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Spanning tussen behoud en ontwikkeling
Is het mogelijk om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de 
spanning die soms ontstaat  tussen de behoudsdoelstellingen van 
Natura 2000 en de wensen van beheerders, belangenorganisaties 
en overheden voor een meer dynamisch natuurherstel of –ontwik-
keling in het Waddengebied? Dit was de centrale vraag tijdens het 
symposium ‘Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in het 
Waddengebied?’ op 15 februari 2012 in de Koperen Tuin in 
Leeuwarden. Dienst Landelijk Gebied (DLG) organiseerde dit 
symposium in opdracht van het Programma naar een Rijke 
Waddenzee. 

Tijdens het symposium gingen beleidsmakers, beheerders, 
wetenschappers en uitvoerders aan de hand van aansprekende 
voorbeelden en presentaties op zoek naar beschikbare speelruim-
te binnen de beleidsmatige en juridische kaders van Natura 2000.
Dit gebeurde onderleiding van dagvoorzitter Piet Dijkstra.

Presentatie: Uitdagingen en knelpunten van het 
Programma Naar een Rijke Waddenzee 
Kees van Es (Programma manager Naar een Rijke Waddenzee)
Het Programmabureau naar een Rijke Waddenzee (PRW) probeert 
de stap te zetten van mooie plannen op de tekentafel naar 
daadwerkelijke uitvoering in de praktijk. Dit klinkt eenvoudig, 
maar is in het waddengebied vaak nog een hele uitdaging. Ideeën 
en suggesties zijn er genoeg, maar komen om uiteenlopende 
redenen niet of niet voldoende van de grond. Natura 2000 wordt 
in dergelijke gevallen aangegrepen als argument om niet aan 
natuurontwikkeling te doen (“er mag toch niets”). Kees van Es 
stelt zichzelf en de deelnemers van het symposium de vraag of dit 
wel terecht is. Het symposium is in ieder geval een goede eerste 
stap om te komen tot een oplossingsrichting.

Presentatie: Ervaringen en knelpunten van Natura 2000
Wilbert van Vliet (Programmadirectie Natura 2000 bij EL&I)
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn bedoeld om de 
achteruitgang van biodiversiteit (soortenrijkdom) te keren en 
bevatten een resultaatsverplichting om een gunstige staat van 
instandhouding te realiseren voor bepaalde habitattypen en 
soorten. Dit houdt ook in dat de oppervlakte van die habitats niet 
verder achteruit mag gaan en soms moet uitbreiden. Deze 
Europese opdracht is in Nederland uitgewerkt in landelijke doelen, 
die vervolgens zijn doorvertaald naar doelen per Natura 2000 
gebied. Waar kan verbetering het beste worden gerealiseerd? 
Waar zijn de minste beperkingen voor andere ontwikkelingen? 
Deze samenhangende aanpak wordt tot slot per gebied in het 
beheerplan uitgewerkt.

Het gaat bij de gebiedsdoelen om langjarige gemiddelden. 
Hierdoor is enige fluctuatie in doelbereik mogelijk. Natura 2000 
doelen staan natuurlijke dynamiek dus niet in de weg. In dynami-
sche systemen zoals de Waddenzee kun je van deze fluctuatie 
gebruik maken; je speelt dan in op de veerkracht van het systeem. 
Ook zijn er mogelijkheden om bij conflicterende natuurdoelen te 
prioriteren. Op deze manier kunnen knelpunten volgens Wilbert 
van Vliet mogelijk worden opgelost. Hij pleit ervoor om oplossin-
gen te zoeken in de volgende richtingen:

•	 Gebiedsdoelen	zijn	niet	statisch
•	 Veerkracht	geeft	ruimte
•	 Integrale	aanpak	in	het	beheerplan	is	mogelijk
•	 Richtlijn	staat	‘prioritering’	toe	in	het	licht	van	de	gunstige	

staat van instandhouding. Een wijziging van het aanwij-
zingsbesluit met daarin een (onderbouwde) ‘ten gunste 
van’ formulering kan een mogelijkheid zijn. 

Wetgeving en praktijk gaan niet altijd hand in hand. Dit speelt ook bij projecten voor natuurontwikkeling. De natuur trekt zich niets 
aan van Europese richtlijnen, nationale wetten of regionale voorschriften. Ondanks dat de richtlijnen bedoeld zijn om de natuur te 
bevorderen, is de werkwijze in de vergunningverleningpraktijk soms star. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers, 
beheerders, wetenschappers en uitvoerders worstelen met het toepassen van de juridische werkelijkheid. Zij voelen de behoefte om 
hun krachten te bundelen en op zoek te gaan naar een gedragen oplossing. De vraag  is of en hoe beleid en wetgeving meer kunnen 
aansluiten op de dynamische eigenschappen van het waddensysteem.

Kees van Es: “Symposium is een goede eerste stap naar oplossingen”.

Wilbert van Vliet: “Inspelen op de veerkracht van het systeem”.



Presentatie: Een ruimere jas binnen Natura 2000
Luuk Boerema (Adviesbureau Bestia et Lex)
Volgens Luuk Boerema zijn we verzeild geraakt in een situatie 
waarin de toetsing van plannen en projecten (en de andere 
handelingen) vooral gericht is op de negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen per soort en per habitattype. Het 
gaat hier om projecten waarvoor een vergunning is vereist zoals 
bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). De 
positieve effecten worden niet of nauwelijks meegewogen. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat bij een project steeds de habitattypen 
of soorten die erop achteruit gaan centraal staan. Met daarbij de 
vraag hoe ten aanzien van dit habitattype of van deze soort kan 
worden gemitigeerd of gecompenseerd. Daarbij blijven de 
eventuele positieve natuureffecten op de andere instandhou-
dingsdoelstellingen buiten beschouwing. Zo komt het voor dat 
projecten die per saldo (over het geheel van doelstellingen) 
positief zouden uitpakken voor de natuur, toch geen toestemming 
krijgen. 

Dit was voor het PRW aanleiding om Adviesbureau B&L in te 
schakelen voor een onderzoek met als centrale vraag: ‘Is het 
binnen de kaders van het Natuurbeschermingsrecht mogelijk 
plannen en projecten te toetsen op hun totale (positieve en 
negatieve) effecten op het ecosysteem en niet alleen op hun 
negatieve effecten op een individuele soort of een individueel 
habitattype?’
Het centraal stellen van het ecosysteem dwingt ons anders met 
wetgeving om te gaan. Binnen de ecosysteembenadering worden 
(significant) negatieve effecten geaccepteerd indien en voor zover 
daar vanuit ecologisch gezichtspunt zwaarder wegende positieve 
effecten tegenover staan. Het gaat daarbij primair om het tegen 
elkaar afwegen van positieve en negatieve effecten op de 
geformuleerde instandhoudingsdoelen. Door deze benadering te 
kiezen bij het opstellen van een passende beoordeling ontstaat 
ruimte binnen de kaders van Natura 2000. We moeten bovendien 
op zoek naar samenhang tussen ‘wat bied je aan om de natuur-
doelen te realiseren?’ en ‘wat pak je af dat niet bijdraagt aan deze 
natuurdoelen?’.

Luuk Boerema pleit ervoor om de ecosysteembenadering in de 
praktijk te brengen. En zodoende te bekijken of dit standhoudt bij 
de Raad van State. Het beheerplan is daarbij niet alleen een 
instrument om maatregelen vast te leggen. Maar ook om uit te 
leggen hoe we de spelregels (ruimer) interpreteren en toetsen via 
zogenaamde ‘beleidsregels’ die kunnen worden toegepast bij 
vergunningverlening. 

Casus: Alternatieve dijkversterking op Texel 
Albert Vonk (Projectmanager Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier)
Nederland kent een groot aantal primaire waterkeringen. Deze 
worden eens per 12 jaar gecontroleerd. Ruim 700 km dijk voldoet 
niet aan de normen en moet worden versterkt. Het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staat aan de lat 
om ruim 100 km dijk te versterken, waaronder de Waddenzee- en 
IJsselmeerdijk.

Deze casus gaat over de dijk op Texel langs de Prins Hendrikpolder, 
gelegen in Natura 2000 gebied. De Gemeente Texel pleit voor een 
zandige variant. Ook met het oog op het landschap en de ecologie 
in het gebied. Deze zandige dijk wordt tegen de bestaande dijk 
aangelegd. Hierdoor kunnen voor de dijk enkele hoogwatervlucht-
plaatsen en oesterbanken worden gecreëerd.

De buitendijkse zandige variant lijkt vooralsnog duurder dan de 
traditionele binnendijkse oplossing. Op basis van de ADC criteria 
(dit zijn: alternatieven, dwingende reden, compensatie) zou 
bovendien geen vergunning afgegeven kunnen worden omdat er 
een binnendijkse variant bestaat. Bij toepassing van de ecosy-
steembenadering blijkt echter dat de zandige dijk vooral meer-
waarde oplevert voor de habitattypen ‘Slik en zandplaten’ en 
‘Embryonale duinen’. Alleen voor de permanent overstroomde 
zandbanken en het leefgebied van de aalscholver is er dan nog een 
knelpunt. De vraag is nu of we dit accepteren ten gunste van de 
natuurontwikkeling in ruime zin en zo ja, of dit standhoudt bij de 
Raad van State.

Casus: Kwelderontwikkeling op Terschelling
Jantsje van Loon (Wageningen Universiteit)
De kwelders langs de Waddendijk op Terschelling verdwijnen 
geleidelijk. Vanwege natuur, landschappelijke en cultuurhistori-
sche waarden van de kwelders is er bij de eilandbewoners 
belangstelling voor kwelderherstel en –ontwikkeling. De laatste 
tijd is er bovendien veel aandacht voor de rol van kwelders bij 
waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma. Daarom 
heeft	Wageningen	Universiteit	een	studie	uitgevoerd	naar	
kwelderontwikkeling en -herstel in opdracht van diverse 
overheden.

Naast waterveiligheid spelen kwelders uiteraard een belangrijke 
rol bij de realisatie van de natuurdoelen. Het is daarom van belang 
te onderzoeken hoe we kwelders kunnen herstellen en ontwikke-
len. Er bestaan diverse methoden om de ontwikkeling van 
kwelders te stimuleren. Denk aan het graven van greppels, de 

Luuk Boerema: “Breng de ecosysteembenadering in de praktijk”.



aanleg van dammetjes van rijshout of steen, of riffen. Elke 
methode	heeft	uiteraard	zijn	voor-	en	nadelen.	Belangrijkste	
bevinding uit het onderzoek is om stakeholders (zoals terreinbe-
heerders en omwonenden) in een vroegtijdig stadium bij de 
plannen rond kwelderontwikkeling te betrekken. Op deze manier 
ontstaat draagvlak. Niet alleen voor de kwelders, maar ook voor 
natuurontwikkeling in algemene zin.

Casus: Kwelderontwikkeling op Schiermonnikoog
Henk van Straten (Projectleider Dienst Landelijk Gebied)
De	gemeente	Schiermonnikoog	heeft	het	initiatief	genomen	om	te	
verkennen of de harde grens van stortsteen op de grens van land 
en water tussen de veerdam en de jachthaven op 
Schiermonnikoog kan worden afgezwakt. Langs de dijk kan 
bijvoorbeeld een kwelderstrook worden ontwikkeld met zand en 
slib uit de jachthaven. Baggeren is nodig om de jachthaven op 
Schiermonnikoog toegankelijk te houden. De aanleg van een 
kwelder	heeft	zowel	ecologische	als	economische	voordelen:	

- herstel van de natuurlijke overgang tussen het eiland en 
de Waddenzee, die door de aanleg van de dijk verdwenen.
Hiermee samenhangend: een minder harde, en meer 
natuurlijke grens tussen zoet en zout;

- een mooier uitzicht tussen de veerdam en de jachthaven 
(verfraaiing van de kustlijn);

- het bieden van een betaalbare locatie voor de bagger 
(lemig zand) uit de haven; 

- het laten verdwijnen van het landschappelijk minder 
fraaie zand- en slibdepot bij de jachthaven;

- een betere overgang voor onder andere jonge eenden om 
naar het water te gaan;

- uiteindelijk een mogelijk broedgebied voor verschillende 
vogelsoorten, waaronder enkele belangrijke Natura 
2000-soorten, zoals bontbekplevier, kluut, noordse stern 
en visdief;

- herstel van Natura 2000-habitattypen waarvan de staat 
van instandhouding in het Waddengebied op dit moment 
matig is, zoals schorren en zilte graslanden.

Helaas kon er tot dusverre geen vergunning worden verleend. De 
voornaamste reden was dat de Nb-wet en de passende beoorde-
ling niet op elkaar aansloten. Ook de onderbouwing was 
onvoldoende. 
De  bagger is in de afgelopen periode opgeslagen in het baggerde-
pot. Dit depot is naar alle waarschijnlijkheid in 2013 vol. Als de 
bagger niet in de kwelder terecht kan, moet het worden afge-
voerd. Dit gaat uiteraard ook gepaard met veel verstoring voor de 
natuur. Een juridisch ruime(re) jas voor Natura 2000 kan dit 
probleem helpen oplossen. 

Casus: Kwelderontwikkeling bij de Afsluitdijk
Martin Baptist (Imares Wageningen)   
Deze casus behandelt de vraag of kwelders voor de Afsluitdijk een 
oplossing zijn om in de waterveiligheid te voorzien. De Westelijke 
Waddenzee kent momenteel relatief weinig kwelderareaal. Het 
ontwikkelen van kwelders bij de Afsluitdijk draagt daarom niet 
alleen bij aan de waterveiligheid, maar ook aan een rijkere 
Waddenzee. Zeker wanneer de kwelders gecombineerd worden 
met zoetwatermoerassen aan de IJsselmeerzijde en zoetzoute 
overgangen. Dit gaat uiteraard ten koste van andere habitattypen 
zoals ‘permanent overstroomde zandbanken’. En dan worden we 
plotseling geconfronteerd met het strikte regiem van Natura 2000.

Martin Baptist vraagt zich af of Natura 2000 niet te SMART is 
geworden. Wat eens begon als een ecosysteemgerichte benade-
ring is inmiddels uitgegroeid tot een cijfermatige exercitie waarbij 
doelstellingen worden gekwantificeerd (aantal broedparen, aantal 
vierkante meters areaal etc.). Moeten we niet juist kijken naar de 
geest van de wet? En in plaats van te werken met een strafsysteem 
voor significante effecten, positieve ontwikkelingen belonen? De 
‘ten gunste van’-bepaling kan hierbij van pas komen. Dan rijst wel 
onvermijdelijk de vraag: welke habitattype mag worden bevoor-
deeld ‘ten gunste van’ een ander? Wat is hierbij het afwegingska-
der? De ruimere jas voor natuurontwikkeling moet wel zorgvuldig 
en duurzaam worden toegepast.

Henk van Straten: “De aanleg van een kwelder heeft zowel ecologische als economische voordelen”.

Martin Baptist: “Een ruimere jas moet wel zorgvuldig en duurzaam worden toegepast”.



Discussie 
Na afloop van de presentaties en cases vond een levendige 
discussie plaats over hoe we natuurherstel- en natuurontwikke-
lingsprojecten in de toekomst kunnen realiseren binnen de kaders 
van Natura 2000.

In deze discussie is een aantal conclusies getrokken. Ook zijn acties 
geformuleerd die een ecosysteembenadering dichterbij kunnen 
brengen. Denk aan het opnemen van een visie op (dynamische) 
natuurontwikkeling in het beheerplan Natura 2000, het uitwerken 
van beleids- en afwegingskaders in het beheerplan, het doen van 
een voorstel in die geest voor aanpassing van het aanwijzingsbe-
sluit en het instellen van een expertteam voor natuurontwik-
keling.
Al deze oplossingsrichtingen hebben tot doel een ecologische 
benadering binnen juridische kaders te bevorderen. Waarbij meer 
naar de natuurkwaliteit van het gebied als geheel wordt gekeken 
en minder naar het behalen van de afzonderlijke behoudsdoelstel-
lingen. De komende periode onderzoeken bevoegde gezagen en 
beheerplanmakers in samenwerking met het Programma naar een 
Rijke Waddenzee op welke wijze deze oplossingsrichtingen 
gerealiseerd kunnen worden. En of een ruimere jas voor het 
waddengebied daadwerkelijk mogelijk is.

Overwegingen en discussiepunten
• Natura 2000 is heel toetsbaar geoperationaliseerd. Concrete 

doelstellingen zijn wel fijn, maar niet altijd handig. In beginsel 
goede en zelfs voor de natuur gunstige initiatieven worden 
hierdoor soms in de kiem gesmoord.

• Hierbij ligt de focus voornamelijk op het voorkomen van 
negatieve effecten. N2000 is repressief geformuleerd. Positieve 
ontwikkelingen zouden ook beloond kunnen worden. 
Initiatiefnemers van natuurontwikkelingsprojecten moeten de 
mogelijkheid hebben om meer aandacht te besteden aan het 
formuleren van de natuurwinst. Dat kan door meer ecosy-
steemgericht te interpreteren. Soms gaat een activiteit ten koste 
van een soort, maar wordt het systeem er uiteindelijk beter van. 
Er zou daarom meer belang gehecht moeten worden aan de 
kernopgaven.  

• Er is een wens om te handelen in de geest van de wet en niet 
naar de letter van de wet. Feit is dat we in een situatie zitten die 
niet voldoet: de natuur bevindt zich in een relatief slechte staat. 
Niet voor niets is N2000 streng. We hebben dus te maken met 
strikte doelen en een voorzorgprincipe. Maar wanneer vanuit de 
vergunningverlening aan N2000 een minimalistische invulling 
gegeven wordt, zijn de effecten eerder significant. Dan is elke 
aantasting relevant. Een voor de hand liggende oplossing is om 
ruimere doelstellingen te formuleren en deze minder SMART te 
maken. Maar dan is het heel belangrijk om ook van tevoren de 
beperkingen duidelijker te formuleren, goed ingebed in beleid, 
en daarna bijvoorbeeld ‘natuurinclusief’ te ontwerpen. Maar 
helaas is de weg al gelopen en kunnen we het N2000 systeem 
niet veranderen. 

• Wat we wel kunnen doen is ruimte zoeken. De kunst is dan om 
voor de toekomstige situatie op een hoger schaalniveau meer 
ruimte en veerkracht in het ecosysteem te creëren. Dan kun je 
uiteindelijk ook makkelijker omgaan met nieuwe ontwikkelin-
gen en onzekerheden. Het vraagt moed en creativiteit om 
boven de afzonderlijke instandhoudingsdoelstellingen uit te 
stijgen. Dat kan door de ecosysteembenadering voorop te 
stellen, een integrale aanpak voor te staan, prioritering toe te 
passen als je een gunstige staat van instandhouding hebt 
bereikt, en misschien door op sommige punten meer te doen 
dan er uiteindelijk gevraagd wordt. 

• Het rapport ‘Een ruimere jas binnen Natura 2000’ biedt 
aanknopingspunten om de spelregels (bepaalde juridische 
formuleringen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn, zie artikel 6) 
ruimer te interpreteren. Een ecosysteembenadering dient als 
onderbouwing hiervoor. Het advies van de schrijvers van het 
rapport is om voor een concreet geval de 
Natuurbeschermingswetprocedure in gang te zetten om te zien 
of de redenering standhoudt. Daarmee kan de weg vrijgemaakt 
worden voor andere projecten.  

• Het is een open deur om te stellen dat een goede kwalitatieve 
en kwantitatieve ecologische onderbouwing noodzakelijk is 
voor de toetsing en realisering van projecten. Maar in de 
praktijk is de onderbouwing van bijvoorbeeld een Passende 
Beoordeling in veel gevallen onvolledig met te weinig aandacht 
voor de positieve effecten. Daardoor stranden projecten 
waarvan in eerste instantie iedereen vindt dat ze goed zijn voor 
de natuur. Vaak worden echter alleen de voor de hand liggende 



specifieke voordelen benoemd. Andere ecosysteemwaarden 
worden vergeten. Het denken in termen van ecosysteemdien-
sten (wat doet de natuur voor jou, en wat doet de natuur uit 
zichzelf uiteindelijk beter dan wanneer we als mens ingrijpen) 
kan hierbij helpen. Dan kunnen wellicht meer en andere 
waarden worden benoemd (bijvoorbeeld ook de in eerste 
instantie vanzelfsprekende). In een volledige, meer holistische 
benadering is de onderbouwing sterker en kunnen de gezamen-
lijke ecologische voordelen gunstiger uitpakken. Een dergelijke 
benadering houdt overigens meer in dan het optellen van 
plusjes en minnetjes of het inwisselen van aalscholvers voor 
steltlopers. 

• Bij Nb-wet-toetsing kunnen behalve ecologische (op grond van 
een bepaalde juridische formulering in de 
Natuurbeschermingswet (zie artikel 19e)) ook sociaal-economi-
sche vereisten meegewogen worden. De overheid kan beleids-
matige overwegingen toepassen bij de afweging voor vergun-
ningverlening. Op deze manier kan, behalve een hierboven 
genoemde ecosysteembenadering, ook een meer integrale 
benadering projecten over de streep helpen.

• De hier genoemde ecosysteem/integrale benadering moet zijn 
beslag krijgen in aanvragen voor toetsing in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Maar daarnaast zal ook met name in 
het beheerplan Natura 2000 de focus op deze benadering 
moeten liggen. Het beheerplan moet ecologische meerwaarden 
en afwegingen op een hoger schaalniveau in beeld brengen en 

ecologische onderbouwing leveren. Het beheerplan zou daarom 
een visie op natuurherstel moeten verwoorden. Dat betekent 
dat in het beheerplanproces ecologische voordelen op een 
hoger schaalniveau gewogen moeten worden. Hierbij gaat het 
om keuzes maken en prioriteiten stellen. Dan wel dat alterna-
tieve oplossingen op voorhand beschreven moeten worden. Het 
beheerplan	geeft	daarmee	richting	aan	de	keuzes	die	gemaakt	
moeten worden bij een uiteindelijk dilemma op habitatniveau. 

• De ‘ten gunste van’ formulering, die voor sommige habitatty-
pen	opgenomen	is	in	het	Aanwijzingsbesluit,	geeft	de	prioriteit	
aan van bepaalde -met name genoemde- doelen als er sprake is 
van een dilemma. Een habitattype mag dan toenemen ten koste 
van een ander habitattype. Het is ook een manier om te 
voorkomen dat een significante aantasting hoe dan ook moet 
worden	afgekeurd.	Ook	al	heeft	een	ingreep	positieve	effecten	
op een ander specifiek doel. Deze ‘ten gunste van’ formulering 

zou een uitkomst kunnen bieden wanneer deze vaker (voor 
meerdere doelen) kan worden toegepast. Daarom zouden in 
principe Aanwijzingsbesluiten op dat punt aangevuld en 
gewijzigd moeten worden. Bijvoorbeeld: ‘zilte graslanden 
kunnen toenemen ten gunste van slik- en zandplaten’. Er is 
aangegeven dat het wijzigen van een Aanwijzingsbesluit in 
principe mogelijk is (“het Aanwijzingsbesluit is niet in beton 
gegoten”). 

• De ‘ten gunste van’ formulering is een voorbeeld van een 
beleidsregel. Ook algemenere formuleringen op het niveau van 
een ‘visie’ kunnen beleidsregels zijn. Meer en andere van dit 
soort beleidsregels zijn noodzakelijk om een te krampachtige 
toepassing van de huidige regels te voorkomen. Wie gaat deze 
formuleren? En waar komen ze te staan? In het beheerplan 
(Gebiedsdeel of Algemene deel)? Of in het Aanwijzingsbesluit? 
Om deze vragen te beantwoorden zou een commissie met 
deskundigen ingesteld kunnen worden. 

• Een minimale ingreep voor een bepaald habitattype zou je 
moeten kunnen wegstrepen tegen veel ecologische en andere 
voordelen die daar tegenover staan. Hierboven staan oplos-
singsrichtingen genoemd. Bij toepassing -maar ook los van- 
deze mogelijke oplossingen zijn er nog veel haken en ogen. 
Bijvoorbeeld in verband met cumulatie, precedentwerking, 
rechtsongelijkheid, uitlegbaarheid aan de burger, en toezicht en 



handhaving. Deze zaken vragen om een duidelijk antwoord. 
• De Passende Beoordeling is eigenlijk een tweetrapsraket. Ten 

eerste het opstellen van een analyse. Ten tweede het vellen van 
een oordeel. Vaak gebeurt dit in hetzelfde rapport. Waarbij het 
rapport wordt opgesteld door een ingenieursbureau en de 
conclusies worden overgenomen door Bevoegd Gezag. Deze 
tweedeling van de raket zou explicieter kunnen, waarbij de 
tweede stap uitsluitend aan het bevoegd gezag is. 

• Overigens, een goede visie en onderbouwing in het beheerplan 

voorkomt dat er sowieso bezwaren ingediend worden en 
juridische problemen ontstaan.  

 

  Aanbevelingen 
Zoek ruimte binnen de huidige wetgeving. Dat kan door de ecosysteembenadering voorop te stellen, een integrale 
aanpak voor te staan, prioritering toe te passen als je een gunstige staat van instandhouding hebt bereikt, en mis-
schien door op sommige punten meer te doen dan er uiteindelijk gevraagd wordt. 

Breng een goed onderbouwde case in procedure. Daarmee kan de weg vrijgemaakt worden voor andere projecten.  

Schrijvers van beheerplannen leveren een goede onderbouwing aan van de ecologische en sociaal-economische 
voordelen in het beheerplan om te komen tot een integrale afweging. 

Bevoegde gezagen passen een integrale weging toe van ecologische en sociaal-economische factoren bij de beoorde-
ling van projectinitiatieven. 

Onderzoek of en hoe een bredere toepassing van de ‘ten gunste van’ formulering bij een afweging van meerdere 
doelen mogelijk is. En of aanpassing van het Aanwijzingsbesluit op dit punt mogelijk is.

Stel algemene beleidsregels op (in het beheerplan of in het Aanwijzingsbesluit) om een ruimere toepassing van 
huidige regels mogelijk te maken. 

Stel een commissie met deskundigen in die zich hierover kan buigen. 

Onderzoek de consequenties van mogelijke oplossingen. Toepassing van mogelijke oplossingen kan leiden tot nieuwe 
vragen aangaande cumulatie, precedentwerking, rechtsongelijkheid, uitlegbaarheid aan de burger, en toezicht en 
handhaving. Adresseer deze vragen.

De Passende Beoordeling is eigenlijk een tweetrapsraket bestaande uit ten eerste het opstellen van een analyse én ten 
tweede het vellen van een oordeel. Het Bevoegd Gezag neemt de verantwoordelijkheid om zelf expliciet een (inte-
graal) oordeel te vellen. 



Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Programma naar een Rijke Waddenzee-Kees van Es 

e-mail: k.vanes@mineleni.nl
Wim Schoorlemmer
e-mail: w.j.schoorlemmer@mineleni.nl

Dienst Landelijk Gebied – Piet op ‘t Hof
e-mail: p.op.thof@dlg.nl; 
Willem Tjebbe Oostenbrink
e-mail: w.t.oostenbrink@dlg.nl

Alle presentaties kunt u bekijken via:

http://www.rijkewaddenzee.nl/programma/randen-van-het-wad/
symposium-ruimere-jas
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