
 

 

Handreiking werken in Natura 2000 
Met een plus voor de natuur de dijk verbeteren 
 

  

 

Project   POV-Waddenzeedijken 
Onderzoek  Natura 2000 
Onderzoeksleider Esther Dieker 
Projectnummer  OW.11503/1N 
Datum   2 juli 2019 
 

 
 

 

Versie Datum Wie 

2.0  Projectteam 

  Programmateam 

  Stuurgroep 



 
 

2 
 

 

Inhoud 
Inleiding ............................................................................................................................................... 3 

Werken aan opgaven in Natura 2000-gebied ..................................................................................... 3 

Kernopgaven en kernprocessen ..................................................................................................... 3 

Ervaringen andere projecten .............................................................................................................. 4 

Juridische knelpunten ......................................................................................................................... 7 

Bestuurlijke gedragenheid .................................................................................................................. 8 

Landelijke richtlijn ........................................................................................................................... 8 

Advies: 6 stappen om werken in N2000-gebied mogelijk te maken .................................................. 9 

Factsheet: koppelen natuuropgave aan dijkversterking................................................................. 9 

 

Bijlage 1: Altenburg & Wymenga rapport 2548, Werken in het Natura 2000-gebied Waddenzee 

Bijlage 2: Overzichtskaart ligging Natura 2000-gebieden in Nederland 

Bijlage 3: Jurisprudentie over toepassen doelensystematiek en ecosysteembenadering  

Bijlage 4: Factsheets koppeling natuuropgave en waterveiligheidsopgave in N2000-gebied de Waddenzee 

 



 
 

3 
 

Inleiding 
Waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân (de drie samenwerkingspartners in 
de POV-Waddenzeedijken) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier grenzen aan het grootste 
Natura 2000-gebied van Nederland: de Waddenzee. Dit is een bijzonder natuurgebied dat behouden moet 
blijven en waar mogelijk verbeterd moet worden. Daarnaast voldoet een groot aantal dijken langs de 
Waddenzee op een aantal locaties niet meer aan de wettelijke norm en moeten daarom ook verbeterd 
worden. Is het mogelijk om deze twee maatschappelijke opgaven te combineren en te werken aan twee 
opgaven tegelijkertijd in een Natura 2000-gebied?  

 

Werken aan opgaven in Natura 2000-gebied 
Natura 2000 (N2000) is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In N2000-gebieden worden 
bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. 
Nederland heeft ruim 160 N2000-gebieden (Figuur 1), op veel locaties liggen er dijken aan de grenzen van deze 
gebieden. De komende jaren moeten in Nederland veel dijken verbeterd worden om te kunnen voldoen aan 
de nieuwe normering. Daarnaast hebben alle N2000-gebieden verbeteringsdoelen en een beheerplan, in het 
beheerplan staan de maatregelen beschreven die nodig zijn om de beoogde doelen te halen. In de rapportage 
‘Werken in het Natura2000-gebied Waddenzee’ staat een uitgebreide beschrijving hoe de wet 
natuurbescherming Natura2000-gebied is opgebouwd (Bijlage 1). 

 

Figuur 1, Overzichtskaart ligging Natura 2000-gebieden in Nederland (Bron: RVO.nl, voor grote kaart: zie bijlage 2) 

Kernopgaven en kernprocessen 
Voor elk Natura 2000-gebied zijn kernopgaven geformuleerd. De kernopgaven geven de belangrijkste behoud- 
en herstelopgaven voor de in het gebied aanwezige habitattypen en soorten aan, alsmede het belang van de 
bijdragen van het betreffende gebied aan de realisatie van de landelijke doelen. Met de kernopgaven wordt 
bundeling en focus aangebracht in de grote variëteit van individuele instandhoudingsdoelstellingen. De 
kernopgaven vergen op landschaps- en op gebiedsniveau een samenhangende aanpak in beheer en inrichting. 
De opgave ‘landschappelijke samenhang en interne compleetheid’ legt de basis voor de ecologische vereisten 
van alle habitattypen en leefgebieden van soorten1.  De kernopgaven zijn gekoppeld aan de kernprocessen in 
een natuurgebied. Hiermee worden het behoud en de verbetering van de natuur in N2000-gebieden 
gewaarborgd. 
 

 
1 Bron: Natura 2000-beheerplan Waddenzee, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Noord- Nederland, juli 2016 
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Ervaringen andere projecten 
Werken in en rondom N2000-gebied wordt door projectteams vaak als lastig ervaren, omdat het moeilijk is om 

een vergunning te krijgen. Daarom wordt werken in een N2000-gebied vaak vermeden. In dit onderzoek doen 

we een evaluatie van vier grote projecten in de Waddenzee. Hierbij gaan we met name na hoe de 

vergunningverlening Wet natuurbescherming heeft plaatsgevonden en welke lessen voor de toekomst hieruit 

kunnen worden getrokken. De evaluaties zijn met name van belang voor projectmanagers die in de nabije 

toekomst met projecten en plannen in en rond de Waddenzee aan het werk gaan2.  

De volgende projecten zijn geëvalueerd: 

• Ontwerp en uitvoering Prins Hendrik Zanddijk (hier heeft ook een excursie plaatsgevonden). 

• Kwelderherstelplan Terschelling 

• Gebiedsproces Brede Groene Dijk 

• Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl 

 

Prins Hendrikzanddijk: ga op zoek naar de grote groene plus 

 

Met de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk ontstaat 
een nieuwe zeedijk van 3 kilometer lang en 200 hectare 
nieuwe natuur op een dynamische plek in het 
Waddengebied. Op de zuidpunt van Texel komen 
duinen, schorren, slikken en zandplaten nu bij elkaar. 
De harde grens van de Prins Hendrikpolder is veranderd 
in een natuurlijke gradiënt naar de Waddenzee. Het 
nieuwe duin ligt aan de zeezijde van de bestaande dijk 
en zorgt ervoor dat de Prins Hendrikpolder ook in de 
toekomst een veilige waterkering heeft.3 

Beoordeling bevoegd gezag 
Uit de beoordeling blijkt dat het bevoegd gezag sterk is overtuigd van de 'grote groene plus' van de nieuwe 
zanddijk, waarbij het bestaande (in matige kwaliteit verkerende) H1110A afneemt door de zandsuppletie, 
ten gunste van andere habitattypen en soorten. De Prins Hendrik Zanddijk is dus een voorbeeldproject hoe 
de ecosysteembenadering kan worden toegepast. Hiervoor waren de volgende succesfactoren van belang: 

• Bestuurlijke samenwerking met alle partners (Hoogheemraadschap, gemeente, Rijkswaterstaat, 
provincie, het Waddenfonds en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waarbij 
bestuurlijk lef is getoond. 

• Op hoofdlijnen kijken naar welke natuur bijdraagt aan het verbeteren van het ecosysteem, op zoek 
naar de grote groene plus. 

• Goede onderbouwing van de huidige waarde van de natuur (op habitatniveau). 

• Vertalen van de grote groene plus naar N2000-boekhouding, waarbij je aangeeft wat de plussen en 
minnen zijn op alle niveaus van de N2000-doelen. 

Oog houden voor maatschappelijk draagvlak: daarmee verklein je het risico op een beroep en een Raad van 
State procedure. 

 

 
2 Bron: A&W-rapport 2548 Werken in het Natura 2000-gebied Waddenzee, E. van der Heijden, A. Rippen en 

E. van der Zee, mei 2019 
3 Bron: https://www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk 
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Kwelderherstelplan Terschelling: niet vergund obv doelensystematiek 

 

 

De gemeente Terschelling, de provincie Fryslân en 
Rijkswaterstaat hebben een project opgezet om het 
kwelderlandschap te herstellen. Het project richt zich op 
de kwelderrestanten van de Strieperkwelder en de Keag 
ten oosten van de Keagdam. Door aanleg van 
kwelderwerken worden hier voorwaarden gecreëerd om 
natuurlijke processen gefaseerd in gang te zetten. 
Uiteindelijk moet dit leiden tot behoud van de bestaande 
kwelderrestanten en ontwikkeling van nieuwe kwelders. 
De ecologische waarden van de kwelders worden hierdoor 
versterkt. Dit project is voortijdig gestopt omdat bevoegd 
gezag (Ministerie LNV) voornemens was om geen 
vergunning te verlenen. 

Beoordeling bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag maakt bij dit project toetst hier uitsluitend aan de instandhoudingsdoelen 
(doelensystematiek). Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden vanuit het ecosysteem. Het habitat type 
slik- en zandplaten neemt af, want dat ontwikkelt zich tot kwelderhabitattypen. Dat is volgens de 'Leidraad 
Bepaling Significantie' een significant negatief effect. Echter dit zou ook kunnen passen binnen de 
natuurlijke dynamiek van het systeem en hoeft daarom niet als significant negatief beoordeeld te worden. 
Daarnaast zijn slik- en zandplaten foerageergebied voor niet-broedvogelsoorten. Verlies van dit habitat leidt 
volgens de Passende Beoordeling niet tot verlies van draagkracht voor niet-broedvogelsoorten. Toch heeft 
het bevoegd gezag dit als negatief beoordeeld. Doordat er alleen per habitattype gekeken is, heeft het 
bevoegd gezag een significant negatief effect geconstateerd, echter op ecosysteemniveau is deze er niet. 

 

Gebiedsproces Brede Groene Dijk: vergunning alleen met unaniem draagvlak 

 
 

De zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan 
de Duitse grens (waterschap Hunze en Aa’s) moet 
volgens de normen worden versterkt. Als deze dijk 
op een traditionele manier zou worden versterkt, 
zou de grasbekleding worden vervangen door 
asfalt. Het waterschap kiest ervoor om hier een 
innovatie toe te passen. De Brede Groene Dijk is 
een brede dijk met een flauw talud, voorzien van 
een dikke laag klei en begroeid met gras. Voor het 
omvormen van de bestaande dijk tot een Brede 
Groene Dijk is 1,7 miljoen m3 klei nodig. Die klei 
wordt gewonnen in de eigen omgeving, onder 
andere door slib te onttrekken uit de voorliggende 
kwelders. Dit slib wordt gerijpt tot klei, dat 
gebruikt wordt voor de versterking van de 
zeedijk4. 

Beoordeling bevoegd gezag 
Er is bij dit project vroegtijdig overlegd met het bevoegd gezag (provincie Groningen), daaruit blijkt dat ze 
uitgaan van de ecosysteembenadering en dat ze alleen vergunning verlenen als er draagvlak is bij alle 
stakeholders. Dat betekende dat ze op zoek zijn gegaan naar de grote natuurplus. Dat is gelukt, want het 
verlies van habitat typen valt binnen de natuurlijke dynamiek en weegt niet op tegen de positieve effecten 
van het graven van een klutenplas. Daarnaast is de vergunning mede verleend omdat het waterschap de 
effecten van de ingrepen gaat monitoren. Het project is vergund op pilotniveau voor 1 km dijk, het is nog de 
vraag of deze werkwijze standhoudt voor de complete dijkversterking.  

 

 
4 Bron: https://www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/bgd/Paginas/default.aspx 

https://www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/bgd/Paginas/default.aspx
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Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl: natuurmaatregel opgenomen in N2000-beheerplan 

 

 

Het project Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl omvat 
versterking en herstel van de zeedijk tussen de 
Eemshaven en Delfzijl, met daaraan gekoppeld diverse 
binnendijkse en buitendijkse ontwikkelingen op het 
gebied van natuur, recreatie, windenergie en landbouw. 
Het project bestaat uit een aantal deelprojecten: 

• Dijk versterken en aardbevingsbestendig maken. 

• 3 windturbines op de Oostpolderdijk plaatsen. 

• 'Rijke Dijk' door: aanleggen recreatieve getijden-
poeltjes, aanleggen broedvogeleiland buitendijks en 
aanleggen palenbos ten behoeve van mosselen. 

• Kiek over Diek: fietspad deels op de kruin van de dijk 
en deels binnendijks over de gehele lengte.  

• Aanleg Stadsstrand Marconi in Delfzijl. 

• Aanleg Dubbele dijk: gebied 50 ha binnendijks waar 
ontwikkeling van zilte landbouw mogelijk is en 
slibwinning wordt beoogd. Het gebied ligt buiten de 
grenzen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. 

Beoordeling bevoegd gezag 
De maatregelen rondom de dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl zijn vergund door de provincie Groningen 
vanuit een ecosysteembenadering. Het oordeel van het bevoegd gezag is dat de aanleg van het broedeiland 
leidt tot een zeer beperkt verlies van het habitattype H1130 (0,04% van het totaal). Daartegenover staat 
een sterke verbetering van het broedbiotoop van aangewezen grondbroeders waarvoor een verbeterdoel 
geldt. Het bevoegd gezag heeft na afweging van de negatieve en positieve effecten er voor gekozen de 
uitbreiding van het areaal broedgebied ten koste van een aangewezen habitattype te vergunnen. Om 
juridische knelpunten te voorkomen, is het broedeiland opgenomen als instandhoudingsdoel in het Natura 
2000-beheerplan. Daarmee is het plan vrijgesteld van vergunningplicht. 
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Juridische knelpunten 
In de rapportage ‘Werken in het Natura2000-gebied Waddenzee’ staat een uitgebreide beschrijving van de 
juridische achtergronden bij het werken in N2000-gebied (bijlage 1). Daarbij gaat het met name om de 
vergunning voor de Wet Natuurbescherming. In de wetsteksten wordt regelmatig het begrip 'significant effect' 
gehanteerd. Deze term wordt met name toegepast bij ecologische toetsingen aan de natuurwetgeving en 
wordt door het bevoegd gezag gebruikt als toetsingskader bij de vergunningverlening. Als uit de Passende 
Beoordeling blijkt dat er significant negatieve effecten te verwachten zijn, wordt een vergunning alleen onder 
strikte voorwaarden (ADC-criteria) verleend. In de praktijk kan aan deze ADC-criteria vaak niet worden 
voldaan. Uit ons onderzoek komen drie knelpunten bij vergunningaanvragen naar voren bij werken in N2000-
gebied: 

1. Ministerie LNV en de provincies hanteren ieder een ander toetsingskader bij de beoordeling van een 
aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, waarbij de uitkomst 
verschilt. Het Ministerie van LNV werkt volgens de doelensystematiek en gebruikt daarbij 'Leidraad 
Bepaling Significantie'. Daarin staat dat als er een significant negatief effect optreedt bij een Natura 
2000-habitattype met een behoudsdoelstelling en die niet binnen de natuurlijke fluctuatie valt, er 
geen vergunning wordt verleend. De definitie van een significant negatief effect is een verkleining van 
het areaal van een aangewezen Natura 2000-habitattype van meer dan 1 are, of een verschuiving van 
het oppervlak naar een ander habitattype. De provincies gebruiken de ecosysteembenadering en 
kijken op een grotere schaal: wegen de positieve effecten voor de kernopgaven en ambities in een 
gebied op tegen de negatieve effecten op een instandhoudingsdoelstelling? 

2. Projecten op kleine schaal (pilots) die een significant negatief effect veroorzaken dat valt binnen de 
bandbreedte van de natuurlijke fluctuatie worden vergund (o.b.v. doelensystematiek). Echter bij 
opschaling van deze pilots of grote projecten valt het significant negatieve effect buiten de natuurlijke 
fluctuatie. Dan kan deze regel niet worden toegepast, dat betekent dat grote projecten nooit plaats 
kunnen vinden als de doelensystematiek gebruikt wordt i.p.v. de ecosysteembenadering.  

3. Er is jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toetsing in het 
kader van de Nbw/Wnb, maar heel concreet over de toepassing van de ecosysteembenadering en 
doelensystematiek is er weinig jurisprudentie (Annelies Freriks, 2019). We hebben vier uitspraken 
bekeken waaruit blijkt dat beide benaderingen geaccepteerd zijn: 

a. Raad van State procedure over het besluit van 16 juni 2014 van de staatssecretaris en de 
minister om het rijksinpassingsplan "Natuurgebied het Zwin" vast te stellen5: bij de aanleg 
van maatregelen in dit plan gaat areaal van bepaalde habitattypen verloren waardoor in de 
toekomst een uitbreiding van (meer waardevolle) habitattypen kan plaatsen. De Raad van 
State heeft aangegeven dat het verweer op dit punt faalt. Daarmee keuren ze deze 
ecosysteembenadering (impliciet) goed. 

b. Bij de uitspraak van de Rechtbank Overijssel op 29 mei 2019 in zake over het beroep gericht 
tegen de beperkingen die in het N2000-beheerplan zijn opgelegd voor kitesurfen op 
bepaalde locaties in de gebiedsdelen IJsselmeer en Markermeer/IJmeer staat benoemd dat 
de toepassing van de Leidraad bepaling Significantie een juiste methode is om significant 
negatieve effecten op soorten te bepalen (in dit geval door de activiteit kitesurfen)6. 

c. Bij de uitspraak van de Raad van State over het beroep tegen het besluit om het 
rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder" vast te stellen, geeft de Raad van State aan dat 
de constatering van de deskundigen dat er geen siginificant effect is omdat het past binnen 
de natuurlijke fluctuatie juist is. En dat daarom de ADC-criteria in dit geval niet doorlopen 
hoeven worden7. 

 
5 Uitspraak Raad van State 23 september 2015, beroep tegen het besluit van 16 juni 2014 van de staatssecretaris en de minister om het 

rijksinpassingsplan "Natuurgebied het Zwin" vast te stellen, artikel 13 (tekst zie bijlage 3). 
6 Uitspraak Rechtbank Overijssel 29 mei 2019, beroep tegen het besluit van 9 februari 2018 om het Natura 2000 beheerplan 

IJsselmeergebied 2017-2023 vast te stellen, artikel 14 (tekst zie bijlage 3).  
7 Uitspraak Raad van State 12 november 2014, beroep tegen het besluit van 10 februari 2014 van de staatssecretaris van EZ en de minister 

van Infrastructuur en Milieu om het rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder" vast te stellen, artikel 22 (tekst zie bijlage 3).  
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d. Bij de uitspraak van de Raad van State over het beroep tegen het besluit om het 
bestemmingsplan "Kempenbaan-West" vast te stellen, geeft de Raad van State aan dat de 
constatering in de Passende Beoordeling dat er geen siginificant effect juist is. Daarbij is 
aangegeven dat de Leidraad bepaling Significantie gebruikt is8. 

Echter deze vier uitspraken geven niet expliciet aan of de gebruikte toetsingskaders 
(doelensystematiek en ecosysteembenadering) juist zijn en passen binnen de wetgeving.  

Om ervoor te zorgen dat natuuropgaven gecombineerd kunnen worden met grote projecten zoals 

dijkverbeteringen is het van belang dat deze knelpunten opgelost worden. Samen met het Allrisk 

onderzoeksprogramma hebben we een workshop werken in N2000-gebied georganiseerd. Annelies Freriks van 

ELEMENT advocaten heeft daar aangegeven dat het werken volgens de ecosysteembenadering zou kunnen 

passen binnen de Europese natuurwetgeving. Ze houdt vooral een pleidooi voor een andere benadering: 

opschalen van projectniveau naar de benadering van een heel gebied. Dit wordt bevestigd door een juridische 

verkenning van Mendelts & Boerma (2011). Onderzocht kan worden hoe de ‘Leidraad bepaling significatie’ kan 

worden aangepast om meer aan te sluiten bij de ecosysteembenadering en daarmee bovenstaande 

knelpunten 1 en 2 op te lossen. Knelpunt 3 wordt alleen opgelost als er een expliciet beroep tegen het gebruik 

van de toetsingskaders bij de Raad van State komt, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. 

 

Bestuurlijke gedragenheid 
In het waddengebied staat het werken in N2000-gebied door o.a. dit onderzoek hoog op de agenda. Er zijn een 
juridische workshop met als case de vergunning voor de Brede Groene Dijk en een excursie naar de Prins 
Hendrik Zanddijk georganiseerd. Door deze activiteiten zijn contacten gelegd en is kennis uitgewisseld tussen 
ecologen, dijkwerkers, vergunningverleners en juristen. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de 
juridische knelpunten rondom vergunningverlening urgente issues zijn die voor succes van toekomstige 
projecten opgelost moeten worden. Daarom gaan het ministerie van LNV, de provincies Friesland en 
Groningen en de waterschappen gezamenlijk om tafel om een mogelijke oplossing te vinden. Hierin worden ze 
begeleid door Annelies Freriks vanuit het Allrisk programma. Daarnaast heeft dit de basis gelegd voor 
samenwerking tussen natuuropgaven en dijkversterkingen, nu en in de toekomst. Als basis hiervoor kunnen de 
factsheets voor het Waddengebied gebruikt worden die in dit onderzoek ontwikkeld zijn, zie bijlage 4.  

 

Landelijke richtlijn 
Deze lessen zijn ook relevant voor andere dijkversterkingsprojecten in Nederland die grenzen aan N2000-
gebieden. Hiervoor hebben we het HWBP aangehaakt om te kijken of het mogelijk is een nieuwe landelijke 
richtlijn op te zetten in samenwerking met het ministerie van LNV waarbij de aspecten; natuur, dijk en 
wetgeving onderling goed worden afgewogen. De opkomst van integraal denken (natuur- en 
waterveiligheidsopgaven samen oppakken), een veranderende samenleving en de nieuwe omgevingswet 
vragen ook om flexibiliteit bij bevoegde gezagen. Hierbij kan het gesprek in de Waddenregio tussen LNV en de 
provincies als basis worden gebruikt.  

 

 
8 Uitspraak Raad van State 20 april 2016, beroep tegen het besluit van 17 maart 2015 van de raad van de gemeente Veldhoven  om het 

bestemmingsplan "Kempenbaan-West" vast te stellen, artikel 11 (tekst zie bijlage 3).   
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Advies: 6 stappen om werken in N2000-gebied mogelijk te maken 
Werken in N2000-gebied is mogelijk binnen de Europese wetgeving. Om dit mogelijk te maken is 
samenwerking cruciaal: verbind natuuropgaven aan je project en betrek het bevoegd gezag. In dit onderzoek 
hebben we hiervoor de volgende stappen ontwikkeld: 

1. Leg opgaven in gebied naast elkaar: laat factsheets maken voor de verbeteropgaven in aangrenzend 

N2000 gebied. Gebruik hiervoor ook het N2000-beheerplan. 

2. Ga op zoek naar de grote groene plus (een verbetering van de natuur), die je met je project kan 

organiseren in het gebied – gezamenlijk met stakeholders. 

3. Ga in gesprek met bevoegd gezag om de wijze van toetsing te bespreken. 

4. Organiseer je draagvlak en je weerstand. Op die manier weet je wat er speelt in een gebied, kun je je 

project beter maken en vervolgens het risico inschatten wat betreft zienswijzen en beroepen en de 

gevolgen daarvan. 

5. Zorg voor bewijslast, dat is goede monitoring. Begin bij het vastleggen en de stand laten zien van de 

huidige situatie. Stel een monitoringsplan op om de effecten van het project te monitoren en vast te 

leggen. 

6. Zorg voor garantie dat je ook daadwerkelijk je grote groene plus realiseert. Dit kan bijvoorbeeld door 

als partners samen een project op te zetten of in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten.  

 

Factsheet: koppelen natuuropgave aan dijkversterking 
Om een dijkversterking of ander groot project dat grenst aan een N2000-gebied te koppelen aan de 
natuuropgave is het van belang om het raakvlak van beide opgaven op te zoeken. Hiervoor is bij de POV-
Waddenzeedijken een factsheet ontwikkeld. Hierin worden de volgende onderdelen bij elkaar gebracht en 
beknopt benoemd: 

• Naam N2000-gebied en introductie project 

• Kernprocessen en kernopgaven 

• Instandhoudingsdoelstellingen 

• Knelpunten & staat van instandhouding 

• Oplossingsrichtingen 

• Koppelkansen dijkversterking (praktijk) 

• Positieve effecten oplossingsrichtingen en koppelkansen 

• Negatieve effecten oplossingsrichtingen en koppelkansen 
Voor N2000-gebied de Waddenzee zijn acht factsheets ontwikkeld, ze staan in bijlage 4. Deze factsheets (het 
aantal kan variëren en is afhankelijk van het N2000-gebied en de staat ervan) vormen de basis voor een 
projectteam om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor 
natuurverbeteringsmaatregelen in hun projectgebied te verkennen. Dit helpt om een win-win situatie te 
creëren. Op die manier wordt het mogelijk om aan dijken te werken in N2000-gebied en tegelijkertijd 
verbeteringen aan te brengen in dit waardevolle ecosysteem.  
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Bijlage 1: Altenburg & Wymenga rapport 2548, Werken in het Natura 

2000-gebied Waddenzee 



  

Werken in het Natura 2000-gebied 
Waddenzee 
Een Ecologische en Juridische verkenning van 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben de Waterschappen 

in de noordelijke Provincies het voornemen om de komende jaren de dijken langs de 

Waddenzee te verbeteren, zodat deze voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. 

 

Om de dijkverbeteringen op een juiste manier uit te voeren hebben de noordelijke 

Waterschappen zich verenigd in het samenwerkingsverband 'Project Overstijgende Verkenning 

Waddenzeedijken (hierna genoemd POV-W). Doel van het project is om te zoeken naar 

kansrijke manieren en innovaties om de verbeteringen van de Waddenzeedijken zowel 

efficiënter als goedkoper uit te voeren. Ook is het streven om dijkverbeteringen op een andere 

manier uit te voeren. 

 

Verder wordt er synergie gezocht met stakeholders in de omgeving om koppelkansen te 

realiseren, waardoor dijkverbeteringen een meerwaarde kunnen creëren ten aanzien van 

natuur, duurzaamheid, energie en milieu (zie tekstkader voor voorbeelden). 

 

Dijkverbeteringen en koppelkansen 

Voorbeelden van innovaties en koppelkansen zijn het verbreden en 'vergroenen' van 

dijklichamen, zodat deze beter in het landschap passen, het aanbrengen van zoet-zout 

overgangen, het aanleggen van slib-invangers om vertroebeling tegen te gaan, het realiseren 

van foerageergebieden aan de voet van de waddendijk ten behoeve van steltlopers, etc. 

 

1.2 Vragen vanuit de POV-W 

1.2.1 Knelpunten bij het werken in Natura 2000-gebied Waddenzee 

Bij het uitvoeren van dijkverbeteringswerkzaamheden en het realiseren van koppelprojecten 

buiten de grenzen van de waterkeringen, stuiten de Waterschappen vaak op verschillende 

problemen. Zo kunnen ingrepen buiten de waterkering in de Waddenzee leiden tot een tijdelijke 

achteruitgang en/of permanente verandering van natuurwaarden waarvoor de Waddenzee als 

Natura 2000-gebied is aangewezen. Dit betekent dat er vaak sprake is van vergunningplicht in 

het kader van de Wet natuurbescherming. Ook moeten er vaak mitigerende en 

compenserende maatregelen worden genomen.  

 

Soms is bij het uitvoeren van koppelkansen ten behoeve van natuur sprake van zodanige 

juridische knelpunten dat de realisatie ernstige vertraging oploopt of zelfs geen doorgang kan 

vinden. Dergelijke knelpunten worden mede veroorzaakt omdat de Wet natuurbescherming 

gebaseerd is op het beschermen van individuele soorten en habitats en niet op het 

beschermen van het ecosysteem als geheel. Dit beschermingskader wordt ook wel de 

'Doelensystematiek' genoemd. Een voorbeeld wordt gegeven in de gebiedsevaluatie van het 

project 'Kwelderherstel Terschelling' (zie paragraaf 4.2). Dit project is niet vergund omdat er 

sprake was van een verlies van een beperkt areaal Natura 2000-habitattype, terwijl het 

instandhoudingsdoel uitgaat van een behoud van het oppervlak.  

 

Daarnaast is het denken over kansen en knelpunten ten aanzien van Natura 2000 sterk 

juridisch van aard en ligt de nadruk veelal op individuele (kleinschalige) projecten. 
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Potentieel aanwezige knelpunten ten aanzien van de Wet natuurbescherming leiden bij de 

Waterschappen tot veel onzekerheid. Hierbij is men met name bang dat projecten door 

juridische problemen worden vertraagd. Daarom wordt vaak besloten om de veilige weg te 

bewandelen en zich alleen te richten op het realiseren dijkverbeteringen. Dat is jammer, 

aangezien er zeker mogelijkheden zijn om naast de dijkverbeteringen ook buitendijks 

'natuurplussen' in Natura 2000-gebieden te genereren binnen de kaders van de 

natuurwetgeving. In dit document wordt aangegeven hoe dat eventueel kan worden gedaan. 

1.2.2 Mogelijke oplossingsrichtingen 

Om de hierboven genoemde onzekerheden ten aanzien van het 'Werken in het Natura 2000-

gebied Waddenzee' bij het Waterschap weg te nemen, is bij projectmanagers meer kennis 

nodig over de Wet natuurbescherming en overige vergunningen. Dit aspect komt in hoofdstuk 3 

aan bod. Hierbij geven we eerst aan welke vergunningen er nodig zijn bij projecten in de 

Waddenzee. Daarna wordt de lezer geïnformeerd over hoe de Wet natuurbescherming is 

opgebouwd en wordt toegepast. De toepassing van de wet wordt geïllustreerd met een aantal 

voorbeelden. 

 

In hoofdstuk 4 is vervolgens een aantal  omvangrijke en complexe dijkverbeteringsprojecten en 

koppelkansen beschreven. Hierbij wordt met name ingegaan op welke wijze er met de Wet 

natuurbescherming en overige vergunningen in de praktijk is omgegaan. Verder komen ook de 

(juridische) knelpunten aan bod en wordt aangegeven hoe deze zijn aangepakt om een 

vergunning te verkrijgen. De analyse is tot stand gekomen op basis van een aantal interviews 

met de verantwoordelijke projectmanagers en bevoegde gezagen.  

 

Uit hoofdstuk 3 en 4 komt naar voren dat er zowel bij het Waterschap als het bevoegd gezag  

een behoefte is om het aspect waterveiligheid en vergunningverlening meer vanuit ecologische 

kansen en minder vanuit juridische knelpunten te benaderen. Hiervoor hanteren we de term 

'Ecosysteembenadering'. Om een dergelijke werkwijze in de praktijk toe te passen is er bij 

projectmanagers kennis nodig over de volgende zaken: 

 

 Het ecologisch functioneren van de Waddenzee.  

 De huidige ecologische knelpunten en ecologische doelstellingen die in het waddengebied 

aanwezig zijn.  

 De oplossingsrichtingen en praktische maatregelen om ecologische knelpunten op te 

lossen.  

 

Op basis daarvan kan vervolgens worden nagegaan op welke wijze dijkverbeteringen kunnen 

bijdragen aan het versterken van het hele ecosysteem. In hoofdstuk 5 zal daar dieper op 

worden ingegaan. 
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2 Plan van aanpak onderzoek  

Bij de uitvoering van het onderzoek zijn twee benaderingswijzen toegepast, namelijk een 

bureaustudie en interviews met projectmanagers van diverse dijkverbeteringsprojecten en 

juristen van het bevoegd gezag. Hieronder wordt daar dieper op ingegaan. 

 

2.1 Juridisch onderzoek 

Bij het uitvoeren van het juridisch onderzoek is gebruik gemaakt van de expertise van 

juridische specialisten van het ministerie van LNV, de Provincie Groningen en de Provincie 

Fryslân. Hiertoe zijn deze personen door middel van een interview bevraagd over hoe de Wet 

natuurbescherming in de praktijk wordt toegepast en welke andere vergunningen en 

procedures relevant zijn bij het werken in de Waddenzee. In bijlage 3 en 4 zijn de 

interviewvragen en gedetailleerde verslagen opgenomen. 

 

In tabel 2.1 is aangegeven welke organisaties zijn bevraagd en voor welke projecten ze 

bevoegd gezag waren. Uit privacy-overwegingen zijn de namen van de geïnterviewde 

personen niet gepubliceerd.  

 

Tabel 2.1 - Organisaties die geïnterviewd zijn voor het juridisch onderzoek. 

 

Organisatie Eventueel relevant project 

Provincie Groningen Brede Groene Dijk, Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl 

Provincie Fryslân NVT 

Ministerie LNV NVT 

 

2.2 Evaluatie reeds uitgevoerde dijkverbeteringsprojecten 

In dit deel van het onderzoek zijn vier omvangrijke dijkverbeteringsprojecten in de Waddenzee 

geëvalueerd. Hierbij is nagegaan welke ingrepen er zijn uitgevoerd in het Natura 2000-gebied, 

welke ambities er waren op het gebied van Natura 2000, welke knelpunten er zijn opgetreden 

ten aanzien van de Wet natuurbescherming en op welke gronden de vergunning is verleend of 

geweigerd. 

 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande rapporten, vergunningen en zijn 

(telefonische) interviews uitgevoerd waarbij relevante personen zijn bevraagd op basis van een 

vooraf opgestelde vragenlijst. De vragenlijst en de verslagen van de gespreken zijn 

opgenomen in bijlage 5 en 6. In tabel 2.2 zijn de organisaties opgenomen die voor een 

interview zijn benaderd. Uit privacy-overwegingen zijn de namen van de geïnterviewde 

personen niet gepubliceerd.  

 

Tabel 2.2 - Organisaties die geïnterviewd zijn  evaluatieonderzoek bestaande projecten. 

Project Organisatie 

Brede Groene Dijk Sweco en Waterschap Hunze en Aa's 

Dijkverbetering Eemshaven- Delfzijl Waterschap Noorderzijlvest 

Prins Hendrik Zanddijk Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Kwelderherstelplan Terschelling Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat 
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2.3 Ecosysteembenadering 

Om vergunningverlening en het aspect waterveiligheid meer vanuit het ecosysteem te 

benaderen is een ecosysteemanalyse op hoofdlijnen uitgevoerd. Vervolgens is deze analyse 

gekoppeld aan potentieel aanwezige koppelprojecten die in het kader van dijkverbeteringen 

kunnen worden uitgevoerd. Bij de analyse zijn de volgende stappen gevolgd: 

 

1. In eerste instantie zijn op basis van literatuur alle relevante kernprocessen die in de 

Waddenzee van belang zijn op een rij gezet.  

 

2. Vervolgens is nagegaan welke ambities er op hoofdlijnen voor de Waddenzee zijn 

geformuleerd en welke  Natura 2000-instandhoudingsdoelen hierbij passen. 

 

3. Als derde stap is nagegaan welke knelpunten er aanwezig zijn in de kernprocessen van de 

Waddenzee en hoe deze de Natura 2000-instandhoudingsdoelen beïnvloeden. 

 

4. Vervolgens is onderzocht welke (theoretische) oplossingsrichtingen er zijn om de in stap 3 

genoemde knelpunten op te lossen. Ook is nagegaan hoe deze oplossingsrichtingen 

bijdragen aan het realiseren van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. 

 

5. Op basis van de uitkomsten van stap 4 is een vertaling gemaakt naar de praktijk. Hierbij zijn 

er geen concrete koppelprojecten beschreven om het ecosysteem van de Waddenzee te 

versterken, maar zijn op een abstract niveau praktische denkrichtingen geformuleerd 

waarbinnen koppel- en dijkverbeteringsprojecten verder kunnen worden ontwikkeld.  

 

De resultaten van de afzonderlijke stappen zijn per kernproces gepresenteerd in een 

afzonderlijke sheet. Deze sheets zijn in bijlage 1 opgenomen. Van elk kernproces is vervolgens 

in hoofdstuk 5 een samenvatting gepresenteerd. Uit deze samenvatting kan duidelijk worden 

afgeleid op welke manier dijkverbeteringen kunnen bijdragen aan het versterken van het 

ecosysteem van de Waddenzee. Bij de analyse worden ook verbanden gelegd met de 

uitkomsten van het juridisch onderzoek (hoofdstuk 3) en de evaluatie van de reeds uitgevoerde 

projecten in de Waddenzee (hoofdstuk 4).  
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3 Juridische achtergronden bij het werken in Natura 
2000-gebied Waddenzee 

Dit hoofdstuk bestaat uit verschillende onderdelen: 

 

 Ten eerste is het noodzakelijk om inzicht te hebben welke vergunningen en procedures er 

relevant zijn voor het wijzigen van waterstaatkundige werken in en rond het Natura 2000-

gebied Waddenzee. In paragraaf 3.1 wordt een overzicht gepresenteerd. 

 De voor dit rapport meest relevante wetgeving is de Europese Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn. Deze wetten zijn vervolgens vertaald naar de Nederlandse wetgeving en 

vastgelegd in de Wet natuurbescherming. In paragraaf 3.2.2 t/m 3.2.4 zijn de meest 

belangrijke wetsteksten weergegeven. 

 Om de wet te kunnen begrijpen is het van belang om een aantal begrippen toe te lichten. 

Het gaat dan om de begrippen Natura 2000-gebieden, instandhoudingsdoelen, significantie, 

en vergunning. Op deze begrippen wordt in paragraaf 3.2.1 dieper ingegaan. 

 Bij het uitvoeren van projecten in en nabij een Natura 2000-gebied is het van belang om na 

te gaan of hiervoor een vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is of niet. Om hier 

achter te komen wordt door bevoegd gezagen en adviesbureaus een beoordelingskader 

gehanteerd. In paragraaf 3.2.5 geven we stap voor stap weer wat dat beoordelingskader 

inhoudt. 

 Indien er een vergunning nodig is van de Wet natuurbescherming, dan wordt deze verleend 

door het bevoegd gezag. In paragraaf 3.3 wordt duidelijk welk overheidsorgaan in het 

Natura 2000-gebied Waddenzee bevoegd is voor de vergunningverlening. 

 In paragraaf 3.4 wordt een aantal praktische voorbeelden gepresenteerd van hoe het 

bevoegd gezag om gaat met de vergunningverlening. 

 

3.1 Wetgeving en vergunningen 

3.1.1 Welke vergunningen en procedures zijn er nodig? 

Voor het uitvoeren van waterstaatkundige werkzaamheden in en rond het Natura 2000-gebied 

Waddenzee zijn verscheidene studies, vergunningen en procedures nodig. Om welke het gaan 

is afhankelijk van locatie, omvang van het werk en het type werkzaamheden dat wordt 

uitgevoerd. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd. Om een snel inzicht te krijgen in 

welke vergunning nodig is kan gebruik worden gemaakt van een digitale vergunningchecker. 

Deze is te vinden op https://vergunningchecker-freemium.vergunningen.info. 
 
Projectplan Waterwet 
 
Wanneer nodig? 

Indien er een waterstaatswerk wordt aangelegd of gewijzigd, dan dient er een projectplan op 

grond van de Waterwet te worden opgesteld. 
 
Inhoud en procedure 

In het projectplan staat het werk beschreven en de manier waarop het wordt uitgevoerd. Het 

projectplan Waterwet wordt door het Waterschap opgesteld en ook vastgesteld. Hierbij  wordt 

een procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht gevolgd. Na 

vaststelling wordt het projectplan ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van 

de Provincie. 

https://vergunningchecker-freemium.vergunningen.info/
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Omgevingsvergunning 
 
Wanneer nodig? 

Als er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd of als er milieubelastende activiteiten 

plaatsvinden is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk nodig als dat in het 

bestemmingsplan is bepaald.  
 
Inhoud en procedure 

De gemeente verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of 

werkzaamheden. Hierbij is reguliere procedure van toepassing. Dit betekent dat een 

vergunning in principe binnen acht weken kan worden verwacht. Het bevoegd gezag kan deze 

termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Als het bevoegd gezag niet tijdig op de 

aanvraag beslist, is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. 
 
Potentiële knelpunten 

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bij het bevoegd gezag bezwaar maken 

tegen de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden en daarna 

beroep instellen bij de rechtbank. 
 

Het bevoegd gezag moet de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of 

werkzaamheden weigeren als de activiteit niet in overeenstemming is met de regels van het 

bestemmingsplan over die activiteit, en het niet mogelijk is om een omgevingsvergunning voor 

planologische gebruiksactiviteiten te verlenen. 
 
Wetgeving 

De vergunningplicht voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden is te vinden in artikel 

2.1 lid 1 sub b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De vergunningplicht is alleen van 

toepassing als dat in het bestemmingsplan (of een vergelijkbaar instrument op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening) is bepaald. 

 
Omgevingsvergunning Natura 2000 
 
Wanneer nodig? 

Als er een project of andere handeling wordt uitgevoerd die de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een 

significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen, dan is een omgevingsvergunning Natura 2000 nodig. 
 

Let op: dit geldt overigens alleen indien de natuurvergunning wordt aangehaakt bij de 

omgevingsvergunning. Indien hiervoor niet wordt gekozen, dan dient er separaat bij het 

bevoegd gezag een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te worden 

aangevraagd (zie onder kopje 'Vergunning Wet natuurbescherming'). 
 
Inhoud en procedure 

Als er een project in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt 

uitgevoerd, dat ook handelingen omvat die de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de 

habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren, dan moet de 

initiatiefnemer er voor zorgen dat de aanvraag om een omgevingsvergunning ook die 

schadelijke handelingen omvat.  
 

Meestal verleent de gemeente de omgevingsvergunning voor het project. De gemeente kan de 

omgevingsvergunning pas verlenen als de Provincie of de Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&paragraaf=2.1&artikel=2.1
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&paragraaf=2.1&artikel=2.1
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Op de verlening van de omgevingsvergunning is de uitgebreide procedure van toepassing. 

Deze neemt circa zes maanden in beslag. De omgevingsvergunning treedt pas in werking na 

het verstrijken van de beroepstermijn (zes weken na bekendmaking van de vergunning). 

 
Potentiële knelpunten 

Als de omgevingsvergunning is verleend, kunnen natuurorganisaties, omwonenden en andere 

belanghebbenden tegen die vergunning beroep instellen bij de rechter. Voorwaarde is wel dat 

zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. Daarna is nog hoger beroep 

mogelijk bij de Raad van State. Deze juridische procedures kunnen maanden in beslag nemen. 
 
Wetgeving 

De omgevingsvergunning Natura 2000-gebied is geregeld in artikel 2.1 lid 1 sub i Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.2aa Besluit omgevingsrecht. 
 
Natuurvergunning Natura 2000-gebied 
 
Wanneer nodig? 

Als er een project of andere handeling wordt uitgevoerd die de kwaliteit van natuurlijke habitats 

en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant 

verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, is er een 

vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.  
 
Inhoud en procedure 

De vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in een Natura 2000-gebied wordt 

aangevraagd bij de Provincies of bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De vergunning kan worden aangevraagd via de website van de Provincie. Als de Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd is, kan de vergunning aangevraagd via 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
 

Meestal verleent de Provincie de vergunning. In een aantal specifieke gevallen is de Minister 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag, bijvoorbeeld bij handelingen in de 

rijkswateren of de zee en handelingen ten behoeve van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en 

hoofdvaarwegen. Zie verder artikel 1.3 Besluit natuurbescherming en paragraaf 3.3 van dit 

rapport.  

 

De Natuurvergunning Natura 2000-gebied wordt in principe binnen 13 weken verleend. De 

provincie of minister kan deze termijn eenmaal met zeven weken verlengen.  
 
Potentiële knelpunten 

Natuurorganisaties en andere belanghebbenden kunnen bij de rechtbank in beroep gaan tegen 

de vergunning en in hoger beroep bij de Raad van State. Zo lang er niet op het beroep is 

beslist, kan er geen gebruik worden gemaakt van de natuurvergunning. 
 
Wetgeving 
De vergunningplicht vloeit voort uit artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming. 
 
Ontgrondingsvergunning 
 
Wanneer nodig? 

Ontgronden betekent dat de (water) bodem wordt afgegraven en verlaagd. Wanneer er een 

ontgronding wordt uitgevoerd dient in veel gevallen een ontgrondingsvergunning te worden 

aangevraagd. Voor een waterkering geldt deze verplichting niet. 
 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&paragraaf=2.1&artikel=2.1
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&paragraaf=2.1&artikel=2.1
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027464&hoofdstuk=2&paragraaf=2.1&artikel=2.2aa
https://www.provinciegroningen.nl/vergunningen/wet-natuurbescherming/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming/taken-en-rolverdeling-bevoegdheden
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038662&hoofdstuk=1&titeldeel=1.2&artikel=1.3
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Procedure en inhoud 

Een vergunning is nodig, omdat een ontgronding effecten kan hebben op de omgeving. Zo kan 

de grondwaterstand veranderen en kunnen er gevolgen zijn voor plant en dier. Ook moet 

gekeken worden naar de stabiliteit van oevers en kaden en moet onderzocht worden of geen 

archeologische bodemschatten worden vernield. In een aantal gevallen is een vergunning voor 

het uitvoeren van een ontgronding niet verplicht. Deze vrijstellingen staan in 

Ontgrondingenverordeningen van de betreffende provincie waar de activiteit wordt uitgevoerd. 

De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen zijn onder andere: 
 

 Er moet een milieueffectrapport (MER) zijn opgesteld of de provincie moet hebben besloten 

dat geen m.e.r. opgesteld hoeft te worden. Ontgrondingen kunnen belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu hebben. Daarom moet van iedere ontgronding, ook de kleine, 

beoordeeld worden of een milieueffectrapport nodig is. Voordat er een aanvraag om een 

ontgrondingsvergunning kan worden ingediend, moet eerst schriftelijk worden gemeld dat er 

plannen zijn voor een ontgronding. Bij deze melding hoort een zogenaamde aanmeldnotitie. 

In deze aanmeldnotitie wordt beschreven wat de verwachte milieugevolgen van de 

ontgronding zijn. Naar aanleiding van deze melding beoordeelt het bevoegd gezag of een 

milieueffectrapport opgesteld moet worden. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt 

meegestuurd met de aanvraag om een ontgrondingsvergunning; 

 De ontgronding is niet in strijd met het bestemmingsplan; 

 De eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding; 

 De werkzaamheden passen binnen het ontgrondingenbeleid van de betreffende provincie. 
 

Wanneer de standaardprocedure gevolgd wordt neemt de provincie binnen 26 weken een 

besluit over de aanvraag. Voor kleine ontgrondingen kan in sommige gevallen een verkorte 

procedure gevolgd worden. In dat geval neemt de provincie binnen 16 weken een besluit. 

 
Potentiële knelpunten 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken in beroep gaan bij de Raad van State. Wanneer ze 

niet eens zijn met de uitspraak kan binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de Raad 

van State. 
 
Wetgeving 

De vergunningplicht voor ontgrondingen staat in artikel 3 Ontgrondingenwet. De Provincie heeft 

uitzonderingen op deze vergunningplicht geformuleerd in Ontgrondingenverordeningen. 
 
Passende beoordeling  
 
Wanneer nodig? 

Bij het uitvoeren van een project dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of 

plannen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, dan moet er een 

passende beoordeling worden opgesteld van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied.  
 
Inhoud en procedure  

De passende beoordeling wordt samen ingediend bij de aanvraag om een 

omgevingsvergunning of vergunning Wet natuurbescherming. 
 
Een passende beoordeling bevat de volgende gegevens: 
 

 een gebiedsbeschrijving waarbij is aangegeven voor welke instandhoudingsdoelstellingen 

de betreffende gebieden zijn aangewezen; 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Frysl%C3%A2n/74622/74622_1.html
https://www.raadvanstate.nl/
https://www.raadvanstate.nl/
https://www.raadvanstate.nl/
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 voor welke specifieke instandhoudingsdoelstellingen het project een mogelijk negatief of 

positief gevolg heeft en voor welke specifieke instandhoudingsdoelstellingen het project 

geen gevolg heeft; 

 een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de gevolgen per individuele 

instandhoudingsdoelstelling met daarbij per kwalificerende soort of habitat een 

effectenbeschrijving; 

 een beschrijving van de concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de 

negatieve gevolgen te verzachten of te voorkomen (mitigerende maatregelen); 

 of en zo ja in welke mate de gevolgen van het project op de instandhoudingsdoelstellingen 

de gevolgen van andere projecten of plannen op diezelfde instandhoudingsdoelstellingen 

versterken. 
 
Het opstellen van een passende beoordeling is specialistisch werk en kost de nodige tijd. 
 
Potentiële knelpunten 

Als er geen passende beoordeling is opgesteld, terwijl dat wel noodzakelijk was, zal de 

omgevingsvergunning of natuurvergunning Natura 2000-gebied voor het project geweigerd 

worden. 
 
Wetgeving 

De verplichting om een passende beoordeling te maken staat in artikel 2.8 Wet 

natuurbescherming. 
 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) 
 
Wanneer nodig? 

Bij de meeste dijkversterkingsprojecten is een milieueffectrapportage nodig, waarbij de 

uitgebreide procedure dient te worden gevolgd. 
 
Inhoud en procedure 

Het doel van de m.e.r. is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming 

van de overheid over plannen en projecten. De Initiatiefnemer beschrijft de verwachte effecten 

voor het milieu in een milieueffectrapport (MER). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aspecten 

geluid, natuur, licht, water, etc. Voor een zorgvuldige afweging bevat het rapport ook 

alternatieve oplossingen met bijbehorende milieueffecten. De verantwoordelijke overheid - Rijk, 

provincie, gemeente, waterschap - neemt het rapport mee in haar overwegingen en 

besluitvorming. 

 

De procedure voor het doorlopen van een m.e.r. is tamelijk complex en is in figuur 3.1 in het 

kort gepresenteerd. De hele procedure staat uitgebreid beschreven op de website van de 

Commissie m.e.r. (https://www.commissiemer.nl/). 

 

 

https://www.commissiemer.nl/
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Figuur 3.1 - Schematische presentatie van de m.e.r. procedure (bron: commissie m.e.r.). 

 
 

3.2 Wet natuurbescherming Natura 2000-gebied Waddenzee 

Uit paragraaf 3.1 komt naar voren dat bij het uitvoeren van werkzaamheden in en rond een 

Natura 2000-gebied vaak een vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming.  

 

De Waddenzee is aangewezen als Natura 2000-gebied en derhalve is voor dit gebied de 

betreffende wetgeving van toepassing. In de Wet Natuurbescherming is het afwegingskader 

van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR) verwerkt, met als doel unieke nationale 

en Europese natuurwaarden duurzaam in stand te houden, te verbeteren en toe te voegen aan 

het Europese Natura 2000-netwerk (Baptist et al. 2012). 

 

In de paragrafen 3.2.2 en 3.2.3 worden de meest relevante wetsteksten van de Europese 

Vogel- en Habitatrichtlijn op een rij gezet. Daarna volgt in paragraaf 3.2.4 de wetsteksten van 

de Nederlandse Wet natuurbescherming.  

 

In de wetsteksten is een aantal begrippen opgenomen dat voor niet ingewijden niet meteen 

duidelijk is. Om de wetteksten te kunnen begrijpen en om te kunnen volgen hoe het bevoegd 

gezag een activiteit toetst aan de Wet natuurbescherming, is het noodzakelijk om eerst deze 

begrippen toe te lichten. Dit wordt gedaan in de volgende paragraaf 3.2.1. 

3.2.1 Belangrijke begrippen in de wetgeving 

Natura 2000-gebieden 

Natura2000 gebieden zijn beschermde natuurgebieden om voor Europa specifieke diersoorten 

hun natuurlijke leefomgeving te behouden.  
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Voor Nederland gaat het om ruim 160 gebieden (zie figuur 3.2). Alle Natura 2000-gebieden 

liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Ze zijn inmiddels definitief aangewezen. Dat 

gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen 

Nederland nastreeft voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld welke planten en dieren 

bescherming verdienen. Vervolgens wordt er in nauw overleg met betrokken partijen een 

Natura 2000-beheerplan opgesteld, waarin onder andere staat beschreven welke maatregelen 

nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te behalen. Voor een overzicht van de 

aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden wordt verwezen naar: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0 

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Een instandhoudingsdoelstelling is een door de Overheid vastgelegd doel om een bepaalde 

Natura 2000-natuurwaarde te handhaven of te verbeteren.  

 

Op grond van de Habitatrichtlijn is Nederland verplicht om de instandhoudingsdoelstellingen 

voor zijn Natura 2000-gebieden te formuleren. Het gaat hier dan om doelstellingen ten aanzien 

van leefgebieden van vogelsoorten dan wel doelstellingen ten aanzien van habitats of 

populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten. De instandhoudingsdoelen zijn 

vastgelegd en omschreven in de aanwijzingsbesluiten van het betreffende Natura 2000-gebied 

(zie vorige paragraaf).  

 

De Waddenzee is als Natura 2000-gebied aangewezen voor tien habitattypen (verschillende 

soorten vegetaties), zes diersoorten (niet zijnde vogels), zestien broedvogels en 32 niet-

broedvogels die hier alleen maar in het winterhalfjaar of gedurende trek hier aanwezig zijn. In 

bijlage 2 zijn voor de Waddenzee de instandhoudingsdoelen op een rij gezet.  

 

In onderstaande tekstkader is een aantal voorbeelden opgenomen van de wijze van formuleren 

die in het aanwijzingsbesluit wordt gehanteerd. 

 

Voorbeeld habitattype 

 

 H1110 Permanent overstroomde zandbanken 

Doel: behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken, 

getijdengebied (subtype A). 

 

Voorbeeld diersoort van de Habitatrichtlijn  

 

H1364 Grijze zeehond 

Doel: behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

 

Voorbeeld broedvogel van de Vogelrichtlijn 

 

A138 Strandplevier  

Doel: uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 50 paren. 

 

Voorbeeld niet-broedvogel van de Vogelrichtlijn 

 

A005 Fuut  

Doel: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 310 vogels. 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0
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Figuur 3.2 - Ligging van Natura 2000-gebieden in Nederland. 
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Voor elk instandhoudingsdoel is dus aangegeven of er sprake is van een behoud of een 

verbetering van de betreffende natuurwaarde. De instandhoudingsdoelstellingen zijn sterk 

richtinggevend voor het bevoegd gezag bij de beoordeling van een project in het kader van de 

vergunningverlening. Ook  dienen ze als aanwijzing voor het nemen van maatregelen om de 

kwaliteit van het leefgebied voor een bepaalde soort te verbeteren. Zo worden de laatste jaren 

veel inspanningen geleverd om het broedgebied van de Strandplevier (ongestoorde open 

gebieden) te verbeteren. 

 

Tevens is bij elk instandhoudingsdoel een toelichting opgenomen waaruit blijkt dat doelen niet 

op zichzelf staan maar deel uitmaken van het hele waddenecosysteem en vaak ook een relatie 

hebben met andere habitattypen. Zo staat als toelichting bij het habitattype H1110 Permanente 

overstroomde zandbanken: 

 

'Het habitattype permanent overstroomde zandbanken, getijdengebied (subtype A), dat 

momenteel landelijk een matig ongunstige staat van instandhouding kent, is nagenoeg beperkt 

tot de Waddenzee. Het habitattype betreft hier de ondiepe delen tussen platen (waarvan de 

platen zelf onderdeel uitmaken van habitattype H1140 slik- en zandplaten) en diepe geulen met 

hoge stroomsnelheden. Kwaliteitsverbetering is vooral mogelijk door een deel van de 

mosselbanken betere ontwikkelingskansen te bieden (diverse stadia van ontwikkeling 

aanwezig) en door het herstel van de omvang en samenstelling van de visstand. Kenmerkend 

voor het systeem is de functionele samenhang van verschillende deelsystemen zoals eb- en 

vloedgeulen en droogvallende platen (H1140). Herstel van zoet-zout gradiënten is tevens van 

belang voor verbetering van de kwaliteit van dit habitattype'. 

 

 
Het habitattype H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) in de Waddenzee. 
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Significante effecten 

In de wetsteksten wordt regelmatig het begrip 'significant effect' gehanteerd. Deze term wordt 

met name toegepast bij ecologische toetsingen aan de natuurwetgeving en wordt door het 

bevoegd gezag gebruikt als toetsingskader bij de  vergunningverlening. Uit paragraaf 3.2.4 (zie 

de korte toelichting) komt naar voren dat indien er bij een project sprake is van een significant 

negatief effect op de instandhoudingsdoelen er voldaan moet worden aan de ADC-criteria om 

het te kunnen uitvoeren. Het is dus van belang om na te gaan wat er bedoeld wordt met 

'significant negatief effect'.  

 

Omdat voor de term 'significant negatief effect' geen eenduidige definitie is vastgelegd, heeft 

het Ministerie van LNV een "Leidraad bepaling significantie" opgesteld. 

(https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf) 

In hoofdlijnen hanteert het document drie hoofdcriteria bij het vaststellen van significante 

effecten: 

 

1. Significantie bij habitattypen 

Om te kunnen bepalen of er bij een habitattype of de omvang van een leefgebied van een soort 

sprake is van een significant effect moet eerst een aantal aspecten in beeld worden gebracht. 

Het gaat om de volgende zaken: 

 

 Het oppervlak van het habitattype zoals dat aanwezig is op het moment van aanwijzing van 

het Natura 2000-gebied, want de oppervlakte moet volgens de instandhoudingsdoelstelling 

worden behouden of uitgebreid. 

 De actuele oppervlakte op het moment van de beoordeling; deze kan gelijk zijn aan de 

begintoestand, maar ook lager of hoger.  

 De verwachte afname van het oppervlak als gevolg van de ingreep. 

 De instandhoudingsdoelstelling: het gaat er hier om of er sprake is van een 

uitbreidingsdoelstelling of een behoudsdoelstelling.  

 De veerkracht van het habitattype: de oppervlakte van een habitattype is ook onder 

natuurlijke omstandigheden nooit constant. Met name in de hoog-dynamische Waddenzee 

treden er vaak sterke fluctuaties op. Zo is als gevolg van stormen en veranderende 

stromingen het ene jaar het oppervlak van een habitattype groter dan het andere jaar. Een 

belangrijke parameter hierbij is het langjarig gemiddelde oppervlak van een habitattype. 

Wanneer verwacht mag worden dat door natuurlijke fluctuaties een bepaalde afname zó 

kan worden opgevangen dat het langjarig gemiddelde niet onder de 

instandhoudingsdoelstelling zal zakken, is er geen sprake van een significant gevolg. 

Daarvan is onder andere sprake als er een bepaald mechanisme kan gaan optreden, 

waardoor de veroorzaakte additionele afname alleen tijdelijk is en gevolgd zal worden door 

een minstens even grote toename.  

 

Met deze parameters kan vervolgens op een zo objectief mogelijke manier worden bepaald of 

er sprake is van een significant negatief effect. Het betreft in hoge mate maatwerk en is 

afhankelijk van de specifieke situatie. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het 

gebruik van dit toetsingskader niet altijd mogelijk is en veelal ook op problemen stuit. Zo is het 

vaak niet mogelijk om de veerkracht te bepalen en/of zijn er geen gegevens over de actuele 

oppervlakte.  

 

In paragraaf 3.4 wordt een aantal voorbeelden uitgewerkt. 

 

 

 

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
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2. Significantie bij soorten (populaties) 

In principe geldt wat hierboven gezegd is over de oppervlakte van een habitattype en de 

omvang van een leefgebied ook voor populaties van soorten. Ook in dit geval moet eerst de 

populatieomvang bekend zijn. Vervolgens moet de verwachte afname ten opzichte van de 

actuele populatie-omvang worden vergeleken met de begintoestand (de populatie-omvang die 

volgens de instandhoudingsdoelstelling moest worden behouden of uitgebreid op het moment 

van aanwijzing). Daarbij kan rekening worden gehouden met veerkracht. Er kan dan worden 

bepaald of de beoogde populatie-omvang wordt gehaald of niet. Indien dit aantal afneemt 

vormt dit een indicatie dat er sprake kan zijn van significante gevolgen. Ten slotte moet in het 

licht van de specifieke bijzonderheden en kenmerken van de te beschermen soort waarop een 

plan of project effecten heeft, worden beoordeeld of de instandhoudingsdoelstelling vanwege 

de activiteit in het geding komt. 

 

Overigens moet worden aangegeven dat bij het uitvoeren van dijkverbeteringswerkzaamheden 

en koppelkansen in en bij de Waddenzee er over het algemeen bijna nooit significant negatieve 

effecten op niet-broedvogels optreden Ook zijn er vaak voldoende mitigerende maatregelen 

mogelijk om significantie uit te sluiten. De reden hiervoor is de uitgestrektheid van de 

Waddenzee. Veel wadvogels hebben namelijk de beschikking over grote oppervlakken 

leefgebied. Een tijdelijke en geringe aantasting hiervan zal daarom niet leiden tot een afname 

van het aantal niet-broedvogels. Ook is er geen knelpunt op broedvogels als er buiten de 

periode  van het broedseizoen wordt gewerkt. 

 

3. Significantie bij kwaliteit 

Ook kan bij ingrepen de kwaliteit van aangewezen habitattypen of leefgebieden van 

aangewezen soorten worden aangetast. Om hier duidelijkheid over te krijgen moet eerst 

duidelijk zijn wat de actuele kwaliteit is van een aan te tasten leefgebied of habitattype. De 

kwaliteit van een leefgebied wordt meestal bepaald op basis van soortsamenstelling. Om hier 

duidelijkheid over te krijgen is vaak veldonderzoek nodig. Vervolgens moet de verwachte 

afname ten opzichte van de actuele kwaliteit worden vergeleken met de begintoestand (de 

kwaliteit die volgens de instandhoudingsdoelstelling moest worden behouden of verbeterd 

gedurende het moment van aanwijzing). Ook hierbij kan rekening worden gehouden met 

veerkracht. Ten slotte moet worden bepaald of de instandhoudingsdoelstelling wordt gehaald 

of niet. 

 

Mitigatie 

Onder mitigatie wordt verstaan het verzachten van de effecten van een ingreep. Hierbij moet 

bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitvoeren van werkzaamheden langs een kwelder in de 

periode dat een bepaalde vogelsoort niet aanwezig is of het tijdelijk realiseren van een 

vervangend broedbiotoop in afwachting van de realisatie van permanente compensatie. 

 

Compensatie 

Ook na het nemen van mitigerende maatregelen kunnen er nog steeds significant negatieve 

optreden. In dat geval dient het plan of project te worden getoetst aan de ADC-criteria (zie ook 

paragraaf 3.2.4). Dit betekent dat de verloren natuurwaarde moet worden gecompenseerd. Bij 

voorkeur vindt dit plaats in het betreffende Natura 2000-gebied. Ook dient de compenserende 

maatregel betrekking te hebben op de habitats en soorten die schadelijke effecten ondervinden 

van het voornemen. 
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3.2.2 Wettelijke bescherming van habitats in Europese Habitatrichtlijn 

De bescherming van habitats (vegetaties en leefgebieden van dieren en planten) is geregeld in 

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn en dan met name in artikel 6 lid 2 en lid 3 (zie Baptist et al. 

2012, zie voor volledige tekst van de Habitatrichtlijn https://eur-lex.europa.eu). De meest 

belangrijke wetsteksten zijn: 

 

 Er wordt een coherent Europees ecologisch netwerk gevormd van speciale 

beschermingszones, Natura 2000 genaamd. Dit netwerk, dat bestaat uit gebieden met in 

bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats en habitats van in bijlage II genoemde soorten, 

moet de betrokken typen natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend 

geval herstellen. 

 Artikel 6, lid 2: “De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 

beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten 

waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van 

deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. 

 Artikel 6, lid 3: “Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het 

beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 

significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling 

gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling 

van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de 

bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 

zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 

niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben 

geboden. 

 

Uitleg in het kort 

Het doel van de Habitatrichtlijn is het instandhouden van leefgebieden van de wilde flora en 

fauna op het Europese grondgebied. Om welke type leefgebieden (habitats) en soorten het 

gaat is opgenomen in verscheidene bijlagen (bijlage I en II van de Habitatrichtlijn). Het betreft 

diverse 'kwalificerende natuurwaarden', variërend van hooggebergtevegetaties tot 

ondergedoken wadplaten en van de minutieuze Zeggekorfslak tot aan de Wolf. Al deze 

kwalificerende natuurwaarden dienen door de lidstaten in een gunstige staat van 

instandhouding te worden gebracht. Daartoe zijn ze verplicht op hun grondgebied een netwerk 

van zogenaamde Natura 2000-gebieden in te richten (zie artikel 3 lid 1) waarbinnen de 

kwalificerende natuurwaarden worden beschermd. Nederland heeft ruim 160 van deze Natura 

2000-gebieden aangewezen met elk hun eigen set aan kwalificerende natuurwaarden. Voor de 

kwalificerende natuurwaarden zijn bovendien doelen geformuleerd, de zogenaamde 

instandhoudingsdoelen. Op deze term wordt in paragraaf 3.2.1 dieper ingegaan. Ook de 

Waddenzee is aangewezen als Natura 2000-gebied. 

 

Verder dienen de lidstaten maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de kwalificerende 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied niet verslechteren en dat er geen storende factoren 

optreden (artikel 6 lid 2). In de praktijk betekent dit dat als het slecht gaat met de kwalificerende 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied, er door de overheid actief maatregelen moeten 

worden genomen om de situatie te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een 
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bepaalde activiteit in een gebied niet meer is toegestaan of dat het beheer in een gebied moet 

worden aangepast. 

 

Daarnaast regelt de Habitatrichtlijn wat wel en niet is toegestaan in een Natura 2000-gebied 

(artikel 6 lid 3). In de praktijk betekent dit dat een project of plan alleen toestemming krijgt van 

de overheid om te worden uitgevoerd, als de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-

gebied niet worden aangetast.  

3.2.3 Wettelijke bescherming van vogels in Europese Vogelrichtlijn 

De Habitatrichtlijn regelt de bescherming van habitattypen (vegetaties, leefgebieden van 

soorten) en afzonderlijke dier- en plantensoorten, maar niet van vogels. Hiervoor is een aparte 

wet opgesteld, namelijk de Europese Vogelrichtlijn.  De bescherming van vogels is met name 

geregeld in artikel 3 t/m 5 (zie voor volledige tekst Vogelrichtlijn https://eur-lex.europa.eu) De 

belangrijkste wetteksten zijn: 

 

 artikel 3 lid 1: Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde eisen nemen de lidstaten alle 

nodige maatregelen om voor alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten een voldoende 

gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand 

te houden of te herstellen. 

 Artikel 4 lid 1:  Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden speciale 

beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, 

kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. 

 Artikel 5: Onverminderd de artikelen 7 en 9 nemen de lidstaten de nodige maatregelen voor 

de invoering van een algemene regeling voor de bescherming van alle in artikel 1 bedoelde 

vogelsoorten; deze maatregelen omvatten met name de volgende verbodsbepalingen: 

a. een verbod om, ongeacht de gebruikte methode, opzettelijk de bedoelde vogels te 

doden of te vangen; 

b. een verbod om opzettelijk hun nesten en eieren te vernielen of te beschadigen of hun 

nesten weg te nemen; 

c. etc. 

 

Uitleg in het kort 

Hoewel de systematiek van de wet iets anders is dan die van de Habitatrichtlijn is het resultaat 

ongeveer hetzelfde. De lidstaten worden namelijk verplicht een 'gevarieerdheid van 

leefgebieden' (lees: Natura 2000-gebieden) te realiseren (artikel 3 lid 1). Ook moeten er 

maatregelen worden genomen om het leefgebied van vogels te behouden (artikel 4 lid 1). 

Verder zijn er in de Vogelrichtlijn ook verboden opgenomen, waaronder het verbod om vogels 

te doden of nesten en eieren te beschadigen (artikel 5).  

 

De vogels die binnen het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn vallen zijn opgenomen in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn. In principe gaat het hier om bijna alle wilde Europese vogels. 

Een aantal vogelsoorten is zo zeldzaam en/of bedreigd dat er speciale beschermde gebieden 

(Natura 2000-gebieden) voor moeten worden gerealiseerd. Het gaat om 193 vogelsoorten die 

vermeld staan in bijlage I van de Vogelrichtlijn. 

3.2.4 Vertaling Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn naar landelijke wetgeving 

De hierboven genoemde Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn vertaald naar de 

landelijke wetgeving en vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet is sinds 1 

januari 2017 van kracht en vervangt de oude Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 
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1998. De wet regelt zowel de Natura 2000-gebiedenbescherming (hoofdstuk 2 van de Wnb) als 

de soortenbescherming (hoofdstuk 3 Wnb). Omdat dit rapport alleen handelt over Natura 2000-

gebiedsbescherming, gaan we alleen in op de wetsteksten uit hoofdstuk 2 van de Wnb. De 

meest relevante wetsteksten zijn hieronder vermeld. Voor alle wetsteksten wordt verwezen 

naar https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01): 

 

 Artikel 2.2 lid 1: Gedeputeerde staten dragen ervoor zorg dat in hun provincie 

instandhoudingsmaatregelen als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid en tweede lid, 

onderdelen b, c en d, en 4, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van de Vogelrichtlijn en 

artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn worden getroffen die nodig zijn voor Natura 2000-

gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de onderscheiden gebieden". 

 Artikel 2.2 lid 2; Gedeputeerde staten dragen ervoor zorg dat in hun provincie passende 

maatregelen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn worden getroffen die 

nodig zijn voor Natura 2000-gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

onderscheiden gebieden. 

 Artikel 2.7 lid 2: Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te 

realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant 

verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 

 Artikel 2.8 lid 1: Voor een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, of een project als 

bedoeld in artikel 2.7, derde lid, onderdeel a, maakt het bestuursorgaan, onderscheidenlijk 

de aanvrager van de vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het 

Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 

gebied. 

 Artikel 2.8 lid 3: Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en gedeputeerde staten 

verlenen voor het project, bedoeld in het eerste lid, 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. 

 Artikel 2.8 lid 4: In afwijking van het derde lid kan, ondanks het feit dat uit de passende 

beoordeling de vereiste zekerheid niet is verkregen, het plan worden vastgesteld, 

onderscheidenlijk de vergunning worden verleend, indien is voldaan aan elk van de 

volgende voorwaarden: 

 

a. er zijn geen alternatieve oplossingen; 

b. het plan, onderscheidenlijk het project, bedoeld in het eerste lid, 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 

 algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 

 

Uitleg in het kort 

De Wet natuurbescherming is een vertaling van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn naar de 

Nederlandse wetgeving. Om deze reden is het beschermingsregime van de Wet 

natuurbescherming overeenkomstig aan die van de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 

Ook in de Wet natuurbescherming zijn overheden verplicht om maatregelen te nemen om de 

kwalificerende natuurwaarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen te 

beschermen en te waarborgen dat ze niet verslechteren en zonodig verbeteren. Hierbij legt de 

wetgever de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de provincies (artikel 2.2 lid 1 & 2). 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.7
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In artikel 2.7 en 2.8 wordt de bescherming van de Natura 2000-gebieden geregeld. In het kort 

komt het hier op neer dat van een project of een plan dat eventueel kan leiden tot een 

significant negatief effect een passende beoordeling wordt gemaakt. Indien uit de passende 

beoordeling naar voren komt dat significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten 

wordt een vergunning verleend. Mocht de activiteit leiden tot een significant negatief effect dan 

kan er alleen een vergunning wordt verleend als er aan drie criteria wordt voldaan: 

 

1. Er zijn geen (A) alternatieve oplossingen 

2. Er is een  (D) dwingende reden van groot openbaar belang 

3. De kwalificerende natuurwaarde die verloren gaat, moet worden (C) gecompenseerd. 

 

Deze drie voorwaarden worden in het kort ook wel de ADC-criteria genoemd. 

3.2.5 Procedure vergunningverlening 

Op basis van de informatie in de voorgaande paragrafen kunnen we nu beschrijven hoe een 

project of een plan door het bevoegd gezag wordt beoordeeld in het kader van 

vergunningverlening Wet natuurbescherming (Natura 2000). Hiertoe wordt een stappenplan 

doorlopen die in figuur 3.3 schematisch is weergegeven. Hieronder volgt een toelichting: 

 

1. Oriëntatie/vooroverleg: In eerste instantie wordt nagegaan of bij het uitvoeren van een 

project of plan er sprake is van een negatief effect. Deze stap heet ook wel de 'Voortoets' en 

wordt meestal uitgevoerd in een ecologische quickscan. Zeker bij omvangrijke projecten is 

het verstandig om in dit stadium alvast te overleggen met het bevoegd gezag om de 

resultaten van de ecologische quickscan te bespreken en de vervolgstappen te bepalen.   

2. Geen vergunning nodig: Indien uit de Voortoets naar voren komt dat er geen negatieve 

effecten zijn te verwachten, dan is er geen vergunning nodig op grond van de Wet 

natuurbescherming. 

3. Vergunningaanvraag via Verstorings- en verslechteringstoets: Uit de Voortoets kan naar 

voren komen dat significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten, maar dat er wel 

sprake is van een verslechtering/verstoring van een instandhoudingsdoel. In dat geval dient 

er een vergunning te worden aangevraagd. De aanvraag wordt voorzien van een 

verstorings- en verslechteringstoets, waarin de verstorende effecten nader in beeld worden 

gebracht. Op basis van deze studie beslist het bevoegd gezag of de verstoring 

aanvaardbaar is of niet en of er al of geen vergunning wordt verleend. In paragraaf 3.4 

wordt een aantal praktijkvoorbeelden genoemd die zich afspelen bij de Waddenzee.  

4. Vergunningaanvraag via Passende beoordeling: uit de Voortoets kan naar voren komen dat 

significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten. In dat geval dient er een  
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Figuur 3.3. Procedure voor de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Natura 2000). 
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vergunning te worden aangevraagd. Deze wordt voorzien van een uitgebreide 

effectenstudie ook wel genoemd 'Passende beoordeling' (zie paragraaf 3.1.1 over wat een 

Passende beoordeling inhoudt). Afhankelijk van de uitkomsten van de Passende 

beoordeling zijn er verschillende vervolgstappen:  

 

a. Uit de Passende beoordeling kan alsnog naar voren komen dat er geen negatieve 

effecten optreden. In dat geval wordt er een vergunning verleend.  

b. Ook kan het zijn dat er wel negatieve effecten optreden, maar dat deze zeker niet als 

significant negatief kunnen worden aangemerkt. In dat geval wordt de vergunning 

aangevraagd op basis van de verstorings- en verslechteringstoets. 

c. Uit de Passende beoordeling komt naar voren dat er significant negatieve effecten 

optreden of dat deze niet kunnen worden uitgesloten. In dat geval moet worden voldaan 

aan de ADC-criteria (zie paragraaf 3.2.4 'Uitleg in het kort'). Wordt hier aan voldaan, dat 

wordt de vergunning verleend. Indien niet, dan wordt deze geweigerd. In paragraaf 3.4 

wordt in een aantal voorbeelden aangegeven in welke gevallen een vergunning kan 

worden geweigerd. De ADC-toets wordt bij de vergunningaanvraag meegenomen in een 

aparte toets. 

 

3.3 Bevoegdheidsverdelingen Wet natuurbescherming (Wnb) in de Waddenzee 

De provincies zijn met de inwerkingtreding van de Wnb het bevoegd gezag geworden voor 

zowel gebieds- als soortenbescherming.  Het Rijk blijft wel het bevoegd gezag voor zover de 

doelmatigheid of nationale belangen daarmee zijn gediend. Wanneer daarvan sprake is, is 

neergelegd in de artikelen 1.3 tot en 1.9 van de Wet natuurbescherming.  

Ten aanzien van het Natura 2000-gebied Waddenzee geldt er in de praktijk de volgende 

bevoegdheidsverdelingen: 

 

 Ministerie van LNV is o.a. bevoegd gezag  bij: 

 

o Hoofdvaarwegen in beheer bij Rijkswaterstaat. 

o Hoofdwateren in beheer bij Rijkswaterstaat 

o Primaire waterkeringen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat 

o Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden. 

o Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV). 

o Gastransportnetwerk 

o Bestreden gebied Eems-Dollard verdrag 

o Visserij 

o Uitvoeren van lozingen 

 

Voor de hoofdwateren waarover Rijkswaterstaat het beheer voert kan gebruik worden 

gemaakt van het kaartenportaal op https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/. Primaire 

waterkeringen en hoofdvaarwegen zijn echter niet op deze kaarten aangegeven. 

 

 Voor overige projecten en locaties in de Waddenzee zijn de Provincies Noord Holland, 

Fryslân en Groningen bevoegd gezag. Voor de bevoegdheidsverdeling tussen provincies 

geldt als uitgangspunt dat bevoegd zijn Gedeputeerde staten van de provincie waar de 

activiteit plaatsvindt of het project wordt uitgevoerd (artikel 1.3 lid 1 Wnb). Indien het project 

of de activiteit provincieoverschrijdend is, zijn bevoegd gezag Gedeputeerde staten van de 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/
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provincie waar het project of de activiteit in hoofdzaak wordt gerealiseerd of verricht (artikel 

1.3 lid 4 Wnb).  

 

Soms is er sprake van een onduidelijke situatie ten aanzien van de bevoegdheid. Zo was bij 

het uitvoeren van het project Brede Groene Dijk in de Provincie Groningen in eerste instantie 

niet duidelijk of het Rijk of de Provincie bevoegd gezag was, o.a. vanwege het feit dat het 

project in de Eems-Dollard is gelegen. Daarom is met het Rijk afstemming gezocht en is in dit 

geval besloten om de provincie Groningen als bevoegd gezag aan te stellen voor de Wet 

natuurbescherming. 

 

 

Conclusie 

Over het algemeen is het vaak duidelijk welke overheid bevoegd gezag is bij een project of 

plan in de Waddenzee. Mochten hier twijfels over bestaan, dan kan middels een overleg tussen 

Provincie en Rijk hier duidelijkheid over worden verkregen. 

 

3.4 Vergunningverlening in de praktijk 

3.4.1 Vergunningverlening bij het uitvoeren van werkzaamheden op de dijk 

Natura 2000-habitattypen 

Indien werkzaamheden op de waterkering beperkt zijn tot het dijklichaam, dan zijn er geen 

(significant) negatieve effecten te verwachten op Natura 2000-habitattypen. Immers, de grens 

van het Natura 2000-gebied ligt vaak langs de voet van de dijk. Ook komen er geen 

aangewezen Natura 2000-habitatyttypen tot ontwikkeling op de dijk. 

 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden op de waterkering zijn er ten aanzien van Natura 2000-

habitattypen vaak geen belemmeringen voor het verkrijgen van een vergunning in het kader 

van de Wet natuurbescherming. 

 

Natura 2000-broedvogels 

 

Werken buiten het broedseizoen 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden op het dijklichaam zijn er geen negatieve effecten te 

verwachten op Natura 2000-broedvogels, mits de werkzaamheden buiten de periode van het 

broedseizoen worden uitgevoerd. Het broedseizoen loopt ongeveer van 15 maart - 15 juli.  

 

Werken binnen het broedseizoen 

Vanwege het stormseizoen (dat loopt van oktober t/m maart) is het vaak noodzakelijk om, 

vanwege de waterveiligheid, ook binnen de periode van het broedseizoen te werken. In dat 

geval zijn er in potentie mogelijk (significant) negatieve effecten te verwachten op aangewezen 

Natura 2000-broedvogels. Zo kunnen door geluid, menselijke aanwezigheid en lichtverstoring 

broedende vogels definitief het nest verlaten. Dit wordt in het licht van de Vogelrichtlijn gezien 

als een beschadiging van het nest, zodat er een overtreding is van artikel 5 van de 

Vogelrichtlijn. Met name in de omgeving van kwelders kan dit optreden. De kans op overtreden 

van artikel 5 bij werkzaamheden langs open water of een wadplaat is minder groot, omdat hier 

niet door vogels wordt gebroed. Wel moet dan rekening worden gehouden met de 

aanwezigheid van nesten op de dijk.  
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Teneinde knelpunten met de wet te voorkomen is het noodzakelijk om mitigerende 

maatregelen te nemen. Om welke maatregelen het gaat en hoe omvangrijk deze moeten zijn, 

is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Daarom is het advies om ruim vooraf aan de 

werkzaamheden in detail te onderzoeken welke vogelsoorten in de omgeving van het 

werkgebied broeden. Ook moeten de effecten op deze vogels worden bepaald. Voorbeelden 

van maatregelen zijn bijvoorbeeld het starten van de werkzaamheden buiten de periode van 

het broedseizoen, het plaatsen van vogelwerende objecten, of het aanleggen (let op: vooraf 

aan het broedseizoen!) van een tijdelijke alternatief broedgebied waar de vogels naar kunnen 

uitwijken. 

 

Bij het werken op de waterkering zijn er ten aanzien van niet-broedvogels vaak geen 

belemmeringen voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in het broedseizoen moet er 

mogelijk wel een Passende beoordeling worden opgesteld en dienen er mitigerende 

maatregelen te worden genomen. Deze maatregelen worden als voorwaarde in de vergunning 

opgenomen.   

 

Natura 2000-niet-broedvogels 

In het winterhalfjaar wordt de Waddenzee intensief gebruikt door verscheidene vogelsoorten 

die hier de winter doorbrengen. Ze foerageren en rusten dan op het open water, de kwelders 

en de wadplaten. Door de werkzaamheden op de dijk kunnen foeragerende en rustende vogels 

in het waddengebied worden verstoord. Omdat de verstoring vaak niet verder reikt dan 500 m 

van de werkplek kunnen de vogels vaak uitwijken naar een andere locatie waar ze kunnen 

rusten en foerageren. Ten aanzien van niet-broedvogelsoorten is er daarom eigenlijk nooit 

sprake van een significant negatief effect. Wel treedt er in de zin van de wet een 

verstoring/verslechtering op, zodat er vaak een verstorings- en verslechteringsonderzoek nodig 

is (zie paragraaf 3.2.5). Dit betekent dat eerst moet worden nagegaan door welke vogelsoorten 

de omgeving wordt gebruikt en om hoeveel vogels het gaat. Ook dienen de effecten in beeld 

worden gebracht. Verder is het advies om indien mogelijk mitigerende maatregelen te nemen 

om zo veel mogelijk verstoring te voorkomen. 

 

Bij het werken op de waterkering zijn er ten aanzien van niet-broedvogels vaak geen 

belemmeringen voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Wel is er wellicht een verstorings- en verslechteringstoets noodzakelijk om 

na te gaan hoe groot de verstoring is van wadvogels in de omgeving.  

3.4.2 Vergunningverlening bij het uitvoeren van werkzaamheden in de Waddenzee 

Bij het uitsluitend uitvoeren van werkzaamheden op het dijklichaam, dus buiten de grenzen van 

het Natura 2000-gebied Waddenzee, zijn er veelal geen ernstige knelpunten met de Wet 

natuurbescherming. De vergunning wordt dan ook meestal zonder grote problemen verleend.  

 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied is het 

een ander verhaal. Hier liggen namelijk Natura 2000-habitattypen en leefgebieden van 

aangewezen Natura 2000-broedvogels en niet-broedvogelsoorten. Deze kunnen door de 

werkzaamheden en de plannen worden aangetast, zodat er een ernstig knelpunt kan ontstaan 

met het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming. 

 

Om bij het uitvoeren van werkzaamheden in het Natura 2000-gebied een vergunning te krijgen 

is het daarom van belang om de effecten goed in beeld te brengen. Ook moet worden 

beoordeeld of de effecten leiden tot een significant negatief effect of niet. Immers, wanneer er 
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sprake is van een significant negatief effect dient te worden voldaan aan de in de wet 

vastgelegde ADC-criteria (zie paragraaf 3.2.4). De praktijk wijst echter uit dat de meeste 

projecten in dat geval niet zouden worden vergund, omdat het veelal onmogelijk is om te 

voldoen aan de ADC-criteria. Hierbij is het grootste struikelblok het gegeven dat Natura 2000-

waarden die verloren gaan in de praktijk bijna nooit kunnen worden gecompenseerd. Ook is 

vaak wel een alternatief te vinden voor het plan of project. 

 

Om te voorkomen dat voldaan moet worden aan de ADC-criteria is het daarom van belang om 

het project zodanig te dimensioneren dat er geen significant negatief effecten ontstaan.  

 

Uit hoofdstuk 4 komt naar voren (evaluatie van projecten in de Waddenzee in het licht van de 

Wet natuurbescherming) dat in de praktijk de bevoegd gezagen verschillende toetsingskaders 

hanteren om na te gaan of een effect significant is of niet. Zo maakt het Ministerie van LNV 

veel gebruik van de 'Leidraad Bepaling Significantie' en hanteert ze strikt de doelensystematiek 

(toetsen aan de instandhoudingsdoelen). De Provincies gaan zeker ook uit van de 

doelensystematiek, maar beoordelen daarnaast de effecten ook vanuit het hele ecosysteem 

(ecosysteembenadering). Hieronder wordt daar iets dieper op ingegaan.  

3.4.3 Toetsingskader zoals gehanteerd bij Ministerie LNV 

Effectbepaling op basis van de instandhoudingsdoelen 

Uit de interview met het Ministerie van LNV komt naar voren dat bij de significantiebepaling de 

doelensystematiek wordt gehanteerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de 'Leidraad 

Bepaling Significantie' (zie paragraaf 3.2.1 onder kopje 'Significante effecten'). 

 

Bij het hanteren van de doelensystematiek komt het in de praktijk erop neer dat indien er als 

gevolg van een ingreep er een oppervlakte van meer dan 1 are van een bepaald Natura 2000-

habitattype verdwijnt er in principe sprake is van een significant negatief effect. Dit gaat dan 

met name op als er bij het betreffende Natura 2000-habitattype er sprake is van een 

behoudsdoelstelling of een uitbreidingsdoelstelling  

 

Praktijkvoorbeeld Kwelderherstel Terschelling 

Een praktijkvoorbeeld is het project 'Kwelderherstel Terschelling' (zie ook paragraaf 4.2). Hier is 

door het bevoegd gezag op basis van de Passende beoordeling vastgesteld dat er als gevolg 

van het realiseren van kwelderwerken er een afname is te verwachten van 20 ha van het 

Natura 2000-habitattype H1140A (Slik- en wadplaten) ten gunste van het habitattype H1310 

(Zilte pionierbegroeiingen) en H1330 (Schorren en zilte graslanden). Omdat voor de 

betreffende Natura 2000-habitattypen een behoudsdoelstelling geldt is elke afname of toename 

van het oppervlak door het bevoegd gezag beoordeeld als significant negatief. 

 

Praktijkvoorbeeld 'Pilot buitendijkse slibsedimentatie in de Dollard' 

Een ander voorbeeld is de 'Pilot buitendijkse slibsedimentatie in de Dollard'. Doel van het 

project is om de vertroebeling in het Dollard-Estuarium te reduceren. Hiervoor is een pakket 

van maatregelen nodig. Een van de mogelijke maatregelen is het realiseren van buitendijkse 

slibsedimentatie, waarbij  het slib wordt vastgelegd in bestaande platen of kwelders waardoor 

de troebelheid afneemt.  

 

De juridische en ecologische haalbaarheid van de pilot is recentelijk onderzocht door Latour & 

Wymenga (in prep.). Uit de studie komt naar voren dat er tijdens het uitvoeren van de pilot er 

mogelijk een substantieel oppervlak van het aangewezen Habitattype H1130 (Estuaria) 

verloren gaat. Tegelijkertijd zal door aanslibbing het areaal H1310 (Kwelders) toenemen. 
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Omdat voor beide habitattypen een behoudsdoelstelling geldt is er mogelijk sprake van een 

significant negatief effect en dus een juridisch knelpunt met de Wet natuurbescherming, 

ondanks het gegeven dat door de maatregel de kwaliteit van het habitattype H1130 zal 

verbeteren. Er is dus een gerede kans dat het project niet wordt vergund. 

 

In de genoemde  studie worden ook mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen om juridische 

knelpunten te voorkomen. Eén van de oplossingsrichtingen is om de pilot zo te dimensioneren 

dat de veranderingen die door de pilot verwacht worden vallen binnen de natuurlijke dynamiek 

die in zowel ruimte als tijd tussen H1130 (Estuaria) en H1330 (Kwelders) aanwezig is. In dat 

geval is er geen sprake van een significant negatief effect. Een dergelijke benadering wordt 

ook geadviseerd in de reeds genoemde 'Leidraad Bepaling Significantie' zoals die door het 

Ministerie van LNV bij de beoordeling van projecten wordt gehanteerd. Deze bandbreedte dient 

eerst wel te worden bepaald met aanvullend onderzoek. 

 

Deze afweging zal echter niet gebruikt kunnen worden om in een later stadium de pilot op te 

schalen naar een systeemniveau, omdat de veranderingen dan waarschijnlijk niet meer vallen 

binnen de bandbreedte van de natuurlijke fluctuaties.  Dit betekent dus in de praktijk dat het 

uitvoeren van grootschalige projecten op systeemniveau uiteindelijk nooit vergund worden en 

dus niet realiseerbaar zijn. Dit geeft eens te meer de noodzaak aan om de toetsing aan de Wet 

natuurbescherming vanuit de Ecosysteembenadering toe te passen. 

 

Conclusie 

 Het Ministerie van LNV hanteert bij de significantiebepaling de doelensystematiek en maakt 

gebruik van de 'Leidraad Bepaling Significantie'.  

 Indien er bij het uitvoeren van een ingreep sprake is van een verkleining van het areaal van 

een aangewezen Natura 2000-habitattype van meer dan 1 are, of een verschuiving van het 

oppervlak naar een ander habitattype, dan wordt dit als significant negatief beoordeeld, 

aangezien voor alle habitattypen een behoudsdoelstelling (oppervlakte) geldt. De kans is 

dan groot dat er geen vergunning wordt verleend. 

 Indien de veranderingen van het areaal valt binnen de bandbreedte van de natuurlijke 

fluctuaties van het habitattype, dan is er geen significant negatief effect en wordt de activiteit 

vergund. Dit gaat overigens alleen op voor (pilot) projecten die op kleine schaal worden 

toegepast.  

 De voorgaande afweging kan echter niet gebruikt worden om in een later stadium de pilot 

op te schalen naar een systeemniveau, omdat de veranderingen dan waarschijnlijk niet 

meer vallen binnen de bandbreedte van de natuurlijke fluctuaties. Dit betekent dus in de 

praktijk dat het uitvoeren van grootschalige projecten op systeemniveau uiteindelijk nooit 

vergund worden en dus niet realiseerbaar zijn. Dit geeft eens te meer de noodzaak aan om 

de toetsing aan de Wet natuurbescherming vanuit de Ecosysteembenadering toe te passen. 

 

3.4.4 Toetsingskader zoals gehanteerd door Provincie (Ecosysteembenadering) 

Voor veel projecten in de Waddenzee zijn de Provincies bevoegd gezag voor de 

vergunningverlening. Uit de evaluatie van de projecten in hoofdstuk 4 en de interviews blijkt dat 

de Provincies de vergunningverlening baseren op de volgende afwegingskaders: 

 

De doelensystematiek 

Bij de significantiebepaling wordt de door de Provincies ook doelensystematiek gebruikt. Dit 

blijkt met name uit het voorbeeld van het project 'Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl' (zie 

paragraaf 4.4). Bij een van de deelprojecten was hier sprake van verlies van een kwalitatief 
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goed ontwikkeld Natura 2000-habitattype H1130 (Estuaria). Dergelijke habitattypen zijn in de 

Dollard zeldzaam. Bovendien geldt voor de kwaliteit van het habitattype H1130 een 

verbeterdoel. Om deze reden werd het verlies van kwaliteit als significant negatief aangemerkt 

en daarmee was het deelproject niet vergunbaar. Hier heeft het bevoegd gezag bij de 

significantiebepaling dus sterk rekening gehouden met de kwaliteit van het betreffende Natura 

2000-habiattype. 

 

Ook bij het project Brede Groene Dijk is gebruik gemaakt van de doelensystematiek. Hier is 

vastgesteld dat het verlies van een beperkt areaal H1330 (Schorren en zilte graslanden) valt 

binnen de natuurlijke dynamiek van de kwelders in de Waddenzee (conform de 'Leidraad 

Bepaling Significantie'). Ook het gegeven dat het habitattype na 10-15 jaar zich weer zou 

herstellen heeft het bevoegd gezag doen besluiten om het verlies van habitattype als niet 

significant te beschouwen. 

 

Ecosysteembenadering (Creëren 'Natuurplus') 

 

Praktijkvoorbeelden Ecosysteembenadering 

Uit de interviews en de praktijkvoorbeelden komt naar voren dat bij een aantal projecten de 

effectbepaling is uitgevoerd op basis van een Ecosysteembenadering. Een goed voorbeeld 

hiervan is het project 'Prins Hendrik Zanddijk' (zie paragraaf 4.1). Bij dit project is 120 ha matig 

ontwikkeld H1110 (Permanent overstroomde zandbanken) verloren gegaan. Dit verlies komt 

ten goede aan het habitattype H2120 (Witte duinen) en broedgebied voor aangewezen 

grondbroeders die in de huidige situatie merendeels in een slechte staat van instandhouding 

verkeren. Het bevoegd gezag heeft er expliciet voor gekozen om de positieve effecten 

(verbetering broedgebied grondbroeders) af te wegen tegen de negatieve effecten (zeer 

beperkt verlies Natura 2000-habitattype) en is tot de conclusie gekomen dat de positieve 

effecten zwaarder wegen dan de negatieve, zodat het project uiteindelijk is vergund.  

 

Ook bij de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is gebruik gemaakt van de 

Ecosysteembenadering. Hier was sprake van een beperkt verlies van een Natura 2000-

habitattype ten gunste van grondbroeders en foerageergebied voor wadvogels (zie paragraaf 

4.4). Ook voor dit project is door het bevoegd gezag (Provincie Groningen) een vergunning 

verleend.   

 

Juridische overwegingen Ecosysteembenadering 

Men kan zich afvragen of de hierboven genoemde voorbeelden van de Ecosysteembenadering 

juridisch houdbaar zijn. Immers, met name de aanleg van de Prins Hendrik Zanddijk heeft 

geleid tot een permanent verlies van een areaal Natura 2000-habitattype waarvoor een 

behoudsdoelstelling geldt. Volgens de starre doelensystematiek en zonder dat aangetoond is 

dat het verlies past binnen de natuurlijke dynamiek zou deze afname als significant negatief 

kunnen worden beoordeeld en dus niet vergunbaar. 

 

Toch blijken er mogelijkheden te zijn om de vergunningverlening meer vanuit het ecosysteem 

te benaderen (zie ook POV-W verslag 'Juridische Workshop werken in N2000-gebied bij 

dijkversterking; case Brede Groene Dijk', 13 maart 2019). Een juridisch verkenning hiertoe is 

uitgevoerd door Mendelts & Boerma (2011). Deze stellen dat met name artikel 6 lid 3 van de 

Habitatrichtlijn hiervoor mogelijkheden biedt. Hierover schrijven ze het volgende: 

 

'Volgens ons lijkt art. 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn het mogelijk te maken dat een passende 

beoordeling een positieve uitkomst heeft ondanks dat er nog significant negatieve effecten over 

blijven. Dit op basis van de tekst van deze bepaling, die een passende beoordeling voorschrijft 
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rekening houdend met de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Ook het doel van 

deze bepaling, het beschermen van habitattypen en soorten met het oog op de bescherming 

van het Natura 2000-netwerk en van de biodiversiteit in Europa, pleiten ervoor dat een meer 

ecosysteemgerichte benadering mogelijk is. Dit betekent dat niet alle instandhoudings-

doelstellingen zonder meer in acht moeten worden genomen, maar dat een zekere uitwisseling 

tussen de instandhoudingsdoelstellingen mogelijk is. Het vereiste om een passende 

beoordeling uit te voeren rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen laat qua 

formulering immers ruimte voor beleidsvrijheid.' 

 

Ecologische overwegingen Ecosysteembenadering 

Het toepassen van een Ecosysteembenadering bij de vergunningverlening van projecten heeft 

alleen kans van slagen als de initiatiefnemers en stakeholders inzicht hebben in de ecologische 

knelpunten die in de Waddenzee spelen. Ook moet het duidelijk zijn hoe en met welke type 

maatregelen deze problemen kunnen worden aangepakt. Immers, zonder een dergelijk inzicht 

is het niet mogelijk om bij dijkverbeteringen kansrijke koppelkansen te realiseren waarmee de 

kwaliteit van  het ecosysteem van de Waddenzee worden verbeterd.  

 

Om deze reden wordt in hoofdstuk 5 informatie gepresenteerd over het functioneren van de 

Waddenzee. Ook is er aandacht voor de ecologische knelpunten. Verder worden er ideeën en 

adviezen gegeven met welke type koppelkansen ecologische knelpunten in de Waddenzee 

kunnen worden aangepakt, zodat er een duidelijke 'Natuurplus' kan worden gegenereerd. 

 

Draagvlak stakeholders 

Uit de interviews met de Provincies (als bevoegd gezag Wet natuurbescherming) komt naar 

voren dat een vergunningaanvraag alleen met succes kan worden afgerond indien het project 

door een brede groep stakeholders wordt gedragen. Het gaat hier om gemeenten, provincies 

het Rijk (Rijkswaterstaat), natuurorganisaties en zonodig ook belangengroepen en bewoners. 

 

Adaptiestrategie 

Uit de evaluatie van diverse projecten komt naar voren dat de kans  op een vergunning sterk 

wordt vergroot als de vergunningaanvraag wordt voorzien van een degelijk ecologisch rapport, 

waarin de ecologische plussen en minnen goed met elkaar worden afgewogen. Deze afweging 

vindt overigens gedurende de hele ontwikkeling van het project plaats door ter zake kundige 

ecologen in samenwerking met andere experts op het gebied van waterkeringen. Het is 

daarom van groot belang om in een vroeg stadium ecologen bij het project te betrekken. 

Verder is het noodzakelijk dat de initiatiefnemer ook garandeert dat de 'Ecologische plus' ook 

daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er een degelijk beheerplan, monitoringsplan 

en financieringsplan moet worden opgesteld. Verder kan ook worden overwogen om de 

Landsadvocaat bij de realisatie van de 'Ecologische plus' te betrekken om het risico op 

juridische knelpunten zo veel mogelijk beperken. 
  



 

 

28 A&W-rapport 2548  Werken in het Natura 2000-gebied Waddenzee 

Conclusies  

 De praktijkvoorbeelden laten zien dat bij de vergunningverlening door de Provincie zowel de 

doelensystematiek als de ecosysteembenadering wordt  gehanteerd.  

 Voor een succesvolle vergunningverlening spelen ook andere factoren een rol, waaronder 

het creëren van draagvlak van de belangrijkste stakeholders in het gebied, een goede 

ecologische onderbouwing van het project en een garantie dat de 'natuurplussen' ook 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

 Voor initiatiefnemers die zich bezig houden met dijkverbeteringen en ook de ambitie hebben 

om koppelkansen buiten de waterkering te realiseren, is het van belang om inzicht te 

hebben in het functioneren van de Waddenzee en de knelpunten die hier spelen. Ook 

inzicht in hoe dijkverbeteringen en hun koppelkansen hierin een rol kunnen spelen is van 

belang. Vandaar dat in hoofdstuk 5 een aanzet is gegeven hoe het 'Werken in de 

Waddenzee' meer vanuit het ecosysteem kan worden benaderd.  
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4 Evaluatie projecten in de Waddenzee in het licht van 
 de Wet natuurbescherming 

In hoofdstuk 3 is uitgebreid ingegaan op de Wet natuurbescherming. Hierbij is nagegaan hoe 

de verschillende bevoegd gezagen (Ministerie van LNV en Provincies) projecten en plannen 

toetsen aan de wetgeving om te bepalen of er een vergunning Wet natuurbescherming wordt 

verleend of niet. Uit deze analyse komt naar voren dat verschillende bevoegde gezagen bij de 

vergunningverlening verschillende toetsingskaders hanteren, waardoor bij min of meer 

gelijkwaardige effecten soms een andere conclusie over vergunningverlening wordt getrokken.  

Hieronder wordt iets meer specifiek op de materie ingegaan in de vorm van een evaluatie van 

vier grote projecten in de Waddenzee. Hierbij gaan we met name na hoe de 

vergunningverlening Wet natuurbescherming heeft plaatsgevonden en welke lessen voor de 

toekomst hieruit kunnen worden getrokken. Ook andere vergunningen komen aan bod. De 

evaluaties zijn met name van belang ter illustratie voor projectmanagers die in de nabije 

toekomst met projecten en plannen in en rond de Waddenzee aan het werk gaan. 

De volgende projecten zijn geëvalueerd: 

 Ontwerp en uitvoering Prins Hendrik Zanddijk 

 Kwelderherstelplan Terschelling 

 Gebiedsproces Brede Groene Dijk 

 Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl 

 

4.1 Ontwerp en uitvoering Prins Hendrik Zanddijk 

4.1.1 Doelstelling van het project 

De Prins Hendrik Zanddijk op Texel voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. 

Daarom is aannemer Jan De Nul in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier in juli 2018 gestart met werkzaamheden en zandwinning voor het versterken 

van de 3 km lange dijk. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Texel, Rijkswaterstaat, 

de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat.  

 

Met de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk ontstaat 200 hectare nieuwe natuur op een 

dynamische plek in het Waddengebied. Op de zuidpunt van Texel komen duinen, schorren, 

slikken en zandplaten nu bij elkaar. De harde grens van de Prins Hendrikpolder is veranderd in 

een natuurlijke gradiënt naar de Waddenzee. Het nieuwe duin ligt aan de zeezijde van de 

bestaande dijk en zorgt ervoor dat de Prins Hendrikpolder ook in de toekomst een veilige 

waterkering heeft. De top van de duinenrij varieert in hoogte van 8–9.50  meter boven NAP. 

Het duin is direct na aanleg met helm beplant en zolang als dat nodig staan er stuifschermen 

op de dijk en op het duin [https://www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk]. 

 

Eind 2018 is al het zand (5 miljoen kubieke meter) gewonnen en op de juiste locatie gelegd. 

Direct daarna is gestart met de aanplant van helm en momenteel (mei / juni 2019) worden de 

inpassingselementen aangelegd: de uitstroomconstructies van de gemalen, het fietspad, 

wandelpad en uitkijkpunt. De werkzaamheden worden in het 3e kwartaal 2019 afgerond.  
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4.1.2 Effecten en beoordeling Wet natuurbescherming 

Effecten en beoordeling in de Passende beoordeling 

Door de aanleg van de Prins Hendrik Zanddijk, waarbij 200 ha zandig gebied is ontstaan, is 

een deel van het oorspronkelijk aanwezige H1110A Permanent overstroomde zandbanken 

verdwenen. Er zijn door de aanleg van de zanddijk ook natuurwaarden 

bijgekomen/toegenomen zoals H1140A Slik- en zandplaten, H1330A Schorren en zilte 

graslanden en Schelpenrijk zand/strand (zie ook tabel 4-1 uit de Passende Beoordeling, 

Witteveen & Bos 2016). De kwaliteitsimpuls van leefgebied is vooral positief voor een groot 

aantal aangewezen vogelsoorten, zoals Dwergstern, Strandplevier, Eider, Kluut, Scholekster, 

Kanoet, alsook voor de Grijze- en Gewone zeehond. 

Tabel 4-1 Overzicht van kwantitatieve effecten op habitattypen met een instandhoudingsdoel (uit: Witteveen & Bos 

2016). 

 
 

Op basis van feiten en instandhoudingsdoelstelling voor H1110A (oppervlak heeft een 

behoudsdoelstelling, kwaliteit heeft een verbeterdoelstelling), wordt op basis van de Leidraad 

Significantie verwacht dat er een significant negatieve verandering optreedt bij dit habitat, 

omdat er 82 ha tot 122 ha verdwijnt (i.e. >1 are in afname). Echter in de Passende beoordeling 

is omschreven  dat gezien ecologische overwegingen een significant effect op H1110A is uit te 

sluiten. Deze ecologische overwegingen zijn o.a. dat: 

 

 H1110A neemt af ten gunste van andere habitattypen en soorten; 

 het totale oppervlak van H1110A in Natura 2000-gebied Waddenzee is meer dan 100.000 

ha, de voorspelde afname van het oppervlak is slechts circa 0,1 % van dit totaal;  

 de kwaliteit van het habitattype in het plangebied is in de huidige situatie matig;  

 

Beoordeling door bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag heeft getoetst aan de Wet natuurbescherming door de Passende 

Beoordeling (PB) als uitgangspunt te nemen (met ook de 'Natura 2000-boekhouding').  

 

Er is gekozen voor een ecosysteembenadering, die was juridisch gezien zo houdbaar mogelijk. 

Bij de ecosysteembenadering zijn alle positieve effecten van het project samen bekeken en 

veel zwaarder gewogen dan verlies aan habitat. De 'Ecologische plus' moest zo groot mogelijk 

zijn. De benadering volgens de doelensystematiek zou het huidige plan mogelijk niet hebben 

toegestaan, omdat compenseren van verlies van bestaande Natura 2000-habitats (H1110A) 

niet mogelijk werd geacht en er een binnendijks alternatief zou zijn.  
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De gronden om een vergunning te verlenen bestaan met name uit de ecosysteembenadering, 

met een zo groot mogelijke ecologische plus, met een 'Adaptatiestrategie': de zekerheid 

gegeven door HHNK dat wat er in de ecologische plus wordt beloofd er ook daadwerkelijk 

komt. Hetgeen zich vertaalde in een beheerplan + monitoringsplan + financiering. Er is 

bovendien met een groot team van experts jarenlang gewerkt aan een goed plan, dat heeft 

voldoende onderbouwing gegeven en de meeste mensen meegekregen. O.a. ecologische 

experts hebben allerlei zaken goed tegen elkaar afgewogen en zijn al aan de voorkant van het 

project goed voorbereid betrokken bij het project. Er is draagvlak gecreëerd, hetgeen heel 

belangrijk is bij zo'n groot project. Het begint en eindigt met de omgeving. De Landsadvocaat 

heeft ook een belangrijke rol gespeeld. 

 

Er zijn nauwelijks juridische knelpunten ervaren. Vanaf het begin was al duidelijk dat de 

benadering volgens de doelensystematiek niet ver zou komen, waardoor er voor de 

ecosysteembenadering werd gekozen. Er is bij dit project heel gedegen gewerkt, met goede 

voorbereiding, een goed team van experts dat een onderbouwd plan heeft geschreven, en er is 

voldoende draagvlak gecreëerd. De inbreng van de landsadvocaat was ook heel belangrijk. Er 

blijven altijd mensen met andere opvattingen, ook binnen natuurorganisaties en ecologen, 

maar dat heeft niet geleid tot bezwaren.  

4.1.3 Overige vergunningen 

De vergunningen die zijn verkregen (Projectplan Waterwet vergunning, Wnb vergunning 

suppletie & aanleg, Ontgrondingsvergunning, MER en Omgevingsvergunning) zijn 

gecoördineerd in procedure gegaan, en dus allemaal tegelijkertijd gelezen en beoordeeld. Hier 

zijn geen knelpunten geweest.  

 

Conclusies 

Uit de beoordeling blijkt dat het bevoegd gezag sterk is overtuigd van de 'grote groene plus' 

van de nieuwe zanddijk, waarbij het bestaande (in matige kwaliteit verkerende) H1110A 

afneemt door de zandsuppletie, ten gunste van andere habitattypen en soorten. De Prins 

Hendrik Zanddijk is dus een voorbeeldproject hoe de ecosysteembenadering kan worden 

toegepast. 

 

4.2 Kwelderherstel Terschelling 

4.2.1 Doelstelling van het project 

De afgelopen decennia is het areaal aan kwelders aan de zuidzijde van Terschelling sterk in 

omvang afgenomen als gevolg van erosie. Hierdoor is de ecologische kwaliteit en 

maatschappelijke beleving van het kwelderlandschap alhier sterk achteruit gegaan. Om deze 

reden heeft de gemeente Terschelling en de provincie Fryslân een aantal jaren geleden, in 

samenwerking met Rijkswaterstaat, een project opgezet om het kwelderlandschap te 

herstellen. Het project richt zich op de kwelderrestanten van de Strieperkwelder en de Keag ten 

oosten van de Keagdam. Door aanleg van kwelderwerken worden hier voorwaarden gecreëerd 

om natuurlijke processen gefaseerd in gang te zetten. Uiteindelijk moet dit leiden tot behoud 

van de bestaande kwelderrestanten en ontwikkeling van nieuwe kwelders. De ecologische 

waarden van de kwelders worden hierdoor versterkt. 
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De maatregelen sluiten aan bij de Natura 2000-kernopgave '1.16 Diversiteit Schorren en 

kwelders' (zie tabel 5.1) voor behoud van de diversiteit van schorren en kwelders en het 

streven om de veroudering van verruiging van kweldervegetaties tegen te gaan.  

 

Daarnaast sluit het plan aan op het KRW-maatregelenpakket 2015-2021 (Kaderrichtlijn Water) 

voor de Waddenzee dat mede gericht is op het herstellen van 88 ha eilandkwelder. 

4.2.2 Effecten en beoordeling Wet natuurbescherming 

Effecten en beoordeling in de Passende beoordeling 

Uit de Passende beoordeling (Koolstra 2017) komt naar voren dat het herstel van het 

kwelderlandschap bij Terschelling uiteindelijk zal leiden tot een verlies van 20,4 ha van het 

habitattype H1140A Slik- en zandplaten. Deze oppervlakte blijft een kwalificerend habitat want 

op de plaats waar het habitattype H1140 verloren gaat, ontwikkelen zich als gevolg van 

successie de kwelderhabitattypen H1310A (Zilte pionierbegroeiingen), H1320 (Slijkgrasvelden) 

en H1330 (Schorren en zilte graslanden). Het habitattype H1140A (Slik- en zandplaten) wordt 

dus door het aanbrengen van kwelderwerken omgezet in de kwelderhabitattypen H1310, 

H1320 en H1330.  

 

In de Passende beoordeling wordt gesteld dat het oppervlakteverlies van 20,4 hectare groter is 

dan 1 are, wat conform de toetsingssystematiek van het Ministerie van LNV (zie paragraaf 

3.4.3) betekent dat er mogelijk sprake kan zijn van een significant negatief effect. Toch sluit de 

Passende beoordeling significant negatieve effecten uit. Hiervoor wordt de argumentatie 

gebruikt dat het totale areaal H1140A (Slik- en wadplaten) in de Waddenzee jaarlijks toeneemt 

met ruim 200 ha en dat als gevolg van de dynamiek in de Waddenzee dit oppervlak jaarlijks 

sterk kan variëren. Tegen deze achtergrond kan een beperkte oppervlakteverandering van 

20,4 ha niet gezien worden als een significant negatief effect; er blijft immers nog steeds 

sprake van een toename van het areaal H1140 als gevolg van natuurlijke processen.  

 

Uit de Passende beoordeling blijkt verder dat de ontwikkeling van de kwelders en de aanleg 

van de kwelderwerken zorgt voor een verlies van ongeveer 34 hectare foerageergebied van 

wadvogels. Het gaat om een wadplaat die gezien de relatief hoge ligging, lange droogvalduur 

en daarmee samenhangende lage dichtheid aan bodemleven, een weinig profijtelijk 

foerageergebied voor wadvogels vormt. Verlies van een dergelijke oppervlakte (0,025% van 

het totaal van 135.000 ha droogvallende platen) weinig profijtelijk foerageergebied kan niet 

worden gezien als een significant negatief effect op de draagkracht van het gebied voor vogels. 

 

Beoordeling door bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag voor dit project is het Ministerie van LNV. Deze heeft vastgesteld (brief 

Ministerie van LNV 6 november 2017 (DGAN-NB/1716919)) dat de vergunningaanvraag vrijwel 

zeker zal worden afgewezen. Hiervoor hanteert ze de volgende argumenten: 

 

 er is sprake van een project (fysieke ingreep in het natuurlijk milieu) dat kan leiden tot 

significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van 

leefgebied van vogelsoorten en dat niet nodig is voor het beheer van het Natura 2000-

gebied Waddenzee. 

 

 Het areaal kwelders in het gebied Waddenzee is voldoende en de kwaliteit van de 

aanwezige habitattypen op de betrokken locatie voldoet reeds aan de 

instandhoudingsdoelen. Er geldt een behoudsdoelstelling en geen uitbreidingsdoelstelling. 
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Omdat het bevoegd gezag voornemens was om geen vergunning te verlenen is het project 

stop gezet. 

 

Overige vergunningen 

Omdat het project verder geen doorgang vindt zijn er geen overige vergunningprocedures 

opgestart. 

 

Conclusies en overwegingen 

Uit de beoordeling van deze case blijkt het volgende: 

 

 Het bevoegd gezag maakt bij dit project toetst hier uitsluitend aan de 

instandhoudingsdoelen (doelensystematiek). Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden 

vanuit het ecosysteem. In de praktijk heeft dit de volgende gevolgen: 

 Bij de beoordeling van het project is het bevoegd gezag blijkbaar uitgegaan van de situatie 

dat het Natura 2000-habitattype H1140 zich permanent zal ontwikkelen tot de habitattypen 

H1310, H1320 en H1330. Uitgaande van een dergelijk situatie en de 'Leidraad Bepaling 

Significantie' toepassende (zie paragraaf 3.2.1), is de beoordeling significant negatief dus 

terecht.  

 In de 'Leidraad Bepaling Significantie' wordt echter ook vastgesteld dat een afname van een 

habitattype als niet significant kan worden beoordeeld als deze afname valt binnen de 

bandbreedte van de natuurlijke dynamiek van het betreffende habitattype. In onderhavig 

geval zou hier sprake van kunnen zijn (zie Passende beoordeling). De beoordeling van het 

bevoegd gezag dat er sprake is van een permanente toename, en dus een knelpunt met de 

behoudsdoelstelling van het habitattype, lijkt daarmee in tegenspraak.  

 Het Natura 2000-habitattype H1140A functioneert ook als foerageergebied van aangewezen 

niet-broedvogelsoorten. Een significant verlies van het betreffende Natura 2000- habitattype 

H1140A is door het bevoegd gezag ook geïnterpreteerd als zijnde een significant gevolg 

voor de instandhoudingsdoelen ten aanzien van leefgebied van vogelsoorten. Dit is onzes 

inziens een niet juiste constatering, aangezien hier getoetst had moeten worden of de 

afname van een leefgebied leidt tot verlies van draagkracht voor een bepaald aantal vogels 

in het gebied. In de Passende beoordeling is beargumenteerd dat dit niet het geval is. 

 

4.3 Project Brede Groene Dijk 

4.3.1 Doelstelling van het project 

Het Waterschap Hunze en Aa's heeft het voornemen om in het kader van de dijkverbetering als 

pilotproject een kilometer 'Brede Groene Dijk' aan te leggen. De Brede Groene Dijk zal uit 

gebiedseigen klei worden opgebouwd. De klei is afkomstig uit een drietal bronnen: een te 

graven Klutenplas op de kwelder, slib uit het havenkanaal van Delfzijl en slib uit Polder 

Breebaart. Deze polder is een binnendijks getijdengebied, dat onderdeel uitmaakt van het 

Natura 2000-gebied Waddenzee. De polder is deels dichtgeslibd. Om de natuurwaarden te 

behouden én te verhogen is Polder Breebaart toe aan een opknapbeurt. Hierbij komen grote 

hoeveelheden (Dollard)slib vrij, die na rijping toegepast kunnen worden in de dijkversterking 

langs de Dollard. Zoals gesteld is het project een pilot waarin wordt nagegaan of het concept 

van de dijk met gebruik van lokaal materiaal toepasbaar is op de Groene Dollarddijk, die het 

gehele dijktraject Kerkhovenpolder – Duitsland beslaat met een lengte van 12,4 kilometer. 
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Zoals hierboven al aangegeven bestaat het project uit verschillende deelprojecten (zie 

Brenninkmeijer et al. 2017): 

 

Aanleg van een Klutenplas: dit betreft een plas van ca. 4,5 ha op de Dollardkwelder. In de 

Klutenplas zal een eiland van ca. 1 ha voor broedvogels worden aangelegd. De vrijgekomen 

klei wordt gebruikt bij de dijkverbetering. Het deelproject leidt tot een duidelijke natuurwinst. Zo 

zal het realiseren van de realiseren van de plas leiden tot extra slibinvang, zodat slib aan het 

Eems-Dollard systeem wordt onttrokken en dit systeem minder troebel wordt. Daarnaast zal 

door de aanleg en optimale inrichting van Klutenplas en broedeiland het gebied beter geschikt 

worden voor broedende en overtijende vogels. De inrichting is erop gericht om de 

pionierbroedvogels veilig op het eiland te laten broeden. De realisatie van Klutenplas en 

broedeiland is in principe tijdelijk. De verwachting is dat na 5-8 jaar de Klutenplas is opgevuld 

met slib en is verkwelderd. 

 

Aanleg van een Kleirijperij: dit betreft de aanleg en opbouw van een tijdelijk buitendijks gelegen 

depot waarin slib kan indrogen en 'rijpen' tot klei. De Kleirijperij is ca.10 ha groot. Na afloop van 

het project wordt de Kleirijperij ontmanteld, waarna het gebied zich weer kan herstellen tot 

kwelder. 

 

Natuurverbetering polder Breebaart: dit betreft de natuurverbetering van Polder Breebaart. 

Polder Breebaart is een binnendijks gelegen natuurgebied dat een verbinding heeft met de 

Dollard en derhalve onder invloed staat van gedempt getij. Mede door het troebeler worden 

van de Dollard is Polder Breebaart dichtgeslibd en verruigd. Hierdoor gaat de kwaliteit van het 

natuurgebied achteruit. Tot de maatregelen behoren het baggeren van het overtollig slib, 

afplaggen van het broedeiland, het verbinden van de bestaande zoetwaterplas met het 

getijdengebied en het optimaliseren van de recreatieve voorzieningen. Het gebaggerde slib 

wordt eerst gerijpt in de Kleirijperij en vervolgens verwerkt in de Brede Groene Dijk. 

 

Pilot Brede Groene Dijk: De Pilot Brede Groene Dijk (BGD) betreft het versterken van de 

huidige zeedijk over een lengte van 1 km en ter hoogte van de Kleirijperij. De huidige dijk wordt 

niet versterkt met steenbekleding, maar verbreed met klei met daarop een grasbekleding. Dit 

leidt tot een landschappelijk aantrekkelijker beeld en een vloeiender overgang tussen kwelder 

en dijk. Dit onderdeel van het project is echter nog niet vergund in het kader van de Wet 

natuurbescherming, zodat hier niet in detail op wordt ingegaan. 

 

Opschaling naar Groene Dollarddijk: De aanleg van de Groene Dollarddijk betreft het 

opschalen van het concept Pilot Brede Groene Dijk naar het hele traject Kerkhovenpolder-

Duitsland van 12,4 km. Of dit opschalen gaat plaatsvinden, en zo ja hoe, is op dit moment niet 

bekend en hangt mede af van de uitkomsten van de pilot. De opschaling is wel beoordeeld in 

de Passende beoordeling van Brenninkmeijer et al. (2017), maar is vooralsnog nog niet 

vergund in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarom wordt op dit onderdeel verder 

niet ingegaan. 

 

Onttrekken van 1 miljoen tot slib/jaar: de bedoeling is om de vertroebeling in de Eems Dollard 

te verlagen. Verwacht wordt dat de hele voedselpiramide hiervan zal profiteren. Een effectieve 

maatregel is om het slib, dat sedimenteert in de havens en de vaargeulen, uit het systeem te 

halen. Dit zal resulteren in zowel een verlaging van de slibconcentraties als een verlaging van 

de baggervolumina. Om het baggerslib uit het systeem te halen, zijn betaalbare nuttige 

toepassingen van zout baggerslib nodig.  
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In de Passende beoordeling van Brenninkmeijer et al. (2017) is ingegaan op de te verwachten 

effecten op de kwalificerende waarden van de Eems Dollard ten gevolge van de jaarlijkse 

onttrekking van 1 miljoen m
3
 slib aan het systeem. De activiteiten die tot de slibreductie moeten 

leiden zijn echter nog niet vergund in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarom wordt 

op dit onderdeel verder niet ingegaan. 

4.3.2 Effecten en beoordeling Wet natuurbescherming 

Effecten en beoordeling in de Passende beoordeling (Brenninkmeijer et al. 2017) 

 

Habitattypen 

De aanleg van de Klutenplas zal leiden tot het (tijdelijk) verdwijnen van beschermd habitattype: 

ca. 5,7 ha goed ontwikkeld H1330A (Schorren en zilte graslanden – buitendijks) en van ca. 0,1 

ha goed ontwikkeld H1310A (Zilte pioniervegetaties – Zeekraal). Dit wordt vervangen door 4,9 

ha plas en 0,9 ha kaal broedeiland (geen habitattype). Vanaf het circa zevende jaar herstelt  de 

Klutenplas weer. Eerst met habitattype H1310A en na circa 15 jaar na inrichting is er weer 

sprake van habitattype H1330A, conform de beginsituatie. Gezien het tijdelijke karakter van het 

verlies van habitattype H1330A en de kwaliteitsvermindering is er weliswaar sprake van een 

(tijdelijke) verslechtering, maar niet van een significant negatief effect. 

 

Tijdens de realisatie van de Kleirijperij verdwijnen voor 2-3 jaar ca. 10 ha beschermde 

habitattypen H1330A (ca. 10,19 ha Schorren en zilte graslanden – buitendijks) en H1310A (ca. 

0,25 ha Zilte pioniervegetatie – Zeekraal). Na het verwijderen van de Kleirijperij ontstaat eerst 

het habitattype H1310A, dat zich op zijn vroegst vier jaar later kan ontwikkelen tot H1330A. 

Vanwege het tijdelijke karakter is er weliswaar sprake van een (tijdelijke) verslechtering maar 

niet van een significant negatief effect. Er is dus alleen een tijdelijk knelpunt t.a.v. beschermde 

habitattypen. Dit tijdelijke verlies betreft een gering percentage van het totale kwelderareaal in 

de Waddenzee (ca. 0,3 %). Op diverse locaties elders in de Waddenzee bestaat al dan niet 

natuurlijke aangroei (o.a. door de aanleg van nieuw kwelderareaal), waarmee dit tijdelijke 

verlies wordt opgevangen. Zo wordt momenteel in Plan Marconi, als onderdeel van ED2050, 

een nieuwe kwelder met de habitattypen H1310, H1320 en H1330A gerealiseerd. Het tijdelijke 

verlies en de realisatie van nieuwe kwelders kan kwalitatief tegen elkaar worden weggestreept, 

waardoor er voor het tijdelijke verlies van kwelderareaal verder geen verplichte mitigatie is. 

 

Door de natuurverbetering in Polder Breebaart verdwijnt bij het afplaggen van het broedeiland 

ca. 1 ha habitattype H1330B (Schorren en zilte graslanden – binnendijks). Na verloop van tijd 

ontwikkelt zich hier een nieuwe vegetatie en ontstaat ca. 1-2 ha aan habitattypen H1330B 

(Schorren en zilte graslanden – binnendijks) en H1310A (Zilte pionierbegroeiingen met 

Zeekraal). Ook buiten het broedeiland wordt een toename verwacht van beide habitattypen, 

maar er kunnen momenteel geen uitspraken gedaan worden over de precieze grootte van deze 

toename. Het netto effect van de natuurverbetering op de habitattypen is in ieder geval positief. 

 

Broedvogels 

Tijdens de aanleg van de Klutenplas is er geen knelpunt ten aanzien van kwalificerende 

broedvogels indien buiten het broedseizoen wordt gewerkt. Wanneer wel in het broedseizoen 

wordt gewerkt, worden mogelijk 73 paar Kluten verstoord. Vanwege de slechte staat van 

instandhouding van de Klutenpopulatie is dit zonder passende mitigatie een significant negatief 

effect. Deze verstoring is alleen toegestaan indien van tevoren een geschikt, naburig alternatief 

broedgebied voor ten minste 73 paar Kluten is gerealiseerd, bijvoorbeeld in Polder Breebaart. 
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Door de realisatie van Klutenplas en Kleirijperij treedt een tijdelijk verlies op van ca. 15 ha 

broedareaal voor de kwalificerende broedvogel Kluut en voor enkele weidevogels. 

Daarentegen ontstaat extra broedgelegenheden op de aan te leggen tijdelijke broedeilanden in 

de Klutenplas en Polder Breebaart en op en rond de Kleirijperij. Mede vanwege het tijdelijke 

karakter is er hooguit sprake van een tijdelijke verslechtering, maar zeker niet van een 

significant negatief effect. Voor de Kluut kan het zelfs een tijdelijke verbetering zijn, wanneer 

zoals verwacht voldoende aantallen Kluten op de broedeilanden in de Klutenplas en Polder 

Breebaart succesvol tot broeden komen.  

 

Effecten en beoordeling bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming is de provincie Groningen. Deze heeft het 

project beoordeeld en vergund (documentnummer 2017-098456). Hierbij heeft ze ten aanzien 

van de effectbeoordeling voor het merendeel de conclusies in de Passende beoordeling 

overgenomen. Op basis van de teksten in de vergunning en de interviews heeft de Provincie 

de vergunning verleend op basis van de volgende overwegingen: 

 

 Door de aanleg van de Klutenplas verdwijnt een areaal met het aangewezen habitattype 

H1330A (Schorren en zilte graslanden) en H1310 (zilte pioniervegetaties). Het betreft een 

tijdelijk verlies. Na ongeveer 10-15 jaar zullen de habitattypes zich weer herstellen. Er is dus 

geen significant negatief effect. Daarnaast wordt gesteld dat het tijdelijke verlies wordt 

gecompenseerd door de aanleg van nieuwe kwelders op andere plekken in de Waddenzee. 

 In eerste instantie is er een negatief effect te verwachten op het broedareaal van de 

aangewezen Kluut. Dit verlies wordt in polder Breebaart tijdelijk gecompenseerd. Inmiddels is 

gebleken dat na de aanleg van het broedeiland het aantal broedparen van de Kluut in dit deel 

van de Dollard is toegenomen. Hiermee is er ten aanzien van deze soort een duidelijk positief 

effect. 

 Er worden afdoende mitigerende maatregelen genomen om significant negatieve effecten op 

overige aangewezen instandhoudingsdoelen te voorkomen.  

 Alle negatieve en positieve effecten tegen elkaar afwegende is er een duidelijke 'plus' te 

verwachten op het functioneren van het Waddenecosysteem.  

 De vergunning is verleend mede op voorwaarde dat de effecten van de ingrepen worden 

gemonitord. 

 

Uit de interviews komt verder naar voren dat de procedure voor de vergunningverlening  

zonder noemenswaardige knelpunten is verlopen. Belangrijke factoren die hierbij volgens het 

bevoegd gezag een rol hebben gespeeld zijn:  

 

 Er een degelijk ecologisch onderzoek uitgevoerd. Met dit ecologisch rapport kon het 

bevoegd gezag een goede afweging maken of het project vergunbaar was of niet. 

 Het bevoegd gezag is al in een vroeg stadium bij het project betrokken. 

 Alle stakeholders in het gebied waren goed geïnformeerd en betrokken bij het project.  

 Er was sprake van een duidelijke 'natuurplus'.  

 

Overige vergunningverlening 

Voor de realisatie van de Brede Groene Dijk moesten diverse procedures worden doorlopen en 

vergunningen worden aangevraagd. Voor een gedetailleerde beschrijving hiervan wordt 

verwezen naar het document 'Evaluatie vergunningen- en gebiedsproces demonstratieproject 

Brede Groene Dijk' (Riemersma 2019). 

 

Naast een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming ging het om een 

Omgevingsvergunning, Projectplan Waterwet, Watervergunning RWS, een vormvrije m.e.r. en 
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een bestemmingsplanwijziging. Vanwege de onderlinge samenhang van de verschillende 

deelprojecten zijn de procedures onderling op elkaar afgestemd. Hierbij is er voor gekozen om 

de Omgevingsvergunning en de Watervergunning RWS op te nemen in het Projectplan 

waterwet. 

 

Ontgrondingen, zoals zandwinning en kleiwinning zijn eigenlijk niet toegestaan in de 

Waddenzee en Eems-Dollard. Het graven van de Klutenplas is echter niet beschouwd als  

kleiwinning, maar als een ontgronding die valt onder artikel 1 lid 1 sub b van het Besluit 

Ontgrondingen. Dat wil zeggen dat de kleiwinning onderdeel uitmaakt van het beheer en 

onderhoud van de waterkering. Door deze bepaling was er geen ontgrondingsvergunning 

nodig. Wel moesten de graafwerkzaamheden opgenomen worden opgenomen in het 

Projectplan Waterwet.  

 

In figuur 4.1 is weergegeven hoe het vergunningenproces is verlopen (Riemersma 2019). 

 

 

 

Figuur 4.1 - Procesverloop verloop en procedures van het project Brede Groene Dijk (figuur uit Riemersma 2019). 
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Conclusies en overwegingen 

Uit de beoordeling van deze case blijkt het volgende: 

 

 Het bevoegd gezag heeft de effectbeoordeling van de Passende beoordeling als 

uitgangspunt genomen bij haar besluit om een vergunning Wet natuurbescherming te 

verlenen.  

 Het verlies van Natura 2000-habitattypen is in de Passende beoordeling als niet significant 

negatief aangemerkt. De afname van het areaal is namelijk beperkt en de habitattypen 

zullen zich na verloop van tijd weer herstellen. Het verlies valt dus binnen de natuurlijke 

dynamiek van de betreffende habitattypen. Het in de Passende beoordeling gehanteerde 

toetsingskader is daarom conform dat wat gehanteerd wordt in de 'Leidraad Bepaling 

Significantie' (zie paragraaf 3.2.1). 

 Ook het tijdelijk verlies van broedbiotoop van de Kluut valt binnen het toetsingskader van de 

'Leidraad Bepaling Significantie'. De afname van het broedbiotoop van de Kluut is namelijk 

tijdelijk, terwijl in de gerealiseerde toestand het areaal broedbiotoop sterk zal worden 

uitgebreid.  

 Uit de interviews komt naar voren dat het bevoegd gezag een sterke voorkeur heeft om bij 

de beoordeling van projecten in Natura 2000-gebieden uit te gaan van het hele ecosysteem 

(de zogenaamde ecosysteembenadering). Dit betekent dat negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen worden afgewogen tegen de positieve effecten. Hierbij worden ook 

de effecten op de kernopgaven van het Natura 2000-gebied meegewogen. 

 Uit de interviews komt naar voren dat het bevoegd gezag uitsluitend een vergunning 

verleend als het project leidt tot een duidelijke 'natuurplus'. 

 

 

4.4 Project dijkversterking Eemshaven-Delfzijl 

4.4.1 Doelstelling van het project 

Het project Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl omvat versterking en herstel van de zeedijk 

tussen de Eemshaven en Delfzijl, met daaraan gekoppeld diverse binnendijkse en buitendijkse 

ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie, windenergie en landbouw. Het project 

bestaat uit een aantal deelprojecten: 

 

 Het versterken en aardbevingsbestendig maken van de dijk.  

 Het realiseren van 3 windturbines op de Oostpolderdijk. 

 Het realiseren van de 'Rijke Dijk' door het aanleggen van recreatieve getijdenpoeltjes, 

aanpassen van de strekdammen, het aanleggen van een broedvogeleiland buitendijks en 

het aanleggen van een palenbos ten behoeve van mosselen. 

 Toeristisch Overstap Punt (TOP) nabij Hoogwatum, met parkeerterrein en mogelijk kunst-

werk/uitkijktoren. 

 Kiek over Diek: fietspad deels op de kruin van de dijk en deels binnendijks over de gehele 

lengte van het dijktraject. 

 Aanleg Stadsstrand Marconi (landinwaartse uitbreiding bestaand strand). 

 Aanleg Dubbele dijk. Dit betreft een gebied van in totaal 50 ha binnendijks, grenzend aan 

het dijktraject, waar ontwikkeling van zilte landbouw mogelijk is en slibwinning wordt 

beoogd. Het gebied ligt buiten de grenzen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. 
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Verder was het de bedoeling om aanslibbing van zand te faciliteren ten behoeve van het 

realiseren van meer zachte overgangen tussen land en water (positief effect kernopgave 1.16 

en mogelijk 1.11 zie tabel 5.1). Omdat er sprake was van aantasting van H1130 met een 

zeegrasveld en een mosselbank is afgezien om dit deel van het project te realiseren. 

4.4.2 Effecten en beoordeling Wet natuurbescherming 

Effecten en beoordeling in de Passende beoordeling (Buro Bakker 2016) 

 

Versterken van de dijk 

De ten behoeve van de werkzaamheden aan te leggen zomerdijk leidt tot tijdelijke aantasting 

van het habitattype H1130 Estuaria. Het gaat om een oppervlakte van in totaal 6 ha. In 

verhouding tot het totale areaal gaat het om een areaalverlies van 0,04%. Belangrijke 

structuren als mosselbanken en zeegrasvelden worden niet aangetast. Bovendien zal er bij de 

'Dubbele Dijk' een vergelijkbaar biotoop tot ontwikkeling komen over een grotere oppervlakte. 

Gezien de tijdelijke duur van de aantasting, de geringe oppervlakte en het te verwachten snelle 

herstel kan een significant effect op het habitattype worden uitgesloten. 

 

De tijdelijke aantasting van 6 ha wadplaten is zeer gering in verhouding tot het totale areaal 

wadplaten in het hele estuarium. Van een meetbare of merkbare aantasting van de 

draagkracht van het estuarium ten aanzien aangewezen niet-broedvogels zal derhalve geen 

sprake zijn. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels. Ook de Dubbele Dijk zal als 

foerageergebied voor deze vogels kunnen functioneren. Geconcludeerd wordt dat een negatief 

effect op de instandhoudingsdoelen van vogels kan worden uitgesloten. 

 

Rijke Dijk  

Door realisatie van het broedvogeleiland voor sterns gaat een oppervlakte van 2 ha van het 

habitattype H1130 Estuaria verloren. In het gebied liggen geen bijzondere natuurwaarden zoals 

mosselbanken en zeegrasvelden. Ook bij de aanleg van strekdammen en het paalbos gaat een 

beperkt areaal Estuaria H1130 van matige kwaliteit verloren. In het slibvanggebied dat 

onderdeel is van de Dubbele Dijk zal sprake zijn van ontwikkeling van een vergelijkbaar 

biotoop. De oppervlakte van het slibvanggebied is 25 ha. Tegenover het verlies van areaal 

staat dus ook de toename van areaal van een vergelijkbaar biotoop, maar dan binnendijks.  

 

Ook zal door de aanleg van het broedeiland en de realisatie van de strekdammen er meer 

broedgelegenheid komen voor verschillende soorten aangewezen grondbroeders, waaronder 

Visdief, Noordse stern, Kluut, Bontbekplevier en Strandplevier. Daarbij zullen de strekdammen 

ook dienen als hoogwatervluchtplaats voor steltlopers. Voor een aangewezen broedvogel- en 

niet broedvogelsoorten met een slechte staat van instandhouding en waarvoor een 

verbeterdoel geldt  zijn dus positieve effecten te verwachten.  

 

Dubbele Dijk 

Door de aanleg van de Dubbele Dijk zal een gering oppervlak van maximaal enkele honderden 

m
2
 H1130 (Estuaria) permanent verloren gaan. In de Passende  beoordeling wordt gesteld dat 

het areaal zo gering is dat mede in relatie tot de natuurlijk dynamiek in oppervlakte dit effect als 

niet significant kan worden beschouwd. 

 

Door de aanleg van de Dubbele Dijk is er mogelijk sprake van positieve effecten op 

verschillende soorten aangewezen broedvogels Kluut, Visdief en Noordse stern. Daarnaast 

kan het gebied zich ontwikkelen als pleisterplaats voor steltlopers, Lepelaars, ganzen en 

eenden.  
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Het slibvanggebied draagt in zeer beperkte mate bij aan vermindering van de vertroebeling van 

het estuarium en levert daarmee een geringe positieve bijdrage aan de kwaliteit van H1130 

estuaria. De grote meerwaarde van dit project is echter dat het als pilotproject veel kennis zal 

opleveren over slibinvang. Deze kennis kan in de toekomst worden toegepast bij nieuwe en 

eventueel grootschaliger projecten. 

 

Beoordeling bevoegd gezag  

Het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming is de provincie Groningen. Deze heeft het 

project beoordeeld en vergund (zaaknummer 657616). Op basis van de teksten in de 

vergunning en de interviews zijn hierbij de volgende overwegingen gehanteerd: 

 

 De realisatie van buitendijkse zachte overgangen zou leiden tot het verlies van 

mosselbanken en zeegrasvelden. Dergelijke structuren zijn onderdeel van een goed 

ontwikkeld habitattype H1130 (Estuaria). Het bevoegd gezag heeft het verlies beoordeeld 

als significant negatief omdat goed ontwikkelde Estuaria in de Dollard als zeldzaam kunnen 

worden beschouwd. Het deelplan is daarom verder niet uitgevoerd, aangezien het niet 

mogelijk was om met succes de ADC criteria te doorlopen. 

 Er is sprake van een verlies van een beperkt oppervlak H1130 Estuaria. Daar staat 

tegenover dat door de realisatie van het vogeleiland het areaal en de kwaliteit van het 

broedbiotoop  van aangewezen grondbroeders  Visdief, Noordse stern, Kluut, 

Bontbekplevier en Strandplevier zal toenemen. Omdat voor een aantal van deze soorten 

een verbeterdoel geldt wordt hier voldaan aan de instandhoudingsdoelen. 

 De aanleg van het vogeleiland is als instandhoudingsmaatregel opgenomen in het Natura 

2000-beheerplan Waddenzee. 

 Er worden voldoende mitigerende maatregelen genomen om negatieve effecten op overige 

aangewezen natuurwaarden te voorkomen. 

 

Overige vergunningverlening 

Voor het project zijn de volgende vergunningen relevant: 

 

 Vergunning  Wet natuurbescherming o.b.v. Passende beoordeling 

 Omgevingsvergunning 

 Provinciaal Inpassingsplan 

 Projectplan Waterwet 

 Milieueffectrapportage 

In eerste instantie was het externe advies om voor de dijkverbetering en de verschillende 

koppelprojecten  aparte procedures te volgen. Uiteindelijk is er bewust voor gekozen om dit 

advies niet op te volgenen en alle deelprojecten integraal op te pakken en in procedure te 

brengen. Er zijn tijdens de verschillende procedures geen knelpunten opgetreden. 

 

Een belangrijke voorwaarde om knelpunten in het proces te voorkomen is om tijdig alle 

stakeholders bij het project te betrekken en verantwoordelijk te maken voor een goed 

eindresultaat.  
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Conclusies en overwegingen 

Uit deze case komt het volgende naar voren: 

 

 Door de aanleg van het broedeiland gaat 6 ha van het habitattype H1130 (Estuaria) verloren. 

Het betreft  een permanente afname. Omdat voor het habitattype een behouddoel geldt en 

niet aangetoond is dat het verlies wordt opgevangen door de natuurlijke fluctuaties, is er 

mogelijk toch sprake van een significant negatief effect. 

 Het oordeel van het bevoegd gezag is dat de aanleg van het broedeiland leidt tot een zeer 

beperkt verlies van het habitattype H1130 (0,04% van het totaal). Daartegenover staat een 

sterke verbetering van het broedbiotoop van aangewezen grondbroeders waarvoor een 

verbeterdoel geldt. Het bevoegd gezag heeft na afweging van de negatieve en positieve 

effecten er voor gekozen de uitbreiding van het areaal broedgebied ten koste van een 

aangewezen habitattype te vergunnen. Hiermee heeft het bevoegd gezag de beoordeling van 

het project aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd vanuit een Ecosysteembenadering. 

 Om juridische knelpunten te voorkomen is de aanleg van het broedeiland opgenomen als 

instandhoudingsdoel in het Natura 2000-beheerplan. Daarmee is het plan vrijgesteld van 

vergunningplicht. 
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5 Koppelkansen- en projecten en vergunningverlening 
 vanuit een Ecosysteembenadering 

5.1 Inleiding 

Uit de voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat de realisatie van koppelprojecten bij 

dijkverbeteringen geen gemakkelijke zaak is. Het project moet gesteund worden door alle 

stakeholders. Daarnaast is begeleiding door ter zake kundigen een voorwaarde voor succes. 

Ook ten aanzien van de Wet natuurbescherming zijn er soms nog juridische knelpunten die er 

voor zorgen dat het slagen van een project onzeker wordt. 

 

Bij het toetsen van projecten aan de Wet natuurbescherming hanteren de bevoegd gezagen 

vaak verschillende benaderingen. Zo maakt het Ministerie van LNV gebruik van de 

doelensystematiek. Deze is juridisch het meest veilig. Naast de doelensystematiek, maken de 

Provinciale bevoegd gezagen ook gebruik van de Ecosysteembenadering. Hierbij worden de 

ecologische 'plussen' en 'minnen' van een project tegen elkaar afgewogen. Een project wordt 

dan meestal vergund als er sprake is van een sterke 'natuurplus'. Een dergelijke benadering 

draagt nog steeds wel juridische risico's met zich mee, omdat deze benadering (nog) niet 

juridisch is getoetst door de Raad van State. 

 

Doel van dit hoofdstuk is om projectmanagers en hun teams in te leiden in de 

Ecosysteembenadering van projecten in en rond de Waddenzee. In de volgende paragraaf 

wordt aangegeven welke benadering hierbij is gehanteerd. 

 

5.2 Opbouw van het hoofdstuk 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 

 

 Paragraaf 5.3 t/m 5.5. Om de Ecosysteembenadering te kunnen begrijpen is het van belang 

om eerst een aantal basisbegrippen uit de waddenecologie toe te lichten. Het gaat om de 

begrippen 'ecosysteem',  'kernprocessen' en 'kernopgaven'. Met deze begripskennis krijgt 

de lezer meer inzicht in hoe het ecosysteem van de Waddenzee functioneert en kan ze ook 

de ecologische problemen en oplossingsrichtingen begrijpen.  

 

 Paragraaf 5.6. Vervolgens is het van belang dat er inzicht is in de belangrijkste 'ecologische 

knelpunten' die in de Waddenzee aanwezig zijn. Immers, zonder kennis hierover is het 

lastig om koppelkansen te ontwikkelen en/of te begrijpen teneinde het waddenecosysteem 

te versterken. 

 

 Paragraaf 5.7. Vervolgens wordt een aantal voorbeelden gepresenteerd van koppelkansen. 

Het gaat hier niet om concrete projecten, maar om denkrichtingen.  

 

In bijlage 1 van het rapport zijn de hierboven genoemde onderdelen samengevat in een 

factsheet. Door deze te raadplegen kan een projectmanager en projectteam direct een 

overzicht krijgen van de kernprocessen en kernopgaven van de Waddenzee, met de daarbij 

behorende instandhoudingsdoelen, knelpunten en oplossingsrichtingen.   
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In de factsheets zijn ook voorbeelden van koppelkansen opgenomen met hun positieve en 

negatieve effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Deze informatie kan worden 

toegepast om snel een afweging te kunnen maken tussen de positieve effecten en de 

negatieve effecten die kunnen optreden. 

 

5.3 Wat is een Ecosysteem? 

Onder het begrip 'ecosysteem' wordt een biologische gemeenschap  verstaan waarin planten 

en dieren met elkaar en met hun omgeving in relatie staan. Binnen zo’n ecosysteem is er een 

wisselwerking tussen alle levende en niet-levende elementen. Alles is met elkaar verbonden. 

Het Waddengebied is een van de laatst overgebleven ecosystemen in Nederland waar 

natuurlijke processen zonder menselijk ingrijpen functioneren. In het Waddengebied speelt 

daarbij sterk de wisselwerking tussen eb en vloed. Het gebied wordt gekenmerkt door zeer 

dynamische en productieve droogvallende wadplaten en geulen. Daarnaast zijn er 

uitwisselingen van water, nutriënten, slib en organisch materiaal met de rivieren en de 

Noordzee (Natura 2000-beheerplan Waddenzee). Deze situatie maakt het ecosysteem op de 

Wadden zeer uniek (www.waddenvereniging.nl).  

 

5.4 Kernprocessen in de Waddenzee  

Het ecosysteem van de Waddenzee omvat biologische, biogeochemische, klimatologische, 

hydrodynamische en geo(morfo)logische componenten en processen. Van belang zijn niet 

alleen biologische interacties (eten en gegeten worden in het voedselweb), maar ook 

interacties die via het milieu spelen, zoals beïnvloeding van slibgehalte door planten en dieren 

(waddenacademie.nl). 

 

Het belangrijkste proces in het Waddengebied is de natuurlijke dynamiek, het proces van 

'geven en nemen' waarin het landschap steeds verandert door getij, stroming en wind. Hierdoor 

ontstaan geulen, platen, kwelders en de eilandkusten. Zo is bijvoorbeeld het Eems-Estuarium 

gevormd onder invloed van getijdenwerking. De overgang tussen het zoete water in de Eems 

en het zoute water uit de Waddenzee zorgt voor een grote diversiteit aan leefomgevingen: diep 

en ondiep water, droogvallende platen en kwelders. Dit zijn voorbeelden van overgangszones 

waar veel soorten voorkomen zoals mossels, kokkels, garnalen, roofvissen en veel 

verschillende vogelsoorten. Al deze soorten zijn aangepast aan hun specifieke leefomgeving 

met wisselende omstandigheden.  

 

Een ander belangrijk sturend proces is de productiviteit. In termen van biomassa is de 

Waddenzeen één van de hoogste producenten in de wereld. De Waddenzee wordt dan ook 

wel de ‘kraamkamer’ voor schelpdieren, weekdieren en vis genoemd. De vissen Schol, Tong 

en Haring groeien bijvoorbeeld op in de Waddenzee. Voor andere vissen, die zowel in zoet als 

in zout water leven, is de Waddenzee een doortrekgebied op weg naar paaigebieden 

(waddenvereniging.nl). 

 

Kernprocessen nader beschreven 

Op hoofdlijnen kunnen de volgende kernprocessen in de Waddenzee worden onderscheiden: 

 
a) Abiotische dynamiek. Het gaat hierbij om externe milieufactoren die geen biologische 

oorsprong hebben. Abiotische randvoorwaarden voor een gezond ecosysteem hebben 

betrekking op o.a. hydrodynamica (o.a. stroming, ontwikkeling van geulen), slibhuishouding 
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(o.a. sedimentatie, erosie, slibconcentraties in het water), temperatuur en waterkwaliteit 

(o.a. concentraties nutriënten,  zuurstofgehalte, aanwezigheid  verontreinigde stoffen). 

b) Habitatontwikkeling. Voor het goed functioneren van een ecosysteem is het van belang 

dat er diversiteit is in o.a. stadia van habitatontwikkeling met bijbehorende soorten en 

structuren en dat er genoeg areaal van verschillende habitats beschikbaar is om populaties 

te herbergen. De natuurlijke dynamiek is hierin een sterk sturende factor. 

c) Gezond voedselweb. In een gezond ecosysteem is het voedselweb evenwichtig van 

opbouw, met primaire producenten (zoals algen en zeegrassen), primaire consumenten 

(zoals schelpdieren), secundaire consumenten (zoals garnalen, krabben, vissen en 

kanoeten)  en toppredatoren (zoals grote vissen, aalscholvers en zeehonden). 

d) Populatiedynamiek. In dit kader is dit vertaald naar voldoende aanwas van exemplaren 

van afzonderlijke soorten. In de Waddenzee kan dit een uitkomst zijn van toevalligheden 

en is de natuurlijk dynamiek bij bijvoorbeeld macrofauna in de wadbodem (zoals kokkels) 

zeer hoog. Daarnaast is hierbij de aanwezigheid van veilige broed- en paaigebieden voor 

o. a. vissen, vogels en zoogdieren van belang.  

e) Connectiviteit. Een belangrijk ecosysteemproces is uitwisseling van soorten en individuen 

tussen leefgebieden. In dit kader gaat het hierbij om de bereikbaarheid van het achterland 

en overwinteringsgebieden en om de beschikbaarheid van rust- en foerageergebieden voor 

(trek) vogels en (trek)vissen. 

 

5.5 Kernopgaven en Natura 2000-instandhoudingsdoelen 

5.5.1 Kernopgaven Waddenzee 

De betekenis van kernopgaven in een Natura 2000-gebied kan als volgt worden omschreven:  

 

"de kernopgaven geven de belangrijkste behoud- en herstelopgaven voor de in het gebied 

aanwezige habitattypen en soorten aan, alsmede het belang van de bijdragen van het 

betreffende gebied aan de realisatie van de landelijke doelen. Met de kernopgaven wordt 

bundeling en focus aangebracht in de grote variëteit van individuele 

instandhoudingsdoelstellingen. De kernopgaven vergen op landschaps- en gebiedsniveau een 

samenhangende aanpak in beheer en inrichting. De opgave ‘landschappelijke samenhang en 

interne compleetheid’ legt de basis voor de ecologische vereisten van alle habitattypen en 

leefgebieden van soorten" (Natura 2000-beheerplan Waddenzee). 

 

De kernopgaven van de Waddenzee onderstrepen het belang van een omvangrijk en robuust 

natuurgebied. Daarnaast sluiten ze aan bij andere beleidsvoornemens en samenwerkings-

verbanden, zoals de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB), de Trilaterale 

samenwerking in de Waddenzee en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW).  

 

Zoals al is aangegeven worden in dit hoofdstuk de handvatten gepresenteerd voor een 

ecosysteembenadering voor de vergunningverlening en de waterveiligheid. In de Natura 2000-

benadering vormen grote robuuste natuureenheden al een uitgangspunt en dit kan al worden 

gezien als een ecosysteembenadering. Dit komt terug in de opgestelde kernopgaven voor de 

Waddenzee (zie tabel 5.1). Er zijn prioritaire habitattypen en soorten, die vanwege 

bedreigingen waaraan ze blootstaan extra aandacht krijgen in de kernopgaven en zodoende in 

aanmerking komen voor een snelle uitvoering van maatregelen. 
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Tabel 5.1 -  Kernopgaven Waddenzee (uit Natura 2000-beheerplan Waddenzee; Essentietabel). 

 

Kernopgaven - Essentietabel Natura 2000-gebied 001. Waddenzee 

Opgave landschappelijke samenhang 
en interne compleetheid (Noordzee, 
Waddenzee en Delta) 

Behoud of herstel ruimtelijke samenhang diep 
water,  kreken, geulen, ondiep water, platen, 
kwelders of schorren, stranden en bijbehorende 
sedimentatie- en  erosieprocessen. Behoud 
openheid, rust en donkerte. Voor vogels betekent 
dit voldoende rust en ruimte om te foerageren en 
voldoende rustige hoogwatervluchtplaatsen op 
korte afstand van foerageergebieden in het 
intergetijdengebied. 

1.03 
Overstroomde zandbanken & 
biogene structuren 

Verbetering kwaliteit permanent overstroomde 
zandbanken (getijdengebied) H1110A o.a. met 
biogene structuren met mossels. Tevens van 
belang als leefgebied voor eider A063 en zwarte 
zee-eend A065 en als kraamkamer voor vis.  

1.07  
Zoet-zoutovergangen 

Waddengebied 

Herstel zoet-zoutovergangen (bijvoorbeeld via 
spuiregime en vistrappen) i.h.b. visintrek 
Afsluitdijk, Westerwoldse Aa en Lauwersmeer/ 
Reitdiep in relatie tot Drentsche Aa (rivierprik 
H1099)  

1.09  Achterland fint 

Behoud van verbinding met Schelde en Eems ten 
behoeve van paaifunctie voor fint H1103 in België 
en Duitsland.  

1.10 Diversiteit getijdenplaten 

Verbetering kwaliteit ‘slik- en zandplaten’ 
(getijdengebied) H1140A ten behoeve van 
vergroting van de diversiteit 

1.11  Rust- en foerageergebieden 

Behoud slikken en platen voor rustende en 
foeragerende niet-broedvogels zoals voor bonte 
strandloper A149, rosse grutto A157, scholekster 
A130, kanoet A143, steenloper A169 en eider 
A063 en rustgebieden voor gewone zeehond 
H1365 en grijze zeehond H1364. 

1.13  Voortplantingshabitat 

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal 
voortplantingshabitat (waaronder embryonale 
duinen H2110) voor bontbekplevier A137, 
strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 
en dwergstern A195, visdief A193 en grijze 
zeehond H1364. 

1.16  Diversiteit schorren en kwelders 

Behoud (Waddenzee) en herstel (Delta) van 
schorren en zilte graslanden (buitendijks) 
H1330_A met alle successiestadia, zoet-zout 
overgangen, verscheidenheid in substraat en 
getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats. 

 
  



 

 

46 A&W-rapport 2548  Werken in het Natura 2000-gebied Waddenzee 

5.5.2 Instandhoudingsdoelen Waddenzee 

De volledige lijst met instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee is 

weergegeven in bijlage 2 van dit rapport. 

 

5.6 Knelpunten in de Waddenzee 

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar 

er zijn ook knelpunten waaraan gewerkt moet worden, of waarvoor de maatregelen al in gang 

gezet zijn. Deze aandachtspunten hebben voornamelijk betrekking op de kwaliteit van de 

aquatische habitattypen, de verruiging van kweldervegetatie, onvoldoende migratie-

mogelijkheden voor trekvissen en de broedgebieden die voor veel soorten kustvogels 

onvoldoende aanwezig zijn (zie ook Natura 2000-beheerplan Waddenzee). 

 

In tabel 5.2 wordt per kernproces aangegeven of, en zo ja wat voor knelpunten er zijn, 

gebaseerd op informatie uit het Natura 2000-beheerplan Waddenzee. 

 

 

Tabel 5.2 - Overzicht van knelpunten per kernproces in het Natura 2000-gebied Waddenzee. 

 

Abiotische dynamiek 

Van nature is de Waddenzee troebel, maar o.a. door extreme vertroebeling in de Eems en te 

hoge slibconcentraties is de waterkwaliteit dermate slecht dat de migratiemogelijkheden voor 

trekvissen worden beperkt. Ook zijn er minder mogelijkheden voor zichtjagers (zoals sterns), 

die boven het water vliegen op zoek naar vis die ze na een duikvlucht proberen te vangen, 

waarbij o.a. de zichtdiepte een rol speelt bij het vangstsucces (Baptist & Leopold 2007). Dit 

probleem speelt met name in het Eems-Dollard Estuarium. 

Habitatontwikkeling 

In het beheerplan wordt als knelpunt genoemd de onvoldoende aanwezigheid van 

mosselbanken (oudere stadia) en onvoldoende begroeiingen van zeegras. Biobouwers (zoals 

mosselen, kokerwormvelden en zeegrasvelden) spelen een belangrijke rol in het ecosysteem 

van de Waddenzee. Biobouwers zorgen dat het water helder en schoon blijft en ze bieden 

beschutting aan allerlei planten en dieren. De ontwikkeling van biobouwers wordt nadelig 

beïnvloed o.a. door bodemberoerende activiteiten. 

 

De veroudering en verruiging van kweldervegetatie is ook een knelpunt. Op langere termijn zal 

er op de vastelandskwelders te weinig dynamiek zijn om alle successiestadia aanwezig te laten 

zijn. De vegetatie op de hogere kwelders heeft weinig diversiteit en is verruigd door lokaal te 

weinig (gevarieerde) beweiding, veel opslibbing en onvoldoende dynamische omstandigheden. 

 

De afnemende geschiktheid (ook areaal) van jonge kwelders als foerageergebied voor 

smienten en wilde eenden, en leefgebied voor steltlopers is ook een knelpunt. 

 

De toekomstig te verwachten zeespiegelstijging zal leiden tot het verdwijnen van wadplaten. Dit 

kan doorwerken in het voedselweb en de populatiedynamiek van veel soorten. 

Gezond voedselweb  

Er is onvoldoende voedsel beschikbaar voor de Eidereend in de vorm van (sublitorale) 

mosselen.  Er is onvoldoende biomassa in de vorm van vis, wat doorwerkt in de 

voedselbeschikbaarheid (zoals bijvoorbeeld voor de Grote Zaagbek), een verminderde 

bodemdiergemeenschap en verminderde kraamkamerfunctie (opgroeigebied voor vis) van de 
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Waddenzee. Dit werkt ook door in de voedselbeschikbaarheid voor sterns en aalscholvers, die 

onvoldoende is. 

Populatiedynamiek 

Met een groot aantal broedvogels (steltlopers, sterns) in de Nederlandse Waddenzee gaat het 

slecht. Broedvogels hebben onder meer last van: 

- de hogere waterstand (overstroming broedplaatsen),  

- de mindere kwaliteit van broedgebieden (o.a. verruiging kwelders) 

- de toename van het aantal roofdieren en predatie  

 

Maar ook verstoring door recreatie is voor de vogels een probleem, evenals voor zeehonden 

die mogelijk te weinig rust krijgen door toenemende drukte.  

 

Klimaatverandering is met warmere winters nadelig voor de broedval (reproductie) van 

schelpdiersoorten, en bepaalde vissoorten trekken eerder uit de Noordzee naar de 

Waddenzee.  

Connectiviteit 

De aanwezigheid van barrières in de vorm van dijken, dammen en sluizen bemoeilijkt de trek 

van trekvissen. Geleidelijke zoet-zoutovergangen zijn er nauwelijks, wat van invloed is op de 

kwaliteit en samenstelling van de visgemeenschap. 

 

5.7 Oplossingsrichtingen en voorbeelden van koppelkansen 

In de paragrafen 5.4 en 5.5 is op een beknopte wijze het ecosysteem van de Waddenzee 

beschreven. Daarnaast is in paragraaf 5.6 ook ingegaan op de ecologische knelpunten die in 

het ecosysteem aanwezig zijn. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 

in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. In deze 

paragraaf wordt een aantal voorbeelden van koppelprojecten aangedragen. Deze worden 

hieronder beknopt beschreven.  

 

In tabel 5.3 en in de factsheets van bijlage 1 volgt een samenvatting. Hierin wordt per type 

koppelkans/koppelproject aangegeven hoe deze kan bijdragen aan de oplossing van 

ecologische knelpunten en het versterken van de kernprocessen en kernopgaven in de 

Waddenzee. Ook is in de factsheets per type koppelkans aangegeven welke ecologische 

instandhoudingsdoelen hierdoor worden verbeterd. Door het uitvoeren van een koppelkans 

kunnen ook negatieve effecten ontstaan op instandhoudingsdoelen. Ook deze minpunten 

worden in de factsheet genoemd. De factsheets zijn een basis voor projectteams om met 

specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden voor 

natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. 

 

 

. 
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Tabel 5.3 - Kernopgaven onderverdeeld per kernproces, knelpunten en mogelijke koppelkansen. 

Kernprocessen Knelpunten Kernopgave uit beheerplan Natura 

2000 

Oplossingsrichtingen Koppelkanssen- en projecten in 

relatie tot dijkverbeteringen 

a. Abiotische dynamiek Slibhuishouding en waterkwaliteit in 

Eems-Dollard estuarium 

Verbetering waterkwaliteit (vermindering 

vertroebeling) 

Vermindering slibconcentratie in het 

water (Eems-estuarium): betere 

baggertechnieken, slibinvang 

Slibinvang binnen- en buitendijks 

b. Habitatontwikkeling Onvoldoende aanwezigheid 

mosselbanken, onvoldoende 

begroeiingen zeegras. 

 

Veroudering, verruiging 

kweldervegetatie. Afnemende 

geschiktheid kwelders voor eenden en 

steltlopers. 

1.03 Overstroomde zandbanken en 

biogene structuren 

1.10 Diversiteit getijdenplaten 

1.11 Rust- en foerageergebieden 

1.16 Diversiteit schorren en kwelders 

Kennisopbouw en ontwikkeling/herstel 

mosselbanken en andere biogene 

structuren (zoals oesterbanken, velden 

schelpkokerwormen); 

 

Aanleg kunstmatige structuren, ter 

aanvulling op biogene structuren   

Aanleggen van predatievrije 
broedgebieden 
 
Optimaliseren kwelderbeheer: 

 Laten opslibben wadplaten 

 Aanpassen drainage systemen 

 Afplaggen kwelders 

c. Gezond voedselweb Onvoldoende voedsel voor vogels, in de 

vorm van mosselen, vis, bodemdieren 

1.03 Overstroomde zandbanken en 

biogene structuren 

1.11 Rust- en foerageergebieden 

Verduurzamen / beperken 

bodemberoerende visserij en 

bescherming bodemorganismen; 

 Realiseren van biogene structuren 

 Aanleg getijdenpoelen 

 Gebruik goed hechtend stortsteen 

 

d. Populatiedynamiek Slechte broedvogelstand, o.a. door hoge 

waterstand, verruiging kwelders, 

toename predatie, verstoring door 

recreatie. 

 

Nadelige effecten klimaatverandering op 

schelpdieren en vissen 

1.07 Zoet-zoutovergangen Waddengebied 

1.09 Achterland Fint 

1.11 Rust- en foerageergebieden 

1.13 Voortplantingshabitat 

Inrichten van meer rust- en 

foerageergebieden, predatievrije 

broedgebieden 

 

Aanleggen broedeilanden en 

klutenplassen 

e. Connectiviteit Aanwezigheid van barrières bemoeilijkt 

trek van trekvissen.  

1.07 Zoet-zoutovergangen Waddengebied 

1.09 Achterland Fint 

1.13 Voortplantingshabitat 

Herstel van trek- en binnendijkse 

opgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld via 

aanpassing spuiregime en aanleg van 

vistrappen (in het bijzonder t.b.v. 

visintrek Afsluitdijk, Westerwoldse Aa en 

Lauwersmeer/ Reitdiep in relatie tot 

Drentsche Aa). 

Realiseren van zoet-zout overgangen 

in zeedijken 
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Voorbeelden van Koppelkansen 

 

Herstellen Abiotische dynamiek 

Het gaat hier vooral om het verminderen van het slibgehalte in het water van de Waddenzee 

en dan met name in het Eems-Dollard estuarium. Helder water zal leiden tot een 

kwaliteitsverbetering van het habitattype H1130 Estuaria en H1110 Permanent overstroomde 

zandbanken. Daarnaast is er een positief effect op zichtjagers en zeegrasvelden, wat op zijn 

beurt weer zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het voedselweb.  

 

Voorbeelden van koppelprojecten zijn: 

 

 Buitendijkse slibinvang 

 Het aanleggen van kwelderwerken ten behoeve van sedimentatie en het vastleggen en 

beschermen tegen erosie van wadplaten en pionierkwelders. De vertroebeling in het 

estuarium neemt af. Er treedt hierbij verschuiving op van wadplaat- naar kwelderareaal.  

 Binnendijkse slibinvang 

 Het aanleggen van binnendijkse slibvang bij de zeedijk, waarbij slib aangevoerd wordt 

vanuit het estuarium en sedimenteert in de opengestelde polder. De troebelheid in het 

estuarium neemt hierdoor af. Door het openstellen van het achterland wordt er areaal 

getijdengebied (tijdelijk) toegevoegd aan het estuarium. 

 Slib onttrekken   

 Dit betreft een koppelproject die niet direct een relatie heeft met dijkverbetering. Gebaggerd 

(haven)slib wordt aan land gebracht en kan eventueel wel worden gebruikt voor de 

dijkverbetering.  Door het onttrekken van slib wordt het water minder troebel. 

 

Habitatontwikkeling- en herstel 

Koppelkansen ten behoeve van habitatontwikkeling- en verbetering zijn: 

 

 Het nabij de zeedijk aanleggen van predatievrije broedgebieden voor vogels en 

verstoringsvrije hoogwatervluchtplaatsen.  

 Het beperken van overstroming ‘events’ van broedgebieden. 

 Optimaliseren van het kwelderbeheer. Het gaat hierbij om de volgende ingrepen: 

o Het laten opslibben van wadplaten van beperkte kwaliteit tot pioniervegetaties. 

o Aanpassingen realiseren in drainage systemen. 

o Hoger gelegen kwelders afplaggen en grond gebruiken voor duin en dijkversterking. 

Afgeplagde delen kunnen dan weer opslibben tot pioniervegetaties. Hierdoor ontstaat 

meer variatie in de kwelders. 

 

Gezond voedselweb 

De bovengenoemde koppelprojecten die gerealiseerd kunnen worden in het kader van het 

verbeteren van de abiotische dynamiek en habitatontwikkeling leiden indirect ook tot een 

verbetering van het voedselweb in de Waddenzee. Aanvullende koppelkansen die direct leiden 

tot een verbetering van het voedselweb zijn: 

 

 Het op het wad tegen de dijken aanleggen van biogene structuren (mosselbanken, 

rifvormende organismen). Het gaat hier bijvoorbeeld om een palenbos waar mosselen zich 

aan kunnen vestigen. 

 Het aanleggen van getijdenpoelen ('tidal pools') aan de voet van de dijk. 

 Het gebruik van stortsteen met een goed hechtend oppervlak waar zeeorganismen zich aan 

kunnen hechten.  
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Populatiedynamiek  

De belangrijkste maatregel die in relatie staat met dijkverbeteringen zijn het aanleggen van 

'klutenplassen' op de kwelder en broedeilanden te behoeve van grondbroedende vogels 

 

De realisatie van nieuwe (recreatievrije) stranden als natuurlijke kustverdediging bieden 

mogelijkheden voor strandbroeders.  

 

Connectiviteit 

Het gaat hier om het realiseren van zoet-zout overgangen in zeedijken ten behoeve van 

trekvissen, zoals Fint en Rivierprik. Deze soorten brengen het grootste deel van hun leven in 

het zoute water door, maar paaien in zoet water. Met deze maatregel wordt de bereikbaarheid 

van paaigebieden van deze soorten verbeterd. 
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Bijlage 2: Overzichtskaart ligging Natura 2000-gebieden in Nederland 
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Bijlage 3: Jurisprudentie over toepassen doelensystematiek en 

ecosysteembenadering  
 

Voetnoot 5  

Tekst uit uitspraak Raad van State 23 september 2015, beroep tegen het besluit van 16 juni 2014 van de 

staatssecretaris en de minister om het rijksinpassingsplan "Natuurgebied het Zwin" vast te stellen, artikel 13: 

“In hetgeen de stichting heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat verweerders 

onvoldoende rekening hebben gehouden met het areaalverlies van habitattypen. Zoals verweerders hebben 

betoogd en uit voornoemde rapporten naar voren komt, is het verlies aan areaal van een aantal aanwezige 

habitattypen vanwege de aanlegwerkzaamheden onontkoombaar om op lange termijn een groter areaal 

waardevol slik-, schor- en duingebied te realiseren met een betere kwaliteit. Daarbij is van belang dat voor het 

habitattype Zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (H1310A) wat betreft de oppervlakte een 

uitbreidingsdoelstelling geldt en voor de overige vier typen een behouddoelstelling.” 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3003&showbutton=true&keyword=te

n+gunste+van+natuur&keyword=habitats  

 

Voetnoot 6 

Tekst uit uitspraak Rechtbank Overijssel 29 mei 2019, beroep tegen het besluit van 9 februari 2018 om het 

Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 vast te stellen, artikel 14: Volgens de Leidraad van de 

Europese Commissie “Beheer van Natura 2000-gebieden” is sprake van een significante verstoring als door de 

verstoring de staat van instandhouding ongunstig wordt beïnvloed. Elke gebeurtenis die bijdraagt aan de 

afname op lange termijn van de populatieomvang, van het verspreidings-gebied van de betrokken soort of van 

de omvang van de habitat van de soort is significant (Kamerstukken Tweede Kamer 2011-2012, 33348, nr. 3, p. 

101). 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1899&showbutton=true&keyword

=leidraad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats  

 

Voetnoot 7 

Tekst uit uitspraak Raad van State 12 november 2014, beroep tegen het besluit van 10 februari 2014 van de 

staatssecretaris van EZ en de minister van Infrastructuur en Milieu om het rijksinpassingsplan "Hertogin 

Hedwigepolder" vast te stellen, artikel 22: In het deskundigenbericht staat vermeld dat de omstandigheid dat 

areaalverlies van een habitattype plaatsvindt ten behoeve van een ander habitattype niet zonder meer 

betekent dat geen significante effecten optreden. Volgens het deskundigenbericht volgt uit de leidraad 

bepaling significantie dat verlies van oppervlak van een habitattype significant kan zijn. Daarbij zijn onder meer 

de veerkracht van het gebied en de natuurlijke fluctuaties relevant. In het deskundigenbericht staat voorts 

vermeld dat in de toelichting bij de instandhoudingsdoelstelling voor het habitattype schorren en zilte 

graslanden, buitendijks (H1330A) in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe staat vermeld dat de 

verdeling van dit habitattype niet in balans is. In het oostelijk deel komt dit habitattype veelvuldig voor, terwijl 

in het in het westelijk deel afneemt. De ingreep ten behoeve van de ontpoldering vindt niet in het westelijk 

deel plaats zodat de onbalans volgens het deskundigenbericht niet verder wordt vergroot. In het 

deskundigenbericht staat voorts vermeld dat het oppervlak van het habitattype schorren en zilte graslanden, 

buitendijks (H1330A) door omstandigheden binnen het gebied fluctueert. Uit de stukken volgt volgens het 

deskundigenbericht dat de oppervlakte van het habitattype in ieder geval fluctueert tussen de 2250 en 2800 

ha. In de door [appellant sub 6] en [appellant sub 3] naar voren gebrachte omstandigheid dat Tauw van een 

andere oppervlakte is uitgegaan, ziet de Afdeling geen aanleiding om aan de in het deskundigenbericht 

geconstateerde fluctuatie van oppervlak van het habitattype te twijfelen. Gelet op de fluctuatie is een afname 

van 26 ha van het habitattype volgens het deskundigenbericht gering en nauwelijks merkbaar. Gelet op deze 

geringe afname en gezien het feit dat het langjarig gemiddelde niet zal afnemen mede door de ontwikkeling 

van nieuw schor binnen de natuurlijke fluctuatie wordt in het deskundigenbericht geconcludeerd dat een 

afname van 26 ha van het habitattype schorren en zilte graslanden, buitendijks (H1330A) niet als significant is 

aan te merken. In het aangevoerde ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat verweerders zich 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3003&showbutton=true&keyword=ten+gunste+van+natuur&keyword=habitats
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3003&showbutton=true&keyword=ten+gunste+van+natuur&keyword=habitats
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1899&showbutton=true&keyword=leidraad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1899&showbutton=true&keyword=leidraad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats
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desondanks ten onrechte op het standpunt hebben gesteld dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 

2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe in zoverre niet worden aangetast. Nu de toets aan de ADC-criteria 

eerst aan de orde komt indien verweerders zich er niet van konden verzekeren dat de natuurlijke kenmerken 

van het gebied niet worden aangetast, bestaat geen grond voor het oordeel dat verweerders ten onrechte niet 

de ADC-criteria hebben doorlopen. Het betoog faalt. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:4074&showbutton=true&keyword=lei

draad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats 
 

Voetnoot 8 

Tekst uit uitspraak Raad van State 20 april 2016, beroep tegen het besluit van 17 maart 2015 van de raad van 

de gemeente Veldhoven  om het bestemmingsplan "Kempenbaan-West" vast te stellen, artikel 11: De raad 

stelt dat de effecten op de beschermde habitattypen in de passende beoordeling zijn onderzocht en dat 

daarbij is geconcludeerd dat zich geen significante negatieve gevolgen zullen voordoen. Voor bepaalde 

habitattypen is dat alleen het geval als de in de passende beoordeling vermelde mitigerende maatregelen 

worden getroffen. Voor andere habitattypen is in de passende beoordeling onderbouwd waarom de 

planbijdrage niet leidt tot een significant negatief effect. In die onderbouwing zijn volgens de raad 

gebiedsspecifieke milieukenmerken betrokken, zoals het reguliere beheer, recente herstelmaatregelen of 

andere milieuaspecten die maatgevend zijn voor de kwaliteit. Deze aspecten zijn, in overeenstemming met de 

Leidraad bepaling significantie van het Steunpunt Natura 2000, in de onderbouwing betrokken om te bepalen 

of de effecten significant zijn, aldus de raad. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:1060&showbutton=true&keyword=lei

draad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:4074&showbutton=true&keyword=leidraad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:4074&showbutton=true&keyword=leidraad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:1060&showbutton=true&keyword=leidraad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:1060&showbutton=true&keyword=leidraad+significante&keyword=natuur&keyword=habitats
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Bijlage 4: Factsheets koppeling natuuropgave en 

waterveiligheidsopgave in N2000-gebied de Waddenzee 
 



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Behoud buiten-
dijkse schorren en 
zilte graslanden

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernproces b en Kernopgave 1.16
Kernproces: Habitatontwikkeling
Kernopgave: Behoud (Waddenzee) van schorren en zilte graslanden (buitendijks) H1330_A met alle successiestadia, 
zoet-zout overgangen, verscheidenheid in substraat en getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden
 • H1330A – Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
 • H1310A – Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
 • H1310B – Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
 • H1320 – Slijkgrasvelden

Knelpunten & staat van instandhouding
De veroudering en verruiging van kweldervegetatie. Op langere termijn zal er op de vastelands kwelders te weinig 
dynamiek kunnen zijn om alle successiestadia aanwezig te laten zijn. De vegetatie op de hogere kwelder heeft weinig 
diversiteit en is verruigd door lokaal te weinig (gevarieerde) beweiding, veel opslibbing en onvoldoende dynamische 
omstandigheden. Het areaal hoge kwelder met zeekweek is hierdoor sterk in oppervlakte toegenomen, waardoor 
de diversiteit is afgenomen. Op de kwelders van de Waddeneilanden speelt dit probleem in geringere mate.

De landelijke staat van instandhouding van:
 • schorren en zilte graslanden (buitendijks) is als matig ongunstig beoordeeld.
 • zilte pionierbegroeiingen: zeekraal is als matig ongunstig beoordeeld.
 • zilte pionierbegroeiingen: zeevetmuur is als gunstig beoordeeld.
 • slijkgrasvelden is als zeer ongunstig beoordeeld.

Oplossingsrichtingen
Initiatieven ontwikkelen voor het initiëren van kwelderverjonging en verdere optimalisatie van het kwelderbeheer
Verruiging tegengaan door:
 • het verbeteren van het begrazingsregime (op basis van onderzoek naar effecten van begrazing op vegetatie en fauna);
 • het zoveel mogelijk beperken van de ontwatering;
 • het lokaal afgraven van verruigde vastelandskwelders tot het hoogwaterniveau waardoor verjonging van de vegetatie 

mogelijk is;
 • nieuwe kwelder aanleggen door landaanwinning.

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
Slibinvang op bestaande kwelders, zoals De Brede Groene Dijk, zie pov-waddenzeedijken.nl/brede-groene-dijk en  
www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/bgd/Paginas/default.aspx.

Kwelder op Terschelling 
(foto: Esther Dieker).

+ Positieve effecten denkrichtingen
 • Groter areaal aan natuurlijke kwelders met meer 

dynamiek en een verbeterde vegetatiestructuur.
 • Indirect effect op kustbroedvogels en 

foeragerende vogels.

- Negatieve effecten denkrichtingen
 • Kan mogelijk leiden tot (tijdelijk) verlies van habitattypes 

als er kwelder wordt aangelegd of kweldervegetatie 
wordt afgeplagd.

 • Afhankelijk van of het speelt op de Waddeneilanden 
of op de vaste wal.

Referenties
•  Essentietabel Natura 

2000-gebied 001. Waddenzee.
•  Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu (2016) Natura 
2000-beheerplan Waddenzee. 
Periode 2016-2022.



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Behoud rustplaatsen 
en voortplantings
habitat (zowel buiten 
als binnendijks)

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernprocessen d, e en Kernopgave 1.13
Kernprocessen: Populatiedynamiek & Connectiviteit
Kernopgave: Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen H2110)

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden
Voor broedvogels en zeehonden:
 • A137 Bontbekplevier
 • A138 Strandplevier
 • A132 Kluut
 • A191 Grote stern

 • A195 Dwergstern
 • A193 Visdief
 • H1364 Grijze zeehond

Knelpunten & staat van instandhouding
Met een groot aantal broedvogels in de Nederlandse Waddenzee gaat het slecht. De oorzaken voor dit probleem 
moeten gezocht worden in het Waddengebied zelf. Broedvogels hebben onder meer last van de hogere waterstand, 
de mindere kwaliteit van broedgebieden en de toename van het aantal roofdieren. Maar ook verstoring door recreatie 
is voor de vogels een probleem.

De landelijke staat van instandhouding van:
 • Bontbekplevier, Kluut en Visdief is als matig ongunstig beoordeeld.
 • Strandplevier, Grote stern en Dwergstern is als zeer ongunstig beoordeeld.
 • Gewone en Grijze zeehond is als matig beoordeeld.

Oplossingsrichtingen
 • Predatievrije broedgebieden inrichten.
 • Geschikt broedgebied aanleggen met minimale overstromingskans.
 • Inrichten van meer rust- en foerageergebieden.
 • Verruiging tegengaan, optimale broedhabitatcondities creëren.

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
 • Instellen rustgebieden
 • Predatievrije broedlocaties
 • Overstromingsrisico verminderen met behoud van geschikt broedhabitat,  

(bijvoorbeeld gebied hoger aanleggen, met regelmatig onderhoud zodat het niet verruigd).

Embryonale duinen; 
foto Elise Koolmees, uit Natura 
2000-beheerplan Waddenzee.

+ Positieve effecten oplossingsrichtingen
 • Positief effect op meerdere soorten broedvogels, 

Effect op populatiedynamica en connectiviteit.

- Negatieve effecten oplossingsrichtingen
 • Instellen rustgebieden, aanleg broedgebieden zijn 

niet op alle locaties mogelijk (e.g. geen ruimte / geen 
ambitie). Kan mogelijk leiden tot verlies van habitattypes 
als er broedgebieden worden aangelegd.

Referenties
•  Koffijberg K., Frikke J., Hälterlein 

B., Laursen K., Reichert G. & 
Soldaat L. (2017) Breeding birds. 
In: Wadden Sea Quality Status 
Report 2017. Eds.: Kloepper S. 
et al., Common Wadden Sea 
Secretariat, Wilhelmshaven, 
Germany. Last updated 
21.12.2017. qsr.waddensea-
worldheritage.org/reports/
breeding-birds.



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Behoud slikken en platen 
als rust gebieden voor 
vogels en zeehonden 
(buitendijks)

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernprocessen b, d, e en Kernopgave 1.11
Kernprocessen: Habitat ontwikkeling, populatiedynamiek & connectiviteit
Kernopgave: Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende niet-broedvogels en rustgebieden 
voor Gewone zeehond en Grijze zeehond

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden
Onder andere:
 • A149 Bonte strandloper,
 • A157 Rosse grutto
 • A130 Scholekster
 • A143 Kanoet

 • A169 Steenloper
 • A063 Eider
 • H1365 Gewone zeehond
 • H1364 Grijze zeehond

Knelpunten & staat van instandhouding
Door toenemende drukte in het Waddengebied is het mogelijk dat rustende en foeragerende niet-broedvogels 
en zeehonden te weinig rust krijgen.

De landelijke staat van instandhouding van:
 • Bonte strandloper en Rosse grutto is als gunstig beoordeeld.
 • Kanoet is als matig beoordeeld.
 • Scholekster, Steenloper en Eider is als zeer ongunstig beoordeeld.
 • Gewone zeehond en Grijze zeehond is als matig beoordeeld.

Oplossingsrichtingen
 • Inrichten van meer rust- en foerageergebieden.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor extra rustgebieden, waarbij duurzaam medegebruik mogelijk is.
 • Strengere handhaving op het betreden van rustgebieden.

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
 • Aanleggen klutenplassen
 • Aanleggen broedvogeleilanden

Boven: zeehonden op 
zandplaat, Rijkswaterstaat. 
Beneden: Scholeksters 
en Rosse grutto’s op 
droogvallende wadplaat – 
Foto Fitis, via Ecomare.

+ Positieve effecten oplossingsrichtingen
 • A149 Bonte strandloper, A157 Rosse grutto, 

A130 Scholekster A143 Kanoet, A169 Steenloper, 
A063 Eider, H1365 Gewone zeehond, 
H1364 Grijze zeehond.

- Negatieve effecten oplossingsrichtingen
 • Duurzaam samenspel tussen gebruikers en 

natuurwaarden op het wad.
 • Rustgebieden instellen is niet op alle locaties mogelijk 

(e.g. geen ruimte / geen draagvlak).

Referenties 
•  Essentietabel Natura 

2000-gebied 001. Waddenzee.
•  Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu (2016) Natura 
2000-beheerplan Waddenzee. 
Periode 2016-2022.



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Behoud van verbinding 
voor vissen tussen 
zee en achterland

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernprocessen d + e en Kernopgave 1.09
Kernprocessen: Connectiviteit & Populatiedynamiek
Kernopgave: Behoud van verbinding tussen achterland met Schelde en Eems t.b.v. paaifunctie Fint

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden
H1103 Fint, maar indirect ook andere trekvissen als zeeprik en rivierprik.

Knelpunten & staat van instandhouding
Routes voor trekvissen naar het Europese achterland worden geblokkeerd. De Fint trekt van zout naar zoet water om 
te paaien. Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor de Fint om het achterland in België en Duitsland te bereiken door 
aanwezigheid van dijken, dammen en sluizen.

De landelijke staat van instandhouding van de Fint is als zeer ongunstig beoordeeld.

Oplossingsrichtingen
Herstel van trek mogelijkheden, bijvoorbeeld via aanpassing spuiregime en aanleg van vistrappen  
(in het bijzonder t.b.v. visintrek bij Eems maar ook stroomopwaarts van de rivieren).

Ook een verder aangepast beheer van de spuisluizen langs de kust van de Eems-Dollard biedt kans op een 
betere vismigratie.

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
Kansen voor verbetering van zoet-zoutgradiënten liggen o.a. langs de Afsluitdijk,  
bij het project ‘Vismigratierivier’ bij Kornwerderzand.

+ Positieve effecten oplossingsrichtingen
 • Kans op betere vismigratie. Positief effect op 

H1103 Fint, indirect op H1095 Zeeprik, H1099 Rivierprik.
 • Draagt bij aan een gezond en divers voedselweb.

- Negatieve effecten oplossingsrichtingen
 • Grootschalige zoet-zoutherstelmaatregelen zijn niet op 

alle locaties mogelijk (e.g. geen ruimte / geen ambitie).
 • Kan mogelijk leiden tot verlies van H1110 & H1140 & 

H1330.

Referenties
•  Essentietabel Natura 

2000-gebied 001. Waddenzee.
•  Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu (2016) Natura 
2000-beheerplan Waddenzee. 
Periode 2016-2022.

Foto: De Nieuwe Afsluitdijk 
Inzet: Fint  
( foto van www.ravon.nl)



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Diversiteit 
getijdenplaten

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernproces b en Kernopgave 1.10
Kernproces: Habitatontwikkeling
Kernopgave: Diversiteit getijdenplaten

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden
Verbetering kwaliteit ‘slik- en zandplaten’ (getijdengebied) H1140A ten behoeve van vergroting van de diversiteit.

Knelpunten & staat van instandhouding
Getijdenplaten in de Waddenzee zijn erg productief. Het slik en organisch stof op de platen bieden voedsel aan o.a. 
diatomeeën, algen, zeegrassen en bodemdieren. Hier leven weer vissen en vogels van. Hoewel het systeem erg productief 
is, kan er veel variatie zijn in het bodemleven. Aantallen kokkels en mosselen verschillen bijvoorbeeld sterk van jaar op jaar 
en het verloop van deze aantallen is moeilijk in te schatten. Daarnaast zijn de aantallen mosselen in de Waddenzee nog 
steeds niet helemaal hersteld en gaat het slecht met het nog spaarzaam aanwezige zeegras. Met name deze biobouwers 
hebben een belangrijke functie in het ecosysteem.

De landelijke staat van instandhouding van slik- en zandplaten is als matig beoordeeld.

Onvoldoende aanwezigheid van litorale mosselbanken a.g.v. ongunstige abiotische factoren,  
onvoldoende begroeiingen van zeegras, onvoldoende zoet-zoutgradiënten.

Oplossingsrichtingen
 • Randvoorwaarden abiotische condities optimaliseren o.a. verbeteren waterkwaliteit (verminderen troebelheid),  

creëren luwe zones.
 • Verduurzamen / beperken bodemberoerende activiteiten & bescherming bodemorganismen,  

mosselbanken en wadplaten.
 • Kennisopbouw en ontwikkeling/herstel zeegras, mosselbanken en andere biogene structuren  

(zoals oesterbanken, velden schelpkokerwormen).
 • Aanleg kunstmatige structuren, ter aanvulling op biogene structuren.
 • Kennisopbouw en ontwikkeling zeegras en mosselbanken, verbetering van zoet-zoutgradiënten.

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
 • Aanleggen van biogene structuren.
 • Creëren van luwe zone door kwelderwerken.
 • Versnellen aanslibbing.
 • Aanleg zoet-zoutwater overgangen in zeedijken, zoals Project Vijfhuizen ‘Fan Swiet Nei Sâlt’ 

www.itfryskegea.nl/project/project-vijfhuizen-fan-swiet-nei-salt.

H1140 Slik- en zandplaten 
Waddenzee; foto Harm 
Smeenge; uit Natura 
2000-beheerplan Waddenzee

+ Positieve effecten oplossingsrichtingen
 • Toename kwaliteit H1140 A, indirect verbeteren 

voedselweb.

- Negatieve effecten oplossingsrichtingen
 • Verlies oppervlakte H1110.



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Herstel van zoet-
zout overgangen 
 Wadden gebied  
(bijvoorbeeld via 
spuiregime en 
vistrappen)

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernprocessen d + e en Kernopgave 1.07
Kernprocessen: Connectiviteit & populatiedynamiek
Kernopgave: Herstel van zoet-zoutovergangen Waddengebied  
(bijvoorbeeld via spuiregime en vistrappen)
De kernopgave past binnen de strategie van ‘Verzachten randen vaste wal en natte wad’.

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden
 • H1095 Zeeprik
 • H1099 Rivierprik
 • H1103 Fint

Knelpunten & staat van instandhouding
Onvoldoende migratiemogelijkheden voor trekvissen. Doordat de overgang tussen zoet en zout in de Waddenzee hard 
is – er zijn tal van barrières, in de vorm van dijken, dammen en sluizen- zijn de meeste migratieroutes voor trekvissoorten, 
zoals de Rivierprik, moeilijk passeerbaar (alleen de Eems stroomt vrij in de Waddenzee uit). De Rivierprik heeft een 
anadrome levenswijze, waarbij de volwassen vissen vanuit zee de rivieren optrekken om te paaien. Nederland is daarbij 
‘toegangspoort’ voor de paaipopulaties in Duitsland en België (bron: Beheerplan).

De landelijke staat van instandhouding van:
 • Rivierprik en Zeeprik wordt als matig ongunstig beoordeeld (met toenemende trend populatie Waddenzee 

voor Rivierprik, voor Zeeprik onbekend).
 • Fint wordt als zeer ongunstig beoordeeld.

Oplossingsrichtingen
Herstel van trek en binnendijkse opgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld via aanpassing spuiregime en aanleg van vistrappen 
(in het bijzonder t.b.v. visintrek Afsluitdijk, Westerwoldse Aa en Lauwersmeer/ Reitdiep in relatie tot Drentsche Aa).

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
Kansen voor verbetering van zoet-zoutgradiënten liggen o.a:
 • Langs de Afsluitdijk, zoals bij het project ‘Vismigratierivier’ bij Kornwerderzand 

(www.deafsluitdijk.nl/projecten/vismigratierivier).
 • Polder Breebaart, met verzachting overgang zoet en zout water.

Impressie Vismigratierivier 
bij Kornwerderzand  
( foto: De Nieuwe Afsluitdijk) 
Inzet: Rivierprik 
(Afbeelding Sportvisserij NL)

Referenties
•  Essentietabel Natura 

2000-gebied 001. Waddenzee.
•  Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu (2016) Natura 
2000-beheerplan Waddenzee. 
Periode 2016-2022.

•  Rijkswaterstaat (2015). 
Masterplan Beeldkwaliteit 
Afsluitdijk.

+ Positieve effecten oplossingsrichtingen
 • Kans op betere vismigratie.
 • Positief effect op H1095 Zeeprik, H1099 Rivierprik, 

H1103 Fint. Draagt bij aan een gezond en 
divers voedselweb.

- Negatieve effecten oplossingsrichtingen
 • Grootschalige zoet-zoutherstelmaatregelen  

zijn niet op alle locaties mogelijk  
(e.g. geen ruimte / geen ambitie).

 • Kan mogelijk leiden tot verlies van H1110 & H1140.



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Verbetering kwaliteit 
permanent over
stroomde zandbanken 
en biogene structuren

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernprocessen b + c en Kernopgave 1.03
Kernprocessen: Habitat ontwikkeling & gezond voedselweb
Kernopgave: Verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken en biogene structuren

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden
 • H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
 • A063 Eider (foerageert op mosselbanken)
 • A065 Zwarte zee-eend (foerageert in dit habitat)
 • Biogene structuren met o.a. mossels
 • Kraamkamer voor vis

Knelpunten & staat van instandhouding
 • Onvoldoende aanwezigheid sublitorale mosselbanken (meerjarige, oudere stadia),  

daarmee onvoldoende  voedselbeschikbaarheid (sublitorale mosselen) voor de Eider.
 • Onvoldoende biomassa vis & verminderde kraamkamerfunctie.
 • Onvoldoende zoet-zoutgradiënten waardoor er beperkte vismigratie is, en lokaal verarmde visfauna.
 • Klimaatverandering (met warmere winter nadelig voor de broedval van schelpdiersoorten,  

en bepaalde vissoorten trekken eerder uit de Noordzee naar de Waddenzee).

De landelijke staat van instandhouding van:
 • permanent overstroomde zandbanken is als matig ongunstig beoordeeld.
 • de Eider is als zeer ongunstig beoordeeld (zowel voor broedvogel, als niet-broedvogel).
 • de Zwarte zee-eend is als matig ongunstig beoordeeld  

(de Zwarte zee-eend is aangewezen voor N2000-gebied Noordzeekustzone).

Oplossingsrichtingen
 • Verduurzamen / beperken bodemberoerende visserij en bescherming bodemorganismen.
 • Kennisopbouw en ontwikkeling/herstel mosselbanken en andere biogene structuren  

(zoals oesterbanken, velden schelpkokerwormen).
 • Aanleg kunstmatige structuren, ter aanvulling op biogene structuren.
 • Verbetering zoet-zoutgradiënten (geulen zijn leef- en doortrekgebied van trekvissen).
 • Waar overgangen naar rivierwater aanwezig zijn, moet het spuien van zoet water bij voorkeur geleidelijk zijn 

(Afsluitdijk en Lauwersoog).

3D-illustratie van het 
streefbeeld van de 
onderwater wereld in de 
Waddenzee (Nicolle R. Fuller; 
in Kust & Zee Gids 2018)



+  Positieve effecten oplossingsrichtingen 
en koppelkansen

 • H1110A Permanent overstroomde zandbanken 
(getijdengebied).

 • A063 Eider (foerageert op mosselbanken).
 • A065 Zwarte zee-eend (foerageert in dit habitat).
 • Vermindering vertroebeling → zeegrassen → 

kraamkamer vissen → grote zoogdieren →  
kwaliteits verbetering voedselweb.

-  Negatieve effecten oplossingsrichtingen 
en koppelkansen

 • Mogelijk verlies van H1330 schorren en zilte graslanden 
en H1310 Zilte pionierbegroeiingen.

Referenties
•  Essentietabel Natura 

2000-gebied 001. Waddenzee
•  Kust & Zee Gids (2018) Samen 

voor een rijke kust en een 
gezonde zee.

•  Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (2016) Natura 
2000-beheerplan Waddenzee. 
Periode 2016-2022.

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
 • Aanleggen van predatievrije broedgebieden voor vogels.
 • Het beperken van overstroming ‘events’ van broedgebieden.
 • Het beperken van verstoring van zeehonden (niet gerelateerd aan dijkverbeteringen).
 • Het realiseren van gesloten gebieden voor visserij (niet gerelateerd aan dijkverbeteringen).
 • Het laten opslibben van wadplaten van beperkte kwaliteit tot pioniervegetaties.
 • Aanpassingen realiseren in drainage systemen.
 • Hoger gelegen kwelders afplaggen en grond gebruiken voor duin en dijkversterking.
 • Optimaliseren van het begrazingsregime van kwelders (niet direct gerelateerd aan dijkverbetering.
 • Aanleg zoet-zoutwater overgangen in zeedijken, zoals Project Vijfhuizen ‘Fan Swiet Nei Sâlt’ 

www.itfryskegea.nl/project/project-vijfhuizen-fan-swiet-nei-salt.



Factsheet werken 
in N2000-gebied 
de Waddenzee

Verbetering water
kwaliteit (vermindering 
vertroebeling)

Met verschillende beschermde habitattypen en soorten in de Waddenzee gaat het goed. Maar er zijn ook 
knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Om bij te dragen aan het oplossen van deze knelpunten kunnen 
in het kader van dijkverbeteringen koppelprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze factsheet vormt 
een basis voor projectteams om met specialisten en stakeholders in gesprek te gaan om de mogelijkheden 
voor natuurverbetering en maatregelen in hun projectgebied te verkennen. Op die manier wordt het 
mogelijk om aan dijken te werken in N2000 gebied De Waddenzee en tegelijkertijd verbeteringen aan 
te brengen in dit waardevolle ecosysteem.

Kernprocessen d + e en Kernopgave 1.07
Kernproces: Abiotische dynamiek
Kernopgave: Verbetering waterkwaliteit (vermindering vertroebeling)

N2000 instandhoudingsdoelen die hiermee verband houden:
 • H1130 – Estuaria
 • A191 – Grote stern
 • A193 – Visdief
 • A194 – Noordse stern

Knelpunten & staat van instandhouding
Minder mogelijkheden zichtjagers.

De landelijke staat van instandhouding van:
 • H1130 Estuaria is als zeer ongunstig beoordeeld.
 • A191 Grote stern is als zeer ongunstig beoordeeld.
 • A193 Visdief is als matig ongunstig beoordeeld.
 • A194 Noordse stern is als gunstig beoordeeld.

Oplossingsrichtingen
 • Betere baggertechnieken
 • Slibinvang

Koppelkansen dijkversterking (praktijk)
Ontwikkelen van buitendijkse en binnendijkse slibinvang. Als voorbeeld kan de Brede Groene Dijk gebruikt worden
(pov-waddenzeedijken.nl/brede-groene-dijk en www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/bgd/Paginas/default.aspx).

Brede Groene Dijk;  
bron: Rijkswaterstaat / 
Joop van Houdt

+  Positieve effecten oplossingsrichtingen en 
koppelkansen

 • Oppervlakte H1330 – Schorren en zilte graslanden 
neemt waarschijnlijk toe.

 • Doorzicht neemt toe, met betere perspectieven 
voor de zichtjagers:
 • A191 – Grote stern
 • A193 – Visdief
 • A194 – Noordse stern

-  Negatieve effecten oplossingsrichtingen 
en koppelkansen

 • Oppervlakte H1130 Estuaria neemt af, maar door 
kwaliteits verbetering oppervlaktewater neemt de 
kwaliteit van het leefgebied voor zichtjagers toe.

 • De negatieve effecten vallen vaak binnen de natuurlijke 
dynamische processen die er zijn tussen het habitattype 
H1330 en H1130.
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