zie ABRvS 21 november 2012, LJN BY3744 en ABRvS 3 oktober 2012, LJN BX8970.

99 Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in werking treedt, zal dit ook ‘wettelijk’ 

het geval zijn. Zie nader paragraaf 3.8.2.
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Belangrijk is dat indien een activiteit geen toename van de stikstofde-

positie veroorzaakt, dit niet betekent dat op voorhand alle mogelijke 

signifi cante effecten zijn uit te sluiten. Enkel de mogelijke signifi cante 

gevolgen ten gevolge van stikstofdepositie zijn uitgesloten en hoeven 

niet bij de vergunningverlening betrokken te worden. Indien er 

andere redenen dan stikstofdepositie zijn waardoor signifi cante 

effecten op een Natura 2000-gebied veroorzaakt kunnen worden, 

moeten deze wel bij de vergunningverlening betrokken (blijven) 

worden. In dat geval moet op grond van artikel 19f en 19g Nbw een 

beoordeling plaatsvinden van de mogelijke signifi cante effecten op 

een Natura 2000-gebied ten gevolge van deze andere redenen dan 

stikstofdepositie. 

Het lijkt erop dat bij projecten die géén veehouderij betreffen100 (zoals 

de aanleg en het gebruik van een weg) een onderscheid gemaakt moet 

worden in de beoordeling van de gevolgen door stikstofdepositie 

tussen een project dat reeds op de referentiedatum werd verricht en 

sindsdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd (artikel 19kd 

lid 1 sub a Nbw) en een project dat pas na de referentiedatum is begon-

nen of na de referentiedatum signifi cant is gewijzigd (artikel 19kd lid 

sub b Nbw). De Afdeling maakt dit onderscheid in de uitspraak over 

de Nbw-vergunning voor de aanleg en het gebruik van een ringweg 

die was opgenomen in het inpassingsplan ‘Parkstad Limburg’.101 

Volgens de Afdeling moet bij een ‘sub b-situatie’ (zoals in het geval 

van de ringweg) de stikstofdepositie bij voortzetting van de huidige 

situatie (zonder ringweg) vergeleken worden met de stikstofdepositie 

bij de te verwachten stikstofdepositie na aanleg en ingebruikname 

van de weg. De Afdeling wijst op het feit dat in artikel 19kd lid 1 sub b 

100 Voor veehouderijen heeft de Afdeling expliciet uitgemaakt dat gekeken moet worden naar de vergunde 

situatie op het moment van aanwijzing van het Natura 2000-gebied. Zie ABRvS 7 september 2011, LJN 

BR6898. Zie tevens ABRvS 10 oktober 2012, LJN BX9705, waarbij, ondanks een ‘sub b-situatie’ (dus: 

activiteit pas begonnen dan wel signifi cant gewijzigd na de referentiedatum), gekeken werd naar de 

vergunde situatie op het moment van aanwijzing van het Natura 2000-gebied. Volgens de Afdeling was de 

beoordeling in overeenstemming met artikel 6 lid 3  HRL.

101 ABRvS 25 april 2012, LJN BW3863.
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Nbw het woordje ‘sedertdien’ ontbreekt. Indien sprake is van een ‘sub 

a-situatie’ moet de stikstofdepositie op grond van de vergunde situatie 

op het moment van aanwijzing van het Natura 2000-gebied vergele-

ken worden met de te verwachten stikstofdepositie. Indien ‘sedertdien’ 

geen sprake is van een toename per saldo van de ammoniakdepositie 

hoeft geen passende beoordeling gemaakt te worden. 

3.3 Plantoets

3.3.1  Welke plannen en besluiten?

Artikel 19j Nbw voorziet in een verplichte ecologische Natura 

2000-toets voor alle ruimtelijke plannen. Denk onder andere aan 

bestemmingsplannen,  wijzigingsplannen en  uitwerkingsplannen. 

Deze verplichte toets geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor een 

omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 sub c jo artikel 2.12 lid 1 sub 

a onder 3° Wabo. Met deze  omgevingsvergunning kan worden afge-

weken van een geldend bestemmingsplan. Zij is de opvolgster van de 

 vrijstelling op grond van het voormalige artikel 19 van de WRO en het 

latere  projectbesluit op grond van de Wro. In het verleden overwoog 

de Afdeling dat een vrijstelling op grond van artikel 19 WRO niet kon 

worden beschouwd als een plan in de zin van artikel 19j Nbw.102 Deze 

jurisprudentie lijkt echter niet van overeenkomstige toepassing op 

de omgevingsvergunning waarmee kan worden afgeweken van het 

bestemmingsplan. In deze jurisprudentie was artikel 19j lid 6 Nbw 

namelijk nog niet van toepassing.103 Inmiddels kan uit artikel 19j lid 6 

Nbw worden afgeleid dat op grond van de Nbw een omgevingsvergun-

ning waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan (als 

opvolger van het Wro-projectbesluit) gelijkgesteld moet worden met 

een ‘plan’. In artikel 19j lid 6 Nbw staat namelijk dat de verplichte 

102 Zie ABRvS 4 mei 2010, LJN BM3253, JM 2010, 87 en zie ABRvS 31 maart 2010, LJN BL9635 en ABRvS 14 

december 2011, LJN BU7930.

103 Het ging om verzoeken om vrijstelling die vóór 1 februari 2009 waren gedaan (sindsdien maakt artikel 19j 

lid 6 Nbw onderdeel uit van de Nbw) en om verzoeken waarvoor op grond van artikel 9.1.10 Invoeringswet 

Wro het geldende recht vóór de inwerkingtreding van de Wro (1 juli 2008) bleef gelden.
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ecologische Natura 2000-toets óók geldt voor Wro-projectbesluiten.104 

Deze wettekst is (naar moet worden aangenomen abusievelijk) nog 

niet aangepast aan de Wabo. Aangezien de omgevingsvergunning 

ex artikel 2.1 lid 1 onder c jo artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo de 

opvolgster is van het Wro-projectbesluit, is het aannemelijk dat de 

verplichte plantoets óók geldt voor de omgevingsvergunning waarmee 

afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. 

Overigens is een  tracébesluit geen plan ex artikel 19j Nbw.105

3.3.2  Werkingssfeer

Onder bepaalde omstandigheden moet een bestuursorgaan rekening 

houden met de gevolgen van een plan voor een Natura 2000-gebied. 

Dat is het geval wanneer het bestuursorgaan een plan wil vaststellen 

dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten 

in dat Natura 2000-gebied kan verslechteren, of een signifi cant 

verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het Natura 

2000-gebied is aangewezen. De  instandhoudingsdoelstellingen voor 

het betreffende Natura 2000-gebied zijn hierbij bepalend. Artikel 

19j Nbw verplicht namelijk enkel om de gevolgen voor het Natura 

2000-gebied te beoordelen, indien en voor zover deze gevolgen zien 

op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. De 

instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in het  aanwijzings-

besluit van het betreffende Natura 2000-gebied. Met andere gevolgen 

van het plan voor het Natura 2000-gebied hoeft geen rekening 

gehouden te worden. In lid 2 van artikel 19j Nbw staat immers dat 

onderzocht moet worden of het plan als zodanig of in combinatie met 

andere plannen of projecten signifi cante gevolgen kan hebben voor 

Natura 2000-gebieden ‘gelet op de instandhoudingsdoelstelling’. 

104 Als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 onderdeel f Wro (oud).

105 ABRvS 24 augustus 2011, LJN BR5714.
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Hieruit blijkt eveneens dat enkel de gevolgen voor Natura 2000-gebie-

den (aangewezen op grond van artikel 10a Nbw) getoetst moeten 

worden en niet tevens de gevolgen voor nationale natuurmonumenten 

(aangewezen op grond van artikel 10 Nbw). De verplichte plantoets 

ziet dus slechts op de beoordeling van de gevolgen voor de instandhou-

dingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Een beoordeling 

van de gevolgen voor nationale natuurmonumenten is op grond van 

artikel 19j Nbw in beginsel niet nodig. Dit is alleen anders indien het 

 aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied hiertoe aanleiding 

geeft. 

Verder kunnen niet alleen plannen in een Natura 2000-gebied, maar 

ook plannen buiten een Natura 2000-gebied een kwaliteitsverslech-

tering of verstorend effect hebben op een Natura 2000-gebied (de 

zogeheten ‘ externe werking’). Daarom geldt ook voor plannen buiten 

een Natura 2000-gebied de verplichte ecologische Natura 2000-toets. 

Ook de gevolgen voor Natura 2000-gebieden over de grens moeten 

beoordeeld worden. Buitenlandse Natura 2000-gebieden vallen niet 

onder de reikwijdte van de Nbw. Toch moeten op grond van artikel 

6 lid 3  HRL ook de gevolgen voor buitenlandse Natura 2000-gebie-

den beoordeeld worden. De HRL heeft namelijk rechtstreekse 

werking. De Afdeling overwoog dit voor het eerst ten aanzien van de 

verlening van Nbw-vergunningen voor projecten met een mogelijk 

effect op Duitse Natura 2000-gebieden.106 Dit is herhaald voor 

Belgische Natura 2000-gebieden.107 De Afdeling gaat ervan uit dat 

de bescherming van buitenlandse Natura 2000-gebieden op grond 

van artikel 6 lid 3 HRL wordt meegenomen bij de verlening van de 

Nbw-vergunning.108 Indien de gevolgen voor de buitenlandse Natura 

2000-gebieden niet zijn beoordeeld, zijn er volgens de Afdeling twee 

106 Zie ABRvS 24 augustus 2011, LJN BR5684 (Eemshaven). Onvoldoende was gekeken naar de gevolgen voor 

de Duitse Natura 2000-gebieden. Dit werd opgelost door alsnog een passende beoordeling te maken voor 

de gevolgen voor de Duitse Natura 2000-gebieden. Zie ABRvS 23 november 2011, LJN BU5567.

107 ABRvS 29 augustus 2012, LJN BX5932.

108 ABRvS 30 november 2011, LJN BU6363.
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herstelmogelijkheden. Het bestuursorgaan kan ofwel alsnog met 

behulp van eigen onderzoek de mogelijke gevolgen voor het Natura 

2000-gebied in het buitenland beoordelen, dan wel de autoriteiten in 

het buitenland vragen naar hun beoordeling, althans ‘hun standpunt 

ter zake’.109 Ook bij de plantoets dienen op grond van artikel 6 lid 3 

HRL de gevolgen van een plan voor buitenlandse Natura 2000-gebie-

den beoordeeld te worden. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van 

de Afdeling van 7 december 2011.110 Hier was in de  passende beoorde-

ling een specifi eke beoordeling gemaakt van de effecten op het in 

Duitsland gelegen Natura 2000-gebied Teverener Heide. 

De toets van een plan bestaat uit drie mogelijke stappen, te weten: 

1. de voortoets; 

2. de passende beoordeling; 

3. de toetsing aan de  ADC-criteria. 

Deze stappen zullen in de navolgende paragrafen besproken worden. 

3.3.3   Voortoets 

Voordat een plan wordt vastgesteld, moet een onderzoek worden 

verricht naar de mogelijke  signifi cante gevolgen van het plan voor 

de  instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Deze 

toets wordt de ‘voortoets’ genoemd. Onderzocht moet worden of 

de gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 

2000-gebieden signifi cant kunnen zijn. Een signifi cant gevolg is een 

zodanig gevolg (een zodanige aantasting van het Natura 2000-gebied) 

dat dit het bereiken van één of meer instandhoudingsdoelstellingen in 

de weg staat. Indien uit de voortoets blijkt dat het plan geen gevolgen 

heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen, is geen nader onderzoek 

nodig. Het plan kan meteen na de voortoets worden vastgesteld. Ook 

indien uit de voortoets blijkt dat er wel gevolgen zijn voor het Natura 

109 ABRvS 10 oktober 2012, LJN BX9705.

110 ABRvS 7 december 2011, LJN BU7002.
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2000-gebied, maar dat deze niet signifi cant zijn (oftewel: de gevolgen 

belemmeren het behalen van de instandhoudingsdoelstelling niet), 

kan het plan meteen na de voortoets worden vastgesteld. 

Belangrijk is dat middels de voortoets op grond van objectieve 

wetenschappelijke gegevens moet zijn uitgesloten dat er signifi cante 

gevolgen optreden. Het bestuursorgaan moet derhalve kunnen 

aantonen dat een wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd waaruit 

blijkt dat signifi cante gevolgen zijn uitgesloten. 

Bovendien mag bij de voortoets géén rekening gehouden worden met 

 mitigerende maatregelen, waaronder  salderingsmaatregelen.111 De 

gevolgen van het plan moeten beoordeeld worden zonder de mogelijke 

positieve gevolgen die veroorzaakt worden door mitigerende maat-

regelen. Indien er mitigerende maatregelen nodig zijn om signifi cante 

effecten te voorkomen, is het noodzakelijk om de tweede stap van 

de plantoets te nemen: het opstellen van een passende beoordeling. 

Deze stap zal in de volgende paragraaf besproken worden. Overigens 

geldt óók bij zogenaamde ‘ natuurinclusief ontwerpen’ (plannen 

waarin maatregelen zijn opgenomen die dienen ter mitigatie van de 

optredende effecten) dat de onderdelen die dienen ter mitigatie van 

de optredende effecten alléén betrokken mogen worden bij de tweede 

stap van de plantoets (de passende beoordeling) en niet reeds bij de 

voortoets.112 

In de voortoets moeten ook de effecten op buitenlandse Natura 

2000-gebieden en de  externe werking aan bod komen (zie voor 

beide thema’s paragraaf 3.3.2). Hetzelfde geldt voor de  cumulatieve 

effecten met andere plannen en projecten. Bij de beoordeling van de 

cumulatieve effecten moet niet alleen aandacht besteed worden aan 

111 Zie o.a. ABRvS 11 april 2012, LJN BW1594.

112 Zie impliciet Vz. ABRvS 8 februari 2010, LJN BL4179 (laatste alinea ‘mitigerende maatregel die onderdeel 

uitmaakt van het project’).
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bestaande activiteiten, maar ook aan vergunde activiteiten die nog niet 

zijn uitgevoerd alsmede aan activiteiten die nog in procedure zijn. 

3.3.4  Passende beoordeling 

Indien uit de  voortoets blijkt dat  signifi cante gevolgen niet op voor-

hand kunnen worden uitgesloten, moet een  passende beoordeling 

worden gemaakt. Dit is kortweg het geval in twee situaties. 

Ten eerste is dit het geval indien geen mitigerende maatregelen 

genomen (kunnen) worden of ontoereikende mitigerende maatrege-

len genomen worden en waarbij duidelijk is dat er effecten voor het 

Natura 2000-gebied kunnen optreden. Bijvoorbeeld wanneer sprake is 

van een toename van de  stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. 

In dat geval moet in een ecologisch onderzoek beoordeeld worden 

wat de gevolgen zijn van de toename van de stikstofdepositie. In het 

ecologisch onderzoek moet worden beoordeeld of de toename van 

de stikstofdepositie zorgt voor signifi cante effecten voor het Natura 

2000-gebied. Wanneer is nu sprake van signifi cante effecten? Uit het 

Kokkelvisserijarrest van het Hof van Justitie blijkt dat het antwoord op 

deze vraag wordt bepaald door de  instandhoudingsdoelstellingen die 

voor het Natura 2000-gebied gelden.113 De inhoud van een passende 

beoordeling wordt dan ook bepaald door de instandhoudingsdoelstel-

lingen van het betreffende Natura 2000-gebied.114 Indien de gevolgen 

van een plan het bereiken van één of meer instandhoudingsdoelstel-

lingen van een Natura 2000-gebied in de weg staan, zorgt het plan 

voor signifi cante effecten. 

De tweede situatie waarbij op voorhand signifi cante gevolgen niet zijn 

uit te sluiten (en dus een passende beoordeling nodig is) is de situatie 

waarbij mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om signifi cante 

effecten te voorkomen. Indien mitigerende maatregelen nodig zijn om 

113 HvJ EG 7 september 2004, nr. C-127/02 ( Kokkelvisserij).

114 De inhoud van een passende beoordeling komt in paragraaf 3.6.1 uitgebreid aan de orde.
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signifi cante effecten te voorkomen, moet vóór de vaststelling van een 

plan altijd een passende beoordeling gemaakt worden, aangezien de 

mitigerende maatregelen niet reeds meegenomen mogen worden in 

de voortoets.115 Indien bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van externe 

 saldering met een beëindigd bedrijf (dit is een mitigerende maatregel), 

dient voor de vaststelling van dat plan een passende beoordeling 

gemaakt te worden.116 Hetzelfde geldt voor het gebruik van een 

(provinciale)  depositiebank als mitigerende maatregel bij de vaststel-

ling van een plan. Ook in dat geval is altijd een passende beoordeling 

nodig.117 Artikel 19kd Nbw (kortweg: alleen bij toename per saldo van 

de ammoniakdepositie ten opzichte van de referentiedatum hoeft 

een passende beoordeling te worden gemaakt voor de vergunningver-

lening, zie hierover meer in paragraaf 3.2.4) geldt immers niet voor 

plannen.118 

Indien ten onrechte reeds in de voortoets de mitigerende maatregelen 

zijn beoordeeld, kan deze voortoets waarschijnlijk niet alsnog gekwa-

lifi ceerd worden als een passende beoordeling en is de planvaststel-

ling in strijd met artikel 19j Nbw.119 Bovendien is er nog een ander 

probleem. Indien en voor zover een voortoets aangemerkt zou kunnen 

worden als passende beoordeling, is er meestal nog geen  plan-m.e.r. 

doorlopen. Indien voor een plan een passende beoordeling nodig is, is 

op grond van artikel 7.2a Wm ook altijd een plan-m.e.r. noodzakelijk.120 

Indien uit de passende beoordeling blijkt dat (al dan niet 

met behulp van mitigerende maatregelen) met zekerheid de 

115 Zie paragraaf 3.3.3.

116 Zie ABRvS 11 april 2012, LJN BW1594, ABRvS 31 oktober 2012, LJN BY1743, ABRvS 9 maart 2012, LJN 

BV8781 en ABRvS 22 februari 2012, LJN BV6564.

117 Zie ABRvS 31 oktober 2012, LJN BY1709 en zie Vz. ABRvS 4 april 2011, LJN BQ1022 en in hoofdzaak 

ABRvS 22 februari 2012, LJN BV6564.

118 Zie o.a. Vz. ABRvS 16 april 2012, LJN BW3824. Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en 

herstelwet in werking treedt, zal dit anders zijn. Zie daarover paragraaf 3.8.3.

119 ABRvS 11 april 2012, LJN BW1594. Meer over de kwalifi catie van een passende beoordeling komt in 

paragraaf 3.6.1 aan bod.

120 Dit onderwerp komt in paragraaf 3.6.2 aan de orde. 
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instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden niet 

worden belemmerd, kan het plan worden vastgesteld. Indien echter 

uit de passende beoordeling blijkt dat (ondanks eventuele mitigerende 

maatregelen) signifi cante effecten niet met zekerheid zijn uitgesloten, 

kan het plan niet vastgesteld worden. In dat geval dient de derde 

stap van de plantoets genomen te worden. Deze derde stap zal in de 

volgende paragraaf aan bod komen.

3.3.5  Toetsing  ADC-criteria 

Indien uit de passende beoordeling niet met zekerheid blijkt dat signi-

fi cante effecten zijn uitgesloten, dient de derde stap van de plantoets 

genomen te worden. Dit is de toetsing aan de zogenaamde ‘ADC-

criteria’. Met deze toetsing wordt gekeken of ondanks de signifi cante 

gevolgen van het plan voor de instandhoudingsdoelstellingen (deze 

gevolgen staan reeds vast op grond van de passende beoordeling), het 

plan toch vastgesteld mag worden. Het plan mag toch worden vastge-

steld indien aan drie cumulatieve criteria is voldaan. Ten eerste mogen 

er géén alternatieven voor het plan bestaan waarmee een vergelijkbaar 

resultaat kan worden behaald (criterium A). Ten tweede moet er een 

dwingende reden van groot openbaar belang zijn om het plan (op de 

desbetreffende locatie) toch vast te stellen (criterium D). En ten derde 

moet er een compensatie zijn voor de schade die wordt veroorzaakt 

(criterium C). Bij compensatie worden de verloren natuurwaarden die 

signifi cant negatief worden beïnvloed, gecompenseerd. 

In de praktijk blijkt het erg lastig om aan alle drie de criteria te voldoen. 

Pas als uit het alternatievenonderzoek blijkt dat er geen beter alterna-

tief is dan het gekozen alternatief (waarbij ook de nuloptie betrokken 

moet worden), komt men toe aan de vraag of sprake is van  dwingende 

redenen van groot openbaar belang. De criteria A en D zijn in de 

praktijk vaak lastig van elkaar te onderscheiden. Wanneer voldaan is 

aan het D-criterium is niet in de  HRL of de  VRL opgenomen. Wel zijn 

de  Guidance documents van de Europese Commissie over de uitleg van 

artikel 6 HRL van belang. Hieruit blijkt dat niet elk openbaar belang 
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een zodanige dwingende reden is dat daarom een inbreuk gemaakt 

moet worden op het belang dat de HRL beoogt te beschermen. 

Bovendien blijkt hieruit dat uitsluitend particuliere belangen nooit 

een dwingende reden van groot openbaar belang kunnen opleveren.121 

Pas als sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang 

kan het plan worden vastgesteld, mits er toereikende compenserende 

maatregelen getroffen worden. In artikel 19j lid 3 jo artikel 19h 

Nbw staan de voorwaarden die gesteld worden aan  compenserende 

maatregelen. Duidelijk moet zijn op welke wijze de compenserende 

maatregelen zullen worden getroffen en het moet vaststaan dat de 

compenserende maatregelen tijdig het beoogde effect (bijvoorbeeld 

ten behoeve van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 

2000-gebied) hebben bereikt. 

Het onderscheid tussen compenserende en  mitigerende maatregelen 

is in de jurisprudentie nog niet uitgekristalliseerd. Het onderscheid 

is echter wel degelijk van groot belang, aangezien bij compenserende 

maatregelen de veel zwaardere toets aan de ADC-criteria gedaan 

moet worden. Bij mitigerende maatregelen mag volstaan worden met 

het maken van een passende beoordeling. Bij het Hof van Justitie is 

reeds door het Supreme Court van Ierland verzocht om (kort gezegd) 

antwoord te geven op de prejudiciële vraag wat het verschil is tussen 

mitigerende en compenserende maatregelen.122 Het Hof van Justitie 

heeft de prejudiciële vragen nog niet beantwoord. In aanvulling op 

de gestelde vragen door het Supreme Court van Ierland stelde de 

Afdeling op 7 november 2012 twee aanvullende  prejudiciële vragen.123 

De Afdeling wil (kort gezegd) antwoord op de vraag in hoeverre bij 

negatieve gevolgen voor een habitattype in een Natura 2000-gebied 

waardoor het areaal van het habitattype kleiner wordt, betekenis mag 

worden toegekend aan het feit dat in hetzelfde Natura 2000-gebied 

121 Voor een uiteenzetting van de inhoud van de Guidance Documents wordt verwezen naar: L. Boerema & 

E.T. de Jong, Natuur en ruimte, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing 2012, p. 76-77.

122 HvJ EU 13 mei 2011, nr. C-258/11 (Sweetman e.a./An Bord Pleanála).

123 ABRvS 7 november 2012, LJN BY2504.
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een areaal van gelijke of grotere omvang van dat habitattype tot 

ontwikkeling zal worden gebracht. Zoals de Afdeling in haar uitspraak 

ook aangeeft, is het antwoord op deze vraag (en de vragen die reeds 

door het Supreme Court van Ierland zijn gesteld) van groot belang 

voor de omvang van de beoordeling van een plan. Ook de prejudiciële 

vragen van de Afdeling zijn op het moment van publicatie van dit 

boek nog niet beantwoord. Tot die tijd is het verstandig om een plan 

‘ natuurinclusief’ te ontwerpen. In dat geval maken de maatregelen die 

nodig zijn om  signifi cante effecten te voorkomen onderdeel uit van 

het plan (zoals het opnemen van de aanleg van natuurvoorzieningen 

in een bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw om de vermin-

dering van de foerageermogelijkheden van vogels te ondervangen). 

Hiermee kan vooralsnog ontkomen worden aan de lastige toets aan de 

ADC-criteria.124

3.4 Referentiekader plantoets

Om te beoordelen of een plan signifi cante effecten kan veroorzaken, 

dienen de gevolgen van een voorgenomen plan vergeleken te worden 

met de bestaande feitelijke legale situatie in het plangebied.125 De 

bestaande feitelijke legale situatie in het plangebied is het referentie-

kader voor de plantoets. Ter illustratie is hieronder een passage 

opgenomen uit de uitspraak van de Afdeling van 5 december 2012.126 

Hieruit blijkt duidelijk dat de bestaande feitelijke legale situatie als 

referentiekader heeft te gelden. De Afdeling overwoog:

‘In het plan-MER is vermeld dat signifi cante effecten zijn uit te sluiten 

aangezien bij alle onderzochte alternatieven een lichte daling van 

de depositie ten opzichte van de bestaande situatie plaatsvindt. De 

bestaande situatie is hierbij berekend aan de hand van de vergunde 

milieurechten in 2009. Uit het plan-MER blijkt echter dat de vergunde 

124 Zie o.a. ABRvS 21 juli 2010 LJN BN1933.

125 ABRvS 1 juni 2011, LJN BQ6848.

126 ABRvS 5 december 2012, LJN BY1529.
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