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Bijlage bij de memorie van toelichting bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet 
(stikstofreductie en natuurverbetering) 
 
Transponeringstabel artikel 6 Habitatrichtlijn71 
 
Artikel 6 Habitatrichtlijn Huidige implementatie (Wet 

natuurbescherming, Wnb) 
Toekomstige implementatie 
tot inwerkingtreding 
Omgevingswet 

Toekomstige implementatie na 
inwerkingtreding Omgevingswet (cursief 
volgt uit dit wetsvoorstel) 

1. De Lid-Staten treffen voor de 
speciale beschermingszones de 
nodige 
instandhoudingsmaatregelen; deze 
behelzen zo nodig passende 
specifieke of van ruimtelijke-
ordeningsplannen deel uitmakende 
beheersplannen en passende 
wettelijke, bestuursrechtelijke of op 
een overeenkomst berustende 
maatregelen, die beantwoorden 
aan de ecologische vereisten van 
de typen natuurlijke habitats van 
bijlage I en de soorten van bijlage 
II die in die gebieden voorkomen. 

Artikelen 2.2, eerste lid, 
(instandhoudingsmaatregelen), 2.3 
(beheerplan), 2.4 (oplegging beperkingen 
aan potentieel schadelijke activiteiten), 2.5 
(toegangsbeperkingen) en 2.6 Wnb 
(feitelijke maatregelen bevoegd gezag die 
eigenaar en gebruiker moeten gedogen). 
Verder: subsidieregelingen 
natuurbescherming, overeenkomsten met 
beheerders en gebruikers, bescherming via 
reguliere wettelijke kader voor ruimtelijke 
ordening, milieu en water (Wet ruimtelijke 
ordening, Wet milieubeheer, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, Meststoffenwet, 
Wet bodembescherming, Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 
Waterwet). Zie ook memorie van toelichting 
bij wetsvoorstel natuurbescherming, 
paragrafen 6.3.1-6.3.3 (Kamerstukken II 
2011/12, 33348, nr. 3). 

Zelfde als tweede kolom, plus 
artikelen 1.12a-1.12h Wnb: 
omgevingswaarde 
stikstofdepositie, programma 
stikstofreductie en 
natuurverbetering, 
uitvoeringsplicht, monitoring, 
rapportage en bijsturing. 

Omgevingswet: artt. 2.15a (omgevingswaarde 
stikstofdepositie), 2.31a (aanwijzing Natura 
2000), 2.18, eerste lid, onder f, onder 2°, eerste 
streepje, en 2.19, vijfde lid, onder b, in 
samenhang met 10.10b 
(instandhoudingsmaatregelen), 2.24, eerste lid, 
in samenhang met 2.25, eerste lid, onder a, 
onder 1° (regels over het programma 
stikstofreductie en natuurverbetering), 2.45 
(gebiedsverboden of -beperkingen), 3.8, derde 
lid, en 3.9, derde lid (beheerplan), 3.9, vierde lid 
(programma stikstofreductie en 
natuurverbetering), 4.3 in samenhang met 4.30 
en artikel 4.5 en 4.6 (maatwerkvoorschriften of 
regels), 16.139 (regels over actualisatie van het 
programma stikstofreductie en 
natuurverbetering), 20.1, vierde lid (monitoring 
staat van instandhouding natuur), 20.2, eerste, 
vijfde en zevende lid (monitoring 
omgevingswaarde: methode, aanwijzing 
verantwoordelijk bestuursorgaan, frequentie, 
verzamelen en verstrekken gegevens), en 20.14, 
derde en vijfde lid (verslaglegging monitoring 
omgevingswaarde en rapportage aan 
parlement). 
 
Besluit kwaliteit leefomgeving: 
artt. 3.20 (aanwijzing Natura 2000), 3.21, 3.22, 
3.24 (instandhoudingsmaatregelen en daarvoor 
bevoegd gezag), 4.27 (programma 

																																																													
71 De bepalingen die artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn implementeren (instandhoudingsmaatregelen), implementeren ook de artikelen 3, eerste lid en tweede lid, 
onder b, c en d, en 4, eerste lid, eerste zin, en tweede lid, van de Vogelrichtlijn. 
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stikstofreductie en natuurverbetering), 4.28 
(wijziging programma met oog op doelbereik),	
10.39 (monitoring programma stikstofreductie en 
natuurverbetering), 10.40 (verzameling 
gegevens programma stikstofreductie en 
natuurverbetering). 
 
Besluit activiteiten leefomgeving: 
Artt. 11.6, eerste en tweede lid, 11.7, 11.9 en 
11.12 (zorgplicht, maatwerk en 
gegevensinwinning). 
 
Omgevingsbesluit: 
artt. 10.19 (actualisatie programma 
stikstofreductie en natuurverbetering),	10.36da 
(verstrekking gegevens over programma 
stikstofreductie en natuurverbetering) 
en 10.36db (rapportage aan parlement over 
programma stikstofreductie en 
natuurverbetering). 

2. De Lid-Staten treffen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats en de habitats van soorten 
in de speciale beschermingszones 
niet verslechtert en er geen 
storende factoren optreden voor de 
soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voor zover die 
factoren, gelet op de doelstellingen 
van deze richtlijn een significant 
effect zouden kunnen hebben. 

Artikelen 2.2, tweede lid, (passende 
maatregelen) en 2.3-2.6, zie hierboven. Zie 
ook memorie van toelichting bij wetsvoorstel 
natuurbescherming, paragrafen 6.4.1-6.4.3 
(Kamerstukken II 2011/12, 33348, nr. 3). 

Zelfde als hierboven. Omgevingswet: 
artt. 2.15a (omgevingswaarde stikstofdepositie), 
2.44, eerste en tweede lid, en 2.31a (aanwijzing 
Natura 2000), 2.18, eerste lid, onder f, onder 2°, 
eerste streepje, en 2.19, vijfde lid, onder b, in 
samenhang met 10.10b (passende maatregelen), 
2.24, eerste lid, in samenhang met 2.25, eerste 
lid, onder a, onder 1° (regels over het 
programma stikstofreductie en 
natuurverbetering), 2.45 (gebiedsverboden of -
beperkingen), 3.8, derde lid, en 3.9, derde lid 
(beheerplan), 3.9, vierde lid (programma 
stikstofreductie en natuurverbetering), 4.3 in 
samenhang met 4.30 en artt. 4.5 en 4.6 
(maatwerkvoorschriften of -regels), 5.1, eerste 
lid, onder e (vergunningplicht Natura 2000-
activiteit), 5.18 (beoordelingsregels aanvraag 
Natura 2000-activiteit), 16.139 (regels over 
actualisatie van het programma stikstofreductie 
en natuurverbetering), 20.1, vierde lid 
(monitoring staat van instandhouding natuur), 
20.2, eerste, vijfde en zevende lid (monitoring 
omgevingswaarde: methode, aanwijzing 
verantwoordelijk bestuursorgaan, frequentie, 
verzamelen en verstrekken gegevens), en 20.14, 
derde en vijfde lid (verslaglegging monitoring 
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omgevingswaarde en rapportage aan 
parlement). 
 
Besluit kwaliteit leefomgeving: 
artt. 3.20 (aanwijzing Natura 2000), 3.21, 3.22, 
3.24 (instandhoudingsmaatregelen / passende 
maatregelen en daarvoor bevoegd gezag), 4.26 
(beheerplan), 4.27 (programma stikstofreductie 
en natuurverbetering), 4.28 (wijziging 
programma met oog op doelbereik), 8.74b 
(beoordelingsregels omgevingsvergunning), 
10.39 (monitoring programma stikstofreductie en 
natuurverbetering), 10.40 (verzameling 
gegevens programma stikstofreductie en 
natuurverbetering). 
 
Omgevingsbesluit: 
artt. 10.19 (actualisatie programma 
stikstofreductie en natuurverbetering), 
10.36da (verstrekking gegevens over 
programma stikstofreductie en 
natuurverbetering) en 10.36db (rapportage aan 
parlement over programma stikstofreductie en 
natuurverbetering). 

3. Voor elk plan of project dat niet 
direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van het gebied, 
maar afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben 
voor zo'n gebied, wordt een 
passende beoordeling gemaakt van 
de gevolgen voor het gebied, 
rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen voor 
dat gebied. Gelet op de conclusies 
van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid 
4, geven de bevoegde nationale 
instanties slechts toestemming 
voor dat plan of project nadat zij 
de zekerheid hebben verkregen dat 
het de natuurlijke kenmerken van 
het betrokken gebied niet zal 
aantasten en nadat zij in 

Artikelen 2.7 (vergunningplicht) en 2.8 Wnb 
(passende beoordeling, beoordelingskader 
vergunningaanvraag). 

Geen wijziging [geen wijziging door dit wetsvoorstel] 
 
Omgevingswet: 
artt. 5.1, eerste lid, onder f (definitie “Natura 
2000-activiteit”), 5.18, 16.53c, en 2.31a, eerste 
lid, onder f. 
 
Besluit kwaliteit leefomgeving: 
artt. 9a.1, eerste lid (plantoets), 8.74b, eerste 
lid (beoordelingsregels Natura 2000-activiteit). 
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voorkomend geval 
inspraakmogelijkheden hebben 
geboden. 
4. Indien een plan of project, 
ondanks negatieve conclusies van 
de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied, bij ontstentenis 
van alternatieve oplossingen, om 
dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of 
economische aard, toch moet 
worden gerealiseerd, neemt de Lid-
Staat alle nodige compenserende 
maatregelen om te waarborgen dat 
de algehele samenhang van Natura 
2000 bewaard blijft. De Lid-Staat 
stelt de Commissie op de hoogte 
van de genomen compenserende 
maatregelen. 

Wanneer het betrokken gebied een 
gebied met een prioritair type 
natuurlijke habitat en/of een 
prioritaire soort is, kunnen alleen 
argumenten die verband houden 
met de menselijke gezondheid, de 
openbare veiligheid of met voor het 
milieu wezenlijke gunstige effecten 
dan wel, na advies van de 
Commissie, andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd. 

Artikel 2.8, vierde tot en met achtste lid, 
Wnb. 

Geen wijziging [geen wijziging door dit wetsvoorstel] 
 
Omgevingswet: art. 5.18 (beoordelingsregels 
aanvraag Natura 2000-activiteit). 
 
Besluit kwaliteit leefomgeving: 
artt. 9a.1, tweede en derde lid (plantoets), 
8.74b, tweede en derde lid (beoordelingsregels 
Natura 2000-activiteit), 3.23 (begrenzing 
compensatiegebied) 
 
Omgevingsbesluit: 
artt. 10.6c (adviesaanvraag compensatie), 
10.36b (melding compenserende maatregelen). 

 

 
 
 

 


