
De laatste perikelen rondom de gewijzigde 
Natuurbeschermingswet 1998 

In dit artikel ga ik in op de uitleg van de regeling 

voor bestaande rechten en bestaand gebruik in de 

Natuurbeschermingswet 1998 en de meest recente 

jurisprudentie hierover. Ook zal ik antwoord proberen te 

geven op de vraag hoe art. 19ke Nbw uitgelegd dient te 

worden. Tevens zal recente jurisprudentie aan de orde 

komen over het toetsingskader op grond van de Nbw 

voor het bestemmingsplan. 

Mr. H.J.M. Wingens 

Op 31 maart 2010 is de Crisis-en 

Herstelwet in Nederland in werking getreden, 

waarmee de regeling voor bestaande rechten 

in de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: 

de Nbw) werd gerntroduceerd. De introductie 

van het nieuwe art. 19kd Nbw zorgde 

hiervoor. Tegelijkertijd werd het voor het 

bevoegd gezag op grond van art. 19ke Nbw 

verplicht om passende maatregelen te nemen 

om (kort gezegd) verslechtering van stikstof-

gevoelige habitats te voorkomen en het 

beheerplan te verwezenlijken. Hiertoe kan het 

bevoegd gezag op grond van het nieuwe art. 

19ke Nbw, aan degene wiens handelen 

stikstof veroorzaakt, verplichtingen opleggen 

middels een beschikking of een algemeen 

verbindend voorschrift. De regeling voor 

bestaand gebruik in art. 19d l id 3 Nbw j o art. 

1 onder m Nbw is door de Crisis- en Herstel

wet niet gewijzigd ten opzichte van de Nbw 

voor de Crisis- en Herstelwet. Derhalve is de 

uitspraak van de Afdeling bestuursrecht

spraak van de Raad van State (hierna: de 

Afdeling) van 31 maart 2010 (zaaknummer 

200903784/1/R2, www.raadvanstate.nl) over 

de uit leg van bestaand gebruik in de Nbw 

voor de Crisis- en Herstelwet vandaag de dag 

nog steeds van belang. 

Vergunningplicht in de Nbw 

Art. 19d Nbw 

Op grond van art. 19d lid 1 Nbw bestaat 

er een vergunningplicht voor projecten o f 

andere handelingen die gelet op de instand-

houdingsdoelstellingen (met uitzondering van 

de doelstellingen anders dan vereist op grond 

van de Vogel- en Habitatrichtl i jn ex. art. 10 lid 

3 Nbw) de kwaliteit van de natuurli jke 

habitats en de habitats van soorten in een 

Natura 2000-gebied kunnen verslechteren o f 

een significant verstorend effect kunnen 

hebben. 

Bestaand gebruik in de Nbw 

Uitzondering vergunningplicht 

Voor bestaand gebruik (en dus niet voor 

bestaande rechten) geldt reeds sinds 

1 februari 2009 een uitzondering op de 

vergunningplicht op grond van art. 19d lid 3 

Nbw j o art. 1 onder m Nbw. In voornoemde 

uitspraak van de Afdeling van 31 maart 2010 

werd duideii jk dat van bestaand gebruik O n g e w i j z i g d e vee-

slechts sprake kan zijn wanneer de veestapel s i a p e l en a m m o n i -

en de ammoniakemissie ongewijzigd bli jven, a l t em iss ie 

waarbij de Afdeling als referentie de vergunde 

situatie neemt op grond van de Wet milieube

heer o f daaraan voorafgaande Hinderwet (en 

niet de feiteli jke situatie) op het moment dat 

het gebied op de li jst van gebieden van 

communautair belang werd geplaatst, dan 

wel op het moment dat een aanwijzing als 

speciale beschermingszone in de zin van de 

VRL van kracht werd (en niet de datum van 

1 oktober 2005). 

Recente jurisprudentie 

Aanvullend hierop heeft de Afdeling in de 

uitspraak van 1 december 2010 (zaaknummer 

200905542/1/R2, www.raadvanstate.nl) 

uitgemaakt dat de afname van ammoniakde-

positie ten opzichte van de vergunde 

ammoniakdepositie op 1 oktober 2005 niet 
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van belang is voor de vraag o f sprake is van 

bestaand gebruik. Het feit dat de aanvraag 

om natuurbeschermingswetvergunning een 

gewijzigde veestapel en twee nieuwe stallen 

omvatte zorgde ervoor (ondanks de afname 

van ammoniakdepositie) dat geen sprake was 

van bestaand gebruik. 

Ook van belang voor de uit leg van 

bestaand gebruik is een andere uitspraak van 

de Afdeling van 1 december 2010 (zaaknum

mer 200906747/1/R2, www.raadvanstate.nl) 

waarin de Afdeling duideii jk maakt hoe de 

referentiedatum voor de vergunde situatie 

moet worden bepaald. De Afdeling overweegt 

dat de laatst verleende milieuvergunning 

voordat het desbetreffende natuurgebied 

voor het eerst wordt aangewezen als 

beschermd natuurgebied als referentie 

genomen dient te worden. Als een gebied 

later ook op de li jst van gebieden van commu-

nautair belang wordt geplaatst, geldt de 

vergunning die mogelijk in de tussentijd is 

verleend niet als referentie. 

Bestaande rechten in de Nbw 

Art. 19kdNbw 

Het nieuwe art. 19kd Nbw introduceert 

een regeling voor bestaande rechten. Het 

artikel houdt in dat het bevoegd gezag bij het 

verlenen van een natuurbeschermingswetver-

gunning niet de gevolgen betrekt die een 

handeling kan hebben door het veroorzaken 

van stikstofdepositie, als de handeling reeds 

op 7 december 2004 (of later bi j aanwijzing 

van het Natura 2000-gebied na 7 december 

2004) werd verricht en sedertdien niet o f niet 

in betekenende mate is gewijzigd, en 

sindsdien per saldo geen toename van 

ammoniakdepositie veroorzaakt. Hetzelfde 

geldt voor een handeling die na 7 december 

2004 (of later bi j aanwijzing van het Natura 

2000-gebied na 7 december 2004) is 

begonnen, o f na de referentiedatum in 

betekenende mate is gewijzigd, waarbij is 

verzekerd dat, in samenhang met voor die 

activiteit getroffen maatregelen, de ammoni

akdepositie per saldo niet is toegenomen o f 

zal toenemen. 

Geen uitzondering vergunningplicht 

Als voldaan is aan een situatie als in art. 

19kd Nbw (kort gezegd: wanneer er geen 

toename is van de depositie ten opzichte van 

de peildatum, al dan niet via saldering) 

betekent di t mijns inziens niet dat de 

vergunningplicht word t opgeheven. Art. 19kd 

Nbw zegt letterl i jk dat bij 'besluiten over (...) 

het verlenen van een vergunning' het bevoegd 

gezag in zo'n situatie niet de gevolgen 

betrekt die de ammoniakdepositie door de 

handeling kan hebben. Art. 19kd Nbw zegt 

enkel iets over de vraag o f de vergunning 

verleend kan worden. Ook de voorzitter van 

de Afdeling legt art. 19kd Nbw op deze 

manier uit, zoals b l i jk t ui t de recente 

uitspraak van 24 december 2010 (zaaknum

mer 201008178/2/R2, www.raadvanstate.nl) in 

navolging van de uitspraken van de voorzit ter 

van de Afdeling van 22 ju l i 2010 (zaaknummer 

201003331/2/R2, www.raadvanstate.nl) en 

26 ju l i 2010 (zaaknummer 201003985/1/R2, 

www.raadvanstate.nl). De voorzitter over

weegt als volgt: "(...) De voorzitter gaat er, gelet 

op de redactie van voornoemd artikel [art. 19kd 

Nbw, toevoeging RWJ, vooralsnog van uit dat 

ingevolge dat artikel nog altijd sprake is van een 

vergunningplicht voor de varkenshouderij, ook al 

hoeven in bepaalde gevallen bij de verlening van 

een vergunning de gevolgen die een handeling kan 

hebben door het veroorzaken van stikstofdepositie 

op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 

2000-gebied, niet te worden betrokken. (...)" 

Ook ui t de parlementaire geschiedenis 

b l i jk t dat de wetgever bedoeld heeft dat bij 

geen toename van de depositie per saldo nog 

steeds een vergunning nodig is. De wetgever 

zegt in de Memorie van Toelichting bij de 

Crisis- en Herstelwet (Tweede Kamer, 

2009-2010, 32 127, nr. 3, pag. 72) het 

volgende: "(...)Wie een nieuwe activiteit wi l 

ondernemen die mogelijk verslechterende o f 

significant verstorende effecten heeft, zal dus 

nog steeds een vergunning als bedoeld in 

artikel 19d, eerste l id, van de Nb-wet moeten 

aanvragen; alleen zullen de gevolgen voor de 

stikstofdepositie daarbij buiten beschouwing 

worden gelaten. (...)" 

In het geval van art. 19kd Nbw kunnen GS 

mijns inziens niet anders dan de Nbw-vergun

ning verlenen (tenzij er andere zaken dan 

stikstofdepositie zijn die kunnen zorgen voor 

J u r i s p r u d e n t i e 

v e r g u n n i n g p l i c h t 

P a r l e m e n t a i r e 

g e s c h i e d e n i s 

v e r g u n n i n g p l i c h t 
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significante negatieve effecten op de 

desbetreffende Natura 2000-gebieden). Als 

het bedrijf tegeli jkert i jd wordt aangeschreven 

(in een besluit) op grond van art. 19lce Nbw 

kan di t echter materieel to t een ander 

resultaat leiden. 

Passende maatregelen in de 
Nbw 

Art. 19ke Nbw 

Op grond van het nieuwe art. 19ke, eerste 

l id, Nbw is het verpl icht voor het bevoegd 

gezag om passende maatregelen te nemen 

om verslechtering van stikstofgevoelige 

habitats te voorkomen en het beheerplan te 

verwezenlijken. Op grond van het tweede en 

derde lid van art. 19ke Nbw kan het bevoegd 

gezag hiertoe, aan degene wiens handelen 

stikstof veroorzaakt, verplichtingen opleggen 

middels een beschikking of een algemeen 

verbindend voorschrif t (zoals een provinciale 

verordening). Onder meer het treffen van 

maatregelen, het beperken van de handeling 

en (zelfs) het staken van de handeling worden 

in het tweede lid van art. 19ke Nbw genoemd 

als mogelijk op te leggen verplichtingen. 

Maatregelen naast vergunningplicht 

Dergelijke verplichtingen dienen los van 

de al dan niet noodzakelijke vergunningverle-

ning (afhankelijk van de vraag of sprake is van 

bestaand gebruik) opgelegd te worden. Art. 

19ke Nbw vormt een afzonderlijke aanschrij-

vingsbevoegdheid. Di t kan de situatie 

opleveren dat een Nbw-vergunning wordt 

verleend, maar dat hiernaast voldaan moet 

worden aan bijkomende opgelegde verplich

tingen ex. art. 19ke l id 2 Nbw. Dit is vreemd 

als men bedenkt dat op grond van art. 19ke 

lid 2 Nbw ook de verplichting opgelegd kan 

worden om de handeling te staken. De 

vergunning bl i j f t in dat geval in stand 

aangezien het intrekken van de vergunning 

als passende maatregel op grond van art. 

19ke Nbw niet mogeli jk is (deze mogeli jkheid 

wordt niet genoemd). Mijns inziens strookt 

dit met de bedoeling van de wetgever om 

naast de vergunningverlening op grond van 

art. 19kd Nbw via een ander spoor bestuurs-

organen de mogeli jkheid te geven om de Passende 

instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. m a a t r e g e l e n n a a s t 

Mijns inziens is het op grond van art. v e r g u n n i n g p l i c h t 

19ke Nbw niet mogeli jk om bij provinciale 

verordening te bepalen dat in bepaalde 

gevallen geen Nbw-vergunning meer nodig is. 

De vraag o f een Nbw-vergunning vereist is 

word t mijns inziens ui tputtend geregeld in 

art. 19d Nbw j o art. 19kd Nbw. 

In beginsel is het mijns inziens ook niet 

mogelijk om op grond van art. 19ke Nbw de 

vergunningplicht in te vullen met andere 

(extra) voorwaarden dan die blijken uit art. 

19d Nbw j o art. 19kd Nbw. Ik zeg 'in beginsel' 

omdat het op grond van art. 19ke lid 2 Nbw is 

toegestaan om 'bij beschikking' verplichtin

gen op te leggen. Uit de parlementaire 

geschiedenis b l i jk t weliswaar dat hiermee een 

besluit to t aanschrijving van degene die 

stikstof produceert bedoeld wordt (en niet 

een besluit to t vergunningverlening), maar in 

de prakti jk is denkbaar dat een dergelijke 

aanschrijving gepaard gaat met een besluit 

to t vergunningverlening als reactie op de 

ingediende aanvraag om Nbw-vergunning. 

Het opleggen van een verplichting als 

voorwaarde aan de vergunningverlening 

(resulterend in een besluit) heeft materieel 

hetzelfde effect als wanneer di t in twee 

afzonderlijke besluiten zou gebeuren, te 

weten de vergunningverlening en het 

aanschrijvingsbesluit. Echter juridisch gezien 

is di t mijns inziens waarschijnlijk niet juist. 

De vraag o f een Nbw-vergunning vereist is en 

hoe de stikstofdepositie bij de vergunningver

lening moet worden beoordeeld wordt mijns 

inziens ui tputtend geregeld in art. 19kd Nbw 

(dat er mijns inziens op neerkomt dat als de 

depositie niet toeneemt de vergunning 

verleend moet worden). 

De wetgever zegt in de Memorie van 

Toelichting bi j de Crisis- en Herstelwet 

(Tweede Kamer, 2009 - 2010, nr. 3, pag. 28 en 

72) het volgende: "(...) De regering stelt met het 

oog daarop een separaat regime voor, voor de 

beoordeling van activiteiten voor de stikstofdepo

sitie in een Natura 2000-gebied (het voorgestelde 

artikel 19ia van de Nb-wet) [het huidige art. 

19kd Nbw, toevoeging RWJ. De regering is 

echter van oordeel dat voor veel gebieden 

geleidelijk meer maatregelen nodig zullen zijn ter 

vermindering van de stikstofbelasting om de 
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instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Dat 

betekent dat er behoefte blijft bestaan aan een 

aanvullend instrument om op enig moment ook 

aan de hier voorshands 'vrijgestelde' projecten en 

vormen van gebruik beperkingen te stellen. Het 

wetsvoorstel voorziet eveneens in dit aanvullende 

instrumentarium, in de vorm van een aanschrij-

vingsbevoegdheid (het voorgestelde artikel 19ia, 

derde lid, van de Nb-wet) [het huidige art. 19ke 

Nbw, toevoeging RWJ. (...) 

Dit betekent dat, wanneer het nodig is om 

passende maatregelen te treffen, het bevoegd 

gezag verschillende bevoegdheden tegelijk zal 

moeten toepassen: het toepassen van de 

voorgestelde aanschrijvingsbevoegdheid voor 

zover het gaat om de gevolgen voor de stikstofde

positie, en het stellen van vergunningsvoorschrif-

ten waar het gaat om andere aspecten (...)." 

Toetsingskader 
bestemmingsplanprocedure 

Art. 19jNbw 

Op grond van art. 19j l id 1 Nbw dient het 

bestuursorgaan bij de vaststelling van een 

plan (zoals een bestemmingsplan) rekening te 

houden met de gevolgen die het plan kan 

hebben voor Natura 2000-gebieden. Onder 

meer dient rekening gehouden te worden met 

de gevolgen die het plan kan hebben door het 

veroorzaken van stikstofdepositie. Hetzelfde 

geldt ex. art. 19j l id 6 Nbw voor 'projectbe-

sluiten als bedoeld in artikel 1.1 vijfde l id 

Wro'. Hieruit b l i jk t dat di t artikell id nog niet 

is aangepast aan de Wet algemene bepalingen 

omgevingrecht (hierna: Wabo) die op 

1 oktober 2010 in Nederland in werking is 

getreden. Sinds de inwerkingtreding van de 

Wabo bestaan projectbesluiten (en art. 1.1 lid 

5 Wro) namelijk niet meer. Juist zou zijn dat 

art. 19j l id 6 zou wijzen op een omgevingsver

gunning als bedoeld in art. 1.1 lid 1 sub c Wro 

(ex. art. 1.1 lid 1 Wabo j o art. 2.1 l id 1 sub c 

Wabo j o art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo). 

Recente jurisprudentie 

Uit een tweetal recente uitspraken van de 

voorzitter van de Afdeling bl i jkt dat het 

nieuwe art. 19kd Nbw geen doorwerking 

heeft in de beoordeling van een bestem

mingsplan. Het betreft de uitspraken van de 

voorzit ter van 20 januari 2011 (zaaknummer 

201010477/2/R1, www.raadvanstate.nl) en 

21 december 2010 (zaaknummer 

200907569/3/R2, www.raadvanstate.nl). 

Volgens de voorzi t ter is het niet zo dat het 

toetsingskader voor het bestemmingsplan 

(art. 19j Nbw) is gewijzigd door het nieuwe 

art. 19kd Nbw ten opzichte van voor de 

inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet. 

Het komt erop neer dat volgens de voorzitter 

de mogelijke negatieve gevolgen van 

stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige 

habitats wel meegenomen moeten worden in 

de beoordeling van een bestemmingsplan ex. 

art. 19j Nbw, ook al is sprake van geen A r t . 1 9 k d N b w n i e t 

toename aan stikstofdepositie ten opzichte t e r i n v u l l i n g t o e t s 

van de peildatum ex. art. 19kd Nbw. De b e s t e m m i n g s p l a n 

voorzit ter overweegt in de uitspraak van 21 

december 2010 (herhaald in de uitspraak van 

20 januari 2011) het volgende: "(...) De 

omstandigheid dat in de procedure omtrent de 

verlening van de vergunning in het kader van 

artikel 19d van de Nbw 1998, toepassing is 

gegeven aan artikel I9kd van die wet, kan naar 

het oordeel van de voorzitter geen gevolgen 

hebben voor deze procedure. Daartoe acht de 

voorzitter van belang dat de werking van artikel 

19kd van de Nbw 1998 in het eerste lid van dat 

artikel is beperkt tot besluiten over het toepassen 

van artikel 19c, en het verlenen van een 

vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, 

van die wet. Nu besluiten tot het vaststellen van 

een plan als bedoeld in artikel 19j van de Nbw 

1998 niet in het eerste lid van artikel 19kd van de 

Nbw 1998 zijn genoemd, ziet de voorzitter 

voorshands geen aanknopingspunten voor het 

oordeel dat de in dat artikel opgenomen regeling 

ook van toepassing moet worden geacht op 

besluiten als bedoeld in artikel 19j van de Nbw 

1998. Voor de stelling van [verzoeksterj dat de 

beoordeling van de gevolgen van het plan als 

bedoeld in artikel 19j van de Nbw 1998, geheel 

wordt ingevuld door de toetsing die plaatsvindt op 

grond van artikel 19d, eerste lid, van die wet, ziet 

de voorzitter evenmin aanknopingspunten. De 

omstandigheid dat het zich voordoet dat de 

beoordelingen op grond van die artikelen ten 

aanzien van een project of andere handeling, 

inhoudelijk overeenkomen, maakt dat niet anders. 

(...)" 
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M e d e d e l i n g g e e n 

v e r g u n n i n g n o d i g 

Belang voor de praktijk 

Bestaande rechten in de Nbw 

In de prakti jk bl i jkt dat GS in het geval 

van art. 19kd Nbw (kort gezegd: wanneer er 

geen toename is van de depositie ten 

opzichte van de peildatum, al dan niet via 

saldering) dikwij ls niet de aangevraagde 

vergunning verlenen maar de mededeling 

doen aan de aanvrager (per brief) dat geen 

vergunning nodig is. Mijns inziens staat tegen 

een dergelijke mededeling rechtsbescherming 

open. In bovengenoemde uitspraak van de 

voorzitter van de Afdeling van 24 december 

2010 (zaaknummer 201008178/2/R2, www. 

raadvanstate.nl) overwoog de voorzit ter dat 

de beslissing op bezwaar, waarbij de 

natuurbeschermingswetvergunning werd 

ingetrokken omdat geen vergunning meer 

nodig zou zijn op grond van art. 19kd Nbw, 

een besluit is ex. art. 1:3 l id 1 Algemene wet 

bestuursrecht waartegen rechtsbescherming 

open staat. Mijns inziens geldt hetzelfde voor 

een (schriftelijke) mededeling van GS aan de 

aanvrager van een natuurbeschermingswet-

vergunning (na het indienen van de aanvraag) 

dat deze geen vergunning nodig heeft 

(vergelijk onder meer de uitspraak van de 

Afdeling van 31 maart 1989, AB 1989, 405 en 

meer recent de uitspraak van de Afdeling van 

19 jun i 2 0 0 0 J B 2000, 220). 

Provinciale verordening 

Voorts bl i jkt in de prakti jk dat diverse 

provincies reeds een verordening dan wel 

beleid hebben vastgesteld (of in voorberei

ding hebben) op grond waarvan strengere 

aanvullende voorwaarden worden gesteld aan 

de vergunningverlening dan in de Nbw (zoals 

de Verordening stikstof en natura 2000 van 

Noord-Brabant en het beleidskader en de 

beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor 

veehouderijen van Overijssel) o f op grond 

waarvan bedrijven ju ist van de vergunning

plicht worden uitgezonderd (zoals in het 

Gelders convenant stikstof en Natura 2000 dat 

onlangs op 20 januari 2011 door GS van 

Gelderland werd ondertekend). Zoals ik reeds 

aangaf is mijns inziens een dergelijke 

verordening betreffende de vergunningverle

ning, althans is dergelijk beleid waarschijnlijk P rov i nc i a l e 

in stri jd met de Nbw. Aangezien de Nbw (wet r e g e l g e v i n g in 

in formele zin) uitputtend de vergunningver- s t r i j d m e t N b w 

lening regelt, is hier op lager niveau bij 

provinciale verordening geen ruimte voor. Een 

dergelijke verordening is mijns inziens 

waarschijnlijk onverbindend (vergelijk onder 

meer de uitspraak van het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven van 16 ju l i 2007, AB 

1997, 364, y/V:ZG0432 en de uitspraak van 

het College van het Beroep voor het bedrijfs

leven van 24 augustus 1987, AB 1988, 201 , 

i//V:AH1937). Ook beleidsregels (ex. art. 4:81 

Wet algemene wet bestuursrecht) mogen 

enkel over vrije bevoegdheden gaan. Voor 

zover beleidsregels gaan over de voorwaar

den waaronder bedrijven aangeschreven 

zullen worden (passende maatregelen 

genomen zullen worden) zijn deze in 

overeenstemming met de Nbw. Voor zover 

beleidsregels gaan over de bevoegdheid om 

Nbw-vergunningen te verlenen is di t gelet op 

art. 19kd Nbw geen vrije bevoegdheid. Een 

beleidsregel die de vergunningplicht uitkleedt 

dan wel aanvult dient mijns inziens derhalve 

buiten toepassing gelaten te worden. 

Dit laat onverlet dat het wel is toegestaan 

om op grond van art. 19ke Nbw een verorde

ning o f beleid vast te stellen voor het 

opleggen van passende maatregelen (onder 

welke omstandigheden welke passende 

maatregelen opgelegd zullen worden). Materi

eel kan di t neerkomen op dezelfde uitkomst 

als wanneer strengere voorwaarden aan de 

vergunningverlening worden gesteld. Dit 

word t vooral duideii jk als het besluit t o t 

vergunningverlening en het aanschrijvingsbe-

sluit door GS in een besluit worden gegoten. 

Ik ga er echter vanuit dat een aanschrijving 

t o t passende maatregelen (waaronder de 

verpl ichting t o t het staken van de handeling) 

losstaat van het verworven recht op een 

vergunning. 
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Notarissen te Nijmegen, r.wingens@ 

hekkelman.nl, www.hekkelman.nl. 
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