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Overzicht relevante artikelen Ow, AMvB’s en Or na-
tuurbescherming 
 
Disclaimer:  
Overzicht geldt voor plannen, projecten en andere handelingen in het kader van 
ruimtelijke ingrepen, zoals beheer, onderhoud en ruimtelijke ordening.  
Let op!: Artikelen met betrekking tot jacht, schadebestrijding of handel in be-
schermde soorten (CITES) zijn in dit overzicht niet meegenomen.  
 

Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000 – Aanwijzingsbesluit 
 
Bevoegdheid: Minister LNV    Artikel 2.44, lid 1 Ow 
 
Inhoud en vorm: 

- Instandhoudingsdoelen:   Artikel 3.20, Bkl 
- Begrenzing: 

 
Actualisatie:      Artikel 10.6b Ob 
 
Natura 2000 – Beheerplan 
 
Aanwijzing als verplicht programma + bevoegdheid Artikel 3.8, lid 3 Ow (provincies) 
       Artikel 3.9, lid 3 Ow (Rijk) 
 
Inhoud beheerplan:     Artikel 4.26 Bkl 

- Instandhoudings- en passende maat- 
 regelen 

- Beoogde resultaten 
 
Vaststelling eerste beheerplan en actualisatie  Artikel 10.18 Ob 
 
Instandhoudings- en passende maatregelen 
 
Taak provincies      Artikel 2.18, lid 1, sub g Ow  
Taak Rijk       Artikel 2.19, lid 5 Ow 
 
Instructieregels:     Artikel 3.21 Bkl 

- Nodig voor instandhoudingsdoelen 
- Omvat zo nodig ook toegangsbeperkings- 

 besluit en te gedogen feitelijke maatregelen 
 
Bevoegdheid feitelijke maatregelen   Artikel 2.18, lid 1, sub g Ow + Artikel 
       3.21 / Artikel 3.24 Bkl 
Bevoegdheid toegangsbeperkingsbesluit  Artikel 2.45 Ow 
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Bevoegdheid gedoogplicht:    Artikel 10.10b Ow 
 
Toegangsbeperkingsbesluit:    Artikel 3.22 Bkl 

- Geen ernstige belemmering eigenaar 
 of gebruiker 

- Vastlegging begrenzing 
 
Gedoogplicht zelf:     Artikel 10.10b Ow 
 
Aanschrijvingsbevoegdheid:     Artikel 11.3, Artikel 11.4 en Artikel 
       11.12 Bal 
Specifieke zorgplicht:     Artikel 11.6 Bal 
Maatwerkregels:     Artikel 11.7 en Artikel 11.8 Bal 
Maatwerkvoorschrift:     Artikel 11.9 en Artikel 11.15 Bal 
 
Natura 2000-vergunning 
 
Vergunningplicht ‘Natura 2000-activiteit’  Artikel 5.1, lid 1 + Onderdeel A. Be
       grippen Ow 
Verplichting Plan-MER bij passende beoordeling Artikel 16.36, lid 2 Ow 
 
Beoordelingsregels project    Artikel 16.53c Ow (passende beoor-
       deling) en Artikel 8.74b Bkl 
ADC-toets projecten     Artikel 8.74b, lid 2 en 3 Bkl 
 
Verplichting methode stikstofberekening  Artikel 4.12a Or (verplichting gebruik 
       Aerius Calculator) en  
       [Gereserveerd] Artikel 6.1 Or (ver
       plichting bij decentraal gereguleerde 
       activiteiten) 
Overgangsrecht mbt verplichting methode  Artikel 17.5 Or 
 
Passende beoordeling plannen    Artikel 16.53c Ow (passende beoor-
       deling) en Artikel 9a.1 Bkl  
ADC-toets plannen     Artikel 9a.1, lid 2 en 3 Bkl  
 
Tijdelijke beoordelingsregels aanvraag Natura 2000- Artikel 22.20 Ow 
activiteit met stikstofdepositie 
Opschorting beslistermijn Natura 2000-activiteit Artikel 16.77a Ow 
bij compensatie 
 
Houdbaarheid onderzoeksgegevens   Artikel 16.5 Ow 
 
Bevoegdheid provincies:    Artikel 4.6 en Artikel 4.25 Ob 
   
Bevoegdheid rijk:      Artikel 4.12 en Artikel 4.31 Ob 
  
Compensatie:  

- Voorschrift vergunning    Artikel 8.74e Bkl 
- Herbegrenzing     Artikel 3.23 Bkl 
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- Afstemming Commissie    Artikel 10.36b Ob 
 
Indieningsvereisten vergunning    Artikel 7.197a Or 
Leges       Artikel 14.41 Or icm Artikel 14.42 Or 
 
Uitzondering Natura 2000-vergunningen 
Vrijstelling bij omgevingsverordening / min  Artikel 5.2 Ow en Artikel 11.19 / Arti 
regeling      kel 11.20 Bal 

- Kader:      Artikel 7.8a Bkl 
 
In beheerplan of ander programma / plan getoetst: 

- Vrijstelling     Artikel 11.18 Bal 
- kader      Artikel 4.33 Bkl  

 
Bestaand gebruik     Artikel 11.17 Bal 
 
Toets ihkv ander besluit    Artikel 11.16, sub a Bal 
 
Programma Aanpak Stikstof 
Verplichting vaststelling programma door Min  Artikel 3.9, lid 4 Ow 
LNV en IenW + hoofddoelstelling 
 
Aanwijzing als programmatische aanpak +   Artikel 4.27 Bkl -> Artikel 3.15 e.v. 
programmaperiode     Ow van toepassing 
 
Inhoud PAS, maatregelen, onderbouwing,  Artikel 4.28 - Artikel 4.31 Bkl 
Verdeling ruimte 
 
Gemeentelijke PAS     Artikel 4.32 Bkl 
 
Registratie, monitoring     Artikel 10.39 - Artikel 10.41 Bkl 
Monitoringsplicht programma’s    Artikel 20.1, lid 2 e.v. Ow 
 
Uitvoeringsverplichting, wijziging maatregelen  Artikel 3.18 en Artikel 3.19 Ow 
 
Stikstofdepositieregels, extern salderen   Artikel 2.46 Ow, Artikel 8.74c en Arti
       kel 8.74d Bkl  
 
Bijzondere natuurgebieden / landschappen 
Bijzondere provinciale natuurgebieden en bij-  Artikel 2.44, lid 5 Ow 
zondere provinciale landschappen 
 
Bijzondere nationale natuurgebieden: 

- aanwijzing Minister LNV   Artikel 2.44, lid 2Ow 
- criteria aanwijzing    Artikel 3.25 Bkl  
- eisen aanwijzingsbesluit   Artikel 3.26 Bkl 
- taak instandhoudingsmaatregelen  Artikel 2.19, lid 5 (Artikel 2.18, lid 1, 

      onderdeel g) Ow 
- toegangsbeperkingsbesluit   Artikel 2.45 Ow, Artikel 3.27 Bkl 
- gedoogplicht     Artikel 10.10b Ow, Artikel 3.28 Bkl 
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Natuurnetwerk Nederland 
Instructieregels (getrapt):     

- instructieregels     Artikel 2.31a Ow en § 7.3.1 Bkl 
- aanwijzing, begrenzing en reikwijdte  Artikel 2.44, lid 4 Ow en Artikel 7.5 

      en Artikel 7.6 Bkl 
- vaststelling wezenlijke kenmerken en   Artikel 7.7 Bkl 

waarden 
- verzekeren bescherming door stellen   Artikel 7.8 Bkl 

eisen aan omgevingsplannen, afwijkingen  
daarvan en projectbesluiten 

 

Soortenbescherming 
 
Actieve soortenbescherming: 
Provinciale taken     Artikel 2.18, lid 1, onderdeel g Ow 
Rijkstaken      Artikel 2.19, lid 5, onder a, 3⁰ Ow 
       (opstellen Rode Lijsten)   
Verplichte instructieregels Rijk     Artikel 2.31a, onder a Ow 
 
Passieve soortenbescherming: 
Specifieke zorgplicht     Artikel 11.28 Bal 
Voorkomen onnodig lijden    Artikel 11.29 Bal 
 
Verboden (= vergunningplichtige flora- en fauna-activiteiten) 

1. Vogelrichtlijn     Artikel 11.38 t/m Artikel 11.41 Bal 
2. Habitatrichtlijn, Bern I en II en Bonn I  Artikel 11.47 t/m Artikel 11.49 Bal 
3. Andere soorten (nationaal beschermd)  Artikel 11.55 Bal 

 
Lijst beschermde soorten nationaal   Bijlage IX, Onderdeel A en Onderdeel 
       B bij Artikel 11.55 Bal 
 
Kaders vergunningverlening    Artikel 8.74h t/m Artikel 8.74j Bkl 
Indieningsvereisten vergunningsaanvraag  Artikel 7.197b t/m Artikel 7.197i Or 
Leges       Artikel 14.41a Or icm Artikel 14.42 Or 
 
Bevoegdheid provincie     Artikel 4.6 en Artikel 4.25 Ob 
Bevoegdheid Rijk     Artikel 4.12 en Artikel 4.31 Ob 
 
Houdbaarheid onderzoeksgegevens   Artikel 16.5 Ow 
 
Vergunningvrije flora- en fauna-activiteiten 
Activiteiten beschreven in programma   Artikel 11.42, Artikel 11.50 en Artikel 
       11.56 Bal, kader: Artikel 11.45, Arti
       kel 11.53 en Artikel 11.59 Bal en Arti
       kel 4.33 Bkl 
 
Activiteiten beschreven in omgevingsverordening Artikel 11.43, Artikel 11.51, en Artikel 
       11.57 Bal, kader: Artikel 11.45, Arti
       kel 11.53 en Artikel 11.59 Bal 
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Activiteiten in ministeriële regeling   Artikel 11.44, Artikel 11.52 en Artikel 
       11.58 Bal, kader: Artikel 11.45, Arti
       kel 11.53 en Artikel 11.59 Bal 
Aanwijzing vergunningsvrije gevallen    Artikel 9.23 Or 
Lijst algemeen vrijgestelde soorten LNV   Bijlage XXXb Or, Zoogdieren en Amfi-
       bieën 
 
Activiteiten volgens goedgekeurde gedragscode Artikel 11.46, Artikel 11.54 en Artikel 
       11.60 Bal 
Aanwijzing gedragscode    Omgevingsregeling, ontbreekt in con-
       sultatieversie 
 
Verboden gelden niet indien de activiteit uitvoering  Artikel 11.38, lid 2, onderdeel b, Arti 
geeft aan een instandhoudingsdoelstelling N2000  kel 11.47, lid 2, onderdeel b, Artikel  
of passende maatregel art. 6, lid 2 Hrl   11.55, lid 2, onderdeel c, Bal 
 
Gedoogplicht      Artikel 10.29 Ow 
 

Houtopstanden 
 
Reikwijdte       Artikel 11.112 Bal 
 
Oogmerken      Artikel 11.113 Bal 
 
Bevoegd gezag      Artikel 11.114 en Artikel 11.115 Bal 
 
Zorgplicht       Artikel 11.117 Bal 
 
Meldplicht en herbeplantingsplicht bij kap   Artikel 11.127 en Artikel 11.129 Bal  
buiten bebouwingscontour 
 
Nadere eisen en uitzonderingen bij maatwerk-  Artikel 11.118 / Artikel 11.119 en Arti 
regel / maatwerkvoorschrift    kel 11.120 en Artikel 11.126 Bal 
Maatwerkvoorschrift: kapverbod   Artikel 11.128 Bal 
Maatwerkvoorschrift: toestaan herplant andere  Artikel 11.130 Bal 
grond 
Locaties herplant andere gronden   Artikel 4.25 Or 
Leges maatwerkvoorschrift bevoegdheid LNV  Artikel 14.43a Or 
 
Uitzonderingen meldplicht / herbeplantingsplicht: Artikel 11.131, lid 1 Bal 
Uitzondering middels gedragscode   Artikel 11.131, lid 1, onder d Bal 
 
Aanwijzing bebouwingscontour houtkap  Artikel 5.165b Bkl 
Gedoogplicht houtkap     Artikel 10.24 Ow  
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OMGEVINGSWET 

HST. 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

AFD. 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 1.1 (begripsbepalingen) 

art. 1.1 lid 1 
De bijlage bij deze wet bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze wet en de 
daarop berustende bepalingen. 
art. 1.1 lid 2 
Begripsbepalingen die zijn opgenomen in een bijlage bij een algemene maatregel van be-
stuur op grond van deze wet zijn ook van toepassing op een ministeriële regeling op grond 
van deze wet, tenzij in die regeling anders is bepaald. 

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE WET 

Onderdeel A. Begrippen 

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders 
bepaald, verstaan onder: 
bijzonder nationaal natuurgebied: natuurgebied als bedoeld in artikel 2.44, tweede lid; 
dieren: in elk geval dieren in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van dieren, uit 
deze dieren verkregen producten, of andere zaken voor zover uit een begeleidend docu-
ment, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat 
om delen van dieren of daaruit verkregen producten, met uitzondering van eieren; 
flora- en fauna-activiteit: activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild le-
vende dieren of planten; 
habitat van een soort: door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin 
de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft; 
herbeplanten: door aanplant, bezaaiing of natuurlijke verjonging of op andere wijze realise-
ren van een nieuwe houtopstand; 
houtopstand: zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend; 
instandhoudingsdoelstellingen: instandhoudingsdoelstellingen als bedoeld in artikel 2.44, 
eerste lid; 
maatwerkregels: maatwerkregels als bedoeld in artikel 4.6; 
maatwerkvoorschriften: maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5; 
milieueffectrapport: milieueffectrapport als bedoeld in afdeling 16.4; 
Natura 2000-activiteit1: activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonder-
lijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor 
een Natura 2000-gebied; 

 
1 Definitie begrip conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof.  
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Natura 2000-gebied:gebied dat:  
a) door de bevoegde autoriteit van het land waarin het gebied is gelegen is aangewe-

zen als speciale beschermingszone, ter uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, on-
der a, en 4, eerste en tweede lid, van de vogelrichtlijn of de artikelen 3, tweede lid, 
en 4, vierde lid, van de habitatrichtlijn, of  

b) is opgenomen op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in artikel 
4, tweede lid, van de habitatrichtlijn; 

natuurlijke habitat: geheel natuurlijke of halfnatuurlijke land- of waterzone met bijzondere 
geografische, abiotische en biotische kenmerken; 
omgevingsplan: omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4; 
omgevingsplanactiviteit: activiteit, inhoudende:  

a) een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze 
zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevings-
plan,  

b) een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze 
zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, 
of  

c) een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan; 
omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1; 
omgevingsverordening: omgevingsverordening als bedoeld in artikel 2.6; 
omgevingsvisie: omgevingsvisie als bedoeld in afdeling 3.1; 
omgevingswaarde: omgevingswaarde als bedoeld in afdeling 2.3; 
planten: in elk geval planten in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van plan-
ten, uit planten verkregen producten, geënte planten, of andere zaken voor zover uit een be-
geleidend document, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt 
dat het gaat om delen van planten of daaruit verkregen producten; 
programma: programma als bedoeld in afdeling 3.2; 
project:  

a) het bouwen van bouwwerken of de totstandbrenging van installaties of werken,  
b) andere activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen, inclusief 

activiteiten voor de winning van delfstoffen; 
projectbesluit: projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2; 
staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: som van de invloeden die op de be-
trokken natuurlijke habitat en de daar voorko-mende typische soorten inwerken en op lange 
termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur 
en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange 
termijn van de betrokken typische soorten op het grondgebied, bedoeld in artikel 2 van de 
habitatrichtlijn; 
staat van instandhouding van een soort: effect van de som van de invloeden die op de be-
trokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 
verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het grondgebied, bedoeld in 
artikel 2 van de habitatrichtlijn; 
vellen: rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadiging van 
een houtopstand tot gevolg kunnen hebben. 
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AFD. 1.2 TOEPASSINGSGEBIED EN DOELEN 

Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving) 

art. 1.2 lid 1 
Deze wet gaat over:  

a) de fysieke leefomgeving, en  
b) activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. 

art. 1.2 lid 2 
De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval:  

a) bouwwerken,  
b) infrastructuur,  
c) watersystemen,  
d) water,  
e) bodem,  
f) lucht,  
g) landschappen, 
h) natuur,  
i) cultureel erfgoed,  
j) werelderfgoed. 

art. 1.2 lid 3 
Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in ieder geval aangemerkt gevolgen die 
kunnen voortvloeien uit:  

a) het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan,  
b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,  
c) activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt,  
d) het nalaten van activiteiten.  

art. 1.2 lid 4 
Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ook aangemerkt gevolgen voor de mens, 
voor zover deze wordt of kan worden beïnvloed door of via onderdelen van de fysieke leef-
omgeving. 

Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet) 

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu gericht op het in onderlinge samenhang:  

a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en  

b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter ver-
vulling van maatschappelijke behoeften. 

Afd. 1.3 ZORG VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 

Artikel 1.6 (zorgplicht voor een ieder) 

Een ieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving. 
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Artikel 1.7 (activiteit met nadelige gevolgen) 

Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan 
hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht:  

a) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om 
die gevolgen te voorkomen,  

b) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel moge-
lijk te beperken of ongedaan te maken,  

c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te 
laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd. 

 

Artikel 1.7a (verbod activiteit met aanzienlijke nadelige gevolgen) 

art. 1.7a lid 1 
Het is verboden een activiteit te verrichten of na te laten als door het verrichten of nalaten 
daarvan aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te 
ontstaan. 
art. 1.7a lid 2 
Bij algemene maatregel van bestuur wordt de toepassing van het eerste lid uitgewerkt of be-
grensd. De uitwerking of begrenzing strekt in ieder geval ter uitvoering van de richtlijn mili-
eustrafrecht en heeft betrekking op:  

a) de omvang van de nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving,  
b) de gevallen waarin het eerste lid van toepassing is. 

 

Artikel 1.8 (verhouding tot specifieke regels) 

art. 1.8 lid 1 
Aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 1.6 en 1.7, wordt in ieder geval voldaan, voor 
zover bij wettelijk voorschrift of besluit specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doe-
len van de wet, en die regels worden nageleefd. 
art. 1.8 lid 2 
Artikel 1.7a is niet van toepassing voor zover bij wettelijk voorschrift of besluit specifieke re-
gels zijn gesteld met het oog op de doelen van de wet. 
 
 

HST. 2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN 
BESTUURSORGANEN 

AFD. 2.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 2.1 (uitoefening taken en bevoegdheden) 

art. 2.1 lid 1 
Een bestuursorgaan van een gemeente, een provincie of het Rijk of, met inachtneming van 
de Waterschapswet, van een waterschap oefent zijn taken en bevoegdheden op grond van 



Omgevingswet 
 
 
 

Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet                                 Ecologica                                15 mei 2020 Blad 19 

deze wet uit met het oog op de doelen van de wet, tenzij daarover specifieke regels zijn ge-
steld. 
art. 2.1 lid 2 
Het bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de samenhang van de relevante onderdelen 
en aspecten van de fysieke leefomgeving en van de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. 
art. 2.1 lid 3 
Bij de op grond van deze wet gestelde regels kan de toepassing van het eerste en tweede lid 
worden uitgewerkt of begrensd. Deze uitwerking of begrenzing kan in ieder geval betrekking 
hebben op:  
a) het waarborgen van de veiligheid,  
b) het beschermen van de gezondheid,  
c) het beschermen van het milieu,  
d) het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening,  
e) het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden,  
f) het behoud van cultureel erfgoed,  
g) het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed,  
h) de natuurbescherming,  
i) het tegengaan van klimaatverandering,  
j) de kwaliteit van bouwwerken,  
k) een evenwichtige toedeling van functies aan locaties,  
l) het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van ac-

tiviteiten, 
m) het beheer van infrastructuur,  
n) het beheer van watersystemen,  
o) het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen,  
p) het beheer van natuurlijke hulpbronnen,  
q) het beheer van natuurgebieden,  
r) het gebruik van bouwwerken,  
s) het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen. 

 

AFD. 2.4 TOEDELING VAN TAKEN EN AANWIJZING VAN 
LOCATIES 

§ 2.4.1 Toedeling van specifieke taken aan gemeenten, 
waterschappen, provincies en Rijk 

Artikel 2.18 (provinciale taken voor de fysieke leefomgeving) 

art. 2.18 lid 1 
Bij het provinciebestuur berusten, naast de elders in deze wet en op grond van andere wet-
ten aan dat bestuur toegedeelde taken voor de fysieke leefomgeving, de volgende taken: 
g) op het gebied van natuur:  

1°) het behoud of herstel van dier- en plantensoorten die van nature in Nederland in het 
wild voorkomen, van hun biotopen en habitats, en van in Nederland voorkomende 
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typen natuurlijke habitats, in overeenstemming met de internationaalrechtelijke ver-
plichtingen,  

2°) het zorg dragen voor het nemen van maatregelen: – voor Natura 2000-gebieden, in 
overeenstemming met de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, met uitzondering van 
Natura 2000-gebieden of gedeelten daarvan in bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen gevallen, en – voor bijzondere nationale natuurgebieden, die nodig zijn 
voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor de onderscheiden ge-
bieden, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen,  

3°) de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uit-
heemse soorten, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. 

 

Artikel 2.19 (rijkstaken voor de fysieke leefomgeving) 

art. 2.19 lid 5 
De volgende taken op het gebied van natuur berusten bij Onze daarbij genoemde Minister:  
a) bij Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:  

1°) het zorg dragen voor het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 2.18, eerste 
lid, onder g, onder 2°, tweede streep, voor bijzondere nationale natuurgebieden, be-
halve in de gevallen die zijn aangewezen bij algemene maatregel van bestuur als be-
doeld in laatstgenoemd artikelonderdeel,  

2°) het voor zover mogelijk opstellen van een kwantificering van de instandhoudings-
doelstellingen voor de in Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurge-
bieden te beschermen habitats en soorten,  

3°) het opstellen van rode lijsten die inzicht geven in met uitroeiing bedreigde of speci-
aal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen,  

4°) de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uit-
heemse soorten, met uitzondering van de gevallen die zijn aangewezen op grond van 
artikel 2.18, eerste lid, onder g, onder 3°,  

b) bij Onze bij algemene maatregel van bestuur aangewezen Minister: het zorg dragen voor 
het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder g, onder 2°, eer-
ste streep, voor Natura 2000-gebieden of gedeelten daarvan:  
1°) die een oppervlaktewaterlichaam zijn dat in beheer is bij het Rijk,  
2°) die voor militaire doeleinden worden gebruikt,  
3°) die in beheer zijn bij een van Onze andere Ministers dan Onze Minister van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, of eigendom zijn van de Staat der Nederlanden, 
in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. 

AFD. 2.5 INSTRUCTIEREGELS EN INSTRUCTIES 

§ 2.5.1 Doorwerking van beleid door instructieregels 

Artikel 2.24 (grondslag algemene instructieregels Rijk) 

art. 2.24 lid 1 
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, met inachtneming van de grenzen van artikel 2.3, 
derde lid, regels worden gesteld over de uitoefening van taken of bevoegdheden door 
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bestuursorganen om te voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde omge-
vingswaarden of voor het bereiken van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. 
art. 2.24 lid 2 
In afwijking van het eerste lid kunnen de regels bij ministeriële regeling worden gesteld als 
deze inhouden:  
a) de aanwijzing of begrenzing van een locatie of anderszins de geometrische begrenzing of 

concretisering van de uitoefening van een taak of bevoegdheid waarop de regel ziet, of  
b) uitvoeringstechnische, administratieve en meet- of rekenvoorschriften. 
art. 2.24 lid 3 
Regels als bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen ook betrekking hebben op de uitoefe-
ning van de taak, bedoeld in artikel 2.19, derde lid, onder b, door de beheerder, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, van de Spoorwegwet.  

Artikel 2.25 (inhoud instructieregels Rijk) 

art. 2.25 lid 1 
Regels op grond van artikel 2.24 kunnen alleen worden gesteld over:  
a) de inhoud of motivering van:  

10°) een besluit tot aanwijzing van natuurgebieden als bedoeld in artikel 2.21a,  
11°) een besluit tot erkenning op grond van artikel 4.32, tweede lid, onder a,  
12°) een plan als bedoeld in artikel 16.53c, 
13°) een handeling of besluit als bedoeld in artikel 2.46, eerste of derde lid2, 

Artikel 2.26 (verplichte instructieregels Rijk programma’s) 

art. 2.26 lid 1 
Regels op grond van artikel 2.24 worden met het oog op het waarborgen van de veiligheid, 
het beschermen van de gezondheid, het beschermen van het milieu, de natuurbescherming 
en het beheer van watersystemen en natuurgebieden in ieder geval gesteld over pro-
gramma’s als bedoeld in paragraaf 3.2.2 die voortvloeien uit internationaalrechtelijke ver-
plichtingen. 
art. 2.26 lid 2  
De regels strekken mede ter voorkoming of beperking van achteruitgang van de staat of kwa-
liteit van de fysieke leefomgeving. 
art. 2.26 lid 3 
De regels strekken in ieder geval tot uitvoering van de:  
b) habitatrichtlijn,  
j) vogelrichtlijn. 

Artikel 2.28 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit) 

Regels op grond van artikel 2.24 worden in ieder geval gesteld over omgevingsplannen en 
projectbesluiten met het oog op: 
j) het aanwijzen van locaties waarbinnen:  

2°) de in artikel 4.3 bedoelde regels over het vellen van houtopstanden niet van toepas-
sing zijn. 

 
2 Toevoeging conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof. 
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Artikel 2.31a (verplichte instructieregels Rijk natuurgebieden, flora en fauna) 

1. Regelsop grond van artikel 2.24 worden met het oog op de bescherming, het herstel en 
de ontwikkeling van natuur en landschap in ieder geval gesteld over:  
a) het behoud of herstel van de staat van instandhouding van diersoorten, plantensoor-

ten, biotopen en habitats ter voldoening aan internationaalrechtelijke verplichtin-
gen,  

b) de aanwijzing, de instandhoudingsdoelstellingen en de bescherming van Natura 
2000-gebieden,  

c) de aanwijzing, de instandhoudingsdoelstellingen en de bescherming van bijzondere 
nationale natuurgebieden, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de vogelricht-
lijn en de habitatrichtlijn,  

d) de aanwijzing en bescherming van gebieden, behorende tot het natuurnetwerk Ne-
derland, voor zover noodzakelijk ter voldoening aan internationaalrechtelijke ver-
plichtingen,  

e) de aanwijzing van nationale parken,  
f) de vaststelling door bestuursorganen van plannen als bedoeld in artikel 6, derde lid, 

van de habitatrichtlijn. 
2) Regels3  als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, onder a, onder 13°, kunnen met het oog op 

de bescherming, het herstel en de ontwikkeling van natuur of met het oog op andere 
maatschappelijke behoeften worden gesteld over: 
a) het registreren van stikstofdepositieruimte, 
b) het reserveren en toedelen van stikstofdepositieruimte voor Natura 2000-activitei-

ten. 

AFD. 2.6 BIJZONDERE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

§ 2.6.3 Bijzondere bevoegdheden natuur en landschap 

Artikel 2.44 (aanwijzing natuurgebieden en landschappen) 

art. 2.44 lid 1 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst ter uitvoering van de vogel-
richtlijn of de habitatrichtlijn Natura 2000-gebieden aan en stelt daarbij instandhoudings-
doelstellingen voor die gebieden vast. 
art. 2.44 lid 2 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan ter uitvoering van de vogel-
richtlijn of de habitatrichtlijn bijzondere nationale natuurgebieden aanwijzen en instandhou-
dingsdoelstellingen voor die gebieden vaststellen. 
art. 2.44 lid 3 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan nationale parken aanwijzen. 
art. 2.44 lid 4 
Bij omgevingsverordening worden de gebieden aangewezen die behoren tot het natuurnet-
werk Nederland. 
 

 
3 Nummering van artikel 2.31a en de toevoeging van lid 2 conform artikel IX van de Spoedwet aanpak 
stikstof 
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art. 2.44 lid 5 
Bij omgevingsverordening kunnen gebieden, met uitzondering van Natura 2000- gebieden of 
gebieden als bedoeld in het vierde lid, worden aangewezen als bijzondere provinciale na-
tuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen. 

Artikel 2.45 (toegangsbeperking natuurgebieden) 

art. 2.45 lid 1 
Gedeputeerde staten kunnen de toegang tot een Natura 2000-gebied geheel of gedeeltelijk 
beperken of verbieden. 
art. 2.45 lid 2 
De bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, berust bij Onze Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit als een Natura 2000-gebied geheel of gedeeltelijk wordt beheerd door 
een van Onze andere Ministers dan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit. 
art. 2.45 lid 3 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan de toegang tot een bijzonder 
nationaal natuurgebied geheel of gedeeltelijk beperken of verbieden. 
art. 2.45 lid 4 
De bevoegdheid, bedoeld in het derde lid, berust bij gedeputeerde staten in gevallen waarin 
dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald. 

Artikel 2.46 (stikstofdepositieruimte)4  

1) Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of een door hem aangewezen 
bestuursorgaan, kan stikstofdepositieruimte registreren die beschikbaar is voor toede-
ling aan Natura 2000-activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken.  

2) Stikstofdepositieruimte wordt alleen geregistreerd als aanvullende maatregelen zijn ge-
troffen ten opzichte van de in het beheerplan voor het desbetreffende Natura 2000-ge-
bied opgenomen maatregelen, die de belasting van de natuur door stikstof verminderen 
of de staat van instandhouding verbeteren.  

3) Het bestuursorgaan dat bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een omgevingsver-
gunning voor een Natura 2000-activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, kan geregi-
streerde stikstofdepositieruimte toedelen aan een Natura 2000-activiteit.  

4) Stikstofdepositieruimte wordt alleen toegedeeld als zij voor elke locatie van de voor stik-
stof gevoelige habitats in het Natura 2000-gebied waarop door de Natura 2000-activiteit 
stikstofdepositie zal worden veroorzaakt, gelijk is aan of groter is dan de door de activi-
teit te veroorzaken toename van de stikstofdepositie. 

 
 
 
 
 
 

 
4 Artikel 2.46 is toegevoegd conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
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HST. 3 OMGEVINGSVISIES EN 
PROGRAMMA’S 

AFD. 3.2 PROGRAMMA’S 

§ 3.2.2 Verplichte programma’s 

Artikel 3.8 (verplichte programma’s provincie) 

art. 3.8 lid 3 
Gedeputeerde staten van de provincie waarin een Natura 2000-gebied ligt of, als dat gebied 
in meer dan een provincie ligt, gedeputeerde staten van de provincie waarin dat gebied gro-
tendeels ligt, stellen voor dat gebied een beheerplan vast. 

Artikel 3.9 (verplichte programma’s Rijk) 

art 3.9 lid 3 
Het beheerplan voor een Natura 2000-gebied dat geheel of gedeeltelijk wordt beheerd door 
een van Onze andere Ministers dan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit of dat eigendom is van de Staat der Nederlanden, wordt in afwijking van artikel 3.8, 
derde lid, voor dat gebied of dat gedeelte vastgesteld door Onze Minister bij wie op grond 
van artikel 2.19, vijfde lid, onder b, de taak berust om zorg te dragen voor het nemen van 
maatregelen voor Natura 2000-gebieden. 
art. 3.9 lid 4 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat stellen een programma aanpak stikstof vast voor het verminderen van de 
belasting door stikstofdepositie van de voor stikstof gevoelige habitats in de Natura 2000-
gebieden die in het programma zijn opgenomen en het binnen afzienbare termijn verwezen-
lijken van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze habitats. 

§ 3.2.4 Programmatische aanpak 

Artikel 3.15 (toepassingsbereik programmatische aanpak) 

art. 3.15 lid 1 
Deze paragraaf is van toepassing op programma’s als bedoeld in het tweede tot en met 
vierde lid. 
art. 3.15 lid 2 
Bij omgevingsplan kunnen programma’s als bedoeld in artikel 3.16 worden aangewezen, die 
betrekking hebben op omgevingswaarden van de gemeente als bedoeld in paragraaf 2.3.2 of 
een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving waarvoor in dat omgevingsplan een re-
gel over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanac-
tiviteit is gesteld. 
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art. 3.15 lid 3 
Bij omgevingsverordening kunnen programma’s als bedoeld in artikel 3.16 worden aangewe-
zen, die betrekking hebben op omgevingswaarden van de provincie als bedoeld in paragraaf 
2.3.3 of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving waarvoor een regel als be-
doeld in artikel 2.22, eerste lid, 5.19, eerste lid, of 5.30 is gesteld. 
art. 3.15 lid 4 
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen programma’s als bedoeld in artikel 3.16 worden 
aangewezen, die betrekking hebben op omgevingswaarden van het Rijk als bedoeld in para-
graaf 2.3.4 of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving waarvoor een regel als 
bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, of 5.18 is gesteld. 
art. 3.15 lid 5 
Bij omgevingsplan, omgevingsverordening of algemene maatregel van bestuur wordt be-
paald welk bestuursorgaan een programma kan vaststellen. 

Artikel 3.16 (inhoud en werking programmatische aanpak) 

art. 3.16 lid 1 
In een programma wordt aangegeven welke ruimte er, gelet op de omgevingswaarde of de 
andere doelstelling, in een daarbij aangegeven gebied en periode beschikbaar is voor activi-
teiten. 
art. 3.16 lid 2 
Bij omgevingsplan, omgevingsverordening of algemene maatregel van bestuur wordt be-
paald:  
a) hoe de omgevingswaarde of de andere doelstelling bij de uitoefening van taken en be-

voegdheden wordt betrokken,  
b) in voorkomende gevallen, welke daarop betrekking hebbende bepalingen op grond van 

artikel 2.22, eerste lid, 2.24, eerste lid, 5.18, 5.19, eerste lid, of 5.30, of welke in het om-
gevingsplan gestelde regels over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning 
voor een omgevingsplanactiviteit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven. 

Artikel 3.17 (eisen aan programma bij programmatische aanpak) 

art. 3.17 lid 1 
Het programma bevat in ieder geval een beschrijving van:  
a) het gebied waarvoor het programma geldt,  
b) de periode waarop het programma betrekking heeft,  
c) de omgevingswaarde of de andere doelstelling waarvoor het programma wordt vastge-

steld,  
d) de toestand van het onderdeel van de fysieke leefomgeving waarvoor het programma 

wordt vastgesteld,  
e) de verwachte ontwikkelingen in het gebied die naar verwachting gevolgen hebben voor 

het voldoen aan de omgevingswaarde of het bereiken van de andere doelstelling,  
f) de activiteiten die naar verwachting tijdens de periode waarop het programma betrek-

king heeft in het gebied zullen worden verricht, die naar verwachting effect hebben op:  
1°) het voldoen aan de omgevingswaarde of het bereiken van de andere doelstelling, of  
2°) de wijze waarop de ruimte die, gelet op de omgevingswaarde of de andere doelstel-

ling, beschikbaar is voor activiteiten wordt bepaald en verdeeld,  
g) de gevolgen van de ontwikkelingen, bedoeld onder e, en de activiteiten, bedoeld onder 

f, voor dat onderdeel van de fysieke leefomgeving,  
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h) de maatregelen die bijdragen aan het voldoen aan de omgevingswaarde of het bereiken 
van de andere doelstelling, de verwachte gevolgen daarvan voor dat onderdeel van de 
fysieke leefomgeving en de termijn waarbinnen deze maatregelen worden uitgevoerd. 

art. 3.17 lid 2 
Voor zover de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder h, het wijzigen van de voor-
schriften van een omgevingsvergunning of het intrekken van een omgevingsvergunning om-
vatten, kan het programma ook een beschrijving bevatten van het moment waarop en de 
voorwaarden waaronder daaraan uitvoering kan of moet worden gegeven. 

Artikel 3.18 (uitvoeringsplicht bij programmatische aanpak) 

art. 3.18 lid 1 
De bestuursorganen die daarvoor in het programma zijn aangewezen, zorgen voor de uitvoe-
ring van de daarin opgenomen maatregelen binnen de daarbij aangegeven termijn. 
art. 3.18 lid 2 
De uitvoeringsplicht geldt alleen:  
a) voor zover uit het programma blijkt dat die bestuursorganen met het opnemen van de 

maatregelen hebben ingestemd, of  
b) als deze volgt uit regels en instructies als bedoeld in de artikelen 2.23, eerste lid, onder 

b, en tweede lid, 2.25, eerste lid, onder b, en tweede lid, 2.33 en 2.34. 
art. 3.18 lid 3 
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een programma als be-
doeld in de artikelen 3.8, derde lid, en 3.9, derde lid. 

Artikel 3.19 (wijziging programma bij programmatische aanpak) 

art. 3.19 lid 1 
Het bestuursorgaan dat daarvoor in het programma is aangewezen, kan:  
a) in dat programma opgenomen maatregelen, activiteiten of ontwikkelingen ambtshalve 

wijzigen of vervangen of laten vervallen, en  
b) maatregelen, activiteiten of ontwikkelingen aan het programma toevoegen, als aanne-

melijk wordt gemaakt dat die wijzigingen per saldo passen binnen, of in ieder geval niet 
in strijd zijn met, het programma. 

art. 3.19 lid 2 
De bestuursorganen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, kunnen verzoeken om een wijziging 
van het programma. Bij dat verzoek wordt aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan het in het 
eerste lid opgenomen vereiste. 
art. 3.19 lid 3 
Het bestuursorgaan dat een programma heeft vastgesteld, wijzigt dat programma als vol-
gens dat bestuursorgaan uit de monitoring, bedoeld in artikel 20.1, eerste en tweede lid, 
blijkt dat artikel 3.16, tweede lid, niet langer in redelijkheid op dat programma van toepas-
sing kan zijn. 
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HST. 4 ALGEMENE REGELS OVER 
ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 

AFD. 4.1 ALGEMENE BEPALINGEN VOOR REGELS OVER 
ACTIVITEITEN 

§ 4.1.1 Algemene regels 

Artikel 4.3 (grondslag rijksregels) 

art. 4.3 lid 1 
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de volgende activiteiten die 
gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving: 
j) Natura 2000-activiteiten en activiteiten met mogelijke verslechterende5 of significant 

verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurge-
bied6,  

k) de uitoefening van de jacht en activiteiten om populaties van in het wild levende dieren 
te beheren of om schade door dieren te bestrijden,  

l) het gebruik en het onder zich hebben van middelen of installaties en het toepassen van 
methodes om dieren te vangen of te doden,  

m) het vangen, doden en verwerken van walvissen,  
n) activiteiten die de introductie of verspreiding van invasieve uitheemse soorten tot gevolg 

hebben of kunnen hebben,  
o) het vellen en beheren van houtopstanden, 
art. 4.3 lid 2  
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de volgende activiteiten met 
dieren, planten, stoffen of zaken waarvan de daaraan voorafgaande verkrijging of productie 
gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving:  
a) het verhandelen, het om een andere reden dan verkoop onder zich hebben en het bin-

nen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van dieren, planten of producten 
daarvan,  

b) het verhandelen en het binnen het grondgebied van Nederland brengen van hout of 
houtproducten,  

c) het verhandelen en het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van 
middelen of installaties om dieren te vangen of te doden. 

art. 4.3 lid 3 
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op de doelen van de wet regels 
worden gesteld over de volgende activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor 
de fysieke leefomgeving:  
a) ontgrondingsactiviteiten,  

 
5 Gezien de Spoedwet aanpak stikstof, waarin de Wet natuurbescherming is aangepast en verslechte-
rende gevolgen niet meer vergunningplichtig zijn, zal deze tekst waarschijnlijk worden aangepast con-
form de geldende wettekst van de Wet natuurbescherming d.d. 1 januari 2020.  
6 Toevoeging ‘een Natura 2000-gebied of’ conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
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b) stortingsactiviteiten op zee,  
c) beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot:  

1°) een luchthaven,  
2°) een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg,  

d) flora- en fauna-activiteiten. 
art. 4.3 lid 4 
De regels kunnen bij ministeriële regeling worden gesteld als deze uitvoeringstechnische, ad-
ministratieve en meet- of rekenvoorschriften inhouden. 
art. 4.3 lid 5 
Bij het stellen van de regels worden de grenzen van artikel 2.3, derde lid, in acht genomen. 

§ 4.1.3 Bevoegd gezag 

Artikel 4.11 (provincie bevoegd gezag voor rijksregels) 

art. 4.11 lid 1 
Op grond van artikel 4.3 worden voor de volgende activiteiten gevallen aangewezen waarin 
gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn: 
d) Natura 2000-activiteiten en activiteiten met mogelijke verslechterende7 of significant 

verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurge-
bied8,  

e) flora- en fauna-activiteiten,  
f) activiteiten om populaties van in het wild levende dieren te beheren of om schade door 

dieren te bestrijden, met uitzondering van de jacht,  
g) het gebruik en het onder zich hebben van middelen of installaties en het toepassen van 

methodes om dieren te vangen of te doden,  
h) activiteiten die de introductie of verspreiding van invasieve uitheemse soorten tot gevolg 

hebben of kunnen hebben,  
i) het vellen en beheren van houtopstanden, 

Artikel 4.12 (Rijk bevoegd gezag voor rijksregels) 

art. 4.12 lid 1 
Op grond van artikel 4.3 worden voor de volgende activiteiten gevallen aangewezen waarin 
een van Onze daarbij aangewezen Ministers het bevoegd gezag is: 

f) Natura 2000-activiteiten en activiteiten met mogelijke verslechterende9 of significant 
verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal na-
tuurgebied10,  

g) flora- en fauna-activiteiten,  
h) de uitoefening van de jacht en activiteiten om populaties van in het wild levende die-

ren te beheren of om schade door dieren te bestrijden,  

 
7 Gezien de Spoedwet aanpak stikstof, waarin de Wet natuurbescherming is aangepast en verslechte-
rende gevolgen niet meer vergunningplichtig zijn, zal deze tekst waarschijnlijk worden aangepast con-
form de geldende wettekst van de Wet natuurbescherming d.d. 1 januari 2020. 
8  Toevoeging ‘een Natura 2000-gebied of’ conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
9 Gezien de Spoedwet aanpak stikstof, waarin de Wet natuurbescherming is aangepast en verslechte-
rende gevolgen niet meer vergunningplichtig zijn, zal deze tekst waarschijnlijk worden aangepast con-
form de geldende wettekst van de Wet natuurbescherming d.d. 1 januari 2020. 
10  Toevoeging ‘een Natura 2000-gebied of’ conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
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i) het gebruik, het onder zich hebben, het verhandelen en het binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland brengen van middelen of installaties en het toepassen 
van methodes om dieren te vangen of te doden,  

j) het verhandelen, het om een andere reden dan verkoop onder zich hebben en het 
binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van dieren, planten of 
producten daarvan,  

k) het vangen, doden en verwerken van walvissen,  
l) activiteiten die de introductie of verspreiding van invasieve uitheemse soorten tot 

gevolg hebben of kunnen hebben,  
m) het vellen en beheren van houtopstanden,  
n) het binnen het grondgebied van Nederland brengen en het verhandelen van hout en 

houtproducten. 

§ 4.3.2 Rijksregels 

Artikel 4.20 (rijksregels implementatie internationaalrechtelijke 
verplichtingen) 

Op grond van artikel 4.3 worden in ieder geval regels gesteld ter uitvoering van:  
a) de benelux-regelgeving over jacht en vogelbescherming,  
b) de Europese cites-regelgeving,  
c) de Europese exotenregelgeving,  
d) de Europese flegt-regelgeving,  
e) de Europese houtregelgeving  
f) de Europese zeehondenregelgeving  
g) de grondwaterrichtlijn,  
h) de habitatrichtlijn,  
t) het verdrag van Bern,  
u) het verdrag van Bonn,  
y) de vogelrichtlijn,  
z) het walvisverdrag,  
aa) de wildklemverordening. 

Artikel 4.30 (rijksregels activiteiten natuurgebieden) 

art. 4.30 lid 1 
De in artikel 4.3 bedoelde regels over Natura 2000-activiteiten en activiteiten met mogelijke 
verslechterende11 of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een 
bijzonder nationaal natuurgebied12 worden gesteld met het oog op de natuurbescherming. 
art. 4.30 lid 2 
De regels strekken er in ieder geval toe dat mogelijke verslechterende of significant versto-
rende gevolgen voor het betrokken gebied worden voorkomen. 

 
11 Gezien de Spoedwet aanpak stikstof, waarin de Wet natuurbescherming is aangepast en verslechte-
rende gevolgen niet meer vergunningplichtig zijn, zal deze tekst waarschijnlijk worden aangepast con-
form de geldende wettekst van de Wet natuurbescherming d.d. 1 januari 2020. 
12   Toevoeging ‘een Natura 2000-gebied of’ conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
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Artikel 4.32 (rijksregels middelen, methoden en installaties vangen of doden 
dieren) 

art. 4.32 lid 1 
De in artikel 4.3 bedoelde regels over het gebruik, het onder zich hebben, het verhandelen 
en het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van middelen of installaties 
en het toepassen van methodes om dieren te vangen of te doden worden gesteld met het 
oog op:  
a) de natuurbescherming,  
b) het waarborgen van de veiligheid,  
c) het beschermen van de gezondheid,  
d) het beschermen van het milieu. 
art. 4.32 lid 2 
De regels strekken er in ieder geval toe dat:  
a) degene die een geweer, jachtvogel of eendenkooi gebruikt over de vereiste deskundig-

heid beschikt en met gunstig gevolg een examen heeft afgelegd dat door Onze Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is erkend of door hem als gelijkwaardig aan 
door hem erkende examens is aangemerkt,  

b) degene die een geweer gebruikt, is gedekt door een verzekering voor de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid voor schade waartoe het gebruik van het geweer aanleiding kan 
geven,  

c) degene aan wie een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit is verleend, 
aan een faunabeheereenheid gegevens verstrekt over de door hem gedode dieren. 

Artikel 4.34 (rijksregels exoten) 

art. 4.34 lid 1 
De in artikel 4.3 bedoelde regels over activiteiten die de introductie of verspreiding van inva-
sieve uitheemse soorten tot gevolg hebben of kunnen hebben worden gesteld met het oog 
op de natuurbescherming, het beschermen van de gezondheid of het beschermen van het 
milieu. 
art. 4.34 lid 2 
De regels strekken er in ieder geval toe nadelige gevolgen voor de biologische diversiteit te 
voorkomen of te beperken. 

Artikel 4.35 (rijksregels houtopstanden) 

art. 4.35 lid 1 
De in artikel 4.3 bedoelde regels over het vellen en beheren van houtopstanden worden ge-
steld met het oog op de instandhouding van het bosareaal, de natuurbescherming of het be-
schermen van landschappelijke waarden. 
art. 4.35 lid 2 
De regels strekken er in ieder geval toe dat na het vellen of het anders tenietgaan van een 
houtopstand, herbeplanting plaatsvindt op bosbouwkundig verantwoorde wijze. 

Artikel 4.36 (rijksregels handel en onder zich hebben van dieren, planten en 
producten) 

art. 4.36 lid 1 
De in artikel 4.3 bedoelde regels over het verhandelen, het om een andere reden dan ver-
koop onder zich hebben of het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van 
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dieren, planten en producten daarvan worden gesteld met het oog op de natuurbescher-
ming. 
art. 4.36 lid 2 
De regels strekken er in ieder geval toe dat de activiteiten geen risico opleveren voor de 
staat van instandhouding van de betrokken soort. 
art. 4.36 lid 3 
De regels kunnen ertoe strekken daarbij aangewezen rechtspersoonlijkheid bezittende orga-
nisaties te belasten met de taak om merken, merktekens of ringen voor vogels, planten of 
producten daarvan uit te reiken in overeenstemming met daarbij gestelde regels. 

Artikel 4.37 (rijksregels hout en houtproducten) 

art. 4.37 lid 1 
De in artikel 4.3 bedoelde regels over het verhandelen van hout en houtproducten als be-
doeld in de Europese flegt-regelgeving of de Europese houtregelgeving worden gesteld met 
het oog op de natuurbescherming, het beschermen van het milieu, het tegengaan van kli-
maatverandering of het beheer van natuurlijke hulpbronnen. 
art. 4.37 lid 2 
De regels strekken uitsluitend ter uitvoering van de Europese flegt-regelgeving en de Euro-
pese houtregelgeving. 

Artikel 4.38 (rijksregels flora- en fauna-activiteiten) 

art. 4.38 lid 1 
De in artikel 4.3 bedoelde regels over flora- en fauna-activiteiten worden gesteld met het 
oog op de natuurbescherming. 
art. 4.38 lid 2 
De regels strekken er in ieder geval toe dat mogelijke nadelige gevolgen voor de staat van in-
standhouding van van nature in het wild voorkomende dier- of plantensoorten worden voor-
komen. 
 

HST. 5 DE OMGEVINGSVERGUNNING EN HET 
PROJECTBESLUIT 

AFD. 5.1 DE OMGEVINGSVERGUNNING 

§ 5.1.1 Verbodsbepalingen 

Artikel 5.1 (omgevingsvergunningplichtige activiteiten wet) 

art. 5.1 lid 1  
Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende activiteiten te verrichten:  

a) een omgevingsplanactiviteit,  
e) een Natura 2000-activiteit,  

tenzij het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval. 
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art. 5.1 lid 2 
Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende activiteiten te verrichten:  

g) een flora- en fauna-activiteit,  
voor zover het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval. 

Artikel 5.2 (afbakening vergunningplicht artikel 5.1) 

art. 5.2 lid 1 
Bij de aanwijzing van gevallen op grond van artikel 5.1, worden de grenzen van artikel 2.3, 
derde lid, in acht genomen. Daarbij kunnen voor:  

a) een omgevingsplanactiviteit,  
g) g. een Natura 2000-activiteit,  
h) h. een flora- en fauna-activiteit,  

gevallen worden aangewezen waarin, binnen bij die aanwijzing aangegeven grenzen, in het 
omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening van de aanwijzing 
kan worden afgeweken. 
art. 5.2 lid 3 
Bij de aanwijzing van gevallen op grond van artikel 5.1, eerste en tweede lid, kunnen voor:  

a) een Natura 2000-activiteit,  
b) een flora- en fauna-activiteit,  

gevallen worden aangewezen waarin, binnen bij die aanwijzing aangegeven grenzen, bij mi-
nisteriële regeling, van de aanwijzing kan worden afgeweken. 
art. 5.2 lid 4 
Bij de aanwijzing van gevallen op grond van artikel 5.1, eerste en tweede lid, kunnen voor:  

a) een Natura 2000-activiteit,  
b) een flora- en fauna-activiteit,  

gevallen worden aangewezen waarin, binnen bij die aanwijzing aangegeven grenzen, in een 
programma van de aanwijzing kan worden afgeweken.  
art. 5.2 lid 5 
Op grond van artikel 5.1, worden in ieder geval gevallen aangewezen ter uitvoering van:  

a) de habitatrichtlijn,  
e) de mer-richtlijn,  
n) het verdrag van Bern,  
o) het verdrag van Bonn,  
p) de vogelrichtlijn. 

Artikel 5.5 (verbod handelen in strijd met voorschriften 
omgevingsvergunning) 

art. 5.5 lid 1 
Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning 
voor: 

g) een flora- en fauna-activiteit. 
art. 5.5 lid 2 
Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning 
voor: 

f) een Natura 2000-activiteit. 
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§ 5.1.2 Reikwijdte aanvraag omgevingsvergunning en 
aanwijzing bevoegd gezag 

Artikel 5.7 (aanvraag los of gelijktijdig) 

art. 5.7 lid 1 
Een aanvraag om een omgevingsvergunning kan naar keuze van de aanvrager op een of 
meer activiteiten betrekking hebben. 
art. 5.7 lid 3 
Een omgevingsvergunning voor een activiteit waarbij de locatie van ondergeschikt belang is, 
wordt, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, los aangevraagd van de 
omgevingsvergunning voor andere activiteiten. 
art. 5.7 lid 5 
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op aanvragen om wijziging van de voorschrif-
ten van een omgevingsvergunning. 

Artikel 5.8 (bevoegd gezag gemeente aanvraag één activiteit) 

Het college van burgemeester en wethouders beslist op de aanvraag om een omgevingsver-
gunning die betrekking heeft op één activiteit, tenzij op grond van artikel 5.9, 5.9a, 5.10 of 
5.11 een ander bestuursorgaan is aangewezen. 

Artikel 5.10 (bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit anders dan in 
artikel 5.9) 

art. 5.10 lid 1 
Bij algemene maatregel van bestuur worden voor de volgende activiteiten gevallen aange-
wezen waarin gedeputeerde staten op de aanvraag beslissen: 

e) Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten, 
art. 5.10 lid 2 
Bij de aanwijzing van gevallen worden de grenzen van artikel 2.3, tweede lid, in acht geno-
men. 

Artikel 5.11 (bevoegd gezag Rijk aanvraag één activiteit anders dan in artikel 
5.9) 

art. 5.11 lid 1 
Bij algemene maatregel van bestuur worden voor de volgende activiteiten gevallen aange-
wezen waarin een van Onze daarbij aangewezen Ministers op de aanvraag beslist: 

g) Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten van nationaal belang, 
art. 5.11 lid 2 
Bij de aanwijzing van gevallen worden de grenzen van artikel 2.3, derde lid, in acht genomen. 

Artikel 5.12 (bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten) 

art. 5.12 lid 1 
Op de aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op meer dan een activi-
teit wordt beslist door een bestuursorgaan dat op grond van artikel 5.8, 5.9, 5.9a, 5.10 of 
5.11 voor ten minste een van die activiteiten bevoegd zou zijn op een aanvraag te beslissen. 



Omgevingswet 
 
 
 

Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet                                 Ecologica                                15 mei 2020 Blad 34 

§ 5.1.3 De beoordeling van de aanvraag 

Artikel 5.18 (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij algemene 
maatregel van bestuur) 

art. 5.18 lid 1 
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het verlenen of weigeren 
van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.1. 
art. 5.18 lid 2 
Daarbij kunnen regels worden gesteld over de motivering van de beslissing tot het verlenen 
of weigeren. 
art. 5.18 lid 3 
Artikel 2.32, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op die regels. 

Artikel 5.29 (artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag Natura 2000-activiteit 
en flora- en fauna-activiteit) 

art. 5.29 lid 1 
Voor een Natura 2000-activiteit en een flora- en fauna-activiteit worden de regels, bedoeld 
in artikel 5.18, gesteld met het oog op de natuurbescherming. 
art. 5.29 lid 2 
Deze regels strekken in ieder geval tot uitvoering van artikel 6, tweede13, derde en vierde lid, 
en artikel 16 van de habitatrichtlijn en artikel 9 van de vogelrichtlijn. 
art. 5.29 lid 314 
De regels kunnen ertoe strekken dat voor het verrichten van een Natura 2000-activiteit gere-
gistreerde stikstofdepositieruimte is toegedeeld aan deze activiteit. 

§ 5.1.4 Inhoud en werking 

Artikel 5.34 (voorschriften omgevingsvergunning) 

art. 5.34 lid 1 
Aan een omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden die nodig zijn voor de re-
gels, bedoeld in de artikelen 5.18, 5.19, 5.30 en 5.31. 

Artikel 5.36 (termijnstelling in omgevingsvergunning) 

art. 5.36 lid 1 
In een omgevingsvergunning voor een voortdurende activiteit kan worden bepaald dat die 
vergunning geldt voor een daarbij gestelde termijn. 
art. 5.36 lid 2 
In een omgevingsvergunning voor een aflopende activiteit kan worden bepaald dat de ver-
gunninghouder na afloop van een bij de vergunning gestelde termijn, de voor de verlening 
van de vergunning bestaande toestand heeft hersteld of een andere, in de omgevingsver-
gunning omschreven, toestand heeft gerealiseerd. De eerste zin is niet van toepassing op 

 
13 De vraag is of de regels met betrekking tot een natura 2000-activiteit ook inderdaad strekken tot 
uitvoering van artikel 6, 2e lid van de habitatrichtlijn, gezien de tekst van en de memorie van toelich-
ting bij de Spoedwet aanpak stikstof. 
14 Artikel 5.29, lid 3 is toegevoegd conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
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een omgevingsvergunning voor een mijnbouwactiviteit die betrekking heeft op het plaatsen 
van een mijnbouwinstallatie. 
art. 5.36 lid 3 
In een omgevingsvergunning kan worden bepaald dat daarbij aangewezen voorschriften na-
dat de vergunning haar gelding heeft verloren, tijdens een daarbij gestelde termijn van 
kracht blijven. 
art. 5.36 lid 4 
Bij algemene maatregel van bestuur worden gevallen aangewezen waarin een termijn als be-
doeld in het eerste of tweede lid wordt gesteld. Bij de maatregel kunnen over die termijn 
worden geregeld:  
a) de maximale duur,  
b) de gevallen waarin verlenging mogelijk is. 

Artikel 5.40 (bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en 
intrekking omgevingsvergunning) 

art. 5.40 lid 1 
Het bevoegd gezag kan de voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen:  
a) in gevallen of op gronden die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, 
 

HST. 10 GEDOOGPLICHTEN 

AFD. 10.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 10.1 (begripsbepalingen)  

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
1) initiatiefnemer: degene onder wiens verantwoordelijkheid een werk van algemeen belang 

waarvoor een gedoogplicht is opgelegd, tot stand wordt gebracht of wordt opgeruimd; 
2) rechthebbende: degene die enig recht heeft op de onroerende zaak waarin, waarop, waar-

boven of waaronder:  
a) activiteiten als bedoeld in afdeling 10.2 worden verricht, of  
b) een werk van algemeen belang tot stand wordt gebracht of wordt opgeruimd;  

3) tot stand brengen: aanleggen, in stand houden, wijzigen, verplaatsen of uitvoeren;  
4) werk van algemeen belang: werk of activiteit als bedoeld in paragraaf 10.3.2. 

AFD. 10.2 GEDOOGPLICHTEN VAN RECHTSWEGE 

Artikel 10.10b (gedoogplicht natuurgebieden) 

art. 10.10b lid 1 
Een rechthebbende op een onroerende zaak waarvoor door het provinciebestuur of een van 
Onze Ministers ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder g, onder 
2°, en artikel 2.19, vijfde lid, onder a, onder 1°, en onder b, feitelijke handelingen worden 
verricht die nodig zijn gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-ge-
bied of een bijzonder nationaal natuurgebied, gedoogt het treffen van deze maatregelen. 
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art. 10.10b lid 2 
Het bevoegd gezag informeert een rechthebbende als bedoeld in het eerste lid ten minste 
vier weken van tevoren schriftelijk over de voorgenomen maatregelen. 
art. 10.10b lid 3 
In afwijking van het tweede lid kan het informeren mondeling plaatsvinden en geldt de ter-
mijn niet, als dit nodig is vanwege het spoedeisende karakter van de maatregel. 

AFD. 10.3 BIJ BESCHIKKING OP TE LEGGEN GEDOOGPLICHTEN 

§ 10.3.4 Bijzondere bepalingen 

Artikel 10.24 (bomen en beplantingen) 

Degene op wie een gedoogplicht op grond van paragraaf 10.3.2 rust, gedoogt dat de initia-
tiefnemer bomen en beplantingen rooit, inkort of snoeit voor zover die bomen en beplantin-
gen hinderlijk zijn voor het tot stand brengen of opruimen van het werk van algemeen be-
lang. 

AFD. 10.4 OVERIG 

Artikel 10.29 (gedoogplicht maatregelen populaties dieren en planten) 

art. 10.29 lid 1 
Gedeputeerde staten kunnen of Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
kan besluiten dat de personen of de groepen van personen die ter uitvoering van een omge-
vingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit om de omvang te beperken van de popu-
latie van dieren, toegang hebben tot de grond waar de dieren aanwezig zijn. 
art. 10.29 lid 2 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeputeerde staten kunnen 
besluiten dat personen of groepen van personen die ter uitvoering van de taak, bedoeld in 
respectievelijk artikel 2.19, vijfde lid, onder a, onder 4°, en artikel 2.18, eerste lid, onder g, 
onder 1° of 3°, zijn belast met de bestrijding van dieren of planten van uitheemse soorten of 
van verwilderde dieren, of de terugdringing van de aantallen aanwezige dieren en planten 
van die soorten, toegang hebben tot de grond waar de dieren of de planten aanwezig zijn. 
art. 10.29 lid 3 
Een rechthebbende gedoogt de aanwezigheid op zijn grond van personen of groepen van 
personen als bedoeld in het eerste en tweede lid. 
art. 10.29 lid 4 
Het bevoegd gezag informeert een rechthebbende als bedoeld in het derde lid ten minste 
achtenveertig uur van te voren schriftelijk over de voorgenomen maatregelen. 
art. 10.29 lid 5 
In afwijking van het vierde lid kan het informeren mondeling plaatsvinden en geldt de ter-
mijn niet, als dit nodig is vanwege het spoedeisende karakter van de maatregel. 
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HST. 15 SCHADE 

AFD. 15.1 NADEELCOMPENSATIE 

Artikel 15.1 (toepassingsbereik) 

art. 15.1 lid 1 
Als een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegd-
heid of taak op grond van deze wet schade veroorzaakt, is titel 4.5 van de Algemene wet be-
stuursrecht alleen van toepassing op de toekenning van vergoeding van schade als bedoeld 
in artikel 4:126, eerste lid, van die wet die wordt veroorzaakt door het vaststellen, verlenen, 
stellen, treffen of, voor zover van toepassing, wijzigen of intrekken van:  
b) een besluit op grond van artikel 2.45, eerste of derde lid [red. toegangsbepeperking na-

tuurgebieden],  
c) een in een programma opgenomen beschrijving van een activiteit als gevolg waarvan de 

activiteit is toegestaan,  
d) een regel in het omgevingsplan, als het gaat om een regel als bedoeld in artikel 4.1, eer-

ste lid,  
f) een regel in een omgevingsverordening, als het gaat om een regel als bedoeld in artikel 

4.1, eerste lid,  
g) een regel in een algemene maatregel van bestuur, als het gaat om een regel als bedoeld 

in artikel 4.3, eerste of derde lid,  
h) een regel in een ministeriële regeling, als het gaat om een regel als bedoeld in artikel 4.1, 

tweede lid, of 4.3, vierde lid,  
i) een maatwerkvoorschrift,  
j) een toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen,  
k) een omgevingsvergunning of het weigeren daarvan,  
l) een projectbesluit. 
art. 15.1 lid 2 
Als voor een activiteit een omgevingsvergunning is vereist op grond van een regel als be-
doeld in het eerste lid, onder d tot en met f, of op grond van artikel 5.1, geldt alleen het be-
sluit tot het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van de omgevingsvergunning voor die 
activiteit als schadeveroorzakend besluit. 
art. 15.1 lid 3 
Als op grond van artikel 5.52, eerste lid, een omgevingsplan wordt gewijzigd, geldt alleen het 
projectbesluit als schadeveroorzakend besluit. 

Artikel 15.4 (aanvraag om schadevergoeding als geen omgevingsvergunning is 
vereist) 

art. 15.4 lid 1 
Als voor een activiteit die is toegestaan op grond van een regel als bedoeld in artikel 15.1, 
eerste lid, onder d tot en met h, geen omgevingsvergunning is vereist, kan een aanvraag om 
schadevergoeding worden ingediend als:  
a) degene die de activiteit gaat verrichten aan het bevoegd gezag informatie over die activi-

teit heeft verstrekt en het bevoegd gezag kennis heeft gegeven van die informatie, vol-
gens de regels die daarvoor gelden, of  

b) met de activiteit is begonnen. 
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HST. 16 PROCEDURES 

AFD. 16.1 ELEKTRONISCH VERKEER EN GEBRUIK VAN 
GEGEVENS EN METHODEN 

§ 16.1.2 Gebruik van gegevens en methoden 

Artikel 16.5 (houdbaarheid onderzoeksgegevens) 

art. 16.5 lid 1 
Bij het nemen van een besluit op grond van deze wet kan in ieder geval gebruik worden ge-
maakt van rapporten met gegevens, onderzoeken of inventarisaties die bij het ontwerpbe-
sluit of, bij het ontbreken daarvan, bij de aanvraag zijn gebruikt en die bij de vaststelling van 
het besluit niet ouder zijn dan twee jaar. 
art. 16.5 lid 2 
Bij het nemen van besluit op grond van deze wet kan ook gebruik worden gemaakt van gege-
vens uit rapporten die bij de vaststelling van het besluit ouder zijn dan twee jaar als wordt 
onderbouwd dat de gegevens nog actueel zijn. 
art. 16.5 lid 3 
Het eerste lid is niet van toepassing op besluiten die betrekking hebben op een Natura 2000-
activiteit of flora- en fauna-activiteit. 

Artikel 16.6 (beoordeling van gevolgen) 

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de meet- en rekenmethoden en 
uitgangspunten aan de hand waarvan op het moment van het nemen van een besluit de ge-
volgen van dat besluit worden beoordeeld. 

AFD. 16.3 TOTSTANDKOMINGSPROCEDURES 

§ 16.3.2a Natura 2000-gebieden 

Artikel 16.25a (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 

art. 16.25a lid 1 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
een aanwijzing van een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied. 
art. 16.25a lid 2 
Een bestuursorgaan kan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover niet in 
strijd met internationaalrechtelijke verplichtingen, buiten toepassing laten bij de voorberei-
ding van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, als het gaat om een wijziging van on-
dergeschikte aard die niet leidt tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 
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§ 16.3.3 Omgevingsvisie 

Artikel 16.26 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
een omgevingsvisie. 

§ 16.3.4 Programma’s 

Artikel 16.27 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 

art. 16.27 lid 1 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
een programma als bedoeld in de paragrafen 3.2.2 tot en met 3.2.4 en de documenten die 
voor het opstellen van een programma afzonderlijk worden vastgesteld. 
art. 16.27 lid 2 
Een bestuursorgaan kan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover niet in 
strijd met internationaalrechtelijke verplichtingen, buiten toepassing laten bij de voorberei-
ding van een programma of document als bedoeld in het eerste lid, als het gaat om een wijzi-
ging van ondergeschikte aard die niet leidt tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu en 
die wijziging niet ziet op een in dat programma opgenomen beschrijving van een activiteit als 
gevolg waarvan de activiteit is toegestaan. 

§ 16.3.5 Omgevingsplan, waterschapsverordening en 
omgevingsverordening 

Artikel 16.29 (kennisgeving voornemen) 

Van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen wordt kennisgegeven. Artikel 3:12 
van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16.30 (toepassing Algemene wet bestuursrecht) 

art. 16.30 lid 1 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
een omgevingsplan. 
art. 16.30 lid 2 
In afwijking van artikel 3:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuurs-
recht zijnde de artikelen 3:43 tot en met 3.45 en afdeling 3.7 van die wet van toepassing op 
een omgevingsplan. 

Artikel 16.31 (zienswijzen) 

Zienswijzen kunnen geen betrekking hebben op het deel van het ontwerp van een omge-
vingsplan dat zijn grondslag vindt in een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omge-
vingsplanactiviteit. 
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Artikel 16.32 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
een waterschapsverordening en een omgevingsverordening. 

AFD. 16.4 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

§ 16.4.1 Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s 

Artikel 16.34 (reikwijdte, bevoegd gezag plan-mer) 

art. 16.34 lid 1 
Deze paragraaf gaat over de milieueffectrapportage voor plannen en programma’s als be-
doeld in artikel 2, onder a, van de smb-richtlijn, waarvan de vaststelling is geregeld in wette-
lijke of bestuursrechtelijke bepalingen en waarin het voor de vaststelling van die plannen en 
programma’s bevoegde bestuursorgaan en de procedure voor de opstelling ervan is vastge-
legd. 
art. 16.34 lid 2 
In deze paragraaf wordt onder een plan of programma in ieder geval verstaan een omge-
vingsvisie, een programma, een omgevingsplan en een voorkeursbeslissing. 

Artikel 16.35 (uitzondering plan-mer-plicht) 

Deze paragraaf is niet van toepassing op plannen of programma’s die:  
a) alleen bestemd zijn voor nationale defensie of noodzakelijk zijn vanwege een noodtoe-

stand als bedoeld in de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, of  
b) betrekking hebben op de begroting of de financiën van een gemeente, een waterschap, 

een provincie of het Rijk. 

Artikel 16.36 (plan-mer-plichtige plannen of programma’s) 

art. 16.36 lid 1 
Het bevoegd gezag voor een plan of programma maakt bij de voorbereiding daarvan een mi-
lieueffectrapport als dat plan of programma het kader vormt voor te nemen besluiten voor 
projecten als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid. 
art. 16.36 lid 2 
Het bevoegd gezag voor een plan of programma maakt bij de voorbereiding daarvan een mi-
lieueffectrapport als bij de voorbereiding van dat plan of programma op grond van artikel 
16.53c een passende beoordeling moet worden gemaakt. 
art. 16.36 lid 3 
Voor een plan of programma als bedoeld in het eerste of tweede lid dat het gebruik bepaalt 
van kleine gebieden op lokaal niveau of voor kleine wijzigingen van een plan of programma 
als bedoeld in het eerste of tweede lid maakt het bevoegd gezag een milieueffectrapport als 
dat plan of programma of de wijzigingen daarvan aanzienlijke milieueffecten kunnen heb-
ben. 
art. 16.36 lid 4 
Voor een plan of programma dat het kader vormt voor andere projecten dan bedoeld in het 
eerste lid maakt het bevoegd gezag een milieueffectrapport als dat plan of programma aan-
zienlijke milieueffecten kan hebben. 
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AFD. 16.4A PASSENDE BEOORDELING NATURA 2000 

Artikel 16.53c (passende beoordeling) 

art. 16.53c lid 1 
Voor een plan of een project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn maakt 
het bestuursorgaan dat het plan vaststelt, de aanvrager van de betrokken omgevingsvergun-
ning, of het bevoegd gezag voor het projectbesluit een passende beoordeling als bedoeld in 
artikel 6, derde lid, van die richtlijn, van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied. 
art. 16.53c lid 2 
In afwijking van het eerste lid hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, als:  
a) het plan of het project een herhaling of voortzetting is van een ander plan of project, of  
b) het plan deel uitmaakt van een ander plan, mits voor dat andere plan of project een pas-

sende beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen 
nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante gevolgen van dat plan 
of project. 
 

AFD. 16.7 BESLISTERMIJN, BEKENDMAKING EN MEDEDELING, 
INWERKINGTREDING EN BEROEP 

§ 16.7.1 Beslistermijn 

Artikel 16.77a (opschorting beslistermijn Natura 2000-activiteit bij 
compenserende maatregelen) 

Als een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-acti-
viteit niet kan worden genomen dan nadat de aanvrager de aanvraag heeft aangevuld met 
gegevens die nodig zijn om te beoordelen of is voldaan aan artikel 6, vierde lid, van de habi-
tatrichtlijn, wordt de termijn voor het nemen van dat besluit opgeschort tot de dag waarop 
de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken 

AFD. 16.14 ALGEMENE DELEGATIEGRONDSLAGEN 
PROCEDURELE EN VORMVEREISTEN 

Artikel 16.140 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) 

Op grond van artikel 16.139 worden in ieder geval regels gesteld ter uitvoering van:  
b) de habitatrichtlijn, 
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HST. 20 MONITORING EN INFORMATIE 

AFD. 20.1 MONITORING EN VERZAMELING VAN GEGEVENS 

Artikel 20.1 (monitoringsplicht) 

art. 20.1 lid 1 
Voor iedere vastgestelde omgevingswaarde en alarmeringswaarde wordt de staat of kwali-
teit van de fysieke leefomgeving, de belasting door activiteiten of de concentratie of deposi-
tie van stoffen in de fysieke leefomgeving door monitoring bewaakt. Daarbij wordt beoor-
deeld of aan die omgevingswaarde of alarmeringswaarde wordt voldaan. 
art. 20.1 lid 2 
Voor een op grond van paragraaf 3.2.4 opgesteld programma worden de voortgang, uitvoe-
ring en het doelbereik van het programma door monitoring bewaakt. Daarbij wordt specifiek 
aandacht geschonken aan de eisen die in artikel 3.17 aan het programma worden gesteld. 
art. 20.1 lid 3 
Bij omgevingsplan en, met inachtneming van de grenzen van artikel 2.3, bij omgevingsveror-
dening of algemene maatregel van bestuur kunnen andere parameters dan omgevingswaar-
den voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de belasting door activiteiten of 
de concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving worden aangewezen die 
door monitoring worden bewaakt en dienen als referentiepunt voor de beoordeling daarvan. 
art. 20.1 lid 4 
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen onderdelen van de natuur worden aangewezen 
waarvan de staat van instandhouding door monitoring wordt bewaakt. 

Artikel 20.2 (aanwijzing methode en bestuursorgaan) 

art. 20.2 lid 1 
Bij het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de algemene maatregel van bestuur tot 
vaststelling van een omgevingswaarde, aanwijzing van een programma als bedoeld in artikel 
3.15, tweede, derde of vierde lid, of aanwijzing van een andere parameter of onderdeel van 
de natuur worden de methode van monitoring en het bestuursorgaan dat of de andere in-
stantie die met de uitvoering van de monitoring is belast aangewezen. 

Artikel 20.3 (regels over de uitvoering) 

art. 20.3 lid 1 
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de uitvoering van de monitoring 
voor omgevingswaarden als bedoeld in de artikelen 2.11a, 2.12a, eerste lid, 2.13, eerste lid, 
en 2.13a, eerste lid en paragraaf 2.3.4, alarmeringswaarden, of op grond van artikel 20.1, 
derde of vierde lid, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere parameters of 
onderdelen van de natuur en, met inachtneming van de grenzen van artikel 2.3, derde lid, 
omgevingswaarden als bedoeld in de artikelen 2.11 en 2.12. 
art. 20.3 lid 2 
Daarbij kunnen in ieder geval regels worden gesteld over:  
a) het meten of berekenen, waaronder de frequentie daarvan, de verhouding tussen het 

meten en berekenen en de monitoringspunten,  
b) de verificatie en beoordeling van gelijkwaardigheid van te gebruiken methoden,  
c) de beoordeling van de resultaten en de daarbij te gebruiken methoden,  
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d) de vaststelling van ontwikkelingen of trends, 
e) de inrichting en het beheer van landelijke of regionale meetnetten,  
f) de kwaliteitsborging en de coördinatie daarvan,  
g) de wijze van opslag van gegevens. 

Artikel 20.4 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) 

Op grond van de artikelen 20.1 tot en met 20.3 worden in ieder geval regels gesteld ter uit-
voering van:  
b) de habitatrichtlijn,  
j) de vogelrichtlijn,  

Artikel 20.6 (gegevensverzameling anders dan monitoring) 

art. 20.6 lid 1 
Bij omgevingsverordening respectievelijk algemene maatregel van bestuur kunnen, met in-
achtneming van de grenzen van artikel 2.3, regels worden gesteld over:  
a) het door daarbij genoemde bestuursorganen, rechtspersonen of natuurlijke personen 

die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf:  
1°. bijhouden, verzamelen of berekenen van daarbij aangewezen gegevens, 
2°. verstrekken van die gegevens aan bestuursorganen of andere instanties, be-

voegde autoriteiten van andere staten of de Europese Commissie,  
b) de toetsing van de kwaliteit van de gegevens, bedoeld onder a. 
art. 20.6 lid 2 
Bij de verordening of maatregel kan worden bepaald dat een daarbij aangegeven bestuursor-
gaan op verzoek kan besluiten dat daarbij aangewezen gegevens, waarvan de geheimhou-
ding op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur gerechtvaardigd is, niet 
worden verstrekt. 
art. 20.6 lid 3 
Bij omgevingsverordening respectievelijk ministeriële regeling kunnen nadere regels worden 
gesteld over: a. de uitvoering van het eerste lid en de bekostiging daarvan, b. de toe te pas-
sen berekeningsmethodiek. 
art. 20.6 lid 4 
Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing voor zover bij of krachtens de artikelen 
20.1 tot en met 20.5 wordt voorzien in de in die leden geregelde onderwerpen 

Artikel 20.7 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) 

Op grond van artikel 20.6 worden in ieder geval regels gesteld ter uitvoering van:  
a) de habitatrichtlijn,  
e) de vogelrichtlijn 

AFD. 20.4 EVALUATIE 

Artikel 20.18 (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving) 

art. 20.18 lid 1 
Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt ten minste eenmaal in de vier jaar een weten-
schappelijk rapport uit, waarin de ontwikkeling van de kwaliteit van bij ministeriële regeling 
aangewezen onderdelen of aspecten van de fysieke leefomgeving wordt beschreven. 
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art. 20.18 lid 3 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevordert het onderzoek en we-
tenschappelijk werk, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de vogelrichtlijn en artikel 18, eer-
ste lid, van de habitatrichtlijn. 
 

HST. 22 OVERGANGSRECHT 

AFDELING 22.3 TIJDELIJKE BEOORDELINGSREGELS NATURA 
2000-ACTIVITEIT MET STIKSTOFDEPOSITIE  

Artikel 22.20 (beoordelingsregels aanvraag Natura 2000-activiteit met 
stikstofdepositie)  

Regels als bedoeld in artikel 5.5a van de Wet natuurbescherming gelden tot een bij koninklijk 
besluit te bepalen datum als regels over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergun-
ning op grond van artikel 5.1815. 
 
 

HST. 23 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN 

AFD. 23.3 PUBLIEKSPARTICIPATIE, BETROKKENHEID 
PARLEMENT, TOTSTANDKOMINGSVEREISTEN 
UITVOERINGSREGELGEVING EN OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 23.5a (voorhangprocedure besluiten aanwijzing Natura 2000-gebieden 
in exclusieve economische zone) 

art. 23.5a lid 1 
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zendt een voorstel voor een lijst 
van Natura 2000-gebieden, geheel of gedeeltelijk gelegen in de exclusieve economische 
zone, of een voorstel tot wijziging daarvan, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de habitat-
richtlijn niet eerder aan de Europese Commissie dan vier weken nadat het ontwerp van dat 
voorstel aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
art. 23.5a lid 2 
Een besluit over de aanwijzing van een Natura 2000-gebied dat geheel of gedeeltelijk is gele-
gen in de exclusieve economische zone als bedoeld in artikel 2.44, eerste lid, wordt niet eer-
der genomen dan vier weken nadat het ontwerp van dat besluit aan beide kamers der Sta-
ten-Generaal is overgelegd. 

 
15 Afdeling 22.3 en artikel 22.20 zijn toegevoegd conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
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Artikel 23.6b (noodregeling stikstof Natura 2000)16  

1. Als een voorziening onmiddellijk nodig is, kunnen in afwijking van de artikelen 2.24 en 
5.18, regels als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, onder a, onder 13°, en regels als bedoeld in 
artikel 5.18 voor een Natura 2000-activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, bij ministeriële 
regeling worden gesteld.  
2. De regeling vervalt twaalf maanden nadat zij in werking is getreden of, als binnen die ter-
mijn een algemene maatregel van bestuur ter vervanging van de regeling in werking is getre-
den, op laatstbedoeld tijdstip. De termijn kan bij ministeriële regeling eenmaal met ten 
hoogste zes maanden worden verlengd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Artikel 23.6b is toegevoegd conform artikel IX van de Spoedwet aanpak stikstof 
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BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING 
(BAL) 

HOOFDSTUK 11 ACTIVITEITEN DIE DE   
NATUUR BETREFFEN 

AFDELING 11.1 NATURA 2000-ACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN 
BIJZONDERE NATIONALE NATUUR-GEBIEDEN  

§ 11.1.1 Algemeen  

Artikel 11.1 (activiteiten)  

1. Deze afdeling gaat over Natura 2000-activiteiten en activiteiten met mogelijke verslechte-
rende17 of significant verstorende gevolgen voor een bijzonder nationaal natuurgebied.  
2. Deze afdeling gaat niet over activiteiten die onderwerp zijn van het gemeenschappelijk vis-
serijbeleid, bedoeld in artikel 38 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, voor zover zij worden verricht in de exclusieve economische zone.  

Artikel 11.2 (oogmerken)  

De regels in paragraaf 11.1.2 zijn gesteld met het oog op de natuurbescherming.  

Artikel 11.3 (bevoegd gezag gedeputeerde staten)  

Tenzij in artikel 11.4 anders is bepaald, zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbin-
nen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:  
a) dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of  
b) dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te tref-

fen.  

Artikel 11.4 (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit)  

1. Voor een Natura 2000-activiteit van nationaal belang als bedoeld in artikel 4.12 van het 
Omgevingsbesluit is Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het bevoegd 
gezag:  
a) dat een maatwerkvoorschrift kan stellen;  
b) dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel.  

 
17 Gezien de Spoedwet aanpak stikstof, waarin de Wet natuurbescherming is aangepast en verslechte-
rende gevolgen niet meer vergunningplichtig zijn, zal deze tekst waarschijnlijk worden aangepast con-
form de geldende wettekst van de Wet natuurbescherming d.d. 1 januari 2020. 
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2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ook het bevoegd gezag dat 
een maatwerkvoorschrift kan stellen of dat beslist op een aanvraag om toestemming om een 
gelijkwaardige maatregel te treffen voor een activiteit met mogelijke verslechterende18 of 
significant verstorende gevolgen voor een bijzonder nationaal natuurgebied.  

Artikel 11.5 (normadressaat)  

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg 
voor de naleving van de regels over de activiteit.  

Artikel 11.6 (specifieke zorgplicht)  

1. Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 11.1, eerste lid, verricht en weet of redelij-
kerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het belang, be-
doeld in artikel 11.2, is verplicht:  
a) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om 

die gevolgen te voorkomen;  
b) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken; en  
c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten 

voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.  
2. De plicht, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat:  
a) voorafgaand aan het verrichten van activiteiten in, of in de directe nabijheid van een Na-

tura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied kennis wordt genomen van de 
informatie in het aanwijzingsbesluit van het gebied over de leefgebieden voor vogelsoor-
ten, natuurlijke habitats en habitats van soorten waarvoor het gebied is aangewezen en 
de daarvoor geldende instandhoudingsdoelstellingen;  

b) nagegaan wordt of op voorhand op grond van objectieve gegevens verslechterende of 
significant verstorende gevolgen kunnen worden uitgesloten; 

c) als die gevolgen niet kunnen worden uitgesloten: nagegaan wordt welke gevolgen de ac-
tiviteit kan hebben voor de leefgebieden, natuurlijke habitats en habitats van soorten, 
gelet op de instandhoudingsdoelen;  

d) alle passende preventieve maatregelen worden getroffen om verslechterende of signifi-
cant verstorende gevolgen, gelet op de instandhoudingsdoelen, voor het betrokken ge-
bied te voorkomen; en  

e) tijdens en na het verrichten van de activiteit wordt nagegaan of de getroffen maatrege-
len de beoogde effecten hebben; en  

f) het verrichten van de activiteit wordt gestaakt, of, als staken van de activiteit redelijker-
wijs niet meer mogelijk is, passende herstelmaatregelen worden getroffen als zich, on-
danks de getroffen maatregelen, verslechterende of significant verstorende gevolgen, 
voordoen voor de leefgebieden, natuurlijke habitats of habitats van soorten waarvoor 
het gebied is aangewezen.  

Artikel 11.7 (maatwerkregels)  

1. Een maatwerkregel kan in de omgevingsverordening worden gesteld over de artikelen 
11.6, 11.13, 11.14 en 11.22.  
2. Met een maatwerkregel kan worden afgeweken van de artikelen 11.13, 11.14 en 11.22.  

 
18 Gezien de Spoedwet aanpak stikstof, waarin de Wet natuurbescherming is aangepast en verslechte-
rende gevolgen niet meer vergunningplichtig zijn, zal deze tekst waarschijnlijk worden aangepast con-
form de geldende wettekst van de Wet natuurbescherming d.d. 1 januari 2020. 
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3. Een maatwerkregel kan worden gesteld met het oog op het belang, bedoeld in artikel 
11.2.  

Artikel 11.8 (afbakening mogelijkheid maatwerkregels)  

Een maatwerkregel wordt niet gesteld over een activiteit waarvoor Onze Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bevoegdheid als bedoeld in artikel 11.4 heeft.  

Artikel 11.9 (maatwerkvoorschriften)  

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift als bedoeld in 
artikel 4.5 van de wet kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling wor-
den verbonden, over de artikelen 11.6, 11.13, 11.14 en 11.22.  
2. Met een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van de 
artikelen 11.13, 11.14 en 11.22.  
3. Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan 
een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling kan worden verbonden.  
4. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een Natura 2000-activiteit zijn de beoor-
delingsregels en de bepalingen over vergunningvoorschriften in de artikelen 8.74b, 8.74c, en 
8.74d van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 11.10 (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en 
bescheiden)  

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 
of 11.4, worden die ondertekend en voorzien van:  
a) de aanduiding van de activiteit;  
b) de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;  
c) het adres waarop of een aanduiding van de locatie waar de activiteit wordt verricht; en  
d) de dagtekening.  

Artikel 11.11 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)  

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 11.10 wijzigen, worden de daardoor ge-
wijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4.  
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, wor-
den de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 
11.3 of 11.4.  

Artikel 11.12 (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)  

1. Op verzoek van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4, worden over Natura 
2000-activiteiten die worden verricht of zijn voorgenomen, de gegevens en bescheiden ver-
strekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels, maatwerkregels en maatwerkvoor-
schriften voor de activiteit toereikend zijn gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
het Natura 2000-gebied. 
2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er 
redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.  

Artikel 11.13 (informeren over een ongewoon voorval)  

Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4, wordt onverwijld geïnformeerd over een 
ongewoon voorval.  
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Artikel 11.14 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)  

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het be-
voegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4:  
a) informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaron-

der het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;  
b) gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefom-

geving te kunnen inschatten; en  
c) informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige 

gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, 
van de wet.  

Artikel 11.15 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift)  

Met een maatwerkvoorschrift worden de artikelen 11.13 en 11.14 niet versoepeld.  

§ 11.1.2 Natura 2000-activiteiten  

Artikel 11.16 (aanwijzing vergunningvrije gevallen: Natura 2000-toets in kader 
van ander besluit en visserij in de exclusieve economische zone)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de wet, om zonder om-
gevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt niet als:  
a) het verrichten van die activiteit op grond van een andere wet is toegestaan en toepas-

sing is gegeven aan artikel 6, tweede en derde lid, of in voorkomend geval artikel 6, 
vierde lid, van de habitatrichtlijn; of  

b) de activiteit onderwerp is van het gemeenschappelijk visserijbeleid, bedoeld in artikel 38 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en plaatsvindt in de ex-
clusieve economische zone.  

Artikel 11.17 (aanwijzing vergunningvrije gevallen: voor de referentiedatum 
bekende activiteiten)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt niet als:  
a) de Natura 2000-activiteit geen project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitat-

richtlijn is en de activiteit op de referentiedatum bekend was of redelijkerwijs bekend 
had kunnen zijn bij het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4; en  

b) de activiteit sindsdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd.  
2. Als referentiedatum wordt aangemerkt 31 maart 2010, of, als een gebied pas na 31 maart 
2010 een Natura 2000-gebied is geworden en het gebied een speciale beschermingszone is:  
a) als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, onder a, en 4, eerste en tweede lid, van de vo-

gelrichtlijn: de datum waarop het ontwerp van het besluit tot aanwijzing van het gebied 
als voor het eerst ter inzage is gelegd of daarvan op een andere wijze kennis is gegeven, 
of, als dit achterwege is gebleven, het besluit tot aanwijzing van het gebied is bekendge-
maakt; of  

b) als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de habitatrichtlijn: de datum van be-
kendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van het besluit van de Europese 
Commissie tot wijziging van de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in 
artikel 4, tweede lid, van de habitatrichtlijn waarbij het gebied op die lijst is opgenomen. 
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Artikel 11.18 (aanwijzing vergunningvrije gevallen in programma)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt niet voor een Natura 
2000-activiteit in gevallen aangewezen in een programma.  
2. Het programma:  
a) heeft geheel of ook betrekking op de inrichting, het beheer of het gebruik van een Na-

tura 2000-gebied en bevat maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied te bereiken; of  

b) heeft tot doel, ook met het oog op een evenwichtige en duurzame economische ontwik-
keling:  
1°) de belasting van natuurwaarden van Natura 2000-gebieden door bepaalde schade-

lijke factoren te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken; of  
2°) het beheer, de bescherming, het behoud of het herstel van de van nature in Neder-

land in het wild voorkomende soorten dieren of planten of de in Nederland voorko-
mende natuurlijke habitats of habitats van soorten of het verbeteren van de staat 
van instandhouding van die soorten; en  

c) wordt vastgesteld door of gezamenlijk met het bestuursorgaan dat, als geen toepassing 
wordt gegeven aan het eerste lid, bevoegd is te beslissen op aanvragen om omgevings-
vergunningen voor de betrokken Natura 2000-activiteiten.  

Artikel 11.19 (aanwijzing vergunningvrije gevallen in omgevingsverordening)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de wet, om zonder om-
gevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt niet voor een Natura 2000-
activiteit in gevallen aangewezen in een omgevingsverordening.  

Artikel 11.20 (aanwijzing vergunningvrije gevallen in ministeriële regeling)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de wet, om zonder om-
gevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, geldt niet voor een Natura 2000-
activiteit van nationaal belang als bedoeld in artikel 4.12 van het Omgevingsbesluit in geval-
len aangewezen bij ministeriële regeling.  

Artikel 11.21 (begrenzing aanwijzing vergunningvrije gevallen)  

1. Een Natura 2000-activiteit die een project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habi-
tatrichtlijn is, wordt in een programma, een omgevingsverordening of een ministeriële rege-
ling op grond van artikel 11.18, 11.19 of 11.20 alleen als vergunningvrij geval aangewezen 
als:  
a) op voorhand op grond van objectieve omstandigheden met zekerheid kan worden uitge-

sloten dat die activiteit afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen 
significante gevolgen kan hebben; of  

b) een passende beoordeling als bedoeld in artikel 8.74b is uitgevoerd, waaruit de zeker-
heid is verkregen dat die activiteit de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 
niet zal aantasten.  

2. Een Natura 2000-activiteit die geen project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habi-
tatrichtlijn is, wordt in een programma, een omgevingsverordening of een ministeriële rege-
ling op grond van artikel 11.18, 11.19 of 11.20 alleen als vergunningvrij geval aangewezen als 
rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen van de activiteit voor het Natura 2000-ge-
bied gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.  
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Artikel 11.22 (informatieplicht in verband met stikstof)  

1. Degene die voornemens is een Natura 2000-activiteit te verrichten die stikstofdepositie 
veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied dat is opgenomen 
in het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 3.9, vierde lid, van de wet en die in dat 
programma is aangewezen als vergunningvrij geval, informeert in bij ministeriële regeling 
aangewezen gevallen het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.3 of 11.4, over die Natura 
2000-activiteit.  
2. De verstrekking van de informatie voldoet aan bij ministeriële gestelde regels.  

AFDELING 11.2 ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT DIEREN OF 
PLANTEN IN HET WILD  

§ 11.2.1 Algemeen 

Artikel 11.23 (activiteiten)  

1. Deze afdeling gaat over:  
a) flora- en fauna-activiteiten, waarover regels zijn gesteld in de paragrafen 11.2.2 tot en 

met 11.2.5;  
b) het handelen volgens een faunabeheerplan, waarover regels zijn gesteld in paragraaf 

11.2.6;  
c) de uitoefening van de jacht, waarover regels zijn gesteld in paragraaf 11.2.7;  
d) het gebruik en het onder zich hebben van middelen of installaties en het toepassen van 

methodes om dieren te vangen of te doden, waaronder het verrichten van een jachtge-
weeractiviteit en een valkeniersactiviteit, en het verhandelen en het binnen of buiten 
het grondgebied van Nederland brengen van middelen of installaties om dieren te van-
gen of te doden, waarover regels zijn gesteld in paragraaf 11.2.8;  

e) het verhandelen, het om een andere reden dan verkoop onder zich hebben en het bin-
nen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van dieren, planten of producten 
daarvan, waarover regels zijn gesteld in paragraaf 11.2.9;  

f) activiteiten die de introductie of verspreiding van invasieve uitheemse soorten tot gevolg 
hebben of kunnen hebben, waarover regels zijn gesteld in paragraaf 11.2.10; en  

g) het vangen, doden en verwerken van walvissen, waarover regels zijn gesteld in paragraaf 
11.2.11.  

2. De paragrafen 11.2.2 tot en met 11.2.4 en 11.2.8 gaan niet over activiteiten die onder-
werp zijn van het gemeenschappelijk visserijbeleid, bedoeld in artikel 38 van het Verdrag be-
treffende de werking van de Europese Unie, voor zover zij worden verricht in de exclusieve 
economische zone.  

Artikel 11.24 (oogmerken)  

1. De regels in de paragrafen 11.2.2 tot en met 11.2.5 over flora- en fauna-activiteiten zijn 
gesteld met het oog op de natuurbescherming.  
2. De regels in de paragrafen 11.2.6 en 11.2.7 over het handelen volgens een faunabeheer-
plan en de uitoefening van de jacht, zijn gesteld met het oog op:  
a) de natuurbescherming;  
b) goed jachthouderschap;  
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c) het voorkomen en bestrijden van schade door dieren; of  
d) het waarborgen van de veiligheid.  
3. De regels in paragraaf 11.2.8 over het gebruik, het onder zich hebben, het verhandelen en 
het binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van middelen of installaties 
en het toepassen van methodes om dieren te vangen of te doden worden gesteld met het 
oog op:  
a) de natuurbescherming;  
b) het waarborgen van de veiligheid;  
c) het beschermen van de gezondheid; of  
d) het beschermen van het milieu.  
4. De regels in paragraaf 11.2.9 over het verhandelen, het om een andere reden dan verkoop 
onder zich hebben of het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van die-
ren, planten en producten daarvan zijn gesteld met het oog op natuurbescherming.  
5. De regels in paragraaf 11.2.10 over activiteiten die de introductie of verspreiding van inva-
sieve uitheemse soorten tot gevolg hebben of kunnen hebben worden gesteld met het oog 
op:  
a) de natuurbescherming;  
b) het beschermen van de gezondheid; of  
c) het beschermen van het milieu.  
6. De regels in paragraaf 11.2.11 over het vangen, doden en verwerken van walvissen wor-
den gesteld met het oog op het voorkomen van mogelijke nadelige gevolgen voor de staat 
van instandhouding van de walvisstand.  

Artikel 11.25 (bevoegd gezag gedeputeerde staten)  

Tenzij in artikel 11.26 anders is bepaald, zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbin-
nen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:  
a) dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of  
b) dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te tref-

fen. 

Artikel 11.26 (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit)  

1. Voor een flora- en fauna-activiteit van nationaal belang als bedoeld in artikel 4.12 van het 
Omgevingsbesluit is Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het bevoegd 
gezag:  
a) dat een maatwerkvoorschrift kan stellen;  
b) dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te tref-

fen.  
2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ook het bevoegd gezag dat 
een maatwerkvoorschrift kan stellen of dat beslist op een aanvraag om toestemming om een 
gelijkwaardige maatregel te treffen voor:  
a) een valkeniersactiviteit;  
b) het verhandelen, het om een andere reden dan verkoop onder zich hebben of het bin-

nen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van dieren, planten en pro-
ducten, voor zover het niet een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.39, 
11.40 of 11.48 is; en  

c) activiteiten die de introductie of verspreiding van invasieve uitheemse soorten tot gevolg 
hebben of kunnen hebben.  
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Artikel 11.27 (normadressaat)  

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg 
voor de naleving van de regels over de activiteit.  

Artikel 11.28 (specifieke zorgplicht)  

1. Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 11.23, eerste lid, verricht en weet of redelij-
kerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, 
bedoeld in artikel 11.24, is verplicht:  
a) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om 

die gevolgen te voorkomen;  
b) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken; en  
c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten 

voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd  
2. Voor flora- en fauna-activiteiten houdt deze plicht in ieder geval in dat:  
a) voorafgaand aan het verrichten van de activiteit wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn 

van de aanwezigheid op de locatie waar de activiteit wordt verricht of in de directe nabij-
heid van die locatie van:  
1°) van nature in Nederland in het wild levende vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de 

vogelrichtlijn, en niet in die bijlage genoemde, geregeld in Nederland voorkomende 
trekvogelsoorten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de vogelrichtlijn;  

2°) van nature in Nederland in het wild levende dier- en plantensoorten, genoemd in de 
bijlagen II, IV en V van de habitatrichtlijn;  

3°) dier- of plantensoorten, genoemd in bijlage IX of in de rode lijsten, bedoeld in artikel 
2.19, vierde lid, onder a, onder 4˚ van de wet; en  

4°) voor die soorten belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats;  
b) als deze aanwijzingen er zijn: vastgesteld wordt of op voorhand op grond van objectieve 

gegevens nadelige gevolgen kunnen worden uitgesloten voor dieren van die soorten, 
hun nesten, hun voortplantingsplaatsen, hun rustplaatsen en hun eieren, of voor planten 
van die soorten;  

c) als die gevolgen niet kunnen worden uitgesloten: nagegaan wordt welke gevolgen de ac-
tiviteit kan hebben voor dieren van die soorten, hun nesten, hun voortplantingsplaatsen, 
hun rustplaatsen en hun eieren, of voor planten van die soorten;  

d) alle passende preventieve maatregelen worden getroffen om die nadelige gevolgen te 
voorkomen;  

e) tijdens en na het verrichten van de activiteit wordt nagegaan of de getroffen maatrege-
len de beoogde effecten hebben; en  

f) het verrichten van de activiteit wordt gestaakt als de nadelige gevolgen toch niet worden 
voorkomen, of, als staken van de activiteit redelijkerwijs niet meer mogelijk is, passende 
herstelmaatregelen worden getroffen. 

3. Voor de uitoefening van de jacht en activiteiten om populaties van in het wild levende die-
ren te beheren of om schade door dieren te bestrijden houdt deze plicht in ieder geval in, 
dat een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig 
lijdt.  

Artikel 11.29 (voorkomen onnodig lijden van dieren)  

Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.  
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Artikel 11.30 (maatwerkregels)  

1. Een maatwerkregel kan in de omgevingsverordening worden gesteld over de artikelen 
11.28, 11.35 en 11.36 en de paragrafen 11.2.6 en 11.2.8 tot en met 11.2.10.  
2. Met een maatwerkregel kan worden afgeweken van de artikelen 11.35 en 11.36 en de pa-
ragrafen 11.2.6 en 11.2.8 tot en met 11.2.10, tenzij anders is bepaald.  
3. Een maatwerkregel kan worden gesteld met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 
11.24.  

Artikel 11.31 (afbakening mogelijkheid maatwerkregels)  

Een maatwerkregel wordt niet gesteld over een activiteit waarvoor Onze Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bevoegdheid als bedoeld in artikel 11.26 heeft.  

Artikel 11.32 (maatwerkvoorschriften)  

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift als bedoeld in 
artikel 4.5 van de wet kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling wor-
den verbonden, over de artikelen 11.28, 11.35 en 11.36 en de paragrafen 11.2.6 en 11.2.8 
tot en met 11.2.10.  
2. Met een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van de 
artikelen 11.35 en 11.36 en de paragrafen 11.2.6 en 11.2.8 tot en met 11.2.10, tenzij anders 
is bepaald.  
3. Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan 
een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling kan worden verbonden.  
4. Op het stellen van een maatwerkvoorschrift over een flora- en fauna-activiteit zijn de be-
oordelingsregels en de bepalingen over vergunningvoorschriften in de artikelen 8.74h tot en 
met 8.74k van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 11.33 (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en 
bescheiden)  

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 
11.25 of 11.26, worden die ondertekend en voorzien van:  
a) de aanduiding van de activiteit;  
b) de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;  
c) het adres waarop of een aanduiding van de locatie waar de activiteit wordt verricht; en  
d) de dagtekening.  

Artikel 11.34 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)  

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 11.33, wijzigen, worden de daardoor ge-
wijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.25 of 11.26.  
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, wor-
den de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 
11.25 of 11.26.  

Artikel 11.35 (informeren over een ongewoon voorval)  

Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.25 of 11.26, wordt onverwijld geïnformeerd over 
een ongewoon voorval.  
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Artikel 11.36 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)  

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het be-
voegd gezag, bedoeld in artikel 11.25 of 11.26:  
a) informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaron-

der het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan; 
b) gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefom-

geving te kunnen inschatten; en  
c) informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige 

gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, 
van de wet.  

Artikel 11.37 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift)  

Met een maatwerkvoorschrift worden de artikelen 11.35 en 11.36 niet versoepeld.  

§ 11.2.2 Flora- en fauna activiteiten: omgevingsvergunning 
soorten vogelrichtlijn  

Artikel 11.38 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten vogelrichtlijn: 
schadelijke handelingen)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor:  
a) het opzettelijk doden of opzettelijk vangen van van nature in Nederland in het wild le-

vende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn;  
b) het opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren 

van die vogels, of het opzettelijk wegnemen van nesten van die vogels;  
c) het rapen en onder zich hebben van eieren van die vogels; of  
d) het opzettelijk storen van die vogels.  
2. Het verbod geldt niet als:  
a) het verrichten van die activiteit op grond van een andere wet is toegestaan en is voldaan 

aan de artikelen 9, eerste en tweede lid, en 13 van de vogelrichtlijn; of  
b) de activiteit uitvoering geeft aan:  

1°) een instandhoudingsmaatregel als bedoeld in 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 en ar-
tikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn; of  

2°) een passende maatregel als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn.  
3. Het verbod op het opzettelijk storen van vogels, bedoeld in het eerste lid, onder d, geldt 
niet, als het storen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de vo-
gelsoort.  

Artikel 11.39 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten vogelrichtlijn: 
commercieel bezit)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor het verkopen, 
vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of aanbieden voor verkoop van 
dode of levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn, gemakkelijk 
herkenbare delen van die vogels of uit die vogels verkregen producten.  
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2. Het verbod geldt niet met betrekking tot vogels van soorten, genoemd in bijlage III, deel A, 
bij de vogelrichtlijn, die aantoonbaar in overeenstemming met de regels van dit hoofdstuk 
zijn gedood, gevangen, of verkregen en op delen of producten van die vogels.  

Artikel 11.40 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten vogelrichtlijn: 
niet-commercieel bezit)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor het om een an-
dere reden dan verkoop onder zich hebben of vervoeren van dode of levende vogels van 
soorten als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn, gemakkelijk herkenbare delen van die 
vogels of uit die vogels verkregen producten.  
2. Het verbod geldt niet als:  
a) de vogels, delen of producten aantoonbaar in overeenstemming met de regels van dit 

hoofdstuk zijn gedood, gevangen, of verkregen;  
b) het verrichten van de activiteit op grond van een andere wet is toegestaan en toepassing 

is gegeven aan de artikelen 9, eerste en tweede lid, en 13 van de vogelrichtlijn; of  
c) de activiteit deel uitmaakt van: 

1°) een instandhoudingsmaatregel als bedoeld in 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 en ar-
tikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn; of  

2°) een passende maatregel als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn.  

Artikel 11.41 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten vogelrichtlijn: 
wijze vangen of doden)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten geldt voor:  
a) het vangen of doden van van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten 

als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn met:  
1°) middelen die worden genoemd in bijlage IV, onder a, bij de vogelrichtlijn;  
2°) middelen, installaties of methoden voor het massaal of niet-selectief vangen of do-

den van vogels; of  
3°) middelen, installaties of methoden waardoor een soort plaatselijk kan verdwijnen; of  

b) het achtervolgen van vogels van deze soorten met behulp van vervoermiddelen die wor-
den genoemd in bijlage IV, onder b, bij de vogelrichtlijn, op de daar beschreven wijze.  

2. Tot de middelen, installaties of methoden, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 2° en 
3°, worden in ieder geval gerekend:  
a) eendenkooien die worden gebruikt anders dan voor de uitoefening van de jacht;  
b) balchatri;  
c) het doden met middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

zijn toegelaten of vrijgesteld;  
d) het vangen of doden met een middel waarmee elektronisch versterkte lokgeluiden kun-

nen worden gemaakt; en  
e) het vangen of doden met een geweer dat is voorzien van een geluiddemper.  

Artikel 11.42 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in 
programma)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt niet voor een flora- 
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en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.38 of 11.40 in gevallen aangewezen in een pro-
gramma.  
2. Het programma:  
a) heeft geheel of ook betrekking op de inrichting, het beheer of het gebruik van een Na-

tura 2000-gebied en bevat maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied te bereiken; of  

b) heeft tot doel, ook met het oog op een evenwichtige en duurzame economische ontwik-
keling:  
1°) de belasting van natuurwaarden van Natura 2000-gebieden door bepaalde schade-

lijke factoren te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken; of  
2°) het beheer, de bescherming, het behoud of het herstel van de van nature in Neder-

land in het wild voorkomende soorten dieren of planten of de in Nederland voorko-
mende natuurlijke habitats of habitats van soorten of het verbeteren van de staat 
van instandhouding van die soorten; en  

c) wordt vastgesteld door of gezamenlijk met het bestuursorgaan dat, als geen toepassing 
wordt gegeven aan het eerste lid, bevoegd is te beslissen op aanvragen om omgevings-
vergunningen voor de betrokken flora- en fauna-activiteiten.  

Artikel 11.43 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in 
omgevings-verordening)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt in gevallen aangewe-
zen in een omgevingsverordening niet voor:  
a) een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in de artikelen 11.38, eerste lid, en 11.40, eer-

ste lid, met betrekking tot vogels van bij de omgevingsverordening aangewezen soorten, 
of hun nesten, rustplaatsen of eieren; of  

b) een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.41, met betrekking tot bij de omge-
vings-verordening aangewezen middelen, installaties, methoden of vervoermiddelen. 

Artikel 11.44 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in 
ministeriële regeling)  

1. Vergunningvrije gevallen als bedoeld in artikel 11.43 worden aangewezen in een ministeri-
ele regeling, als:  
a) Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag als bedoeld in 

artikel 11.26, eerste lid, is; of  
b) de flora- en fauna-activiteit wordt verricht door een grondgebruiker om schadeveroorza-

kende vogels van de volgende soorten te bestrijden:  
1°) de Canadese gans (Branta Canadensis en Branta hutchinsii hutchinsii);  
2°) de houtduif (Columba palumbus);  
3°) de kauw (Corvus monedula); of  
4°) de zwarte kraai (Corvus corone corone).  

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt in bij ministeriële re-
geling aangewezen gevallen niet voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 
11.39, eerste lid, met betrekking tot:  
a) dode of levende vogels van bij die regeling aangewezen soorten;  
b) gemakkelijk herkenbare delen van deze vogels; of  
c) uit deze vogels verkregen producten.  
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Artikel 11.45 (begrenzing aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten 
vogelrichtlijn)  

1. Een flora- en fauna-activiteit wordt in een programma, een omgevingsverordening of een 
ministeriële regeling op grond van artikel 11.42, 11.43 of 11.44 alleen als vergunningvrij ge-
val aangewezen als de activiteit voldoet aan artikel 8.74h, eerste lid, onder a, b en c, van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving.  
2. Op grond van artikel 11.43 of 11.44 wordt in een omgevingsverordening of een ministeri-
ele regeling het bestrijden door de grondgebruiker van schadeveroorzakende vogels alleen 
als vergunningvrij geval aangewezen als:  
a) het bestrijden voldoet aan artikel 8.74h, eerste lid, onder a en c, van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving;  
b) het bestrijden gebeurt op door de grondgebruiker gebruikte gronden, of in of aan door 

hem gebruikte opstallen, om schade die in het lopende of daarop volgende jaar dreigt op 
te treden op die gronden, in of aan die opstallen, of in het omringende gebied te voorko-
men;  

c) deze schade wordt veroorzaakt door vogels van in de omgevingsverordening of ministe-
riële regeling genoemde soorten en is aan te merken als:  
1°) belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, of wateren, of  
2°) schade aan flora of fauna; en  

d) voor zover het artikel 11.43 betreft, de in de omgevingsverordening genoemde vogel-
soorten:  
1°) niet in hun voortbestaan worden bedreigd en niet het gevaar lopen in hun voortbe-

staan te worden bedreigd;  
2°) in de provincie schade veroorzaken; en  
3°) niet overeenkomen met de in artikel 11.44, tweede lid, onder b, genoemde soorten.  

3. Op grond van artikel 11.43 wordt in een omgevingsverordening het bestrijden door ge-
meenten van overlast veroorzakende vogels alleen als vergunningvrij geval aangewezen als 
het bestrijden:  
a) voldoet aan artikel 8.74h, eerste lid, onder a en c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;  
b) plaatsvindt binnen de bebouwde kom;  
c) plaatsvindt in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of de veiligheid 

van het luchtverkeer; en  
d) betrekking heeft op in de omgevingsverordening genoemde vogelsoorten die:  

1°) niet in hun voortbestaan worden bedreigd en niet het gevaar lopen in hun voortbe-
staan te worden bedreigd; en  

2°) in de provincie overlast veroorzaken.  
4. In een omgevingsverordening of een ministeriële regeling waarin vergunningvrije gevallen 
worden aangewezen die betrekking hebben op het vangen of doden van vogels wordt in ie-
der geval bepaald: 
a) welke van de middelen, installaties of methoden, bedoeld in de artikelen 8.74m en 8.74n 

van het Besluit kwaliteit leefomgeving, voor het vangen of doden zijn toegestaan, waar-
bij alleen middelen, installaties en methoden worden toegestaan die nadelige gevolgen 
voor het welzijn van dieren voorkomen of, als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk beper-
ken, waarbij het doden van dieren zoveel mogelijk vermeden wordt;  

b) voor welke tijd en plaats de aanwijzing geldt;  
c) voor welke soorten vogels, of voor de nesten, rustplaatsen of eieren van welke soorten 

vogels, de aanwijzing geldt; en  
d) op welke wijze het risico voor het behoud van de vogelstand wordt beperkt.  
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5. Een aanwijzing van vergunningvrije gevallen als bedoeld in het tweede lid geldt ook voor 
het bestrijden van schadeveroorzakende dieren door de persoon of wildbeheereenheid die 
daarvoor een door de grondgebruiker verleende schriftelijke en gedagtekende toestemming 
heeft.  
6. De beperking van de omvang van populaties van in het wild levende dieren wordt niet als 
vergunningvrij aangewezen.  

Artikel 11.46 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn op 
basis van aangewezen gedragscode)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt in bij ministeriële re-
geling aangewezen gevallen niet voor flora- en fauna-activiteiten als bedoeld in de artikelen 
11.38, eerste lid, of 11.40, eerste lid, die in een bij die regeling aangewezen gedragscode 
worden beschreven en die:  
a) aantoonbaar worden uitgevoerd in overeenstemming met de gedragscode; en  
b) plaatsvinden in het kader van:  

1°. het bestendig beheren of onderhouden van vaarwegen, watergangen, waterkerin-
gen, waterstaatswerken, oevers, luchthavens, wegen, spoorwegen of bermen, of in 
het kader van natuurbeheer;  

2°. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw,  
3°. een bestendig gebruik; of  
4°. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.  

2. Een gedragscode wordt bij ministeriële regeling alleen aangewezen, als :  
a) de daarin beschreven activiteiten voldoen aan artikel 8.74h, eerste lid, onder b, van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving; en  
b) daarin een wijze van verrichten van activiteiten is beschreven, waarmee naar het oor-

deel van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afdoende is gewaar-
borgd dat:  
1°. geen benutting of economisch gewin plaatsvindt van van nature in Nederland in het 

wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn; en  
2°. de activiteiten met betrekking tot die vogels zorgvuldig worden verricht.  

3. Activiteiten worden in elk geval zorgvuldig verricht als:  
a) daarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de soorten waartoe de vogels behoren; en  
b) in redelijkheid alles wordt gedaan of nagelaten om te voorkomen of zoveel mogelijk te 

beperken dat:  
1°) de vogels worden gedood;  
2°) nesten van de vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen, of rustplaatsen 

van vogels worden vernield; en  
3°) eieren van de vogels worden vernield.  
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§ 11.2.3 Flora- en fauna-activiteiten: omgevingsvergunning 
soorten habitatrichtlijn  

Artikel 11.47 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten 
habitatrichtlijn: schadelijke handelingen)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor:  
a) het in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk doden of opzettelijk vangen van in 

het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onder a, bij de habitatricht-
lijn, bijlage II bij het verdrag van Bern of bijlage I bij het verdrag van Bonn; 

b) het opzettelijk verstoren van die dieren;  
c) het in de natuur opzettelijk vernielen of rapen van eieren van die dieren;  
d) het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van die die-

ren; en  
e) het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van planten 

van soorten, genoemd in bijlage IV, onder b, bij de habitatrichtlijn of bijlage I bij het ver-
drag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied.  

2. Het verbod geldt niet als:  
a) het verrichten van de activiteit op grond van een andere wet is toegestaan en is voldaan 

aan artikel 16, eerste lid, van de habitatrichtlijn; of  
b) de activiteit uitvoering geeft aan:  

1°) een instandhoudingsmaatregel als bedoeld in 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 en ar-
tikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn; of  

2°) een passende maatregel als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn.  
3. Onder de soorten, bedoeld in het eerste lid, onder a, worden niet begrepen de soorten, 
bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn.  
 

Artikel 11.48 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten 
habitatrichtlijn: bezit)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor:  
a) het verkopen, vervoeren voor verkoop, verhandelen, ruilen of te koop of te ruil aanbie-

den van dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de habitatrichtlijn, bij-
lage I of II bij het verdrag van Bern of bijlage I bij het verdrag van Bonn, met uitzondering 
van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn; en  

b) het voor het om een andere reden dan verkoop onder zich hebben of vervoeren van die-
ren of planten als bedoeld onder a.  

2. Het verbod geldt niet, als:  
a) de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt;  
b) het verrichten van de activiteit op grond van een andere wet is toegestaan en is voldaan 

aan artikel 16, eerste lid, van de habitatrichtlijn;  
c) de activiteit deel uitmaakt van:  

1°) 1˚. een instandhoudingsmaatregel als bedoeld in 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 en 
artikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn; of  
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2°) 2˚. een passende maatregel als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatricht-
lijn; of  

d) de dieren of planten uiterlijk op 10 juni 1994 aantoonbaar in overeenstemming met de 
op dat moment geldende regelgeving aan de natuur waren onttrokken.  

Artikel 11.49 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten 
habitatrichtlijn: wijze vangen of doden)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten geldt voor het vangen of 
doden van dieren genoemd in bijlage IV, onder a, bij de habitatrichtlijn, of bijlage II bij het 
verdrag van Bern, en het aan de natuur onttrekken van dieren van soorten, genoemd in bij-
lage V, onder a, bij de habitatrichtlijn, of bijlage III bij het verdrag van Bern, door het gebruik 
van niet-selectieve middelen die de plaatselijke verdwijning of ernstige verstoring van de 
rust van populaties van soorten tot gevolg kunnen hebben, waartoe in ieder geval behoren:  
a) de middelen, genoemd in bijlage VI, onder a, bij de habitatrichtlijn; en  
b) de vervoermiddelen, genoemd in bijlage VI, onder b, bij de habitatrichtlijn.  

Artikel 11.50 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn in 
programma)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten geldt niet voor een flora- en 
fauna-activiteit als bedoeld in de artikelen 11.47 en 11.48 in gevallen aangewezen in een 
programma. 
2. Het programma:  
a) heeft geheel of ook betrekking op de inrichting, het beheer of het gebruik van een Na-

tura 2000-gebied en bevat maatregelen om de - van dat gebied te bereiken; of  
b) heeft tot doel, ook met het oog op een evenwichtige en duurzame economische ontwik-

keling:  
1°. de belasting van natuurwaarden van Natura 2000-gebieden door bepaalde schade-

lijke factoren te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken; of  
2°. het beheer, de bescherming, het behoud of het herstel van de van nature in Neder-

land in het wild voorkomende soorten dieren of planten of de in Nederland voorko-
mende natuurlijke habitats of habitats van soorten of het verbeteren van de staat 
van instandhouding van die soorten; en  

c) wordt vastgesteld door of gezamenlijk met het bestuursorgaan dat, als geen toepassing 
wordt gegeven aan het eerste lid, bevoegd is te beslissen op aanvragen om omgevings-
vergunningen voor de betrokken flora- en fauna-activiteiten.  

Artikel 11.51 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn in 
omgevingsverordening)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten geldt niet voor een flora- en 
fauna-activiteit in gevallen aangewezen in een omgevingsverordening:  
a) als bedoeld in de artikelen 11.47, eerste lid, en 11.48, eerste lid, aanhef en onder b, voor 

dieren of planten van bij de omgevingsverordening aangewezen soorten, of met betrek-
king tot voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van bij de omgevings-
verordening aangewezen soorten; of  
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b) als bedoeld in artikel 11.49, met betrekking tot bij de omgevingsverordening aangewe-
zen middelen.  

Artikel 11.52 (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn in 
ministeriele regeling)  

1.Vergunningvrije gevallen als bedoeld in artikel 11.51 worden aangewezen in een ministeri-
ele regeling als Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag is 
als bedoeld in artikel 11.26, eerste lid.  
2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten geldt niet voor een in een 
ministeriële regeling aangewezen flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.48, eer-
ste lid, aanhef en onder a, met betrekking tot dieren of planten van bij de ministeriële rege-
ling aangewezen soorten, of met betrekking tot voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eie-
ren van dieren van bij de ministeriële regeling aangewezen soorten.  

Artikel 11.53 (begrenzing aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten 
habitatrichtlijn)  

1. Een flora- en fauna-activiteit wordt in een programma, een omgevingsverordening of een 
ministeriële regeling op grond van artikel 11.50, 11.51 of 11.52 alleen als vergunningvrij ge-
val aangewezen als de activiteit voldoet aan artikel 8.74i, eerste lid, onder a, b en c, van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving.  
2. Op grond van artikel 11.51 wordt in een omgevingsverordening het bestrijden door de 
grondgebruiker van schadeveroorzakende dieren alleen als vergunningvrij aangewezen als:  
a) het bestrijden voldoet aan artikel 8.74i, eerste lid, onder a en c, van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving;  
b) het bestrijden gebeurt op door de grondgebruiker gebruikte gronden, of in of aan door 

hem gebruikte opstallen, om schade die in het lopende of daarop volgende jaar dreigt op 
te treden in of aan die opstallen, of in het omringende gebied te voorkomen;  

c) deze schade wordt veroorzaakt door dieren van in de omgevingsverordening of ministe-
riële regeling genoemde soorten en is aan te merken als:  
1°) schade aan de wilde flora of fauna, of natuurlijke habitats; of  
2°) ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wa-

teren of andere vormen van eigendom; en  
d) de in de omgevingsverordening of ministeriële regeling genoemde diersoorten: 

1°) niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen; en  
2°) in de provincie schade veroorzaken.  

3. Op grond van artikel 11.51 wordt in een omgevingsverordening het bestrijden door ge-
meenten van overlast veroorzakende dieren alleen als vergunningvrij aangewezen als het be-
strijden:  
a) voldoet aan artikel 8.74i, eerste lid, onder a en c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;  
b) plaatsvindt binnen de bebouwde kom;  
c) plaatsvindt in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of om andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang; en  
d) betrekking heeft op in de omgevingsverordening genoemde diersoorten die:  

1°. niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen; en  
2°. in de provincie overlast veroorzaken.  

4. In een omgevingsverordening of een ministeriële regeling waarin vergunningvrije gevallen 
worden aangewezen die betrekking hebben op het vangen of doden van dieren, wordt in ie-
der geval bepaald welke middelen voor het vangen of doden zijn toegestaan en worden 
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alleen middelen toegestaan die nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren voorkomen of, 
als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperken, waarbij het doden van dieren zoveel mo-
gelijk vermeden wordt.  
5. Een aanwijzing van vergunningvrije gevallen als bedoeld in het tweede lid geldt ook voor 
het bestrijden van schadeveroorzakende dieren door de persoon of wildbeheereenheid die 
daarvoor een door de grondgebruiker verleende schriftelijke en gedagtekende toestemming 
heeft.  
6. De beperking van de omvang van populaties van in het wild levende dieren wordt niet als 
ver-gunningvrij aangewezen.  

Artikel 11.54 (vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn op basis van 
aangewezen gedragscode)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt in bij ministeriële re-
geling aangewezen gevallen niet voor flora- en fauna-activiteiten als bedoeld in de artikelen 
11.43 en 11.48, eerste lid, aanhef en onder b, die in een bij die regeling aangewezen ge-
dragscode worden beschreven en die:  
a) aantoonbaar worden uitgevoerd in overeenstemming met die gedragscode; en  
b) plaatsvinden in het kader van:  

1°) het bestendig beheren of onderhouden van vaarwegen, watergangen, waterkerin-
gen, waterstaatswerken, oevers, luchthavens, wegen, spoorwegen of bermen, of in 
het kader van natuurbeheer;  

2°) een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  
3°) een bestendig gebruik; of  
4°) ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.  

2. Een gedragscode wordt bij ministeriële regeling alleen aangewezen, als:  
a) de daarin beschreven activiteiten voldoen aan artikel 8.74i, eerste lid, onder b, van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving; en  
b) daarin een wijze van verrichting van activiteiten is beschreven, waarmee naar het oor-

deel van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afdoende is gewaar-
borgd dat:  
1°) geen benutting of economisch gewin plaatsvindt van dieren van soorten, genoemd 

in bijlage IV, onder a, bij de habitatrichtlijn, bijlage II bij het verdrag van Bern, of bij-
lage I bij het verdrag van Bern, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 
van de vogelrichtlijn, en van planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onder b, bij 
de habitatrichtlijn of bijlage I bij het verdrag van Bern; en  

2°) de activiteiten met betrekking tot die dieren en planten zorgvuldig worden verricht.  
3. Activiteiten worden in elk geval zorgvuldig verricht als:  
a) daarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de soorten waartoe de dieren of de planten 

behoren; en  
b) in redelijkheid alles wordt gedaan of nagelaten om te voorkomen of zoveel mogelijk te 

beperken dat:  
1°) de dieren worden gedood;  
2°) voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de dieren worden beschadigd of vernield; 
3°) eieren van de dieren worden vernield; en  
4°) de planten worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield.  
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§ 11.2.4 Flora- en fauna-activiteiten: omgevingsvergunning 
andere soorten  

Artikel 11.55 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen andere soorten: 
schadelijke handelingen)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten geldt voor:  
a) het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptie-

len, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in bijlage IX, onder 
A;  

b) het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of rust-
plaatsen van die dieren als bedoeld onder a; en  

c) het opzettelijk in hun natuurlijke verspreidingsgebied plukken en verzamelen, afsnijden, 
ontwortelen of vernielen van vaatplanten van de soorten, genoemd in bijlage IX, onder 
B.  

2. Het verbod geldt niet als:  
a) het gaat om het doden of vangen van de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis, of 

om het beschadigen of vernielen van hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, 
voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende 
zaken bevinden;  

b) het verrichten van de activiteit op grond van een andere wet is toegestaan en is voldaan 
aan de eisen die zijn opgenomen artikel 8.74j van het Besluit kwaliteit leefomgeving; of  

c) de activiteit deel uitmaakt van:  
1°) een instandhoudingsmaatregel als bedoeld in 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 en ar-
tikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn; of  

2°) een passende maatregel als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn.  

Artikel 11.56 (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in 
programma)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt niet voor een flora- 
en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.55 in gevallen aangewezen in een programma.  
2. Het programma:  
a) heeft geheel of ook betrekking op de inrichting, het beheer of het gebruik van een Na-

tura 2000-gebied en bevat maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied te bereiken; of  

b) heeft tot doel, ook met het oog op een evenwichtige en duurzame economische ontwik-
keling:  
1°) de belasting van natuurwaarden van Natura 2000-gebieden door bepaalde schade-

lijke factoren te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken; of  
2°) het beheer, de bescherming, het behoud of het herstel van de van nature in Neder-

land in het wild voorkomende soorten dieren of planten of de in Nederland voorko-
mende natuurlijke habitats of habitats van soorten of het verbeteren van de staat 
van instandhouding van die soorten; en  
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c. wordt vastgesteld door of gezamenlijk met het bestuursorgaan dat, als geen toepassing 
wordt gegeven aan het eerste lid, bevoegd is te beslissen op aanvragen om omgevingsver-
gunningen voor de betrokken flora- en fauna-activiteiten.  

Artikel 11.57 (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in 
omgevingsverordening)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt niet voor in een om-
gevingsverordening aangewezen gevallen voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in 
artikel 11.55, met betrekking tot dieren of planten van bij de omgevingsverordening aange-
wezen soorten, of met betrekking tot voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren van 
bij de omgevingsverordening aangewezen soorten. 

Artikel 11.58 (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in 
ministeriële regeling)  

Vergunningvrije gevallen als bedoeld in artikel 11.57 worden aangewezen in een ministeriële 
regeling, als:  
a) Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag als bedoeld in 

artikel 11.26, eerste lid, is; of  
b) de flora- en fauna-activiteit wordt verricht door een grondgebruiker voor het bestrijden 

van schadeveroorzakende dieren van de volgende soorten:  
1°) het konijn (Oryctolagus cuniculus); of  
2°) de vos (Vulpes vulpes).  

Artikel 11.59 (begrenzing aanwijzing vergunningvrije flora-en fauna-
activiteiten andere soorten)  

1. Een flora- en fauna-activiteit wordt in een programma, een omgevingsverordening, of een 
ministeriële regeling op grond van artikel 11.56, 11.57, of 11.58 alleen als vergunningvrij ge-
val aangewezen als de activiteit voldoet aan artikel 8.74j, eerste lid, onder a, b en c, van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving.  
2. Op grond van de artikelen 11.57 en 11.58 wordt in een omgevingsverordening of een mini-
steriele regeling het bestrijden door de grondgebruiker van schadeveroorzakende dieren al-
leen als ver-gunningvrij aangewezen als:  
a) het bestrijden voldoet aan artikel 8.74j, eerste lid, onder a en c, van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving;  
b) het bestrijden gebeurt op door de grondgebruiker gebruikte gronden, of in of aan door 

hem gebruikte opstallen, om schade die in het lopende of daarop volgende jaar dreigt op 
te treden op deze gronden, in of aan deze opstallen, of in het omringende gebied te 
voorkomen;  

c) deze schade wordt veroorzaakt door dieren van in de omgevingsverordening of ministe-
riële regeling genoemde soorten en behoort tot in de omgevingsverordening of ministe-
riële regeling omschreven categorieën van schade; en  

d) voor zover het artikel 11.57 betreft, de in de omgevingsverordening genoemde diersoor-
ten:  
1°) niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen;  
2°) in de provincie schade veroorzaken; en  
3°) niet overeenkomen met de in artikel 11.58, onder b, genoemde soorten.  
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3. Op grond van artikel 11.57 wordt in een omgevingsverordening het bestrijden door ge-
meenten van overlast veroorzakende dieren alleen als vergunningvrij geval aangewezen als 
het bestrijden:  
a) voldoet aan artikel 8.74j, eerste lid, onder a en c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;  
b) plaatsvindt binnen de bebouwde kom;  
c) plaatsvindt in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, of om een 

bij de omgevingsverordening of ministeriële regeling omschreven ander algemeen be-
lang; en  

d) betrekking heeft op in de omgevingsverordening genoemde diersoorten die:  
1°) niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen; en  
2°) in de provincie overlast veroorzaken.  

4. In een omgevingsverordening of een ministeriële regeling waarin vergunningvrije gevallen 
worden aangewezen die betrekking hebben op het doden of vangen van dieren, wordt in ie-
der geval bepaald welke middelen daarvoor zijn toegestaan, waarbij alleen middelen worden 
toegestaan die nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren voorkomen of, als dat niet mo-
gelijk is, zoveel mogelijk beperken, waarbij het doden van dieren zoveel mogelijk vermeden 
wordt.  
5. In een omgevingsverordening of een ministeriële regeling waarin vergunningvrije gevallen 
worden aangewezen die betrekking hebben op het doden of vangen van wilde zwijnen, 
reeën, damherten of edelherten wordt bepaald:  
a) dat dit niet door middel van drijven plaatsvindt; en  
b) of en onder welke voorwaarden een methode is toegestaan, waarbij één persoon wilde 

zwijnen opzettelijk verontrust met het oogmerk deze dieren binnen het schootsveld van 
één geweerdrager te drijven, opdat deze de dieren kan doden, en waarbij geen hond 
wordt ingezet. 

6. Een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid geldt ook voor het bestrijden van schadever-
oorzakende dieren door de persoon of wildbeheereenheid die daarvoor een door de grond-
gebruiker verleende schriftelijke en gedagtekende toestemming heeft.  
7. De beperking van de omvang van populaties van in het wild levende dieren wordt niet 
aangewezen als vergunningvrij geval.  

Artikel 11.60 (vergunningvrije gevallen andere soorten op basis van 
aangewezen gedragscode)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 11.55, geldt niet voor bij ministeriële regeling aangewezen 
gevallen van activiteiten die in een bij die regeling aangewezen gedragscode worden be-
schreven en die :  
a) aantoonbaar worden uitgevoerd in overeenstemming met die gedragscode; en  
b) plaatsvinden in het kader van:  

1°) het bestendig beheren of onderhouden van vaarwegen, watergangen, waterkerin-
gen, waterstaatswerken, oevers, luchthavens, wegen, spoorwegen of bermen, of in 
het kader van natuurbeheer;  

2°) een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  
3°) een bestendig gebruik; of  
4°) ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.  

2. Een gedragscode wordt bij ministeriële regeling alleen aangewezen als:  
a) de daarin beschreven activiteiten voldoen aan artikel 8.74j, eerste lid, onder b, van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving; en  
b) een wijze van verrichting van activiteiten is beschreven, waarmee naar het oordeel van 

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afdoende is gewaarborgd dat:  
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1°) geen benutting of economisch gewin van dieren en planten van de soorten, ge-
noemd in bijlage IX, die zich bevinden in hun natuurlijke verspreidingsgebied plaats-
vindt; en  

2°) de activiteiten met betrekking tot die dieren en planten zorgvuldig worden verricht.  
3. Activiteiten worden in elk geval zorgvuldig verricht als:  
a) daarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de soorten, genoemd in bijlage IX, die zich 

bevinden in hun natuurlijke verspreidingsgebied, waartoe de dieren of planten behoren; 
en  

b) in redelijkheid alles wordt gedaan of gelaten om te voorkomen of zoveel mogelijk te be-
perken dat:  
1°) die dieren worden gedood;  
2°) voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van die dieren worden beschadigd of ver-

nield;  
3°) eieren van die dieren worden vernield; of  
4°) die planten worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield. 

§ 11.2.5 Flora- en fauna-activiteiten: overige bepalingen 
omgevingsvergunning  

Artikel 11.61 (aanwijzing vergunningplichtige activiteit: bijvoeren van 
specifieke soorten)  

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor het bijvoeren 
van in het wild levende edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, fazanten, wilde een-
den, houtduiven, hazen of konijnen.  

Artikel 11.62 (aanwijzing vergunningplichtige activiteit en vergunningvrije 
gevallen: uitzetten van dieren of eieren van dieren)  

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder 
omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt voor het uitzetten 
van dieren of eieren van dieren.  
2. Het verbod geldt niet voor het uitzetten van vis als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de 
Visserijwet 1963, of voor het uitzetten van eieren van deze vis.  
3. Het verbod geldt niet in bij omgevingsverordening aangewezen gevallen voor dieren of ei-
eren van dieren van daarbij aangewezen soorten.  
4. Vergunningvrije gevallen als bedoeld in het derde lid worden aangewezen bij ministeriële 
regeling: 
a) als Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag als bedoeld 

in artikel 11.26, eerste lid, is; of  
b) als het gaat om herintroductie van soorten. 
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AFDELING 11.3 ACTIVITEITEN DIE HOUTOPSTANDEN, HOUT EN 
HOUTPRODUCTEN BETREFFEN  

§ 11.3.1 Algemeen  

Artikel 11.112 (activiteiten)  

1. Deze afdeling gaat over het vellen van houtopstanden en het herbeplanten van grond na 
het vellen van houtopstanden.  
2. De afdeling gaat niet over:  
a) houtopstanden binnen de in het omgevingsplan aangewezen bebouwingscontour hout-

kap, bedoeld in artikel 5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving;  
b) houtopstanden op erven of in tuinen;  
c) bomen en struiken die specifiek voor het oogsten van fruit, noten of vruchten worden 

geteeld;  
d) houtopstanden die windschermen om boomgaarden vormen;  
e) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, als deze niet ouder zijn 

dan 20 jaar;  
f) kweekgoed;  
g) uit populieren of wilgen bestaande:  

1°) wegbeplantingen;  
2°) beplantingen langs waterwegen; en  
3°) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;  

h) het dunnen van een houtopstand voor de bevordering van de groei van de overblijvende 
houtopstand;  

i) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld 
voor de productie van houtige biomassa, als zij:  
1°) ten minste eens per 10 jaar worden geoogst;  
2°) bestaan uit minstens 10.000 stoven per ha per beplantingseenheid, die bestaat uit 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken bre-
der dan 2 m; en  

3°) zijn aangelegd na 1 januari 2013; en  
j) houtopstanden die een kleinere oppervlakte grond beslaan dan 10 a, of bestaan uit een 

rijbeplanting die 20 of minder bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.  

Artikel 11.113 (oogmerken)  

1. De regels in paragraaf 11.3.2 over het vellen en beheren van houtopstanden zijn gesteld 
met het oog op:  
a) de natuurbescherming;  
b) de instandhouding van het bosareaal in Nederland; of  
c) het beschermen van landschappelijke waarden.  
2. De regels in paragraaf 11.3.2 over het verhandelen en het binnen het grondgebied van Ne-
derland brengen van hout en houtproducten zijn gesteld met het oog op:  
a) de natuurbescherming;  
b) het beschermen van het milieu;  
c) het tegengaan van klimaatverandering; of  
d) het beheer van natuurlijke hulpbronnen. 
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Artikel 11.114 (bevoegd gezag gedeputeerde staten)  

Tenzij in artikel 11.115 anders is bepaald, zijn gedeputeerde staten van de provincie waarbin-
nen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht het bevoegd gezag:  
a) waaraan een melding wordt gedaan;  
b) dat een maatwerkvoorschrift kan stellen; of  
c) dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te tref-

fen.  

Artikel 11.115 (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit)  

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het bevoegd gezag waaraan een 
melding wordt gedaan, dat een maatwerkvoorschrift kan stellen of dat beslist op een aan-
vraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen voor:  
a) het vellen van houtopstanden en herbeplanten van de grond als deze activiteit een acti-

viteit is als beschreven in artikel 4.12, tweede lid, onder a tot en met k, van het Omge-
vingsbesluit, daarvan onderdeel uitmaakt of in samenhang daarmee wordt verricht; en  

b) het verhandelen, het om een andere reden dan verkoop onder zich hebben of het bin-
nen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van hout of houtproducten.  

Artikel 11.116 (normadressaat)  

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg 
voor de naleving van de regels over de activiteit.  

Artikel 11.117 (specifieke zorgplicht)  

Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 11.112, eerste lid, verricht en weet of redelij-
kerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, 
bedoeld in artikel 11.113, is verplicht:  
a) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om 

die gevolgen te voorkomen;  
b) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken; en  
c) als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten 

voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.  

Artikel 11.118 (maatwerkregels)  

1. Een maatwerkregel kan in de omgevingsverordening worden gesteld over artikel 11.117, 
11.124 en 11.125 en paragraaf 11.3.2.  
2. Met een maatwerkregel kan worden afgeweken van afdeling 11.3.2, tenzij anders is be-
paald.  
3. Een maatwerkregel kan worden gesteld met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 
11.113.  

Artikel 11.119 (afbakening mogelijkheid maatwerkregels)  

Een maatwerkregel wordt niet gesteld over een activiteit waarvoor Onze Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bevoegdheid als bedoeld in artikel 11.115 heeft.  



Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) 
 
 
 

Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet                                 Ecologica                                15 mei 2020 Blad 70 

Artikel 11.120 (maatwerkvoorschriften)  

1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 11.117 en paragraaf 11.3.2.  
2. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van afdeling 11.3.2, tenzij anders is 
bepaald.  

Artikel 11.121 (algemene gegevens bij een melding)  

Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste:  
a) de aanduiding van de activiteit;  
b) de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;  
c) het adres waarop of een aanduiding van de locatie waar de activiteit wordt verricht; en  
d) de dagtekening. 

Artikel 11.122 (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en 
bescheiden)  

Als gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 
11.114 of 11.115, worden die ondertekend en voorzien van:  
a) de aanduiding van de activiteit;  
b) de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;  
c) het adres waarop of een aanduiding van de locatie waar de activiteit wordt verricht; en  
d) de dagtekening.  

Artikel 11.123 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)  

1. Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 11.121, wijzigen, worden de daardoor 
gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.114 of 11.115.  
2. Ten minste vier weken voordat de activiteit door een ander zal gaan worden verricht, wor-
den de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 
11.114 of 11.115.  

Artikel 11.124 (informeren over een ongewoon voorval)  

Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 11.114 of 11.115, wordt onverwijld geïnformeerd over 
een ongewoon voorval.  

Artikel 11.125 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)  

Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het be-
voegd gezag, bedoeld in artikel 11.114 of 11.115:  
a) informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaron-

der het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;  
b) gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefom-

geving te kunnen inschatten; en  
c) informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige 

gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, 
van de wet.  

Artikel 11.126 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift)  

Met een maatwerkvoorschrift worden de artikelen 11.124 en 11.125 niet versoepeld.  
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§ 11.3.2 Houtopstanden, hout en houtproducten  

Artikel 11.127 (meldplicht vellen houtopstanden)  

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit tenminste 4 
weken maar niet eerder dan een jaar voor het begin daarvan te melden.  
2. Dit artikel is niet van toepassing op het periodiek vellen van griend- of hakhout.  

Artikel 11.128 (afbakening mogelijkheid maatwerk: kapverbod)  

Een maatwerkvoorschrift verbiedt het vellen van een houtopstand:  
a) alleen als dat nodig is voor de bescherming van bijzondere natuurwaarden of landschap-

pelijke waarden; en  
b) telkens voor ten hoogste 5 jaren.  

Artikel 11.129 (plicht tot herbeplanting)  

1. Als een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek 
vellen van griend- of hakhout, of als een houtopstand op een andere manier teniet is gegaan, 
wordt zorg gedragen voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van de-
zelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand.  
2. Binnen drie jaar na de herbeplanting, wordt de beplanting die niet is aangeslagen vervan-
gen.  
3. Degene die de eigendom overdraagt van grond waarvoor een plicht tot herbeplanting 
geldt, of een beperkt recht op die rond vestigt of overdraagt, stelt de verkrijger op de hoogte 
van de plicht tot herbeplanting en neemt die plicht uitdrukkelijk op in de akte van levering. 

Artikel 11.130 (afbakening mogelijkheid maatwerk: herbeplanting)  

Het bij maatwerkvoorschrift toestaan van herbeplanting op andere grond dan de grond, be-
doeld in artikel 11.129, eerste lid, kan:  
a) als gedeputeerde staten bevoegd zijn: alleen als de herbeplanting voldoet aan bij omge-

vingsverordening gestelde eisen; en  
b) als Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd is: alleen als:  

1°) de grond die de eigenaar wil beplanten in hetzelfde gebied ligt als dat waar de ge-
velde houtopstand zich bevond;  

2°) de grond die de eigenaar wil beplanten niet van mindere kwaliteit is dan die waarop 
de gevelde houtopstand zich bevond;  

3°) de grond die de eigenaar wil beplanten ten minste een gelijke oppervlakte heeft als 
die waarop de gevelde houtopstand zich bevond;  

4°) de gevelde houtopstand geen deel uitmaakte van een boskern; en  
5°) de belangen van de landbouw en de bosbouw niet worden geschaad.  

Artikel 11.131 (uitzondering op meldplicht vellen houtopstand en plicht tot 
herbeplanting)  

1. De artikelen 11.127 en 11.129 zijn niet van toepassing op:  
a) het vellen van houtopstanden ter uitvoering van:  

1°) een instandhoudingsmaatregel als bedoeld in 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 en ar-
tikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn; of  

2°) een passende maatregel als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn;  
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b) het vellen van houtopstanden ter uitvoering van:  
1°) een maatwerkvoorschrift of een maatwerkregel die de verplichting bevat de nodige 

preventieve of herstelmaatregelen te treffen die nodig zijn voor het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied;  

2°) een maatwerkvoorschrift verbonden aan een omgevingsvergunning voor een Natura 
2000-activiteit of een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit; of  

3°) regels gesteld in een ministeriële regeling of omgevingsverordening als bedoeld in de 
artikelen 11.19, 11.20, 11.43, 11.44, 11.51, 11.52, 11.57 en 11.58;  

c) het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op na-
tuurterreinen;  

d) het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aan-
toonbaar wordt uitgevoerd in overeenstemming met een bij ministeriële regeling aange-
wezen gedragscode; of  

e) het vellen van een houtopstand, als:  
1°) het vellen is te beschouwen als een activiteit als bedoeld in artikel 4.12, tweede lid, 

onder a tot en met k, van het Omgevingsbesluit of als een onderdeel van die activi-
teit;  

2°) de houtopstand niet is aangelegd ter voldoening aan artikel 11.129, eerste lid, artikel 
4.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming of artikel 3, eerste lid, van de Boswet;  

3°) voordat tot aanleg van de houtopstand was overgegaan, aan Onze Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kennis is gegeven van het tijdstip en de plaats 
van de aanleg en de minister de ontvangst van de kennisgeving heeft bevestigd; en  

4°) de houtopstand blijkens de kennisgeving binnen een periode van 40 jaar na het op 
het formulier vermelde tijdstip van aanleg in zijn geheel zou worden geveld.  

2. De gedragscode, bedoeld in het eerste lid, onder d, waarborgt dat:  
a) geen afbreuk wordt gedaan aan bijzondere natuurwaarden of landschappelijke waarden;  
b) de te vellen houtopstanden geen deel uitmaken van een boskern;  
c) herbeplanting op een bosbouwkundig verantwoorde wijze plaatsvindt;  
d) de grond waarop herbeplanting plaatsvindt ten minste dezelfde kwaliteit heeft als de 

grond waarop de gevelde houtopstand zich bevond; en  
e) de grond waarop de herbeplanting plaatsvindt ten minste een gelijke oppervlakte heeft 

als de grond waarop de gevelde houtopstand zich bevond. 

Artikel 11.132 (verbod te handelen in strijd met EU-verordeningen over hout)  

Het is verboden te handelen in strijd met:  
a) artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van de Europese 

Unie van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningen-systeem voor 
de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (Pb EU 2005, L 347); of  

b) de artikelen 4 en 5 van verordening (EU) nr. 995/2010 tot vaststelling van de verplichtin-
gen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (Pb EU 2010, 
L 295).  

Artikel 11.133 ( afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: eisen EU-
verordeningen)  

Bij maatwerkvoorschrift kan alleen worden afgeweken van artikel 11.131 als dit in overeen-
stemming is met de bij of krachtens verordening (EG) nr. 2173/2005 of verordening (EU) nr. 
995/2010 gestelde regels. 
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BIJLAGE IX BIJ ARTIKEL 11.55 VAN DIT 
BESLUIT (ANDERE BESCHERMDE DIER- EN 
PLANTENSOORTEN) 

Onderdeel A (behorende bij artikel 3.38, eerste lid, onder a) 

Zoogdieren 
Aardmuis 
Boommarter 
Bosmuis 
Bunzing 
Damhert 
Das 
Dwergmuis 
Dwergspitsmuis 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas 
Hermelijn 
Huisspitsmuis 
Konijn 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis 
Ree 
Rosse woelmuis 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis 
Veldmuis 
Veldspitsmuis 
Vos 
Waterspitsmuis 
Wezel 
Wild zwijn 
Woelrat 
 
 

 
19 De lijst van andere beschermde soorten is in vergelijking met de Wet natuurbescherming weinig 
veranderd. De enige wijziging is dat een aantal dagvlindersoorten niet zijn opgenomen in deze lijst, 
omdat deze al beschermd zijn conform bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Dit zijn het Donker pimper-
nelblauwtje, Grote vuurvlinder en het Pimpernelblauwtje.  

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker 
Gewone pad 
Kleine watersalamander 
Meerkikker 
Middelste groene kikker 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 
 
Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 
Ringslang 
Vissen en kreeften 
Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 
 
Dagvlinders19 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
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Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 
 
Libellen 
Beekrombout 

Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 
 
Kevers 
Vliegend hert 
 

Onderdeel B (behorende bij artikel 3.38, eerste lid, onder c) 

Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 
Groene nachtorchis 
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 

Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkelk 
Roggelelie 
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
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Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 

Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 
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BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING 
(BKL) 

HOOFDSTUK 3 SPECIFIEKE TAKEN  

AFDELING 3.6 BESCHERMING HABITATS EN SOORTEN 

§ 3.6.1. Algemeen 

Artikel 3.18 (rekening houden met economische, sociale, culturele en lokale 

omstandigheden) 

Onverminderd de bij dit besluit voor taken en bevoegdheden op het gebied van de natuur-
bescherming en het beheer van natuurgebieden gestelde regels, houdt een bestuursorgaan 
bij de uitoefening daarvan rekening met de economische, sociale en culturele belangen, en 
met de regionale en lokale bijzonderheden. 

Artikel 3.19 (maatregelen voor behoud of herstel habitats en soorten) 

1. Het provinciebestuur draagt zorg voor het treffen van de maatregelen die nodig zijn voor: 
a) de bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden in vol-

doende gevarieerdheid voor alle in Nederland van nature in het wild levende vogelsoor-
ten en in het bijzonder de vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de vogelrichtlijn, en de 
niet in die bijlage genoemde geregeld in Nederland voorkomende trekvogelsoorten; 

b) het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature 
in Nederland in het wild voorkomende soorten dieren en planten, genoemd in de bijla-
gen II, IV en V bij de habitatrichtlijn, van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke 
habitats, genoemd in bijlage I bij de habitatrichtlijn, en van de in Nederland voorko-
mende habitats van soorten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de habitatrichtlijn; en  

c) het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroei-
ing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorko-
mende dier- en plantensoorten, genoemd in de rode lijsten, bedoeld in artikel 2.19, 
vierde lid, onder a, onder 4°, van de wet. 

§ 3.6.2 Natura 2000-gebieden 

Artikel 3.20 (eisen aan aanwijzingsbesluit) 

1. Een besluit tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.43, eerste 
lid, van de wet bevat instandhoudingsdoelstellingen voor in ieder geval: 
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a) de leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig ter uitvoering van de vogelrichtlijn; 
of  

b) de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig ter uitvoering van de 
habitatrichtlijn. 

2. In het besluit wordt de geometrische begrenzing van het gebied vastgelegd. 

Artikel 3.21 (instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen) 

Het provinciebestuur of, in de gevallen, bedoeld in artikel 2.19, vierde lid, van de wet, Onze 
in artikel 3.24 aangewezen minister, draagt zorg voor het treffen van de voor het bereiken 
van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied of het onder zijn taak val-
lende gedeelte daarvan nodige: 
a) instandhoudingsmaatregelen als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid en tweede lid, on-

der b, c en d, en 4, eerste lid, eerste zin, en tweede lid, van de vogelrichtlijn en artikel 6, 
eerste lid, van de habitatrichtlijn; en 

b) passende maatregelen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn, waar-
onder: 
1°) het besluit om de toegang tot een Natura 2000-gebied op grond van artikel 2.44, 

eerste lid, van de wet te beperken of te verbieden; 
2°) de feitelijke handelingen, bedoeld in artikel 10.10a van de wet; en 
3°) het in en rondom een Natura 2000-gebied aanbrengen van de nodige kentekenen 

die de aanwijzing als Natura 2000-gebied en de rechtsgevolgen daarvan kenbaar ma-
ken.  

Artikel 3.22 (toegangsbeperking) 

1. De toegang tot een Natura 2000-gebied wordt niet op grond van artikel 2.44, eerste lid, 
van de wet beperkt of verboden voor de eigenaar van een in het gebied gelegen onroerende 
zaak en voor degene die een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht heeft, voor zover door het 
verbod of de beperking de toegang tot de onroerende zaak ernstig zou worden belemmerd. 
2. In een besluit om de toegang tot een Natura 2000-gebied te beperken of te verbieden 
wordt de geometrische begrenzing vastgelegd van het gebied waarvoor de beperking of het 
verbod geldt. 

Artikel 3.23 (begrenzing gebied bij compenserende maatregelen) 

Als een compenserende maatregel als bedoeld in artikel 9a.1, tweede lid, of 8.74b, tweede 
lid, onder c, voorziet in de ontwikkeling of verbetering van leefgebieden voor vogels, natuur-
lijke habitats of habitats voor soorten buiten een Natura 2000-gebied, zorgt Onze Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ervoor dat deze leefgebieden of habitats een Na-
tura 2000-gebied of een onderdeel van een Natura 2000-gebied worden. 

Artikel 3.24 (aanwijzing voor maatregelen verantwoordelijke ministers) 

De zorg voor het nemen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden of gedeelten daarvan 
als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder f, onder 2°, van de wet berust bij: 
a) Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, voor een Natura 2000-gebied of ge-

deelte daarvan dat een oppervlaktewaterlichaam is dat is aangewezen in bijlage II, onder 
1, bij het Omgevingsbesluit; 

b) Onze Minister van Defensie, voor een Natura 2000-gebied of gedeelte daarvan dat voor 
militaire doeleinden worden gebruikt; 

c) Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
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1°) voor een Natura 2000-gebied of gedeelte daarvan dat wordt beheerd door een van 
Onze andere Ministers dan die, genoemd onder a en b; of 

2°) als het gaat om de maatregelen, bedoeld in artikel 3.19, tweede lid, voor een Natura 
2000-gebied of gedeelte daarvan dat wordt beheerd door een van Onze andere Mi-
nisters dan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

§ 3.6.3 Bijzondere nationale natuurgebieden 

Artikel 3.25 (aanwijzing – gevallen waarin) 

Een besluit tot aanwijzing van een bijzonder nationaal natuurgebied als bedoeld in artikel 
2.43, tweede lid, van de wet wordt alleen genomen, als: 
a) het gebied is opgenomen op een lijst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de habitat-

richtlijn; 
b) het gebied onderwerp is van een procedure als bedoeld in artikel 5 van de habitatricht-

lijn; 
c) in het gebied leefgebieden voor vogels, natuurlijke habitats of habitats van soorten wor-

den ontwikkeld of verbeterd ter uitvoering van een compenserende maatregel als be-
doeld in artikel 9a.1, tweede lid, onder c, of 8.74b, tweede lid, onder c; of 

d) bescherming van het gebied nodig is voor: 
1°) de instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden voor in Nederland 

natuurlijk in het wild levende vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de vogelrichtlijn, 
en de niet in die bijlage genoemde geregeld in Nederland voorkomende trekvogel-
soorten, of 

2°) het behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van de natuurlijke 
habitats, de habitats van soorten of de soorten, genoemd in respectievelijk de bijla-
gen I, II, IV of V bij de habitatrichtlijn. 

Artikel 3.26 (eisen aanwijzingsbesluit) 

1. Een besluit tot aanwijzing van een bijzonder nationaal natuurgebied als bedoeld in artikel 
2.43, tweede lid, van de wet bevat instandhoudingsdoelstellingen voor in ieder geval: 
a) de leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig ter uitvoering van de vogelrichtlijn; 

of 
b) de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig ter uitvoering van de 

habitatrichtlijn. 
2. In het besluit wordt de geometrische begrenzing van het gebied vastgelegd. 

Artikel 3.27 (toegangsbeperking) 

1. Een besluit om de toegang tot een bijzonder nationaal natuurgebied op grond van artikel 
2.43, tweede lid, van de wet te beperken of verbieden wordt genomen als dat nodig is voor 
het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 
2. De toegang wordt niet beperkt of verboden voor de eigenaar van een in het gebied gele-
gen onroerende zaak en voor degene die een zakelijk of persoonlijk gebruiksrecht heeft, voor 
zover door het verbod of de beperking de toegang tot de onroerende zaak ernstig zou wor-
den belemmerd. 
3. In het besluit om de toegang te beperken of te verbieden wordt de geometrische begren-
zing vastgelegd van het gebied waarvoor de beperking of het verbod geldt. 
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Artikel 3.28 (instandhoudingsmaatregelen) 

Feitelijke handelingen als bedoeld in artikel 10.10a, van de wet worden verricht, als dat no-
dig is voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor een bijzonder nationaal 
natuurgebied, en omvatten zo nodig het aanbrengen in en rondom een bijzonder nationaal 
natuurgebied van de nodige kentekenen die de aanwijzing als bijzonder nationaal natuurge-
bied en de rechtsgevolgen daarvan kenbaar maken. 

Artikel 3.29 (provinciale taak invasieve exoten) 

Gedeputeerde staten dragen zorg voor het uitvoeren van uitroeiingsmaatregelen, beheer-
maatregelen en herstelmaatregelen als bedoeld in de artikelen 17, 19 en 20 van de inva-
sieve-exoten-basisverordening met betrekking tot de in bijlage VA genoemde soorten. 

Artikel 3.30 (aanwijzing nationaal park) 

1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan een gebied als nationaal 
park aanwijzen, als: 
a) het een aaneengesloten gebied met een oppervlakte van ten minste 1.000 ha betreft: 

1°) waarin zich een of meer ecosystemen bevinden die niet wezenlijk zijn aangetast 
door menselijk gebruik; 

2°) waarin zich dier- en plantensoorten, geomorfologische locaties en habitats bevinden 
die een bijzonder natuurwetenschappelijk, educatief en recreatief belang vertegen-
woordigen; of 

3°) dat een natuurlijk landschap van grote schoonheid omvat; 
b) het behoud van de wezenlijke kenmerken van het gebied is verzekerd; 
c) het gebied is opengesteld voor bezoekers voor educatieve, culturele en recreatieve doel-

einden, waarbij aan de openstelling voorwaarden en beperkingen kunnen worden ver-
bonden met het oog op het behoud van de wezenlijke kenmerken van het gebied; en 

d) het gebied zich duidelijk onderscheidt van eerder aangewezen nationale parken. 
2. Aanwijzing gebeurt alleen op verzoek van gedeputeerde staten van de provincie of de pro-
vincies waarin het gebied ligt. 

Artikel 3.31 (aanwijzing bevoegde instantie) 

1. Als EU-verordeningen of richtlijnen over het verhandelen, het om een andere reden dan 
verkoop onder zich hebben of het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen 
van dieren, planten, hout en producten daarvan, of op de introductie of verspreiding van in-
vasieve uitheemse soorten, verplichten tot het aanwijzen van een bevoegde instantie die is 
belast met de uitvoering van de verordening of richtlijn, is Onze Minister van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit deze instantie. 
2. Het eerste lid is alleen van toepassing als de minister geen andere instantie als bevoegde 
instantie heeft aangewezen. 
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HOOFDSTUK 4 PROGRAMMA’S 

AFDELING 4.4 BEHEERPLANNEN NATURA 2000-GEBIEDEN 

Artikel 4.26 (beheerplan Natura 2000) 

Een beheerplan Natura 2000 als bedoeld in artikel 3.8, derde lid, of artikel 3.9, derde lid, van 
de wet bevat, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, bedoeld in artikel 3.20, eerste lid, 
in ieder geval een beschrijving van de voor het Natura 2000-gebied: 
a) nodige instandhoudingsmaatregelen als bedoeld in 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 en ar-
tikel 6, eerste lid, van de habitatrichtlijn; 

b) passende maatregelen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn; en 
c) beoogde resultaten van de maatregelen, bedoeld onder a en b. 

AFDELING 4.5 NATIONALE PROGRAMMATISCHE AANPAK 
STIKSTOF 

Artikel 4.27 (aanwijzing programmatisch aanpak stikstof) 

Het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 3.9, vierde lid, van de wet, is een pro-
gramma als bedoeld in artikel 3.16 van de wet. 

Artikel 4.28 (inhoud programmatische aanpak stikstof) 

1. Het programma aanpak stikstof bevat voor ieder in het programma opgenomen Natura 
2000-gebied een beschrijving van: 
a) de omvang van de stikstofdepositie aan het begin van de periode waarvoor het pro-

gramma geldt, onderscheiden naar de bijdrage aan de depositie door de belangrijkste 
sectoren en onderscheiden naar depositie afkomstig uit buitenlandse dan wel binnen-
landse bronnen; 

b) de staat van instandhouding van de voor stikstof gevoelige habitats; 
c) de ruimte voor stikstofdepositie, eventueel met een fasering in de tijd, en de indicatoren 

waaruit kan worden afgeleid of de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof 
gevoelige habitats in dat gebied worden bereikt; 

d) de verwachte autonome ontwikkeling van de stikstofemissie door bronnen binnen en 
buiten dat gebied en de gevolgen daarvan voor de omvang van stikstofdepositie in dat 
gebied; 

e) de getroffen of te treffen maatregelen die bijdragen aan: 
1°) vermindering van de stikstofdepositie in dat gebied; en 
2°) het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige 

habitats in dat gebied; 
f) de verwachte sociaaleconomische effecten en de weging van de haalbaarheid en betaal-

baarheid van de maatregelen, bedoeld onder e; 
g) de verwachte gevolgen van de maatregelen, bedoeld onder e, op de omvang van de stik-

stofdepositie, respectievelijk het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen in dat 
gebied; 
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h) de ecologische beoordeling van het programma; en 
i) de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de in artikel 10.41 gestelde eisen aan de-

monitoring van het programma. 
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder e, onder 1°, zijn gericht op een ambiti-
euze en realistische vermindering van de stikstofdepositie, afkomstig van in Nederland aan-
wezige bronnen. 
3. Het programma kan onder meer: 
a) voorschriften bevatten over de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor een Natura 2000-activiteit die stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuurlijke 
habitats en habitats van soorten in een Natura 2000-gebied veroorzaakt; en 

b) voorzien in: 
1°) verdeling over Natura 2000-activiteiten van de ruimte voor stikstofdepositie die ge-

let op de instandhoudingsdoestellingen van de Natura 2000-gebieden, bedoeld in ar-
tikel 3.20, eerste lid, beschikbaar is; 

2°) reservering van een deel van die ruimte voor in het programma aangewezen toe-
komstige activiteiten; en 

3°) aanwijzing van toestemmingsbesluiten voor Natura 2000-activiteiten waarvoor een 
beroep op de beschikbare ruimte kan worden gedaan. 

Artikel 4.29 (maatregelen programmatische aanpak) 

Tot de maatregelen, bedoeld in artikel 4.28, eerste lid, onder e, behoren: 
a) maatregelen voorzien in bindende besluiten van de Raad van de Europese Unie, van het 

Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen, die ook strekken tot vermindering van de emissies van stikstof of tot 
verbetering van de kwaliteit van onderdelen van de fysieke leefomgeving; 

b) maatregelen van bestuursorganen van provincies of het Rijk tot vermindering van de 
stikstofdepositie; en 

c) gebiedsgerichte maatregelen van bestuursorganen van gemeenten, waterschappen, pro-
vincies of het Rijk ter vermindering van de effecten van stikstofdepositie en voor het be-
houd of zo nodig herstel van de voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats en habitats 
van soorten. 

Artikel 4.30 (verdeling ruimte voor stikstofdepositie over Natura 2000-
activiteiten gedurende periode programmatische aanpak stikstof) 

1. Als toepassing wordt gegeven aan artikel 4.28, derde lid, aanhef en onder b, wordt in het 
programma aanpak stikstof aangegeven welke ruimte voor stikstofdepositie gedurende ieder 
tijdvak van drie jaar binnen de periode waarop het programma betrekking heeft kan worden 
verdeeld over Natura 2000-activiteiten en in voorkomend geval wordt gereserveerd voor in 
het programma aangewezen Natura 2000-activiteiten. 
2. In het programma worden een evenwichtige verdeling en reservering van de ruimte voor 
stikstofdepositie gedurende de periode gewaarborgd. 

Artikel 4.31 (inhoud ecologische beoordeling programmatische aanpak 
stikstof) 

1. De ecologische beoordeling van het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 4.28, 
eerste lid, onder h, omvat voor ieder in het programma opgenomen Natura 2000-gebied de 
beoordeling in hoeverre de maatregelen, bedoeld in artikel 4.28, eerste lid, onder e: 
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a) bijdragen aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof 
gevoelige habitats in dat gebied; 

b) voorkomen dat verslechtering optreedt van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 
de habitats van soorten in dat gebied; 

c) voorkomen dat storende factoren optreden voor de soorten waarvoor dat gebied is aan-
gewezen voor zover die factoren, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het ge-
bied, een significant effect kunnen hebben; en 

d) zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet worden aangetast. 
2. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met: 
a) de verwachte autonome ontwikkeling van de stikstofdepositie; 
b) voor zover mogelijk, de voorzienbare nieuwe bronnen die stikstofdepositie veroorzaken 

op de voor stikstof gevoelige habitats in het Natura 2000-gebied. 

AFDELING 4.6 GEMEENTELIJKE PROGRAMMATISCHE AANPAK 
STIKSTOF 

Artikel 4.32 (gemeentelijke programmatische aanpak stikstof) 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan een programma vaststellen dat: 
a) betrekking heeft op bestaand stedelijk gebied, een bestaand bedrijventerrein of een ha-

ven- en industriegebied; 
b) gericht is op: 

1°) een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling van dat gebied; en 
2°) vermindering van de stikstofdepositie door activiteiten in dat gebied op voor stikstof 

gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden; 
c) voorschriften bevat over de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor een Natura 2000-activiteit die stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuurlijke 
habitats en habitats van soorten in een Natura 2000-gebied veroorzaakt; en 

d) in voorkomend geval voorziet in verdeling van de ruimte voor stikstofdepositie die er ge-
let op de instandhoudingsdoestellingen van de Natura 2000-gebieden, bedoeld in artikel 
3.20, eerste lid, is over de Natura 2000-activiteiten in het gebied waarop het programma 
betrekking heeft. 

2. Het programma wordt alleen vastgesteld als: 
a) het op grond van artikel 3.16 van de wet is aangewezen; 
b) voor Natura 2000-activiteiten waarop het programma betrekking heeft: 

1°) op grond van een passende beoordeling als bedoeld in artikel 8.74b de zekerheid 
verkregen dat deze activiteiten de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-ge-
bied niet aantasten, als de activiteiten projecten als bedoeld in artikel 6, derde lid, 
van de habitatrichtlijn zijn; en  

2°) rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied, gelet 
op de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied, als de activiteiten geen pro-
jecten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn zijn; 

c) is voorzien in een zodanige monitoring en bijsturing van het programma, dat de uitkomst 
van de beoordeling, bedoeld onder b, onder 1˚, en de conclusie over de gevolgen, be-
doeld onder b, onder 2˚, op het moment van de beslissing op de aanvraag om een omge-
vingsvergunning voor die activiteiten redelijkerwijs nog steeds aan die beslissing ten 
grondslag kan worden gelegd; en 
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d) de verdeling, bedoeld in artikel 4.28, derde lid, aanhef en onder b, in acht wordt geno-
men; 

e) de vaststelling gezamenlijk met gedeputeerde staten gebeurt. 

AFDELING 4.7 PROGRAMMA MET VERGUNNINGVRIJE NATURA 
2000-ACTIVITEITEN OF FLORA- EN FAUNA-ACTIVITEITEN 

Artikel 4.33 (programma met vergunningvrije Natura 2000-activiteiten of 
flora- en fauna-activiteiten) 

1. Een programma dat vergunningvrije Natura 2000-activiteiten aanwijst als bedoeld in arti-
kel 11.18, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voldoet aan de artikelen 
11.18, tweede lid, en 11.21 van dat besluit. 
2. Een programma dat vergunningvrije flora- en fauna-activiteiten aanwijst: 
a) als bedoeld in artikel 11.42, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving met be-

trekking tot vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn, voldoet aan 
de artikelen 11.42, tweede lid, en 11.45, eerste lid, van dat besluit; 

b) als bedoeld in artikel 11.50, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving met be-
trekking tot dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de habitatrichtlijn, 
bijlage I of II van het Verdrag van Bern, of bijlage I van het Verdrag van Bonn, voldoet aan 
de artikelen 11.50, tweede lid, en 11.53, eerste lid, van dat besluit; 

c) als bedoeld in artikel 11.56, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving met be-
trekking tot dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IX bij dat besluit, voldoet 
aan de artikelen 11.56, tweede lid, en 11.59, eerste lid, van dat besluit. 

 

HOOFDSTUK 5 OMGEVINGSPLANNEN 

AFDELING 5.2 INSTRUCTIEREGELS OVER DE UITOEFENING VAN 
TAKEN VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 

Artikel 5.165b (bebouwingscontour houtkap) 

In een omgevingsplan wordt voor de toepassing van artikel 11.111, aanhef en onder a, van 
het Besluit activiteiten leefomgeving een bebouwingscontour houtkap aangewezen aanslui-
tend aan stedelijk gebied. 
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HOOFDSTUK 7 OMGEVINGSVERORDENINGEN 

AFDELING 7.3 INSTRUCTIEREGELS MET HET OOG OP 
NATUURBESCHERMING 

§ 7.3.1 Natuurnetwerk Nederland 

Artikel 7.5 (toepassingsbereik) 

De artikelen 7.6 tot en met 7.8 zijn niet van toepassing op: 
a) de rijkswateren, genoemd in bijlage II, onder 1, onder A, bij het Omgevingsbesluit, met 

uitzondering van de uiterwaarden van de tot de rijkswateren behorende rivieren en de 
Brabantse, Dordtsche en Sliedrechtse Biesbosch; en 

b) het Lauwersmeer, het Veerse meer, het Vuile Gat in het Haringvliet en de zeegeul naar 
het Haringvliet, genaamd het Slijkgat. 

Artikel 7.6 (aanwijzing en begrenzing natuurnetwerk Nederland) 

1. Bij of krachtens omgevingsverordening worden de gebieden die het natuurnetwerk Neder-
land, bedoeld in artikel 2.43, vierde lid, van de wet, vormen, aangewezen en wordt de geo-
metrische begrenzing daarvan vastgelegd. 
2. De militaire terreinen OT De Haar, OT De Vlasakkers, OT Havelte West, OT Leusderheide, 
OT Marnewaard en OT Oirschotse Heide, genoemd in bijlage XIV, onder A, waarvan de geo-
metrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd, maken geen deel uit van het na-
tuurnetwerk Nederland. 

Artikel 7.7 (wezenlijke kenmerken en waarden) 

1. Bij of krachtens omgevingsverordening worden de wezenlijke kenmerken en waarden 
vastgesteld van de gebieden, bedoeld in artikel 7.6, eerste lid. 
2. De wezenlijke kenmerken en waarden, waartoe ook potentiële natuurwaarden en de 
daarvoor vereiste bodem- en watercondities kunnen behoren, worden bepaald met inacht-
neming van in ieder geval de doelstellingen, bedoeld in artikel 1.12, eerste lid, aanhef en on-
der a, b en c, van de Wet natuurbescherming. 

Artikel 7.8 (beschermingsregime) 

1. Bij omgevingsverordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding, ver-
betering en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk 
Nederland regels gesteld over: 
a) regels in omgevingsplannen als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de wet; en 
b) projectbesluiten als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, aanhef en onder a, onder 4°, van 

de wet. 
2. De regels verzekeren in ieder geval dat de kwaliteit en oppervlakte van het natuurnetwerk 
Nederland niet achteruitgaan, dat de samenhang tussen de gebieden van het natuurnetwerk 
wordt behouden en dat, als binnen het natuurnetwerk activiteiten worden toegelaten die 
nadelige gevolgen kunnen hebben voor de wezenlijke kenmerken of waarden van het 
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natuurnetwerk, deze gevolgen tijdig worden gecompenseerd, zodanig dat de kwaliteit, op-
pervlakte en samenhang van het natuurnetwerk behouden blijven. 
3. Over militaire terreinen en terreinen met een militair object als bedoeld in artikel 5.150, 
eerste lid, binnen het natuurnetwerk Nederland worden bij omgevingsverordening alleen re-
gels gesteld die verzekeren dat tijdige compensatie plaatsvindt van de nadelige gevolgen 
voor het natuurnetwerk door terreinverharding en bouwactiviteiten op die terreinen. 

§ 7.3.2 Omgevingsverordening met vergunningvrije Natura 
2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten 

Artikel 7.8a (omgevingsverordening met vergunningvrije Natura 2000-
activiteiten of flora- en fauna-activiteiten) 

1. Een omgevingsverordening die vergunningvrije Natura 2000-activiteiten aanwijst als be-
doeld in artikel 11.19 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voldoet aan artikel 11.21 van 
dat besluit. 
2. Een omgevingsverordening die vergunningvrije flora- en fauna-activiteiten aanwijst:  
a) als bedoeld in artikel 11.43 van het Besluit activiteiten leefomgeving met betrekking tot 

vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn, voldoet aan artikel 
11.45, eerste lid, van dat besluit; 

b) als bedoeld in artikel 11.51 van het Besluit activiteiten leefomgeving met betrekking tot 
dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de habitatrichtlijn, bijlage I of II 
van het Verdrag van Bern, of bijlage I van het Verdrag van Bonn, voldoet aan artikel 
11.53, eerste lid, van dat besluit; 

c) als bedoeld in artikel 11.57 van het Besluit activiteiten leefomgeving met betrekking tot 
dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IX bij dat besluit, voldoet aan artikel 
11.59, eerste lid, van dat besluit. 

AFDELING 8.6 OMGEVINGSVERGUNNING NATURA 2000-
ACTIVITEIT EN FLORA- EN FAUNAACTIVITEIT 

§ 8.6.1. Natura 2000-activiteiten 

Artikel 8.74a (toepassingsbereik en oogmerk) 

Deze paragraaf is van toepassing op vergunningplichtige Natura 2000-activiteiten en is opge-
nomen met het oog op de natuurbescherming. 

Artikel 8.74b (beoordelingsregels Natura 2000-activiteit) 

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 
2000-activiteit die een project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn is, 
wordt deze alleen verleend als uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 16.53a, eerste 
lid, van de wet, de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het 
gebied niet zal aantasten. 
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2. In afwijking van het eerste lid kan, ondanks het feit dat uit de passende beoordeling de 
vereiste zekerheid niet is verkregen, de omgevingsvergunning worden verleend, als is vol-
daan aan de volgende voorwaarden: 
a) er zijn geen alternatieve oplossingen; 
b) het project, is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 

van redenen van sociale of economische aard; en 
c) de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de al-

gehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 
3. Als het project significante gevolgen kan hebben voor een prioritair type natuurlijke habi-
tat of een prioritaire soort in een Natura 2000-gebied, geldt, in afwijking van het tweede lid, 
onder b, de voorwaarde dat het project nodig is vanwege: 
a) argumenten die verband houden met de gezondheid, de openbare veiligheid of met voor 

het milieu wezenlijk gunstige effecten, of 
b) andere dwingende redenen van openbaar belang, als de procedure van artikel 10.6c van 

het Omgevingsbesluit is toegepast. 
4. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 
2000-activiteit die geen project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn is, 
wordt bij de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning rekening gehouden 
met de gevolgen die de activiteit kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de in-
standhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. 

Artikel 8.74c (nationale programmatische aanpak stikstof) 

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 
2000-activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een 
Natura 2000-gebied dat is opgenomen in het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 
3.9, vierde lid, van de wet, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de Natura 
2000-activiteit voldoet aan artikel 8.74b en de in voorkomend geval in het programma opge-
nomen voorschriften, bedoeld in artikel 4.28, derde lid, onder a. 

Artikel 8.74d (gemeentelijke programmatische aanpak stikstof) 

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 
2000-activiteit waarop een gemeentelijk programma aanpak stikstof als bedoeld in artikel 
4.32 van toepassing is, wordt de omgevingsvergunning verleend als de Natura 2000-activiteit 
voldoet aan de in het programma opgenomen voorschriften. 
2. Het eerste lid geldt niet voor een projectbesluit waarin is bepaald dat: 
a) het projectbesluit geldt als een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit; en 
b) het eerste lid niet van toepassing is op dat projectbesluit. 

Artikel 8.74e (voorschrift compensatie) 

Aan een omgevingsvergunning die in overeenstemming met artikel 8.74b, tweede lid, voor 
een Natura 2000-activiteit wordt verleend, wordt een voorschrift verbonden dat de plicht 
inhoudt om compenserende maatregelen als bedoeld in artikel 8.74b, tweede lid, onder c, te 
treffen. 

Artikel 8.74ea (voorschrift bij nationale programmatische aanpak stikstof) 

Als toepassing is gegeven aan artikel 4.28, derde lid, aanhef en onder b, worden aan een om-
gevingsvergunning die voor een Natura 2000-activiteit wordt verleend de voorschriften en 
de beperkingen, die zijn vastgesteld in het programma aanpak stikstof verbonden. 
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Artikel 8.74f (voorschrift bij gemeentelijke programmatische aanpak stikstof) 

Aan een omgevingsvergunning die in overeenstemming met artikel 4.32 voor een Natura 
2000-activiteit wordt verleend, worden de voorschriften en de beperkingen, die zijn vastge-
steld in het gemeentelijke programma aanpak stikstof verbonden. 

§ 8.6.2 Flora- en fauna-activiteiten 

Artikel 8.74g (toepassingsbereik en oogmerk) 

Deze paragraaf is van toepassing op flora- en fauna-activiteiten en is opgenomen met het 
oog op de natuurbescherming. 

Artikel 8.74h (flora- en fauna-activiteit: soorten vogelrichtlijn) 

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en 
fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.38, eerste lid, 11.39, eerste lid, 11.40, eerste lid, of 
11.41 van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt de omgevingsvergunning alleen ver-
leend als: 
a) er geen andere bevredigende oplossing dan het verrichten van de activiteit bestaat; 
b) de activiteit nodig is: 

1°) in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
2°) in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
3°) ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wate-

ren; 
4°) ter bescherming van flora en fauna; 
5°) voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de 

daarmee samenhangende teelt; of 
6°) om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik 

van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan; en 

c) de activiteit niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van deze soort. 
2. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en 
fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.38, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomge-
ving tot beperking van de omvang van een populatie van vogels worden bij de toepassing 
van het eerste lid, aanhef en onder b, alleen de belangen, bedoeld in dat onderdeel, onder 
1°, 2°, 3° en 4°, in aanmerking genomen. 
3. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid wordt alleen verleend aan een 
faunabeheereenheid, tenzij de noodzaak ontbreekt voor het verrichten van de activiteit door 
tussenkomst van een faunabeheereenheid, in welk geval de omgevingsvergunning ook kan 
worden verleend aan een wildbeheereenheid of aan anderen. 
4. Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.41, 
aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving die betrekking heeft op het ge-
bruik van motorboten op open zee wordt alleen verleend als is voldaan aan de in bijlage IV, 
onder b, tweede gedachtestreepje, tweede zin, bij de vogelrichtlijn genoemde voorwaarden. 
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Artikel 8.74i (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: soorten 
habitatrichtlijn) 

1. Voor zover een aanvraag een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en 
fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, 11.48, eerste lid, of 11.49, eerste lid, 
van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt deze alleen verleend als: 
a) er geen andere bevredigende oplossing voor het verrichten van de activiteit bestaat; 
b) de activiteit nodig is: 

1°) in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 

2°) ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

3°) in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of econo-
mische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4°) voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of 
voor de daarvoor benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 
van planten, of 

5°) om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selec-
tieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de omgevingsverordening of 
ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen 
soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de omge-
vingsverordening of ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde planten 
van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; en 

c) de activiteit geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan. 

2. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en 
fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomge-
ving tot beperking van de omvang van een populatie van dieren van soorten als bedoeld in 
dat lid, worden bij de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder b, alleen de belangen, 
bedoeld in dat onderdeel onder 1°, 2° en 3°, in aanmerking genomen. 
3. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid wordt alleen verleend aan een 
faunabeheereenheid, tenzij de noodzaak ontbreekt voor het verrichten van de activiteiten 
door tussenkomst van een faunabeheereenheid, in welk geval de omgevingsvergunning ook 
kan worden verleend aan een wildbeheereenheid of aan anderen. 

Artikel 8.74j (beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: andere soorten) 

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en 
fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.55 van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt 
de omgevingsvergunning alleen verleend als: 
a) er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 
b) de activiteit nodig is20: 

1°) in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 

2°) ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

 
20 Opvallend is dat het wettelijk belang ‘bestendig gebruik’ ontbreekt.  
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3°) in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of econo-
mische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4°) voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of 
voor de daarvoor benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 
van planten, of 

5°) om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selec-
tieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de omgevingsverordening of 
ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen 
soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de omge-
vingsverordening of ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde planten 
van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; 

6°) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

7°) Voor het voorkomen van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvel-
den, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 

8°) Voor het beperken van de omvang van de populatie van in het wild levende dieren, 
in verband met door deze dieren ter plaatse en in omringende gebied veelvuldig ver-
oorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin 
de dieren zich bevinden; 

9°) voor het voorkomen of bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
10°) in het kader van een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bos-

bouw; 
11°) in het kader van het bestendig beheren of onderhouden van vaarwegen, wa-

tergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, luchthavens, wegen, spoor-
wegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

12°) in het kader van het bestendig beheren of onderhouden van de landschappe-
lijke kwaliteiten van een bepaald gebied; of 

13°) in het algemeen belang; en  
c) de activiteit geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan. 

2. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en 
fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.55, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomge-
ving tot beperking van de omvang van een populatie van dieren van soorten als bedoeld in 
dat lid, worden bij de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder b, alleen de belangen, 
genoemd in dat onderdeel onder 1°, 2°, 3°, 7°, 9° en 13° in aanmerking genomen. 
3. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid wordt alleen verleend aan een 
faunabeheereenheid, tenzij de noodzaak ontbreekt voor het verrichten van de activiteiten 
door tussenkomst van een faunabeheereenheid, in welk geval de omgevingsvergunning ook 
kan worden verleend aan een wildbeheereenheid of aan anderen. 

Artikel 8.74l (voorschrift flora- en fauna-activiteit soorten vogelrichtlijn: 
algemeen) 

Aan een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.38, 
eerste lid, 11.39, eerste lid, 11.40, eerste lid, of 11.41 van het Besluit activiteiten leefomge-
ving worden voorschriften verbonden, die inhouden: 
a) de middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden; 
b) de tijd en locatie waarvoor de omgevingsvergunning geldt; 
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c) de soorten van vogels, of hun nesten, rustplaatsen of eieren waarvoor de omgevingsver-
gunning geldt; en 

d) de wijze waarop het risico voor het behoud van de vogelstand wordt beperkt. 

Artikel 8.103 ( specifieke gronden intrekking of wijziging 
omgevingsvergunning voor activiteiten die de natuur betreffen) 

1. Het bevoegd gezag trekt een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit, in ie-
der geval in of wijzigt een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit in ieder ge-
val als dat nodig is ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de habitatrichtlijn. 
2. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor een flora- of fauna-activiteit, een 
jachtgeweeractiviteit of een valkeniersactiviteit intrekken, als de houder van de omgevings-
vergunning, nadat die is verleend, onherroepelijk is veroordeeld: 
a) voor een overtreding van een in de paragrafen 11.2.2 tot en met 11.2.10 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving gestelde regel of een daarover gesteld maatwerkvoorschrift of 
gestelde maatwerkregel, of als daarvoor tegen hem een strafbeschikking is uitgevaar-
digd; 

b) wegens handelen in strijd met een andere omgevingsvergunning voor een flora- en fau-
naactiviteit, een jachtgeweeractiviteit of een valkeniersactiviteit; of 

c) wegens een feit strafbaar gesteld bij de Wet dieren voor zover het gedragingen als be-
doeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14 of 2.15 van die 
wet betreft, of tegen hem deswege een strafbeschikking is uitgevaardigd of hem wegens 
overtreding van het krachtens de voornoemde artikelen van de Wet dieren bepaalde een 
bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 8.7 van de Wet dieren is opgelegd. 

 

HOOFDSTUK 9A PLANNEN EN NATURA 2000 

Artikel 9a.1 (passende beoordeling plannen Natura 2000) 

1. Een plan als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn wordt alleen vastgesteld, 
als uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 16.53a, eerste lid, van de wet de zeker-
heid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal 
aantasten.  
2. In afwijking van het eerste lid kan, als uit de passende beoordeling de vereiste zekerheid 
niet is verkregen, het plan toch worden vastgesteld, als is voldaan aan de volgende voor-
waarden: 
a) er zijn geen alternatieve oplossingen; 
b) het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard; en 
c) het plan bevat de nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de alge-

hele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 
3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder b, geldt, als het plan significante gevolgen 
kan hebben voor een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort in een Natura 
2000-gebied, de voorwaarde dat het plan nodig is vanwege: 
a) argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, met de openbare veilig-

heid of met voor het milieu wezenlijk gunstige effecten, of 
b) andere dwingende redenen van openbaar belang, als de procedure van artikel 10.6c van 

het Omgevingsbesluit is toegepaste. 
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HOOFDSTUK 10 MONITORING EN 
INFORMATIE 

AFDELING 10.5 NATUUR 

Artikel 10.38 (monitoring staat van instandhouding en doelen) 

1. Door monitoring worden bewaakt: 
a) de staat van instandhouding van: 

1°) de vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage 
genoemde, geregeld in Nederland voorkomende trekvogelsoorten; 

2°) de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, genoemd in de bijlagen I en II bij 
de habitatrichtlijn; en 

3°) de dier- en plantensoorten, genoemd in de bijlagen IV en V bij de habitatrichtlijn; en  
b) de voortgang van de inspanningen voor het behalen van de doelstellingen uit de vogel-

richtlijn en de habitatrichtlijn. 
2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van 
de monitoring van de staat van instandhouding van de habitats en soorten. 
3. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeputeerde staten geza-
menlijk zijn belast met de monitoring van de voortgang van de inspanningen voor het beha-
len van de doelstellingen uit de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. 

Artikel 10.39 (registratie ruimte voor stikstofdepositie programmatische 
aanpak stikstof) 

1. Het bevoegd gezag dat een besluit neemt over een Natura 2000-activiteit die stikstofdepo-
sitie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied dat is opge-
nomen in het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 3.9, vierde lid, van de wet, ver-
zamelt, als in dat programma toepassing wordt gegeven aan artikel 4.28, derde lid, aanhef 
en onder b, de volgende gegevens: 
a) de gebruikte ruimte voor stikstofdepositie die volgens het programma beschikbaar is 

voor verdeling over Natura 2000-activiteiten; 
b) de na het wijzigen of intrekken van een besluit beschikbaar gekomen, niet-benutte 

ruimte die volgens het programma beschikbaar is voor verdeling over Natura 2000-acti-
viteiten; 

c) het vervallen van een op grond van artikel 4.33, eerste lid, gemaakte reservering als in 
het programma aanpak stikstof toepassing wordt gegeven aan artikel 4.28, derde lid, 
aanhef en onder b, onder 2˚. 

2. In afwijking van het eerste lid, draagt het bestuursorgaan dat op grond van artikel 4.25 of 
4.31 van het Omgevingsbesluit bevoegd is om te adviseren over en in te stemmen met een 
omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit zorg voor de in het eerste lid bedoelde 
gegevensverzameling, als ruimte wordt gebruikt voor een door een ander bestuursorgaan  
genomen besluit over die omgevingsvergunning. 
3. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzamelt gegevens over de re-
servering van ruimte als bedoeld in artikel 4.28, derde lid, aanhef en onder b, onder 2˚, en 
over het geheel of gedeeltelijk vervallen van een reservering. 
 



Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) 
 
 
 

Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet                                 Ecologica                                15 mei 2020 Blad 92 

Artikel 10.40 (register stikstofdepositieruimte programmatische aanpak 
stikstof) 

1. Er is een register stikstofdepositieruimte programmatische aanpak stikstof. 
2. Het register wordt beheerd door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit. 
3. Het register bevat de gegevens, bedoeld in artikel 10.39. 
4. Het register wordt voortdurend geactualiseerd. 

Artikel 10.41 (monitoring programmatische aanpak stikstof) 

1. De monitoring van de voortgang, de uitvoering en het doelbereik van het programma aan-
pak stikstof vindt in ieder geval plaats in het derde en het zesde jaar van de periode waar-
voor het programma geldt. Als deze periode langer is dan 6 jaar, vindt de monitoring elke 3 
jaar en in het laatste jaar van de periode plaats. 
2. De monitoring betreft in ieder geval: 
a) de gevolgen van de maatregelen voor de stikstofdepositie; 
b) de mate waarin gebruik is gemaakt van de ruimte die beschikbaar is voor stikstofdeposi-

tie; 
c) telkens in het jaar voor het verstrijken van een tijdvak van 3 jaar: de vraag of er reserve-

ringen zijn die kunnen vervallen omdat de gereserveerde ruimte tijdens de periode 
waarvoor het programma geldt, geheel of gedeeltelijk niet zal worden gebruikt, als in het 
programma aanpak stikstof toepassing wordt gegeven aan artikel 4.28, derde lid, aanhef 
en onder b, onder 2˚; en 

d) telkens in het jaar voor het verstrijken van een tijdvak van 6 jaar en, als dat niet samen-
valt met het zesde jaar, het laatste jaar van de periode waarvoor het programma geldt: 
de omvang en kwaliteit van de voor stikstof gevoelige habitats in de Natura 2000-gebie-
den die in het programma zijn opgenomen in relatie tot de daarvoor in het aanwijzings-
besluit, bedoeld in artikel 3.20, eerste lid, vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. 

3. De voor de monitoring noodzakelijke gegevens worden verzameld door: 
a) de bestuursorganen die zijn belast met de uitvoering van de in het programma beschre-

ven maatregelen, voor zover het gaat om de voortgang en gevolgen van die maatrege-
len;  

b) Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor zover het gaat om de ge-
bruikmaking van de ruimte voor stikstofdepositie die volgens het programma beschik-
baar is voor Natura 2000-activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op voor stikstof 
gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden die in het programma zijn opgenomen; 

c) de bestuursorganen die bevoegd gezag zijn als bedoeld in artikel 10.39, eerste en 
tweede lid, voor zover het gaat om het vervallen van reserveringen; en 

d) de bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van het beheerplan, 
bedoeld in de artikelen 3.8, derde lid, en 3.9, derde lid, van de wet, voor zover het gaat 
om de ontwikkeling van de staat van instandhouding van de voor stikstof gevoelige habi-
tats. 

4. Voor de monitoring van de gevolgen voor de stikstofdepositie wordt gebruik gemaakt van 
de beste beschikbare gegevens over de ontwikkeling van de stikstofemissies en stikstofdepo-
sitie en de factoren die aan deze ontwikkeling hebben bijgedragen. 
5. Het verslag van de beoordeling in elk derde jaar bevat gegevens over: 
a) de ruimte voor stikstofdepositie die beschikbaar zal zijn in het resterende deel van de 

periode waarvoor het programma geldt; en 
b) in het vierde jaar voor het verstrijken van de periode waarvoor het programma geldt: de 

ruimte voor stikstofdepositie die naar verwachting in het daaropvolgende programma 
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beschikbaar zal zijn, in het bijzonder in de eerste 3 jaar van de periode waarvoor dat pro-
gramma geldt. 

6. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van de monitoring. 
 

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DIT BESLUIT 
(BEGRIPPEN) 

A. Begrippen 

beheerplan Natura 2000: beheerplan als bedoeld in de artikelen 3.8, derde lid, en 3.9, derde 
lid, van de wet; 
gunstige staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: staat van instandhouding van 
een natuurlijke habitat waarvoor geldt dat: 
a) het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat bin-

nen dat gebied stabiel zijn of toenemen; 
b) de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in 

de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; en 
c) de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is; 
gunstige staat van instandhouding van een soort: staat van instandhouding van een soort 
waarvoor geldt dat: 
a) uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levens-

vatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoede-
lijk op lange termijn zal blijven; 

b) het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare 
tijd lijkt te zullen worden; en 

c) er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de popu-
laties van die soort op lange termijn in stand te houden; 

prioritaire soort: soort die in bijlage II bij de Habitatrichtlijn als zodanig is aangeduid; 
prioritair type natuurlijke habitat: type natuurlijke habitat dat in bijlage I bij de Habitatricht-
lijn als zodanig is aangeduid; 
programma aanpak stikstof: programma als bedoeld in artikel 3.9, vierde lid, van de wet; 
voor stikstof gevoelige habitats: voor stikstof gevoelige leefgebieden voor vogelsoorten, na-
tuurlijke habitats en habitats van soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt; 
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OMGEVINGSBESLUIT (OB) 

HOOFDSTUK 4 BEVOEGD GEZAG 
OMGEVINGSVERGUNNING EN 
BETROKKENHEID VAN ANDERE 
BESTUURSORGANEN 

AFDELING 4.1 BEVOEGD GEZAG OMGEVINGSVERGUNNING 

§ 4.1.3 Aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
activiteiten, anders dan wateractiviteiten 

Artikel 4.6 (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; 
magneetactiviteiten) 

1. Gedeputeerde staten beslissen op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevings-
vergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer van de volgende activitei-
ten: 
a) een omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang; 
b) een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier 

of buiten de rijkswateren; 
c) een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, 3.48, voor zover het 

gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 3.47, onder a, 3.51, eerste lid, 3.55, eerste lid, 
3.58, eerste lid, 3.61, eerste lid, 3.64, eerste lid, 3.67, eerste lid, 3.70, eerste lid, 3.73, eer-
ste lid, 3.76, eerste lid, 3.79, eerste lid, 3.82, eerste lid, 3.85, eerste lid, 3.88, eerste lid, of 
3.91, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving;  

d) een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale 
betekenis of een lokale spoorweg die niet ligt in een gebied dat is aangewezen op grond 
van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;  

e) een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit die niet is aangewezen in artikel 
4.12, tweede en derde lid; of  

f) een activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan 
zonder omgevingsvergunning is verboden.  

2. Gedeputeerde staten beslissen ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsver-
gunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in:  
a) het eerste lid, onder a;  
b) het eerste lid, onder b, voor zover het gaat om een ontgrondingsactiviteit waarbij 100.000 

m3 of meer in situ wordt ontgraven; of  
c) het eerste lid, onder c, met uitzondering van een milieubelastende activiteit als bedoeld 

in artikel 3.19, eerste lid, of 3.48 van het Besluit activiteiten leefomgeving;  
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en een of meer andere activiteiten. 

Artikel 4.12 (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit enkel- en meervoudige aanvraag) 

1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslist op een enkel- of meervou-
dige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een 
of meer Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten van nationaal belang. 
2. De volgende Natura 2000-activiteiten en de volgende flora- en fauna-activiteiten als be-
doeld in de artikelen 11.38, 11.40. 11.41, 11.47, 11,48, aanhef en onder b, 11.49, 11.55. 11.61 
en 11.62 van het Besluit activiteiten leefomgeving worden als activiteiten van nationaal belang 
aangewezen: 
a) een activiteit voor het aanleggen, uitbreiden, inrichten, wijzigen, gebruiken, beheren of 

onderhouden van: 
1°) een autoweg, autosnelweg, vaarweg, hoofdspoorweg of bijzondere spoorweg, voor 

zover deze weg wordt beheerd door het Rijk en voor zover de activiteit rechtstreeks 
samenhangt met het vervoer en transport via deze weg of de inpassing in de fysieke 
leefomgeving; 

2°)  een primaire waterkering in beheer bij het Rijk en doorgangen in deze waterkeringen, 
voor zover de activiteit rechtstreeks samenhangt met de waterveiligheid of de inpas-
sing in de fysieke leefomgeving; 

3°) een militair terrein en een terrein met een militair object als bedoeld in artikel 5.146, 
eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, voor zover de activiteit rechtstreeks 
samenhangt met militaire doeleinden of de inpassing in de fysieke leefomgeving; 

4°) een militaire luchthaven; 
5°) de luchthaven Schiphol of een andere burgerluchthaven van nationale betekenis als 

bedoeld in artikel 8.1, tweede lid, van de Wet luchtvaart, voor zover de activiteit recht-
streeks samenhangt met het vervoer en transport via deze luchthaven of met de in-
passing in de fysieke leefomgeving; 

6°) het gastransportnet, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder n, van de Gaswet en de 
daarmee verbonden gasdrukregelstations en gasdrukmeetstations, voor zover de ac-
tiviteit rechtstreeks samenhangt met het gastransport; en 

7°) een hoogspanningsverbinding met een spanning van ten minste 220 kV en de daar-
mee verbonden schakel- en transformatorstations en andere hulpmiddelen, voor zo-
ver de activiteit rechtstreeks samenhangt met de elektriciteitsvoorziening; 

b) een activiteit die rechtstreeks samenhangt met: 
1°) het voorkomen of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn als bedoeld 

in artikel 2.19, tweede lid, onder b, van de wet; 
2°) landaanwinning in de territoriale zee; of 
3°) het opsporen, winnen of opslaan van: 

i) delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Mijnbouwwet die zich bevin-
den op een diepte van meer dan 100 m beneden de oppervlakte van de aardbo-
dem; of 

ii) aardwarmte als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Mijnbouwwet die zich be-
vindt op een diepte van meer dan 500 m beneden de oppervlakte van de aardbo-
dem; 

c) een activiteit van het Rijk die nodig is voor de ontwikkeling, werking en bescherming van 
de hoofdwateren, bedoeld in bijlage II, onder 1, onder A; 
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d) een militair activiteit, verricht door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgs-
macht, buiten de onder a, onder 3°, bedoelde terreinen, en buiten de onder a, onder 4°, 
bedoelde militaire luchthavens; 

e) een vlucht met opsporings- of reddingshelikopters buiten de reguliere routes; 
f) de uitoefening van een van de volgende vormen van commerciële visserij of vanwege on-

derzoek uitgevoerde visserij: 
1°) niet-handmatige schaal- en schelpdiervisserij, met inbegrip van het invangen van 

schelpdieren-zaad en van schelpdiercultures en het uitzetten van schelpdieren; of 
2°) sleepnetvisserij in zoute wateren; 

g) een lozingsactiviteit, inhoudende het brengen van afvalwater in de Waddenzee; 
h) een activiteit verricht door of namens een buitenlandse mogendheid; 
i) een activiteit die rechtstreeks uitvoering geeft aan het op 19 april 1839 te Londen gesloten 

Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de 
scheiding der wederzijdse grondgebieden (Trb. 1966, nr. 161); 

j) een activiteit van of namens een lid van het Koninklijk Huis of op terreinen waar de Kroon-
drager gerechtigd is tot het uitoefenen van de jacht; en 

k) een activiteit die geheel of grotendeels plaatsvindt in: 
1°) het grensgebied, bedoeld in artikel 1 van de op 14 mei 1962 te Bennekom tot stand 

gekomen aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag (Trb. 1962, nr. 54); 
2°) niet-provinciaal ingedeeld gebied; of 
3°) de exclusieve economische zone. 

3. Als flora- en fauna-activiteiten van nationaal belang worden ook aangewezen: 
a) een activiteit als bedoeld in artikel 11.39, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomge-

ving; 
b) een activiteit als bedoeld in artikel 11.48, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit 

activiteiten leefomgeving; 
c) een activiteit als bedoeld in artikel 11.40 of 11.48, eerste lid, aanhef en onder b, van het 

Besluit activiteiten leefomgeving, als het gaat om: 
1°) het vangen of onder zich hebben van zieke of gewonde dieren ten behoeve van ver-

voer in een motorvoertuig dat is ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor 
het vervoer van zieke of gewonde dieren; 

2°) het zich toe-eigenen en onder zich hebben van een dood uit het wild afkomstig dier, 
dat buiten schuld of medeweten van degene die zich het dier toe-eigent is gestorven, 
met het oog op het prepareren ervan; 

3°) het onder zich hebben van een geprepareerd uit het wild afkomstig dier; of 
4°) het onder zich hebben van dieren of planten die vanuit een ander land binnen het 

grondgebied van Nederland zijn gebracht; 
d) een activiteit als bedoeld in artikel 11.41 van het Besluit activiteiten leefomgeving waarbij 

gebruik wordt gemaakt van motorboten op open zee als bedoeld in bijlage IV, onder b, 
tweede gedachtestreep, tweede zin, bij de vogelrichtlijn 

e) een activiteit als bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, 11.48, eerste lid, aanhef en onder b, 
of 11.55, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, als het gaat om het vangen 
en onder zich hebben van bruinvissen, gewone dolfijnen, gewone zeehonden, grijze zee-
honden, tuimelaars, witflankdolfijnen of witsnuitdolfijnen ten behoeve van: 
1°) het opvangen en verzorgen van zieke of gewonde dieren van deze soorten in een op-

vangcentrum; of 
2°) het doen van wetenschappelijk onderzoek; en 

f) activiteiten als bedoeld in artikel 11.62, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomge-
ving als het gaat om: 
1°) herintroductie van soorten; 
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2°) het uitzetten van dieren voor het bestrijden van ziekten, plagen of onkruiden; of 
3°) het uitzetten van dieren samen met de in onder 2˚ bedoelde dieren, als prooidieren 

voor die dieren. 
4. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslist op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een valkeniersactiviteit. 

AFDELING 4.2 BETROKKENHEID VAN ANDERE 
BESTUURSORGANEN OF INSTANTIES BIJ AANVRAAG OM EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING OF MAATWERKVOORSCHRIFT OF 
VERZOEK OM INSTEMMING 

Artikel 4.25 (advies en instemming door gedeputeerde staten) 

1. Gedeputeerde staten zijn adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
zover de aanvraag betrekking heeft op: 
a) een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.4 van het Besluit activiteiten leef-

omgeving; 
b) een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier 

of buiten de rijkswateren, waarbij minder dan 100.000 m3 in situ wordt ontgraven; 
c) een milieubelastende activiteit als bedoeld in: 

1°) artikel 3.19, eerste lid, of 3.48, eerste lid, voor zover het gaat om een activiteit als 
bedoeld in artikel 3.47, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving; of 

2°) artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, tenzij het gaat om 
het aanleggen of het exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen 
van aardwarmte of voor het opslaan van stoffen, als die activiteit een andere activiteit 
die onderdeel is van de aanvraag functioneel ondersteunt; 

d) een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale 
betekenis of een lokale spoorweg die niet ligt in een gebied dat is aangewezen op grond 
van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000; 

e) een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit die niet is aangewezen in artikel 
4.12, tweede en derde lid; 

f) een wateractiviteit of een andere activiteit waarvoor in de omgevingsverordening is be-
paald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden; 

g) een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 16.15a, onder d, van de wet; of 
h) een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld in artikel 4.32, eerste lid, onder b, als het mo-

nument waarop de activiteit betrekking heeft buiten een krachtens de Wegenverkeerswet 
1994 vastgestelde bebouwde kom is gelegen. 

2. Gedeputeerde staten zijn ook adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, 
voor zover de aanvraag betrekking heeft op een of meer activiteiten als bedoeld in artikel 4.6, 
tweede lid, maar zij op grond van artikel 4.15, eerste, tweede, derde of vierde lid, niet bevoegd 
zijn op die aanvraag te beslissen. 
3. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van gedeputeerde sta-
ten als het gaat om een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, b, c, onder 
1 of onder 2 , d, e, f of g, of tweede lid, waarbij geldt dat: 
a) als het gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder c, onder 2 , de voorgeno-

men beslissing op de aanvraag alleen instemming behoeft als die betrekking heeft op het 
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aanleggen of het exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opslaan van afvalstoffen die 
van buiten het mijn-bouwwerk afkomstig zijn of van gevaarlijke stoffen; 

b) als het gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder f, de voorgenomen be-
slissing op de aanvraag geen instemming behoeft als die betrekking heeft op een provin-
ciaal monument of een voor beschermd provinciaal monument; en 

c) als het gaat om een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder g, de voorgenomen be-
slissing op de aanvraag geen instemming behoeft als die strekt tot het weigeren van de 
vergunning of, als die strekt tot het verlenen van de vergunning, betrekking heeft op een 
provinciaal monument. 

Artikel 4.31 (advies en instemming door Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit)  

1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is adviseur voor een aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op: 
a) een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.48b van het Besluit activiteiten leef-

omgeving; of 
b) een Natura 2000-activiteit of flora- en fauna-activiteit van nationaal belang als bedoeld in 

artikel 4.12, tweede en derde. 
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van Onze Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 

HOOFDSTUK 5 PROJECTPROCEDURE 

AFDELING 5.3 PROJECTBESLUIT 

Artikel 5.6a (geen advies voor projectbesluiten voor hoofdinfrastructuur bij 
Natura 2000-activiteiten) 

Artikel 4.31 is niet van overeenkomstige toepassing op een ontwerp van een projectbesluit en 
een voorgenomen projectbesluit voor een project als bedoeld in artikel 5.46, eerste lid, aanhef 
en onder a tot en met e, van de wet voor zover daarin wordt bepaald dat het geldt als een 
omgevings-vergunning voor een Natura 2000-activiteit. 
 

HOOFDSTUK 10 PROCEDURES 

AFDELING 10.2 TAKEN EN INSTRUCTIES 

Artikel 10.6a (bekendmaking kwantificering instandhoudingsdoelstellingen 
natuur en rode lijsten) 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit draagt zorg voor bekendmaking in de 
Staatscourant van: 
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a) een kwantificering van instandhoudingsdoelstellingen als bedoeld in artikel 2.19, vierde 
lid, onder a, onder 2˚, van de wet; en 

b) b, rode lijsten met bedreigde of speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten als be-
doeld in artikel 2.19, vierde lid, onder a, onder 3˚, van de wet. 

Artikel 10.6b (actualisatie aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden en 
bijzondere nationale natuurgebieden) 

1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit draagt zorg voor de actualisatie 
van de besluiten tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied, bedoeld in artikel 2.43, eerste 
lid, van de wet, en van de besluiten tot aanwijzing van een bijzonder nationaal natuurgebied, 
bedoeld in artikel 2.43, tweede lid, van de wet. 
2. Bij de actualisatie wordt rekening gehouden met de inzichten die voortkomen uit de moni-
toring, bedoeld in artikel 10.38. 

Artikel 10.6c (opvatting Europese Commissie over dwingende redenen van 
groot openbaar belang bij Natura 2000-gebieden) 

De opvatting van de Europese Commissie, bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de habitatricht-
lijn, over het aanvoeren van andere dwingende redenen van groot openbaar belang dan argu-
menten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of voor 
het milieu wezenlijk gunstige effecten, als sprake is van een Natura 2000-gebied met een pri-
oritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort, wordt door Onze Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit gevraagd, op verzoek van het bevoegd gezag voor de om-
gevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit of voor de vaststelling van een plan als be-
doeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn. 

AFDELING 10.4 PROGRAMMA’S 

§ 10.4.5 Beheerplannen Natura 2000-gebieden 

Artikel 10.18 (actualisatie en eerste vaststelling beheerplan Natura 2000) 

1. Een beheerplan voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de artikelen 3.8, derde lid, en 
3.9, derde lid, van de wet wordt elke zes jaar geactualiseerd. 
2. Het eerste beheerplan Natura 2000 wordt vastgesteld uiterlijk drie jaar na dagtekening van 
het besluit tot aanwijzing van een gebied als Natura 2000-gebied, bedoeld in artikel 2.43, eer-
ste lid, van de wet. 

§ 10.4.6 Programmatische aanpak stikstof 

Artikel 10.19 (actualisatie programmatische aanpak stikstof) 

Het programma aanpak stikstof, bedoeld in artikel 3.9, vierde lid, van de wet, wordt elke 6 jaar 
geactualiseerd. 
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§ 10.6.2 Toepassing afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet 
bestuursrecht 

Artikel 10.24 (voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning) 

1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
een besluit op een aanvraag om, wijziging van of intrekking van een omgevingsvergunning, als 
de aanvraag, wijziging of intrekking geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de volgende 
activiteiten: 
a) een rijksmonumentenactiviteit als het gaat om een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld 

in artikel 4.32, eerste lid, onder a of b; 
b) een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-in-

stallatie, bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; 
c) een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het exploiteren van een Seveso-

inrichting, bedoeld in artikel 3.50 van het Besluit activiteiten leefomgeving; 
d) een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het exploiteren van een andere 

milieubelastende installatie voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool of an-
dere brandstoffen, bedoeld in artikel 3.63, onder b, van het Besluit activiteiten leefomge-
ving; 

e) een milieubelastende activiteit voor zover het gaat om het storten of verzamelen van win-
nings-afvalstoffen in een winningsafvalvoorziening, bedoeld in artikel 3.84, onder c, van 
het Besluit activiteiten leefomgeving; 

f) een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk voor 
het lozen van afvalwater afkomstig van een ippc-installatie, bedoeld in hoofdstuk 3 van 
het Besluit activiteiten leefomgeving; 

g) een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk voor 
het lozen van afvalwater afkomstig van een Seveso-inrichting, bedoeld in artikel 3.50 van 
het Besluit activiteiten leefomgeving; 

h) een lozingsactiviteit als bedoeld in artikel 3.16, tweede lid, 3.42, tweede lid, 3.108 3.141, 
3.149, 3.286, derde lid, 3.301, tweede lid, 6.55, eerste lid, onder c, of 7.60, eerste lid, on-
der c, van het Besluit activiteiten leefomgeving; 

i) een stortingsactiviteit als bedoeld in artikel 7.62 van het Besluit activiteiten leefomgeving; 
of 

j) een Natura 2000-activiteit, als bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning op grond 
van artikel 16.53a van de wet een passende beoordeling wordt gemaakt. 

2. Dit artikel is niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder a, als 
die activiteit alleen wordt verricht voor archeologisch vooronderzoek voor zover dit bestaat 
uit booronderzoek, proefputtenonderzoek, proefsleuvenonderzoek, of, bij cultureel erfgoed 
onder water, het nemen van materiaalmonsters of het meenemen van een archeologische 
vondst als bedoeld in de Erfgoedwet. 
3. Dit artikel is niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder d, als 
die activiteit alleen of voornamelijk wordt uitgevoerd voor onderzoek, ontwikkeling en het 
testen van nieuwe methoden of producten gedurende minder dan twee jaar, tenzij aanneme-
lijk is dat de activiteit significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of het milieu. 
4. Dit artikel is niet van toepassing op een wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld 
in het eerste lid, onder b tot en met f, als die wijziging naar het oordeel van het bevoegd gezag 
geen significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of het milieu. 
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AFDELING 10.8 VERSTREKKEN EN BESCHIKBAAR STELLEN VAN 
GEGEVENS 

§ 10.8.3a Natuur 

Artikel 10.36a (rapportages vogelrichtlijn en habitatrichtlijn) 

1. Gedeputeerde staten verstrekken aan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit gegevens over: 
a) door gedeputeerde staten of provinciale staten genomen besluiten of getroffen maatre-

gelen ter uitvoering van de vogelrichtlijn en van de habitatrichtlijn; en 
b) de staat van instandhouding van: 

1°) de vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de vogelrichtlijn en de niet in die bijlage ge-
noemde geregeld voorkomende vogelsoorten, en 

2°) de natuurlijke habitats, de habitats van soorten en de dier- en plantensoorten, ge-
noemd in de bijlagen I, II, IV en V bij de habitatrichtlijn. 

2. De gegevens worden verstrekt ten behoeve van: 
a) de toepassing van artikel 4, eerste lid, van de vogelrichtlijn en van artikel 4, eerste lid, in 

samenhang met artikel 11 van de habitatrichtlijn; 
b) de verslaglegging, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de vogelrichtlijn en artikel 16, tweede 

lid, van de habitatrichtlijn; 
c) de verslaglegging, bedoeld in artikel 12 van de vogelrichtlijn en artikel 17 van de habitat-

richtlijn. 
3. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekt de gegevens, bedoeld 
in het eerste lid, en de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, vierde lid, laatste zin, en 10, tweede 
lid, van de vogelrichtlijn aan de Europese Commissie. 

Artikel 10.36b (melding compenserende maatregelen Natura 2000-gebieden 
aan Europese Commissie) 

1. Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit of voor 
de vaststelling van een plan als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn, meldt 
gegevens over de compenserende maatregelen, bedoeld in artikel 9a.1, tweede lid, of 8.74b, 
tweede lid, onder c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving aan Onze Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedsel-kwaliteit. 
2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekt de gegevens, bedoeld 
in het eerste lid, aan de Europese Commissie. 
3. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekt de gegevens aan de Eu-
ropese Commissie. 

Artikel 10.36d (rapportage aan Tweede en Eerste Kamer over natuurnetwerk 
Nederland) 

1. Gedeputeerde staten verstrekken aan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit gegevens over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het na-
tuurnetwerk Nederland. 
2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeert op basis van de gege-
vens van gedeputeerde staten de beide Kamers der Staten-Generaal over de voortgang van 
de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland.
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OMGEVINGSREGELING (OR) 

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE REGELS OVER 
ACTIVITEITEN GEREGELD IN HET BESLUIT 
ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING 

AFDELING 4.1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 4.3a (gelijkwaardige maatregelen) 

De mogelijkheid voor een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te tref-
fen als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet is niet van toepassing op arti-
kelen 4.12a, 4.13, 4.14, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.27 en 4.28. 

Afdeling 4.5 Algemene regels die de natuur betreffen: Natura 
2000-activiteiten 

Artikel 4.12a (methode berekenen stikstofdepositie Natura 2000-activiteit) 

Voor de vaststelling of een activiteit door het veroorzaken van stikstofdepositie als een Natura 
2000-activiteit moet worden aangemerkt, wordt de stikstofdepositie berekend met gebruik-
making van AERIUS Calculator versie 2019A. 

Afdeling 4.7 Algemene regels die de natuur betreffen: overig 

§ 4.6.221 Houtopstanden, hout en houtproducten 

Artikel 4.24 (melding bij vellen houtopstand) 

De melding, bedoeld in artikel 11.127, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, 
voor het geheel of gedeeltelijk vellen van een houtopstand vindt voor de activiteiten waarvoor 
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag is op grond van artikel 
11.115 van het Besluit activiteiten leefomgeving plaats door het zenden aan de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van een door hem beschikbaar gesteld formulier. 

 
21 Moet zijn: paragraaf 4.7.2.  
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Artikel 4.25 (maatwerk: locatie herbeplanting) 

De gebieden, bedoeld in artikel 11.130, onder b, onder 1°, van het Besluit activiteiten leefom-
geving, waarbinnen herbeplanting op andere grond is toegestaan zijn: 
a) gebied 1: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe; 
b) gebied 2: de provincie Overijssel, met uitzondering van de Noordoostpolder, en de pro-

vincies Gelderland en Utrecht; 
c) gebied 3: de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland en de IJsselmeerpolders; 

en 
d) gebied 4: de provincies Noord-Brabant en Limburg. 
 

HOOFDSTUK 6 MEET- EN REKENREGELS 
DECENTRAAL GEREGULEERDE ACTIVITEITEN 

[Gereserveerd] 

Afdeling 6.1 Meet- en rekenregels activiteiten waarover in 
omgevingsverordeningen regels zijn gesteld 

Artikel 6.1 (methode berekenen stikstofdepositie Natura 2000-activiteit) 

Op het berekenen van de stikstofdepositie door het verrichten van een Natura 2000-activiteit 
is AERIUS Calculator versie 2019A van toepassing. 
 

HOOFDSTUK 7 GEGEVENS EN BESCHEIDEN 

AFDELING 7.1 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Artikel 7.1 (toepassingsbereik) 

Deze afdeling is van toepassing op het verstrekken van gegevens en bescheiden bij een aan-
vraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de wet en, voor zover het 
gaat om artikel 7.4, ook op het verstrekken van gegevens en bescheiden bij een aanvraag om 
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 of 5.4 van de wet. 

Artikel 7.2 (algemene aanvraagvereisten) 

Bij de aanvraag worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) een beschrijving van de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd; 
b) het telefoonnummer van de aanvrager; 
c) het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit 

wordt verricht; 
d) een aanduiding van de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 
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e) als de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: naam, adres, telefoonnummer 
en woonplaats van de gemachtigde; 

f) als de aanvraag elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van de aanvrager of de ge-
machtigde; en 

g) als de aanvrager het voornemen heeft om in plaats van een maatregel die is voorgeschre-
ven in regels als bedoeld in artikel 4.3 van de wet, een gelijkwaardige maatregel als be-
doeld in artikel 4.7, eerste lid, van de wet te treffen: gegevens waaruit blijkt dat met de 
gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorge-
schreven maatregel is beoogd. 

Artikel 7.3 (aanvragen langs elektronische weg) 

1. Bij een aanvraag die elektronisch wordt ingediend worden gegevens en bescheiden ver-
strekt in een van de volgende bestandsformaten: PNG, TIFF, JPG, ODT, SVG, CSV, ODS of 
PDF/A. 

2. Gegevens of bescheiden kunnen in een ander bestandsformaat worden verstrekt voor zo-
ver het bevoegd gezag dat kenbaar heeft gemaakt. 

Artikel 7.4 (participatie) 

1. Bij de aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. 

2. Als burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbe-
reiding van de aanvraag zijn betrokken, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag gegevens 
over hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. 

§ 7.1.8a Activiteiten die de natuur betreffen 

Artikel 7.197a (Natura 2000-activiteit) 

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een natura 2000-activiteit als bedoeld 
in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet worden de volgende 
gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Natura 2000-gebieden waar een mogelijk effect op is te verwachten als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten; 
b) een passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de habitatrichtlijn; c. als 

uit de passende beoordeling volgt dat niet de zekerheid kan worden verkregen dat de 
natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden niet zullen worden 
aangetast als gevolg van de voorgenomen activiteiten: een ADC-toets als bedoeld in artikel 
6, vierde lid, van de habitatrichtlijn. Uit de ADC-toets wordt ieder geval duidelijk dat:  
1°. er geen alternatieve oplossingen zijn;  
2°. het project, nodig is om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 

van redenen van sociale of economische aard; en  
3°. de nodige compenserende maatregelen getroffen worden om te waarborgen dat de 

algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft; d. als sprake is van 
stikstofdepositie een berekening van de stikstofeffecten volgens het geldende 
systeem en model; en e. de gewenste geldigheidsduur van de aangevraagde 
omgevingsvergunning. 
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2. Als de activiteit significante gevolgen kan hebben voor een prioritair type natuurlijke habitat 
of een prioritaire soort in een Natura 2000-gebied, geldt, in afwijking van het eerste lid, onder 
c, onder 2°, de voorwaarde dat het project nodig is vanwege: 
a) argumenten die verband houden met de gezondheid, de openbare veiligheid of met voor 

het milieu wezenlijk gunstige effecten; of 
b) andere dwingende redenen van openbaar belang, als de procedure van artikel 10.6c van 

het Omgevingsbesluit is toegepast. 

Artikel 7.197b (flora- en fauna-activiteit: schadelijke handelingen 
vogelrichtlijnsoorten) 

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het opzettelijk doden of opzettelijk 
vangen, opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten, rustplaatsen of eieren, of 
het opzettelijk wegnemen van nesten, het rapen en onder zich hebben van eieren of het 
opzettelijk storen van van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de vogelrichtlijn, bedoeld in artikel 11.38, eerste lid, van het Besluit 
activiteiten leefomgeving, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de vogelsoort waarom het gaat; 
b) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de 

verwachte duur ervan, inclusief een onderbouwing en planning van de werkzaamheden 
die in het kader van de activiteit worden verricht; 

c) de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de activiteit en een 
onderbouwing waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het verrichten van 
de activiteit; 

d) een onderbouwing waarom de activiteit nodig is: 
1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
4°. ter bescherming van flora en fauna; 
5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de 

daarmee samenhangende teelt; of 
6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 

bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan; 

e) een beschrijving van: 
1°. de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 
2°. de verspreiding van vogelsoorten en hun functies in en rondom het gebied, bedoeld 

onder 1°, inclusief het onderzoek dat daarnaar verricht is; 
3°. de functies van de nesten of rustplaatsen van vogelsoorten en hoe essentieel deze zijn 

voor de staat van instandhouding van betreffende soorten; 
4°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht; 
5°. de mitigerende maatregelen die worden getroffen om schade aan de vogelsoort te 

voorkomen; en 
6°. de compenserende maatregelen die worden getroffen om onvermijdelijke schade aan 

de vogelsoort te herstellen; 
7°. een ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen, de 

verspreiding van de vogelsoorten en de locatie van de mitigerende en compenserende 
maatregelen; 

f) de resultaten van een verricht natuurwaardenonderzoek met ten minste de volgende 
gegevens: 
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1°. een aanduiding van de aan- of afwezigheid van vogelsoorten; 
2°. de grootte van de aanwezige populatie vogelsoorten; en 
3°. een aanduiding van de gevolgen van de activiteit in het werkgebied op de staat van 

instandhouding van de aanwezige vogelsoorten; 
g) het natuurwaardenonderzoek: 

1°. is verricht door een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en 
ervaring, die beroepshalve ecologisch advies versterkt of werkzaamheden begeleidt op 
het gebied van situaties, habitats en soorten; 

2°. bevat gegevens die niet ouder zijn dan drie jaar of korter als in de periode tussen het 
onderzoek en de aanvraag de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de 
activiteit wordt verricht ingrijpend zijn gewijzigd; 

3°. beschrijft voor iedere fase van de activiteit ten minste de gevolgen van de daaraan 
voorafgaande fase en de gevolgen van mitigerende maatregelen als bedoeld onder e, 
onder 5°, of compenserende maatregelen als bedoeld onder e, onder 6°; en 

h) als de activiteit nodig is voor onderzoek aan of naar vogelsoorten: gegevens over: 
1°. de achtergrond en de aanleiding van het onderzoek; 
2°. de doelstellingen van het onderzoek en de bijbehorende onderzoeksvragen; 
3°. de methoden en technieken die worden toegepast om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden en de wijze waarop wordt omgegaan met de vogels; 
4°. de beschikbare protocollen, richtlijnen of standaarden die worden toegepast; 
5°. de onderzoekshandelingen; 
6°. de relatie met eerder verricht onderzoek en de resultaten daarvan; 
7°. de samenwerking met andere instituten of onderzoekers; 
8°. de wijze waarop de voortgang van het onderzoek wordt gemonitord; 
9°. de deskundigheid van de onderzoekers; 
10°. de planning van het onderzoek, uitgesplitst naar onderzoeksfases, beslis- en 

interventiemomenten en werkzaamheden; en 
11°. de geraadpleegde literatuur. 

2. Het eerste lid, onder d, onder 5° en 6°, zijn niet van toepassing als het gaat om beperking 
van de omvang van een populatie van vogels. 
3. Als het gaat om beperking van de omvang van een populatie van vogels en het bestrijden 
van schadeveroorzakende vogels door grondgebruikers van vogels als bedoeld in het eerste 
lid: 
a) zijn het eerste lid, onder e, onder 3°, 5°, 6°, en 7°, onder f, g en h niet van toepassing; en 
b) wordt een ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen en de 

verspreiding van de vogelsoorten vertrekt. 
 

Artikel 7.197d (flora- en fauna-activiteit: niet-commercieel bezit 
vogelrichtlijnsoorten) 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het om een andere reden dan verkoop 
onder zich hebben of vervoeren van dode of levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 
1 van de vogelrichtlijn, gemakkelijk herkenbare delen van die vogels of uit die vogels verkregen 
producten, bedoeld in artikel 11.40, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, 
worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de vogelsoort waarom het gaat; 
b) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de 

verwachte duur ervan, inclusief een onderbouwing en planning van de werkzaamheden 
die in het kader van de activiteit worden verricht; 
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c) de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de activiteit en een 
onderbouwing waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het verrichten van 
de activiteit; 

d) een onderbouwing waarom de activiteit nodig is: 
1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
4°. ter bescherming van flora en fauna; 
5°. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de 

daarmee samenhangende teelt; of 
6°. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 

bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan; en 

e) een onderbouwing waarom de activiteit niet leidt tot verslechtering van de staat van 
instandhouding van de vogelsoort. 

Artikel 7.197e (flora- en fauna-activiteit: wijze vangen of doden 
vogelrichtlijnsoorten) 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vangen, doden of achtervolgen van 
van nature in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de volgelrichtlijn, 
bedoeld in artikel 11.41, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden de 
volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de vogelsoort waarom het gaat; 
b) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de 

verwachte duur ervan, inclusief een onderbouwing en planning van de werkzaamheden 
die in het kader van de activiteit worden verricht; 

c) de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de activiteit en een 
onderbouwing waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het verrichten van 
de activiteit; 

d) een onderbouwing waarom de activiteit nodig is: 
1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
2°. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
3°. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

of 
4°. ter bescherming van flora en fauna; 

e) een beschrijving van: 
1°. de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 
2°. de verspreiding van vogelsoorten in en rondom het gebied, bedoeld onder 1°, inclusief 

het onderzoek dat daarnaar wordt verricht; 
3°. de functies van de nesten of rustplaatsen van vogelsoorten; 
4°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht; 
5°. de mitigerende maatregelen die worden getroffen om schade aan de vogelsoort te 

voorkomen; 
6°. de compenserende maatregelen die worden getroffen om onvermijdelijke schade aan 

de vogelsoort te herstellen; en 
7°. De middelen, bedoeld in artikel 8.74m van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en de 

methoden bedoeld in 8.74n van het Besluit kwaliteit leefomgeving, die gebruikt 
worden; 
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f) de resultaten van een verricht natuurwaardenonderzoek met ten minste de volgende 
gegevens: 
1°. een aanduiding van de aan- of afwezigheid van vogelsoorten; 
2°. de grootte van de aanwezige populatie vogelsoorten; en 
3°. een aanduiding van de gevolgen van de activiteit in het werkgebied op de staat van 

instandhouding van de aanwezige vogelsoorten; en 
g) het natuurwaardenonderzoek: 

1°. is verricht door een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en 
ervaring, die beroepshalve ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt 
op het gebied van situaties, habitats en soorten; 

2°. bevat gegevens die niet ouder zijn dan drie jaar of korter als in de periode tussen het 
onderzoek en de aanvraag de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de 
activiteit wordt verricht ingrijpend zijn gewijzigd; 

3°. beschrijft voor iedere fase van de activiteit ten minste de gevolgen van de daaraan 
voorafgaande fase en de gevolgen van mitigerende maatregelen als bedoeld onder e, 
onder 5°, of compenserende maatregelen als bedoeld onder e, onder 6°. 

 

Artikel 7.197f (flora- en fauna-activiteit: schadelijke handelingen 
habitatrichtlijnsoorten) 

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk doden, vangen of verstoren van in het wild levende dieren van 
soorten, genoemd in bijlage IV, onder a, bij de habitatrichtlijn, bijlage II bij het verdrag van 
Bern of bijlage I bij het verdrag van Bonn, het in de natuur opzettelijk vernielen of rapen van 
eieren van die dieren, het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van die dieren of het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen 
of vernielen van planten, van soorten, genoemd in bijlage IV, onder b, bij de habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het verdrag van Bern, bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, van het Besluit activiteiten 
leefomgeving, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de habitatsoort waarom het gaat; 
b) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de 

verwachte duur ervan, inclusief een onderbouwing en planning van de werkzaamheden 
die in het kader van de activiteit worden verricht; 

c) de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de activiteit en een 
onderbouwing waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het verrichten van 
de activiteit; 

d) een onderbouwing waarom de activiteit nodig is: 
1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats; 
2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van die soorten, of voor 
de daarvoor benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 
planten; of 

5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de omgevingsverordening of 
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ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort 
te vangen of onder zich te hebben, respectievelijk een beperkt bij de 
omgevingsverordening of ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde 
planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; 

e) een beschrijving van: 
1°. de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 
2°. de verspreiding van habitatsoorten en hun functies in en rondom dat gebied, inclusief 

het onderzoek dat daarnaar verricht is; 
3°. de functies van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van habitatsoorten en hoe 

essentieel deze zijn voor de gunstige staat van instandhouding van betreffende 
soorten; 

4°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht; 
5°. de mitigerende maatregelen die worden getroffen om schade aan de habitatsoort te 

voorkomen; en 
6°. de compenserende maatregelen die worden getroffen om onvermijdelijke schade aan 

de habitatsoort te herstellen; 
7°. een ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen, de 

verspreiding van de habitatsoorten en de locatie van de mitigerende en 
compenserende maatregelen; 

f) de resultaten van een verricht natuurwaardenonderzoek met ten minste de volgende 
gegevens: 
1°. een aanduiding van de aan- of afwezigheid van habitatsoorten; 
2°. de grootte van de aanwezige populatie habitatsoorten; en 
3°. een aanduiding van de gevolgen van de activiteiten in het werkgebied op de staat van 

instandhouding van de aanwezige habitatsoorten; 
g) het natuurwaardenonderzoek: 

1°. is verricht door een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en 
ervaring, die beroepshalve ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt 
op het gebied van situaties, habitats en soorten; 

2°. bevat gegevens die niet ouder zijn dan drie jaar of korter als in de periode tussen het 
onderzoek en de aanvraag de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de 
activiteit wordt verricht ingrijpend is gewijzigd zijn; en 

3°. beschrijft voor iedere fase van de activiteit ten minste de gevolgen van de daaraan 
voorafgaande fase en de gevolgen van mitigerende maatregelen als bedoeld onder e, 
onder 5°, of compenserende maatregelen als bedoeld onder e, onder 6°; en 

h) als de activiteit nodig is voor onderzoek aan of naar habitatsoorten, gegevens over: 
1°. de achtergrond en de aanleiding van het onderzoek; 
2°. de doelstellingen van het onderzoek en de bijbehorende onderzoeksvragen; 
3°. de methoden en technieken die worden toegepast om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden en de wijze waarop wordt omgegaan met de habitatsoorten; 
4°. de beschikbare protocollen, richtlijnen of standaarden die worden toegepast; 
5°. de onderzoekshandelingen; 
6°. de relatie met eerder verricht onderzoek en de resultaten daarvan; 
7°. de samenwerking met andere instituten of onderzoekers; 
8°. de wijze waarop de voortgang van het onderzoek wordt gemonitord; 
9°. de deskundigheid van de onderzoekers; 
10°. de planning van het onderzoek uitgesplitst naar onderzoeksfases, beslis- en 

interventiemomenten en werkzaamheden; en 
11°. de geraadpleegde literatuur. 



Omgevingsregeling (Or) 
 
 
 

Overzicht natuurbescherming onder de Omgevingswet                                 Ecologica                                15 mei 2020 Blad 110 

2. Het eerste lid, onder d, onder 4° en 5°, zijn niet van toepassing als het gaat om beperking 
van de omvang van een populatie van habitatsoorten. 
3. Als het gaat om beperking van de omvang van een populatie van habitatsoorten en het 
bestrijden van schadeveroorzakende habitatsoorten door grondgebruikers van habitatsoorten 
als bedoeld in het eerste lid: 
a) zijn het eerste lid, onder e, onder 3°, 5°, 6°, en 7°, onder f, g en h niet van toepassing; en 
b) wordt een ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen en de 

verspreiding van de habitatsoorten vertrekt. 
 

Artikel 7.197g (flora- en fauna-activiteit: bezit habitatrichtlijnsoorten) 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verkopen, vervoeren voor verkoop, 
verhandelen, ruilen of te koop of te ruil aanbieden van dieren of planten, of het voor het om 
een andere reden dan verkoop onder zich hebben of vervoeren van dieren of planten, bedoeld 
in artikel 11.48, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden de volgende 
gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de habitatsoort waarom het gaat; 
b) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de 

verwachte duur ervan, inclusief een onderbouwing en planning van de werkzaamheden 
die in het kader van de activiteit worden verricht; 

c) de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de activiteit en een 
onderbouwing waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het verrichten van 
de activiteit; 

d) een onderbouwing waarom de activiteit nodig is: 
1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats; 
2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor 
de daarvoor benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 
planten; of 

5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de omgevingsverordening of 
ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort 
te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de 
omgevingsverordening of ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde 
planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; en 

e) een onderbouwing waarom de activiteit niet leidt tot verslechtering van de staat van 
instandhouding van de habitatsoort. 

 

Artikel 7.197h (flora- en fauna-activiteit: wijze van vangen of doden 
habitatrichtlijnsoorten) 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vangen of doden van dieren of het 
aan de natuur onttrekken van dieren door het gebruik van niet-selectieve middelen die de 
plaatselijke verdwijning of ernstige verstoring van de rust van populaties van soorten tot 
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gevolg kunnen hebben, bedoeld in artikel 11.49 van het Besluit activiteiten leefomgeving, 
worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de habitatsoort waarom het gaat; 
b) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de 

verwachte duur ervan, inclusief een onderbouwing en planning van de werkzaamheden 
die in het kader van de activiteit worden verricht; 

c) de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de activiteit en een 
onderbouwing waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het verrichten van 
de activiteit; 

d) een onderbouwing waarom de activiteit nodig is: 
1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats; 
2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; of 
3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

e) een beschrijving van: 
1°. de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 
2°. de verspreiding van habitatsoorten en hun functies in en rondom dat gebied, inclusief 

het onderzoek dat daarnaar verricht is; 
3°. de functies van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van habitatsoorten en hoe 

essentieel deze zijn voor de gunstige staat van instandhouding van betreffende 
soorten; 

4°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht; 
5°. de mitigerende maatregelen die worden getroffen om schade aan de habitatsoort te 

voorkomen; 
6°. de compenserende maatregelen die worden getroffen om onvermijdelijke schade aan 

de habitatsoort te herstellen; en 
7°. De middelen, bedoeld in artikel 8.74o van het Besluit kwaliteit leefomgeving, die 

gebruikt worden; 
f) de resultaten van een verricht natuurwaardenonderzoek met ten minste de volgende 

gegevens: 
1°. een aanduiding van de aan- of afwezigheid van habitatsoorten; 
2°. de grootte van de aanwezige populatie habitatsoorten; en 
3°. een aanduiding van de gevolgen van de activiteiten in het werkgebied op de staat van 

instandhouding van de aanwezige habitatsoorten; en 
g) het natuurwaardenonderzoek: 

1°. is verricht door een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en 
ervaring, die beroepshalve ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt 
op het gebied van situaties, habitats en soorten; 

2°. bevat gegevens die niet ouder zijn dan drie jaar of korter als in de periode tussen het 
onderzoek en de aanvraag de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de 
activiteit wordt verricht ingrijpend is gewijzigd zijn; en 

3°. beschrijft voor iedere fase van de activiteit ten minste de gevolgen van de daaraan 
voorafgaande fase en de gevolgen van mitigerende maatregelen als bedoeld onder e, 
onder 5°, of compenserende maatregelen als bedoeld onder e, onder 6°. 
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Artikel 7.197i (flora- en fauna-activiteit: schadelijke handelingen andere 
soorten) 

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het opzettelijk doden of vangen van in 
het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen of kevers, het 
opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 
die dieren of het opzettelijk in hun natuurlijke verspreidingsgebied plukken en verzamelen, 
afsnijden, ontwortelen of vernielen van vaatplanten, bedoeld in artikel 11.55, eerste lid, van 
het Besluit activiteiten leefomgeving, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 
a) de Nederlandse en wetenschappelijke naam van de soort waarom het gaat; 
b) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de 

verwachte duur ervan, inclusief een onderbouwing en planning van de werkzaamheden 
die in het kader van de activiteit worden verricht; 

c) de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de activiteit en een 
onderbouwing waarom er geen andere bevredigende oplossing is dan het verrichten van 
de activiteit; 

d) een onderbouwing waarom de activiteit nodig is: 
1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats; 
2°. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor 
de daarvoor benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 
planten; of 

5°. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de omgevingsverordening of 
ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort 
te vangen of onder zich te hebben, respectievelijk een beperkt bij de 
omgevingsverordening of ministeriële regeling vastgesteld aantal van bepaalde 
planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; 

6°. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

7°. voor het voorkomen van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 

8°. voor het beperken van de omvang van de populatie van in het wild levende dieren, in 
verband met door deze dieren ter plaatse en in omringende gebied veelvuldig 
veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied 
waarin de dieren zich bevinden; 

9°. voor het voorkomen of bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
10°. in het kader van een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
11°. in het kader van het bestendig beheren of onderhouden van vaarwegen, 

watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, luchthavens, wegen, 
spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

12°. in het kader van het bestendig beheren of onderhouden van de landschappelijke 
kwaliteiten van een bepaald gebied; of 

13°. in het algemeen belang; 
e) een beschrijving van: 
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1°. de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 
2°. de verspreiding van soorten en hun functies in en rondom dat gebied, inclusief het 

onderzoek dat daarnaar verricht is; 
3°. de functies van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van soorten en hoe 

essentieel deze zijn voor de gunstige staat van instandhouding van betreffende 
soorten; 

4°. de wijze waarop de activiteit wordt verricht; 
5°. de mitigerende maatregelen die worden getroffen om schade aan de soort te 

voorkomen; en 
6°. de compenserende maatregelen die worden getroffen om onvermijdelijke schade aan 

de soort te herstellen; 
f) de resultaten van een verricht natuurwaardenonderzoek met ten minste de volgende 

gegevens: 
1°. een aanduiding van de aan- of afwezigheid van soorten; 
2°. de grootte van de aanwezige populatie soorten; en 
3°. een aanduiding van de gevolgen van de activiteiten in het werkgebied op de staat van 

instandhouding van de aanwezige soorten; 
g) het natuurwaardenonderzoek: 

1°. is verricht door een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en 
ervaring, die beroepshalve ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt 
op het gebied van situaties, habitats en soorten; 

2°. bevat gegevens die niet ouder zijn dan drie jaar of korter als in de periode tussen het 
onderzoek en de aanvraag de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de 
activiteit wordt verricht ingrijpend is gewijzigd zijn; en 

3°. beschrijft voor iedere fase van de activiteit ten minste de gevolgen van de daaraan 
voorafgaande fase en de gevolgen van mitigerende maatregelen als bedoeld onder e, 
onder 5°, of compenserende maatregelen als bedoeld onder e, onder 6°; en 

h) als de activiteit nodig is voor onderzoek aan of naar soorten: gegevens over: 
1°. de achtergrond en de aanleiding van het onderzoek; 
2°. de doelstellingen van het onderzoek en de bijbehorende onderzoeksvragen; 
3°. de methoden en technieken die worden toegepast om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden en de wijze waarop wordt omgegaan met de soorten; 
4°. de beschikbare protocollen, richtlijnen of standaarden die worden toegepast; 
5°. de onderzoekshandelingen; 
6°. de relatie met eerder verricht onderzoek en de resultaten daarvan; 
7°. de samenwerking met andere instituten of onderzoekers; 
8°. de wijze waarop de voortgang van het onderzoek wordt gemonitord; 
9°. de deskundigheid van de onderzoekers; 
10°. de planning van het onderzoek uitgesplitst naar onderzoeksfases, beslis- en 

interventiemomenten en werkzaamheden; en 
11°. de geraadpleegde literatuur. 

2. Het eerste lid, onder d, onder 4°, 5°, 6°, 8°, 10° en 11° zijn niet van toepassing als het gaat 
om beperking van de omvang van een populatie van de soorten als bedoeld in het eerste lid. 
3. Als het gaat om beperking van de omvang van een populatie en het bestrijden van 
schadeveroorzakende soorten als bedoeld in het eerste lid door grondgebruikers: 
a) zijn het eerste lid, onder e, onder 3°, 5°, 6°, en 7°, onder f, g en h niet van toepassing; en 
b) wordt een ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen en de 

verspreiding van de soorten vertrekt. 
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HOOFDSTUK 9 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Afdeling 9.6 Vergunningvrije gevallen: flora-en fauna-
activiteiten 

§ 9.6.3 Flora- en fauna activiteiten: aanwijzing vergunningvrije 
gevallen andere soorten 

Artikel 9.23 (vergunningvrije gevallen bestendig beheer waarvan LNV 
bevoegd gezag is) 

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet in samenhang 
met artikel 11.55, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, om zonder 
omgevingsvergunning in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in bijlage VII, onder A, bij het Besluit 
activiteiten leefomgeving, opzettelijk te doden of te vangen, om de vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen, om de 
vaatplanten van de soorten, genoemd in bijlage VII, onder B, bij het Besluit activiteiten 
leefomgeving, opzettelijk in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken en verzamelen, 
afsnijden, ontwortelen of vernielen geldt niet: 
a) als de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd is op grond van artikel 

4.12 Omgevingsbesluit; 
b) als het gaat om dieren en planten van de soorten aangewezen in bijlage XXXb; en 
c) als het gaat om handelingen in het kader van: 

1°. bestendig beheer of onderhoud van vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het 
kader van natuurbeheer; 

2°. bestendig beheer of onderhoud in de landbouw en de bosbouw; 
3°. bestendig gebruik; of 
4°. de ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied. 
 

HOOFDSTUK 12 MONITORING EN 
INFORMATIE 

AFDELING 12.3 EVALUATIE 

Artikel 12.84 (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving door 
het Planbureau voor de Leefomgeving) 

Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt rapporten uit over: 
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a) de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu; 
b) de ontwikkeling van natuur, bos en landschappen. 
 

HOOFDSTUK 14 FINANCIËLE BEPALINGEN 

AFDELING 14.1 RIJKSLEGES 

§ 14.1.1 Algemene bepalingen 

Artikel 14.1 (toepassingsbereik) 

Deze afdeling is van toepassing op het heffen van rechten bij een aanvraag om een besluit als 
bedoeld in artikel 13.1 van de wet. 

Artikel 14.2 (besluiten waarvoor rechten worden geheven) 

1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de volgende besluiten waarvoor een 
minister het bevoegd gezag is, heft die minister rechten:  
a) een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de wet, met uitzondering van een 

rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument of een 
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een militaire luchthaven; en  

b) een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de wet, met uitzondering van 
maatwerkvoorschriften die betrekking hebben op een rijksmonumentenactiviteit met 
betrekking tot een archeologisch monument of een beperkingengebiedactiviteit met 
betrekking tot een militaire luchthaven.  

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om wijziging van een 
besluit als bedoeld in dat lid. 
3. Geen rechten worden geheven voor de behandeling van een aanvraag waarvan de kosten 
op grond van hoofdstuk 12 van de wet zijn of worden verhaald. 
4. Als ter uitvoering van een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 
grond van artikel 18.16a en 18.16b van de wet genomen besluit een omgevingsvergunning of 
document benodigd is, kan die in afwijking van de artikelen 14.41, 14.41a, 14.41b, 14.41c, 
14.41d, 14.41e, 14.41f, 14.42, 14.43, 14.43a, 14.44, 14.44a, 14.44b en 14.45, eerste lid, van 
deze regeling bepalen dat geen rechten worden geheven. 

Artikel 14.3 (bepalen tarief) 

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de 
som van de tarieven behorend bij die activiteiten. 

Artikel 14.4 (gereduceerd tarief) 

1. Als het bevoegd gezag op grond van een aanvraag om een omgevingsvergunning oordeelt 
dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bedraagt het tarief 
15% van het oorspronkelijke tarief voor het in behandeling nemen van die aanvraag. 
2. Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten 
behandeling wordt gelaten, bedraagt het tarief 15% van het oorspronkelijke tarief voor het in 
behandeling nemen van die aanvraag. 
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3. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk is ingetrokken, 
geldt voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is ingetrokken het volgende percentage van 
het oorspronkelijke tarief dat bij die activiteiten behoort:  
a) bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag: 

25%;  
b) bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken 

na de indiening van de aanvraag: 50%;  
c) bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening 

van de aanvraag: 75%.  
4. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk wordt 
ingetrokken, geldt voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is ingetrokken het volgende 
percentage van het oorspronkelijke tarief dat bij die activiteiten behoort:  
a) bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na indiening van de aanvraag: 

25%; 
b) bij gehele of gedeeltelijke intrekking na vier weken en binnen zes weken na indiening van 

de aanvraag: 50%; of 
c) bij gehele of gedeeltelijke intrekking na zes weken na indiening van de aanvraag: 75%. 

Artikel 14.5 (heffen bij beschikking) 

1. De rechten worden geheven bij beschikking.  
2. Als voor de beslissing op een aanvraag om een besluit een uurtarief is opgenomen, bevat 
de beschikking een begroting van de kosten. 
3. Het bevoegd gezag zendt de beschikking drie weken na ontvangst van de aanvraag toe aan 
de aanvrager. 
4. De betaling geschiedt binnen vijf weken na toezending van de beschikking. 
5. De beslissing op een aanvraag om een besluit als bedoeld in deze afdeling wordt niet eerder 
genomen dan nadat de aanvrager het verschuldigde recht heeft betaald of nadat zekerheid 
tot betaling is gesteld. 
6. Het tweede tot en met het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen om 
documenten en merktekens voor dieren als bedoeld in artikel 13.1, eerste lid, Omgevingswet. 

Artikel 14.6 (terugbetaling of wijziging) 

1. Bij de beslissing op een aanvraag om een besluit waarvoor een uurtarief is opgenomen 
worden teveel betaalde kosten terugbetaald. De terugbetaling wordt berekend door het 
bedoelde uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal werkelijk bestede uren, verminderd 
met het al betaalde tarief, bedoeld in artikel 14.5, vijfde lid. Het teveel betaalde wordt binnen 
zes weken na de beslissing op de aanvraag terugbetaald. 
2. Als bij een aanvraag om een besluit een van de gevallen, bedoeld in artikel 14.4, van 
toepassing is, en:  
a) de aanvrager het verschuldigde recht niet heeft betaald, wordt de beschikking tot het 

heffen van het recht ambtshalve daaraan aangepast, of  
b) de aanvrager het verschuldigde recht heeft betaald, wordt ambtshalve een teruggaaf 

verleend. 
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§ 14.1.10 Activiteiten die de natuur betreffen 

Artikel 14.41 (Natura 2000-activiteit: tarief omgevingsvergunning) 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 2000-activiteit 
als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de wet, bedraagt het tarief: 
a) wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van maximaal één jaar wordt 

aangevraagd: € 800; 
b) wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van één tot drie jaar wordt 

aangevraagd: € 1.900; of 
c) wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van drie jaar of meer wordt 

aangevraagd: € 3.500. 

Artikel 14.41a (flora- en fauna-activiteit schadelijke handelingen: tarief 
omgevingsvergunning) 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op: 
a) schadelijke handelingen tegen vogelrichtlijn soorten als bedoeld in artikel 11.38, eerste 

lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief: 
1°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van maximaal één jaar 

wordt aangevraagd: € 600; 
2°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van één tot drie jaar 

wordt aangevraagd: € 1.600; of 
3°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van drie jaar of meer 

wordt aangevraagd: € 3.000; of 
b) schadelijke handelingen tegen habitatrichtlijn soorten als bedoeld in artikel 11.47, eerste 

lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief: 
1°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van maximaal één jaar 

wordt aangevraagd: € 600; 
2°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van één tot drie jaar 

wordt aangevraagd: € 1.600; of 
3°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van drie jaar of meer 

wordt aangevraagd: € 3.000; of 
c) schadelijke handelingen tegen andere soorten als bedoeld in artikel 11.55, eerste lid, van 

het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief: 
1°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van maximaal één jaar 

wordt aangevraagd: € 600; 
2°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van één tot drie jaar 

wordt aangevraagd: € 1.600; of 
3°. wanneer de omgevingsvergunning voor een geldigheidsduur van drie jaar of meer 

wordt aangevraagd: € 3.000. 

Artikel 14.41c (flora- en fauna-activiteit niet-commercieel bezit: tarief 
omgevingsvergunning) 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op: 
a) niet-commercieel bezit van vogelrichtlijn soorten als bedoeld in artikel 11.40, eerste lid, 

van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief: € 60; of 
b) niet-commercieel bezit van habitatrichtlijn soorten als bedoeld in artikel 11.48, eerste lid, 

onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief: € 60. 
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Artikel 14.42 (modaliteiten) 

1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een 
omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, 
aanhef en onder f, van de wet, of een activiteit als bedoeld in de artikelen 11.38, eerste lid, 
11.47, eerste lid, en 11.55, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt het 
tarief: 
a) als de wijziging geen nieuwe ecologische beoordeling vergt: € 0; en 
b) als de wijziging een nieuwe ecologische beoordeling vergt: 25% van het tarief dat bij de 

activiteiten, bedoeld in artikelen 14.41 en 14.41a, behoort. 
2. Als onderzoek als bedoeld in artikel 48a van de Regeling wapens en munitie, deel uitmaakt 
van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit wordt het 
tarief, bedoeld in artikel 14.14f, verhoogd met € 55. 

Artikel 14.43 (tarief maatwerkvoorschrift) 

1. Als een aanvraag om een maatwerkvoorschrift betrekking heeft op een activiteit als bedoeld 
in artikel 11.32, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief € 100. 
2. Als een aanvraag om een maatwerkvoorschrift betrekking heeft op het verbod op bezit van 
en handel in dieren en planten als bedoeld in artikel 11.97, eerste, tweede en derde lid, van 
het Besluit activiteiten leefomgeving en betrekking heeft op levende dieren, bedraagt het 
tarief € 15. 
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om wijziging 
van het maatwerkvoorschrift. 

Artikel 14.43a (herbeplanten: tarief maatwerkvoorschriften) 

1. Als een aanvraag om een maatwerkvoorschrift betrekking heeft op herbeplanten van 
houtopstanden als bedoeld in artikel 11.115, onder a van het Besluit activiteiten leefomgeving 
bedraagt het tarief € 300. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om wijziging van het 
maatwerkvoorschrift. 
 

HOOFDSTUK 17 OVERGANGSRECHT 

Artikel 17.5 (overgangsrecht aanvragen Natura 2000-vergunning en 
omgevingsvergunning) 

Artikel 4.1522 is niet van toepassing op aanvragen voor een Natura 2000-vergunning of 
omgevingsvergunning gebaseerd op AERIUS Calculator versie 2019 die zijn ingediend 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (Stc. 
PM), met uitzondering van gevallen die buiten het toepassingsbereik van AERIUS vielen. 

 
22 Moet zijn: artikel 4.12a 
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BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 1.4 VAN DEZE 
REGELING (UITGAVEN EN VERWIJZINGEN) 

Norm  Naam  Datum of versie  Uitgever  Hoofdstuk in 

besluit of rege-
ling waarin ver-
wijzing staat1  

AERIUS Calcula-
tor versie 2019A  

AERIUS | Reken-
instrument voor 
de leefomgeving  

2019A  Rivm 
(www.rivm.nl)  

Hoofdstukken 4 
en 6 van deze re-
geling  

 
 

BIJLAGE XXXB BIJ ARTIKEL 9.23 VAN DEZE 
REGELING (VERGUNNINGVRIJE GEVALLEN 
BESTENDIG BEHEER WAARVAN LNV 
BEVOEGD GEZAG IS) 

Zoogdieren 

Aardmuis    Microtus agrestis 
Bosmuis    Apodemus sylvaticus 
Bunzing    Mustela putorius 
Dwergmuis    Micromys minutus 
Dwergspitsmuis   Sorex minutus 
Egel     Erinaceus europaeus 
Gewone bosspitsmuis   Sorex araneus 
Haas     Lepus europeus 
Hermelijn    Mustela erminea 
Huisspitsmuis    Crocidura russula 
Konijn     Oryctolagus cuniculus 
Ondergrondse woelmuis  Pitymys subterraneus 
Ree     Capreolus capreolus 
Rosse woelmuis   Clethrionomys glareolus 
Tweekleurige bosspitsmuis  Sorex coronatus 
Veldmuis    Microtus arvalis 
Vos     Vulpes vulpes 
Wezel     Mustela nivalis 
Woelrat    Arvicola terrestris 
 

Amfibieën 

Bruine kikker    Rana temporaria 
Gewone pad    Bufo bufo 
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Kleine watersalamander  Triturus vulgaris 
Meerkikker    Rana ridibunda 
Middelste groene kikker  Rana esculenta 
 


