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Zienswijze ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet 

Geachte mevrouw Schouten, 

Vogelbescherming Nederland heeft met veel belangstelling kennis genomen van het ontwerp van het 
Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (hierna Aanvullingsbesluit), waarmee een belangrijk deel van 
de regels van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming zal worden geïntegreerd in 
de algemene maatregelen van bestuur op grond van de Omgevingswet. 
Hierbij sturen wij u onze reactie, mede namens Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederaties, 
Waddenvereniging, LandschappenNL, SoortenNL, Dierenbescherming, Dier & Recht, e.a .. 

1. Inleiding 

Allereerst willen wij opmerken dat de integratie van de Wet natuurbescherming en het Besluit 
natuurbescherming via het Aanvullingsbesluit in de omgevingswetgeving erg ingewikkeld is. Dit gaat 
ten koste van de helderheid en overzichtelijkheid die de Wet natuurbescherming karakteriseert. De 
voorgestelde stelselherziening en wijzigingen zijn bovendien dusdanig ingrijpend dat dit op gespannen 
voet staat met het beginsel van rechtszekerheid. De continutteit moet beter worden gewaarborgd en er 
is een goed begeleidingstraject nodig om de transitie soepel te laten verlopen. Wij zijn voorstander van 
botsproeven, zoals die destijds ook bij de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet 
zijn gehouden. 
Wij hebben in het verleden herhaaldelijk aangegeven dat het van groot belang is dat de integratie van 
de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet op een zorgvuldige en integrale wijze geschiedt. Wij 
ondersteunen het uitgangspunt dat de Wet natuurbescherming en de bijbehorende besluiten 
"beleidsneutraal" worden gecontinueerd in de Omgevingswet en de bijbehorende algemene 
maatregelen van bestuur. Beleidsneutraal betekent volgens ons dat alle inhoudelijke normen van de 
Wet natuurbescherming worden overgenomen in de Omgevingswet, zodat de bescherming op 
hetzelfde niveau blijft. Tevens betekent beleidsneutraal dat procedurele regels voor participatie, 
rechtsbescherming e.d. minimaal op hetzelfde niveau blijven als onder de Wet natuurbescherming. 
Wij hebben vastgesteld dat het ontwerpbesluit voor een belangrijk dee I voldoet aan deze eisen, maar 
dat dit niet of onvoldoende het geval is op verschiliende punten. Daarnaast bevat het ontwerpbesluit 
een aantal punten waar wij graag een nadere verduidelijking zouden zien in de nota van toelichting. 
Verder willen wij graag reageren op een aantal bepalingen waarvan wij vinden dat het goed is dat zij in 
de omgevingswetgeving worden opgenomen. In onderstaande tabel vindt u ons commentaar verdeeld 
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over de vier hoofdthema's: algemene regeis, gebiedsbescherming, soortenbescherming en 
houtopstanden, hout en houtproducten. 

2. Aigemene regels 

Onderwerp Commentaar 
Definities/begrippen Verschiliende begrippen die in art. 1.1 Wnb zijn gedefinieerd komen niet terug 

in het ontwerpbesluit of in de Omgevingswet zelf. Deels gaat het daarbij om 
begrippen uit de Habitatrichtlijn die vol gens het EU Hof van Justitie 
nauwkeurig moeten worden uitgevoerd in de rechtsordes van de lidstaten 
(Arrest van 24 juni 2003, Commissie/Portugal, C-72/02 en arrest van 10 mei 
2007, Commissie/Oostenrijk, C-508/04), zoals de Raad van State al heeft 
opgemerkt bij de totstandkoming van de Wet natuurbescherming. Deze 
begrippen moeten alsnog worden opgenomen in de Omgevingswet of de 
bijbehorende besluiten. Dit geldt ook voor andere ontbrekende definities, 
zoals de begrippen "dieren" of "planten", zodat duidelijk is dat de 
beschermingsregimes gelden voor dieren en planten in al hun 
ontwikkelingsstadia. 

De namen van instrumenten als Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn enz. moeten 
met een hoofdletter worden geschreven (en voor afkortingen helemaal met 
hoofdletters, zoals CITES). 

Besluitvorming Een belangrijke - en naar onze mening niet-beleidsneutrale - wijziging betreft 
de systematiek ten aanzien van het betrekken van andere bestuursorganen bij 
besluitvorming. Verwezen zij bijvoorbeeld naar art. 1.3, lid 3 en 4, Wnb waarin 
nu is geregeld dat, indien beschermde natuur zich bevindt in andere 
provincies, besluitvorming "in overeenstemming" met het bevoegde gezag 
van de andere provincie plaatsvindt. Deze passage is in het Aanvullingsbesluit 
vervangen door de passage op grond waarvan het bevoegde bestuursorgaan 
rekening [houdt] met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen 
en zo nodig afstemt met deze andere bestuursorganen. Een vergelijkbaar 
verschil bevat art. 1.6, lid 4, Wnb ten opzichte van art. 2.2 Omgevingswet. Dit 
komt ook terug bij de bepalingen rond gebiedsbescherming (vgl. art. 2.1 Wnb 
versus art. 2.2 en 2.43 lid 2 Ow) en soortenbescherming (vgl. art. 4.36 Bal, art. 
5.167 Bkl, art. 5.169 Bkl). Oat is een wezenlijk verschil ten opzichte van de Wnb 
en zou dus moeten worden aangepast. 

Natuurvisie Een andere niet-beleidsneutrale wijziging betreft het feit dat er geen nadere 
regels worden gesteid ten aanzien van de inhoud van de (rijks- en/of 
provinciale) omgevingsvisie, waar de natuurvisie uit de Wnb onderdeel van uit 
zal moeten maken. Het vervallen van de natuurvisie als zodanig vloeit niet 
voort uit het Aanvullingsbesluit zelf, maar voigt reeds uit de Omgevingswet. 
Doch nu er met het Aanvullingsbesluit (of elders) geen inhoudelijke eisen 
worden gesteid aan de inhoud van de omgevingsvisie, zal in de praktijk 
moeten blijken of de omgevingsvisies die worden opgesteld, dezelfde 
onderdelen bevatten als de onderdelen die verplicht waren op grond van de 
Wnb. Er bestaat nu evenwel geen wettelijke waarborg dat dit ook 
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daadwerkelijk het geval zal zijn. Daarom zouden de eisen die thans staan in 
art. 1.5, 1.6 en 1.7 Wnb moeten worden overgenomen in de Ow. Deze 
(minimum) eisen zouden op zijn minst expliciet moeten terugkomen in de nota 
van toelichting. Bij voorkeur zouden hier specifieke instructieregels voor 
moeten worden opgenomen in de uitvoeringsregelgeving. 

Rapportages PBL Ook de eisen waaraan de rapportages van het Planbureau voor de 
Leefomgeving dienen te voldoen (huidig art. 1.9 Wnb), komen in de 
Omgevingswet (en dus ook in het Aanvullingsbesluit) niet terug. Een nog 
nader op te stellen ministeriële regeling zou hier nog verduidelijking over 
kunnen bieden, en zou kunnen waarborgen dat de eisen uit art. 1.9 Wnb 
materieel ook onder de Omgevingswet gelden. 

Rekening houden met Art. 1.10, lid 3, Wnb bevat de bepaling dat een bestuursorgaan rekening houdt 
andere belangen met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, "onverminderd 

de artikelen 2.1, eerste lid, 2.8, met uitzondering van het negende lid, 3.3, 
vierde lid en 3.8, vierde lid" zodat duidelijk wordt dat bij toe passing van juist 
deze artikelen de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied geen 
rol kunnen speien. Deze toevoeging ontbreekt in het vergelijkbare art. 3.18 
Bkl. In de nota van toelichting wordt hier wei op gewezen, maar wij zouden 
graag de toevoeging weer in de wet zelf terugvinden. 

Zorgplicht Reeds bekend was dat met de Omgevingswet, de specifieke zorgplicht voor 
natuur (art. 1.11 Wnb) niet op het niveau van een formeie wet vormgegeven 
zou worden, maar dat daarin alleen is voorzien in een algemene zorgplicht 
voor de fysieke leefomgeving (art. 1.3 Omgevingswet). Met art. 11.6 Bal is een 
uitgebreide zorgplicht opgenomen voor de natuur-activiteiten als bedoeld in 
art. 11.1 Bal. Daarmee is de specifieke zorgplicht voor natuur ons inziens 
materieel correct gecontinueerd voor alle van nature in het wild levende dieren 
en planten. In art. 11.6 lid 3 Bal ontbreekt bij sub a wei een verwijzing naar de 
nationaal beschermde soorten. Die moeten daar nog aan worden toegevoegd 
(niet alle nationaal beschermde soorten staan immers op de rode lijsten). 

Actieve bescherming Het zeer belangrijke art. 1.12 Wnb lijkt op zich goed omgezet in de Ow, het Bkl 
en het Ob, maar een vergelijkbare bepaling ontbreekt (in de Wnb en de Ow) 
voor niet-provinciaal ingedeelde gebieden (waaronder het grootste deel van 
de Noordzee). Dit is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Deze omissie zou 
moeten worden hersteld door het opnemen van een verplichting als in art. 1.12 
lid 1 Wnb in het Bkl voor het Rijk ten aanzien van niet-provinciaal ingedeelde 
gebieden. 

Programma's Art. 1.13 Wnb bevat de grondslag voor een bij AMvB of provinciale verordening 
voorgeschreven programma, zoals het Programma Aanpak Stikstof. De 
systematiek van de Omgevingswet is hier anders. De bevoegdheid tot 
vaststelling van een programma is geregeld in de Omgevingswet (art. 3.4) en 
bij lagere regelgeving kunnen eventueel eisen worden gesteid aan een 
programma. Wij missen hier een belangrijk dee I van de verplichte elementen 
voor een programma als vastgelegd in art. 1.13 lid 2 Wnb. Daarnaast is het 
onduidelijk of programma's nog kunnen worden vastgesteld om de staat van 
instandhouding van soorten te verbeteren, indien er niet gelijktijdig 
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gebruiksruimte/ontwikkelruimte wordt gecreëerd. Art. 3.1.7 Ow lijkt dat te 
suggereren, terwijl dit bij art. 1..1.3 Wnb duidelijk niet het geval is. Voor een 
beleidsneutrale continuering is nodig dat dit niet wijzigt t.O.V. de Wnb. Wij 
willen ook graag een nadere toelichting over de gemeentelijke programma's 
voor natuur die op grond van de Ow kunnen worden vastgesteld. Wat zijn 
daarvoor de eisen en hoe verhouden de gemeentelijke programma's zich tot 
de landelijke en provinciale programma's voor natuur? 

3. Gebiedsbescherming 

Onderwerp Commentaar 
Beheerplan De verplichting uit art. 2.3, lid 4, Wnb om het eerste beheerplan vast te stellen 

uiterlijk drie jaar nadat een gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied 
wordt niet gecontinueerd. Wellicht omdat de achterliggende gedachte is dat 
deze eerste beheerplannen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet voor 
alle Natura 2000-gebieden al zijn vastgesteld. Daarbij wordt over het hoofd 
gezien dat dit nog niet voor alle gebieden geldt en er nog nieuwe gebieden zijn 
die in de toekomst kunnen worden aangewezen. Deze termijn zouden wij 
daarom graag terugzien in het Ob. 

Aanschrijvingsbevoegdhe Art. 2.4, lid 1., Wnb bepaalt dat GS "indien dat nodig is voor een Natura 2000- 
id gebied" de in dit artikel beschreven handelingen kunnen verplichten. Deze 

bevoegdheid geldt nu voor aile activiteiten die plaatsvinden, of hier een 
vergunning voor verleend is of niet. Art. 1.1..8 Bai beperkt deze bevoegdheid 
door te bepalen dat op het stellen van een maatwerkvoorschrift voor een 
Natura zooo-actívitelt of een nieuw vergunningvoorschrift de 
beoordelingsregels voor, kort gezegd, een vergunning voor zo'n activiteit 
gelden. Dit zou in de praktijk kunnen leiden tot een beperktere mogelijkheid 
om nadere eisen aan een bestaande activiteit te stellen dan onder de Wnb het 
geval is, nu 'nodig' zijn meer ruimte zou kunnen bieden voor beperkingen aan 
bestaande activiteiten. De vraag is of dat klopt en zo ja, of dit alsnog 
beleidsneutraal kan worden omgezet. 

PAS-uitspraak In de nota van toelichting wordt verwezen naar de recente uitspraak van het 
EU Hof van Justitie in de PAS-zaken (HvJ EU, 7 november 201.8, gevoegde 
zaken (-293/1.7 en (-294/1.7). De nota van toelichting lijkt te suggereren dat de 
PAS in zijn huidige vorm kan worden gecontinueerd. Deze interpretatie is zeer 
twijfelachtig en zal pas met zekerheid kunnen worden beantwoord nadat de 
Raad van State uitspraak heeft gedaan in de PAS-zaken. 

De nota van toelichting bevat ook een weergave van de bevindingen van het 
Hof omtrent de uitleg van het projectbegrip uit art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn, 
waarbij wordt aangegeven dat het projectbegrip zeer breed is en niet beperkt 
is tot projecten in de zin van de MER-richtlijn. De nota van toelichting gaat er 
op p. 277 echter vervolgens van uit dat activiteiten als het uitrijden van mest 
geen project zouden zijn, maar een andere handeling (met verwijzing naar de 
MER-richtlijn definitie). Dit is duidelijk in strijd met de uitspraak van het Hof 
van Justitie en moet worden aangepast in de nota van toelichting. Wij zijn van 
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mening dat het begrip "andere handeling" overbodig is geworden, geiet op de 
brede reikwijdte van het projectbegrip uit art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn zoals 
uiteengezet door het Hof in het PAS-arrest. 

Art. 11.18, lid 1 sub b, Bal (voor de referentiedatum bekende activiteiten 
vergunning vrij) is ook niet in overeenstemming met het PAS-arrest (r.o. 86). 
In de nota van toelichting sluit men aan bij de jurisprudentie van de Afdeling 
over "niet in betekenende mate is gewijzigd". Waarbij men aanvult dat een 
lichte (andere handeling) toets geldt als de wijziging geen "fysieke ingreep" 
inhoudt. Dat is als hierboven aangegeven in strijd met het PAS-arrest. 

Gemeentelijke De Omgevingswet biedt ook de mogelijkheid om te komen tot een 
programma's gemeentelijke programmatische aanpak stikstof, waarbij opvalt dat er geen 

nadere regels zijn gesteid over de afstemming tussen deze gemeentelijke 
programmatische aanpak stikstof en het landelijke Programma Aanpak 
Stikstof. De enige koppeling tussen het landelijke Programma Aanpak Stikstof 
en de gemeentelijke programmatische aanpak lijkt te zitten in art. 4.32 Bkl. 
Onduidelijk is daardoor of er nog ruimte bestaat voor een gemeentelijke 
programmatische aanpak stikstof naast het landelijke Programma, of dat het 
gemeentelijke programma als het ware een (gemeentelijke) invulling is van dit 
landelijke programma. Dit moet worden verduidelijkt in de nota van 
toelichting. 

Publicatie Wijzigingen van de (vergunningvrije) grenswaarden voor stikstofdepositie 
worden nu gepubliceerd in de Staatscourant. Art. 10.2oa Omgevingsbesluit 
voorziet in een "elektronische" mededeling op "een bij ministeriële regeling 
aangewezen internetadres". Onduidelijk is daarmee of van deze wijziging wei 
op geschikte wijze mededeling wordt gedaan. 
In art. 4.31 Bkl zit een tekstuele verschrijving: art. 11.2.6 moet zijn "11.26". 

4. Soortenbescherming 

Onderwerp Commentaar 
Omgevingsvergunning Ontheffingen bij soortenbescherming worden vervangen door een 
flora- en fauna-activiteit omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit en vrijstellingen door 
en vergunningvrije aanwijzing van vergunningvrije gevallen bij ministeriële regeling of provinciale 
gevallen omgevingsverordening. 

De Ow gaat uit van het "ja, mits-principe", maar dat kan niet bij het verlenen 
van omgevingsvergunningen voor flora- en fauna-activiteiten en het aanwijzen 
van vergunningvrije gevallen. Dat zou in strijd zijn met de vereisten die 
voortvloeien uit internationale regelgeving, in het bijzonder de Vogelrichtlijn 
en Habitatrichtlijn die uitgaan van het "nee, tenzij-principe". De toepassing 
van het "nee, tenzij-principe" bij het verlenen van omgevingsvergunningen 
voorflora- en fauna-activiteiten en het aanwijzen van vergunningvrije gevallen 
moet expliciet worden vermeid in de nota van toelichting. 
Ook moet duidelijk zijn dat het aanwijzen van vergunningvrije gevallen 
uitzondering is en niet de regel wordt, omdat dan niet wordt voldaan aan de 
vereisten dat uitzonderingen op de verboden uit de Vogelrichtlijn en de 
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Habitatrichtlijn tot het strikt noodzakelijke moeten worden beperkt, zoals 
herhaaldelijk is vastgesteld in de jurisprudentie van het EU Hof van Justitie en 
de Raad van State (zie bv. ABRS, 1.8 oktober 201.7, zaaknr. 201.6oS1.30/1./A3, 
ECLI:NL:RVS:201.7:2824)· 

Uitzondering verboden Art. 1.1..22, 1.1..31. en 1.1..39 Bal bevatten een uitzondering op de verboden als "de 
voor activiteit uitvoering geeft aan een instandhoudingsmaatregel of een passende 
instandhoudingsmaatreg maatregel." Hierbij moet worden vermeid dat het gaat om een maatregel in de 
elen of passende zin van art. 3.21. Bkl (voorheen art. 2.2 Wnb). Anders is niet duidelijk dat de 
maatregelen uitzondering aileen geldt voor instandhoudingsmaatregelen of passende 

maatregelen voor Natura zooo-qebieden. 
Meldplichtige activiteiten Voor activiteiten als het slopen van gebouwen kan een omgevingsvergunning 
Ow flora- en fauna-activiteit (en in sommige gevallen zelfs een 

omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit) vereist zijn. In de praktijk wordt 
bij het slopen aileen een melding gedaan en vaak niet onderzocht of er 
beschermde soorten aanwezig zijn en zo ja of er maatregelen nodig zijn om 
een overtreding van de verboden te voorkomen, dan wei een ontheffing 
(straks omgevingsvergunning) daarvoor aan te vragen bij het bevoegd gezag. 
De Ow biedt de kans om dit probleem aan te pakken. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen door een onderzoeksplicht op te nemen in het Besluit bouwwerken 
leefomgeving, dan wei een informatieplicht op te nemen in instructieregels 
voor provincies en gemeenten. Wij adviseren om dat te doen, omdat er nu niet 
of nauwelijks rekening wordt gehouden met de wettelijke vereisten ten 
aanzien van beschermde en niet-beschermde soorten bij 
sloopwerkzaamheden en andere activiteiten waarvoor alleen een meldplicht 
geldt. 

Voorwaardelijk opzet De uitleg bij voorwaardelijk opzet klopt niet. Er wordt verwezen naar 
correspondentie waarin de Europese Commissie heeft aangegeven dat bij: 
"het onbedoelde vangen van vogels die naar vis duiken en dan in visnetten 
belanden, ... geen sprake is van voorwaardelijke opzet als de nodige 
maatregelen zijn getroffen om dit soort 'bijvangst' van vogels zoveel mogelijk 
te voorkomen en als de werking van de maatregelen ook wordt gemonitord en 
de maatregelen zo nodig worden bijgesteld." Dit wordt echter niet bevestigd 
door de jurisprudentie en kan dan ook niet zonder meer worden aangenomen 
als de correcte interpretatie van de regeis. Alleen indien mitigerende 
maatregelen daadwerkelijk effectief voorkomen dat de verboden worden 
overtreden is geen omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteit nodig. 
De constatering in de nota van toelichting dat "Dergelijke maatregelen ... 
onderdeel [kunnen] zijn van de voorschriften verbonden aan een 
omgevingsvergunning voor een Natura zooo-activiteit die op deze visserij 
betrekking heeft" wekt bovendien ten onrechte de indruk dat dit alleen zou 
speien in Natura zooo-qebieden, hetgeen evident niet klopt. 

Verstoren vogels De uitzondering op het verbod op verstoren van vogels dat thans is 
opgenomen in art. 3.1.lid 5 Wnb is omgezet naar art. 1.1..22 lid 3 BaI. Deze 
uitzondering is onnodig om op te nemen, omdat het verbod op verstoren niet 
absoluut is en per geval moet worden beoordeeld. Verstoringen moeten per 
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soort worden beoordeeld in het licht van de intensiteit, duur en frequentie van 
herhaling van de verstoring, zoals de nota van toelichting aangeeft. En daarbij 
wordt al rekening gehouden met de invloed van de verstoring op de staat van 
instandhouding van de soort. Het opnemen van de uitzondering voegt dus 
feitelijk niets toe en maakt onduidelijk voor de praktijk dat er altijd 
aangetoond moet worden dat er geen wezenlijke invloed uitgaat van de 
verstoring op de instandhouding van de soort. 

Beschermen nesten De nota van toelichting vermeldt dat "als een vogel elk jaar een nieuw nest in 
dezelfde omgeving maakt, die omgeving buiten het broedseizoen niet is 
beschermd". Dit is een ongenuanceerde weergave van de jurisprudentie over 
de bescherming van nesten en laat bovendien ten onrechte onvermeld dat 
nesten van bepaalde soorten jaarrond beschermd zijn. 

Habitatrichtlijnsoorten Art. 11.31 Bai bevat een foute verwijzing: lid 1 onder e gaat over planten, maar 
vermeldt dat vogelsoorten zijn uitgesloten van deze bepaling. Dat moet 
waarschijnlijk een aparte bepaling zijn of apart vermeid worden in lid 1. 

Dierenwelzijn Dierenwelzijn komt in het besluit/de Omgevingswet (met één uitzondering: 
bijvoeren, art. 11.45 Bai jO 8.74k Bkl) alleen voor in relatie tot (middelen ten 
behoeve van) vangen en/of doden van als schadelijk beschouwde dieren en in 
verband met handel en bezit (welzijnsonvriendelijke methoden). Waar het 
belang van dierenwelzijn als zodanig niet wordt genoemd (art. 4.32, lid l, Ow 
en art. 11.2, lid 4, Bai), wordt het "qeacht begrepen te zijn in het belang van 
natuurbescherming en gezondheid". Daarmee krijgt dierenwelzijn (gericht op 
het welzijn van het individuele dier) niet de aandacht die het verdient onder de 
Omgevingswet. Verzoek is om nadrukkelijker in te gaan op dit belang in de 
nota van toelichting en de manier waarop dit tot uiting komt in deze 
regelgeving. 

Art. 3.25 Wnb bepaalt dat bij vrijstellingen voor "het bestrijden van vogels en 
dieren slechts middelen aangewezen [worden] die nadelige gevolgen voor het 
welzijn van vogels en dieren voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel 
mogelijk beperken, waarbij het doden van dieren zoveel mogelijk vermeden 
wordt." Deze laatste (onderstreepte) eis ontbreekt in art. 11.29, 11.37 en 11.43 
Bai en moet worden toegevoegd in deze bepalingen. 

Overlastbestrijding Art. 3.16 lid 3 e.v. Wnb bevat regels voor een provinciale vrijstellingsregeling 
voor overlastbestrijding door gemeenten binnen de bebouwde kom. De nota 
van toelichting vermeldt: "Voor dieren van andere [nationaal beschermde] 
soorten gelden geen beperkingen ten aanzien van de belangen waarvoor de 
vrijstelling wordt ingezet." Deze laatste opmerking bevreemdt omdat wordt 
verwezen naar de ontheffings- en vrijstellingsgronden voor overige soorten en 
die zijn niet onbegrensd. De tekst van 11.43 lid 3 Balluidt: "b. plaatsvindt in het 
belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, of om een bij de 
omgevingsverordening of ministeriële regeling omschreven ander algemeen 
belang". De toelichting zou dat ook moeten vermelden. 

Opdracht Art. 3.18 Wnb wordt niet omgezet. Met als reden dat de opdracht een 
populatiebeheer privaatrechtelijke afspraak is, die niet hoeft te worden geregeld. Onduidelijk is 
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wat daarmee wordt bedoeld, want dit wordt niet toegelicht. Klopt het dat de 
opdracht straks nog steeds wordt verleend via een appellabel besluit 
(omgevingsvergunning)? Zo niet, dan moet dit worden aangepast omdat 
anders de rechtsbescherming niet op hetzelfde niveau blijft als de Wnb. 

Jacht Bebouwingscontour jacht. Art. 11.58 lid 4 Balluidt: "De jacht wordt niet 
uitgeoefend met het geweer binnen de in het omgevingsplan aangewezen 
bebouwingscontour jacht, bedoeld in artikel 5.~65a, van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving, of op terreinen die onmiddellijk aan die bebouwingscontour 
grenzen." Voorheen was dit in art. 3.2~ Wnb de bebouwde kom uit het 
Kombesluit. De vraag is wat het verschil is tussen deze bebouwingscontour 
jacht en de bebouwde kom en in hoeverre dat dan beleidsneutraal is 
overgenomen. 

Opening jacht Art. 3.22 Wnb regelt de opening van de jacht en bevat specifieke eisen 
daarvoor. Deze voorwaarden/beperkingen worden nu niet vastgelegd in het 
Bal. Art. 11.5~ Bal, luidt: "De jacht op een wildsoort wordt alleen uitgeoefend 
als de jacht op die wildsoort bij ministeriële regeling is geopend." De 
voorwaarden en beperkingen staan wei vermeid in de nota van toelichting: "Bi] 
de opening van de jacht kan per soort en naar plaats en naar tijd worden 
gedifferentieerd¡ aldus kan maatwerk worden geboden. De jacht op soorten 
waarvan de staat van instandhouding in het geding is zal niet worden 
geopend. Bij de opening van de jacht op vogelsoorten moet bovendien artikel 
7 van de vogelrichtlijn in acht worden genomen. Dat artikel bepaalt dat 
lidstaten de jacht niet mogen openen op vogels tijdens de meest kwetsbare 
periodes van de jaarlijkse cyelus van soorten. Het gaat dan om de verschiliende 
fasen van de broedperiode en de periode dat jonge vogels het nest nog niet 
hebben verlaten, en, voor zover het trekvogels betreft, ook gedurende de trek 
van deze vogels naar hun nestplaatsen. Op deze punten zijn, anders dan 
voorheen in artlkel j.zz, derde en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming 
geen instructies opgenomen, omdat de Omgevingswet niet in de mogelijkheid 
van instructieregels voor ministeriële regelingen voorziet. Wat betreft de 
genoemde mogelijkheid van differentiatie naar plaats bij de opening van de 
jacht, is bijvoorbeeld denkbaar dat de jacht in sommige gebieden die mede 
van belang zijn voor de realisatie van doelstellingen in Natura 2ooo-gebieden- 
bijvoorbeeld nabij gelegen foerageergebieden - niet wordt geopend." Wat er 
staat is juist, maar het zou beter zijn om deze eisen in de regelgeving (art. 
11.5~ Bai) zelf vast te leggen. 

Gedragscodes Art. 3.3~ Wnb is omgezet in art. 11.3°, 11.38 en 11.44 BaI. Een gedragscode 
wordt in het nieuwe systeem aangewezen bij een ministeriële regeling en niet 
meer middels een appellabel goedkeuringsbesluit. Dit is niet beleidsneutraal, 
want op deze manier is er geen mogelijkheid meer om bezwaar en beroep aan 
te tekenen tegen het goedkeuringsbesluit. Dit is onwenselijk, omdat de 
gevolgen van gedragscodes ingrijpend kunnen zijn voor de natuur. Dit zou 
daarom moeten worden aangepast in goedkeuring/aanwijzing middels een 
appellabel besluit. Overigens is ook onduidelijk wat er precies bij de regeling 
wordt "aangewezen" (wordt de gedragscode zelf erin opgenomen?). 
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Inspraak op ontwerp- Art. aza.ao, eerste lid, Ob luidt: "De faunabeheereenheid hoort de binnen haar 
faunabeheerplan werkgebied werkzame wildbeheereenheden over het ontwerp van het 

faunabeheerplan." Hiermee wordt een officiële ontwerp-fase ingesteld. In de 
Wnb (art 3.~2 lid 6) was dit meer informeel geregeld: "Alvorens een 
faunabeheerplan vast te stellen, hoort de faunabeheereenheid de binnen haar 
werkgebied werkzame wildbeheereenheden over de inhoud van het plan." Het 
ontwerp van het faunabeheerplan wordt uitsluitend voorgelegd aan de 
wildbeheereenheid, terwijl andere (maatschappelijke) organisaties geen 
mogelijkheid hebben om gehoord te worden over het ontwerp-plan. Vraag is 
waarom die mogelijkheid niet wordt geboden. Als daar geen goede reden voor 
is, dan zou deze bepaling moeten worden aangepast zodat andere 
organisaties ook de kans krijgen om gehoord te worden. 

Nadere regels voor Art. 3.~2 lid 9 Wnb is omgezet in art. 8.~ lid 3 Ow op basis waarvan nadere 
faunabeheereenheden en regels kunnen worden gesteid bij AMvB over faunabeheereenheden en 
faunabeheerplannen faunabeheerplannen. De vereisten uit 3.~2 lid 9 Wnb voor de provinciale regels 

komen echter niet terug in het aanvullingsbesluit. Vraag is waarom dat niet is 
gedaan en verzoek is om deze alsnog toe te voegen, indien zij niet worden 
opgenomen in de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet. 

Walvissen Art. 3.35 Wnb is omgezet in n.90 Bai als: "Walvissen worden niet vanuit een 
Nederlands schip walvissen gevangen of gedood, of aan boord van een 
Nederlands schip verwerkt." Deze zin bevat een tekstuele fout (twee keer 
walvissen) en het is wat onduidelijk geformuleerd (passief taalgebruik). Het 
verdient aanbeveling om de zin duidelijker te maken en in de nota van 
toelichting uit te leggen hoe deze bepaling zich verhoudt tot art. n.3~ e.v. Bai, 
omdat alle walvisachtigen strikt beschermd zijn op grond van de 
Ha bitatri chtl ij n. 

5. Houtopstanden, hout en houtproducten. 

Onderwerp Commentaar 
Gedragscode Art. 4.4 Wnb voorziet in de mogelijkheid om een gedragscode voor het vellen 

en herbeplanten van houtopstanden op te stellen die moet worden 
goedgekeurd door de Minister van LNV. Dit is omgezet naar art. n.97 Bal, 
waarbij de gedragscode wordt aangewezen bij ministeriële regeling. Net als bij 
de omzetting van de gedragscoderegeling uit art. 3.3~ Wnb is dit niet 
beleidsneutraal, omdat er op deze manier geen bezwaar en beroep mogelijk is 
tegen het goedkeuringsbesluit. 

Reikwijdte bevoegdheden Art. 4.6 Wnb is nog niet in werking getreden en is niet omgezet middels het 
provincies en gemeenten aanvullingsbesluit. De vraag is waarom dat niet is gedaan, omdat de bepaling 

nog steeds in werking kan treden. De bepaling was niet in werking getreden, 
omdat er in de praktijk onduidelijkheid is over welke regels provincies en 
gemeenten mogen stellen ter bescherming van houtopstanden in het landelijk 
gebied. De Omgevingswet zou duidelijkheid moeten verschaffen over de 
verdeling van de bevoegdheden tussen provincies en gemeenten op dit 
terrein, middels deze of een aangepast versie van deze bepaling en/of een 
toelichting in de nota. Bij afwezigheid van dit artikel ontstaat nu in 
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toenemende mate onduidelijkheid over bevoegdheden en stapeling van 
bevoegdheden doordat gemeenten zelf regels gaan opstellen, waarbij er bij de 
bosbeheerder lastenverzwaring optreedt en ook steeds meer onduidelijkheid. 

Met vriendelijke groet, 

qf?!!~ 
Harm Dotinga 
Senior jurist 
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