Stroomschema toetsing gebiedsbescherming Wnb

Toelichting
Voortoets: een globale effectenanalyse van een plan of project op de instandhoudingsdoelstellingen
van Natura 2000-gebieden in de invloedsfeer van het plan of project. Mitigerende maatregelen mogen niet meegenomen worden in de voortoets1, wel dient een globale cumulatietoets te worden uitgevoerd2. Conclusie dient te zijn of er een kans is op significante negatieve effecten op het bereiken
van de instandhoudingsdoelstellingen of dat deze geheel kunnen worden uitgesloten. Indien er een
kans is op significant negatieve effecten geldt een vergunningplicht voor projecten (art. 2.7, lid 2
Wnb) op basis van een Passende Beoordeling. Plannen mogen conform art. 2.7, lid 1 Wnb alleen
worden vastgesteld indien uit een Passende Beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien dit wel het geval is, dient met succes
de ADC-toets doorlopen te zijn.
Passende beoordeling: Een passende beoordeling is erop gericht om, op basis van de beste wetenschappelijke kennis, alle aspecten van het plan of project te inventariseren - die op zichzelf of in
combinatie met andere activiteiten of plannen - de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000gebieden in gevaar kunnen brengen. Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en het
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Zie HvJEU, 12 april 2018, zaak C-323/17 People over Wind Sweetman.
Volgt uit art. 2.7, lid 3, onderdeel a Wnb en art. 6, lid 3 Hrl. Ook de beoordeling in een voortoets (of screening) dient alle
onderdelen te bevatten van de vereiste beoordeling conform art. 6, lid 3 Hrl. Zie ook de uitspraak van het HvJEU, 12 april
2018, zaak C-323/17 People Over Wind Sweetman, dat betrekking had op de toetsingswijze in een voortoets, waarin staat
dat de toetsing geen leemten mag vertonen in de beoordeling van plannen en projecten aan art. 6, lid 3 Hrl
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bevoegd gezag verlenen voor het project, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Is dit wel het geval, dan kan het plan alleen worden vastgesteld of kan de vergunning voor het project worden verleend als de zogenaamde ADC-toets met succes is doorlopen. In de Passende Beoordeling mogen mitigerende maatregelen worden betrokken
om het netto effect te beoordelen. Mitigatie is gericht op het voorkomen of verzachten van effecten,
aan de bron of op de plek waar het effect optreedt.
ADC-toets: Aan deze criteria moet worden voldaan om bij mogelijk significant negatieve gevolgen
toch een plan te kunnen vaststellen of een vergunning te kunnen verlenen voor een project:
•
•
•

bij ontbreken van Alternatieve oplossingen voor het project of andere handeling,
(D) om Dwingende redenen van groot openbaar belang, en
dat de initiatiefnemer Compenserende maatregelen vooraf en tijdig treft.

Wanneer sprake is van een significant effect op een prioritaire soort of een prioritair habitattype3,
kunnen alleen argumenten die verband houden met (1) de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, (2) na advies van de Europese
Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.
BIJ12 heeft een handreiking ADC-toets opgesteld dat het bevoegd gezag ook gebruikt als toetsingskader bij vergunningverlening. De handreiking vindt je hier: https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/10/Handreiking_ADC-toets-oktober-2019.pdf
Significant negatief effect: Bij significantie wordt gekeken of het halen van de instandhoudingsdoelstelling door het project mogelijk in gevaar komt. Dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Dit
kan anders liggen als:
•
•
•

de afname minder dan de minimum-oppervlakte van het habitattype is, er is dan per definitie geen
sprake van een meetbare afname;
wanneer het effect opgevangen kan worden in de natuurlijke fluctuaties, door de veerkracht van
het gebied of van de populatie;
er sprake is van specifieke bijzonderheden en milieukenmerken.

Het minimumareaal per habitattype is beschreven in het Profielendocument (Ministerie van LNV, 2008
en 2014) en bedraagt in de meeste gevallen 1 are4. Voor leefgebieden van soorten is meestal geen
oppervlakte(ondergrens) gekwantificeerd en draait het in de beoordeling om de populatieomvang en
de draagkracht van een Natura 2000-gebied. Zie ook het document ‘Leidraad bepaling significantie’
op de volgende link: https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf .
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Prioritaire soorten of habitats zijn beschermde waarden waarvoor Nederland een bijzondere verplichting heeft
binnen de EU om ze in stand te houden
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https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen

