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PAS uitspraak

Beschouwingen vanuit ecologisch perspectief

Roderick Groen
Teamcoördinator Natura 2000 & PAS

r.groen@pzh.nl

Wat is het probleem?
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Waarom ook al weer de Habitatrichtlijn

Eind vorige eeuw: besef onder EU lidstaten dat de biodiversiteit in Europa ernstig 

onder druk staat en zonder internationale bescherming grotendeels verdwijnt

VHR

1979 – lidstaten ondertekenen Vogelrichtlijn

1992 – lidstaten onderteken Habitatrichtlijn

Verplichting om – uitsluitend op basis van ecologische kenmerken – Natura 2000-

gebieden aan te wijzen, waarbinnen de op dat moment voorkomende bijzondere 

natuurwaarden (genoemd in de annexen) in een gunstige staat van 

instandhouding gehouden of gebracht moeten worden. 

Deze aanwijzing volgt uit een vaste methodiek en laat weinig tot geen speelruimte 

voor politieke en bestuurlijke keuzevrijheid. 



4-7-2019

3

Natura 2000 in Zuid-Holland

Instandhoudingsdoelstellingen

Doelstellingen voor
 Habitats 

 Soorten

In termen van
• Behoud

• Verbetering

• Uitbreiding

• Aantallen (vogels)

Doelstellingen zijn bindend en vormen 

het toetsingskader voor nieuwe plannen 

en projecten (en bestaand gebruik?)
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Instandhoudingsdoelstellingen

• Er geldt géén deadline voor het behalen van de gunstige staat van instandhouding (= de 

uitbreidings- en verbeterdoelstellingen), maar

• (tijdelijke) achteruitgang kwaliteit of oppervlak is niet toegestaan, behoud is minimum 

vereiste

Sinds 29 mei 2019:

geen deadline, maar wél urgentie

Belangrijkste bedreigingen

• Gebrek aan (ruimte voor) dynamiek (overstromingen, zandverstuiving, afkalving en 

sedimentatie, getijdewerking, etc)

• (natuurlijke) successie: ‘zonder beheer wordt alles bos’, i.s.m. gebrek aan dynamiek

• Stikstofdepositie: verzuring van de bodem, meststoffen helpen algemene en snelgroeiende 

planten ten koste van bijzondere planten

• Verdroging: peilbeheer en grondwateronttrekking

• Verstoring: recreatie, betreding, honden

• Waterkwaliteit: fosfaten, verontreinigingen
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Wettelijke taken en verantwoordelijkheden GS

• GS treft alle maatregelen die nodig zijn voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden (2.2 en 2.3 Wnb)

• Instandhoudingsmaatregelen 

• Passende maatregelen

• GS stelt Natura 2000 beheerplannen (op en) vast (artikel 2.3 Wnb)

• Vergunningverlening en handhaving

Instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen: 

wat zijn dat?

• Instandhoudingsmaatregelen 
• Beheer: begrazing, maaien en afvoeren, riet snijden, boompjes trekken, peilbeheer, 

populatiebeheer, …

• Herstel: plaggen, waterhuishouding herstellen, ingrepen in de zeereep, ontbossen, petgaten 

graven, peilbesluiten, land onder water zetten, bufferzones aanleggen, …

• Passende maatregelen
• Toegangsbeperkingsbesluit, onteigenen, verbod op bemesten, intrekken vergunningen, 

geluidwal plaatsen, …
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Zuid-Holland: goed op weg, maar nergens klaar

Zuid-Holland: goed op weg, maar nergens klaar

• Goed op weg, want
• Als eerste beheerplannen opgepakt en afgerond, deel al in fase 2

• Als eerste instandhoudingsmaatregelen geborgd en uitgevoerd (vooruitlopend op het PAS)

• Gebieden liggen er redelijk goed bij

• Nergens klaar, want
• In de meeste gebieden zijn – naast het noodzakelijke reguliere beheer – nog maatregelen nodig 

om de gunstige staat van instandhouding te bereiken

• Stikstofdeposities zijn op veel plekken te hoog voor duurzame instandhouding

• Waterhuishouding niet overal op orde

• Druk op gebieden blijft onverminderd hoog
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Waarom is stikstof een probleem?

Waarom is stikstof een probleem?

• Meststof, verzuring, knelpunt voor N2000

• Stikstof kan ver van de bron op de bodem neerslaan

• Iedere toename is vergunningplichtig (NL rechter: ‘hoe klein dan ook’)

• Vergunning kan alleen indien met zekerheid geen significante effecten 

optreden (cumulatie).
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Waar komt stikstof vandaan?

65% 17% 12% 3%

Hoe zit dat in Zuid-Holland?
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Hoe zit dat in Zuid-Holland?

Hoe zit dat in Zuid-Holland?
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Hoe gaan we dat nu oplossen?

– Intern salderen

– Extern salderen

– ADC

– Ecologisch oordeel zonder ADC 

First Corporate Shipping

Kokkelvisserij-arrest

Sweetman

Briels

Orléans

Grace & Sweetman

PAS-arrest
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Hoe gaan we dat dan wel oplossen?

Januari 2011

Hoe gaan we dat dan wel oplossen?

Mei 2011
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Hoe gaan we dat dan wel oplossen?

Habitatrichtlijn: 

gezonde natuur is randvoorwaardelijk

voor een gezonde economie
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Stel de juiste vragen!


