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Inleiding 
 
Rondom Natura2000-gebieden in onze provincie zijn veel bedrijven gevestigd. De meeste van deze 
bedrijven zijn in beginsel vrijgesteld van een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 
(Nb), omdat er sprake is van 'bestaand gebruik' op peildatum 31-3-2010, mits er geen sprake van een 
project is 'met significante negatieve effecten' (19d lid 3). Echter, uit een recente uitspraak van de 
Raad van State is helder geworden dat bij veel projecten van bedrijven een significant effect niet bij 
voorbaat kan worden uitgesloten, wat zou betekenen dat in deze gevallen alsnog een vergunningplicht 
geldt met als peildata de vaststelling van de vogelrichtlijn/habitatrichtlijn (VR/HR) in het betreffende 
Natura2000-gebied. In sommige gebieden (bijvoorbeeld de Veluwe en Rijntakken ) betekent dit dat 
men de situatie van 2000 als uitgangssituatie zou moeten hanteren. Bovenstaande betekent veel 
onzekerheid voor betrokken bedrijven. Graag stel ik daarom de volgende vragen: 
  
Vragen 
 
 
1. De regelgeving rond Natura 2000 is in Duitsland soepeler dan in Gelderland. Een van de 
belangrijkste verschillen is het verschil in significantie bij de beoordeling van depositie of neerslag van 
stikstof op de natuurwaarden of habitats die in de Natura 2000-gebieden voorkomen. Aan de Duitse 
zijde van de grens is de grens voor een significante stikstoftoename op de Duitse Natura 2000-
gebieden gelegd bij 3 procent van de kritische depositiewaarde (KDW) van het beoordeelde 
habitattype. In Gelderland is dit 1 of 0,5 procent, waarbij het eerste percentage geldt voor de 
uiterwaarden van de grote rivieren. Uit een uitspraak van de hoogste Duitse rechter (het 
Bundesverwaltungsgericht) blijkt dat een extra stikstofdepositie van 3 procent van de kritische 
depositiewaarde is te verwaarlozen. Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om deze grens 
van 3 procent van de kritische depositiewaarde ook te hanteren binnen beheersplannen in Gelderland, 
zodat er aan beide kanten van de grens een zogenaamd level-playing field ontstaat? 
  
 
2. De provincie Gelderland gaat over de invulling van de beheerplannen voor de Natura2000-
gebieden en is daarmee het bevoegd gezag. Uit onderzoek van Alterra uit 2008 blijkt dat het bevoegd 
gezag  twee oplossingsrichtingen kan kiezen in het omgaan met bestaand gebruik: 1. het beheerplan 
zo laten en passend beoordelen, eventueel gevolgd door een ADC-toets (alternatieven, dwingende 
reden en compensatie), of 2. bestaand gebruik met significante gevolgen buiten het beheerplan laten 
en reguleren via het vergunningenstelsel. Door een recente uitspraak van de RvS blijkt dat huidige 
activiteiten die in juridische zin een project zijn (een fysieke ingreep of aanpassing machine) getoetst 
moeten zijn conform de passende beoordeling om opgenomen te kunnen worden in het beheerplan. 
Tussen het jaar 2000 (de aanwijzing VR/HR gebieden Veluwe en Rijntakken) en heden hebben bij 
veel bedrijven projecten plaatsgevonden, waarbij aan de ondernemers met de kennis van toen een 
vergunning door gemeente of provincie is verleend. Echter, er is geen passende beoordeling 



uitgevoerd, wat nu leidt tot het ontstaan van rechtsonzekerheid bij bedrijven en de vraag oproept of 
hun bedrijfsactiviteiten wel legaal zijn. Deze rechtsonzekerheid kan worden opgeheven indien de 
provincie bereid is om een effectenanalyse en een passende beoordeling uit te voeren. Is de provincie 
bereid om een dergelijke inventarisatie van bestaande rechten uit te voeren, ondanks de lange 
doorlooptijd die hiermee gemoeid is en voor zover het mogelijk is om bij iedere activiteit te achterhalen 
wat de vergunde situatie op de referentiedatum was? Zo nee, waarom niet? Heeft de provincie wel 
überhaupt de beschikking over alle gegevens om een dergelijke inventarisatie te kunnen uitvoeren? 
 
  
3. Is het College van Gedeputeerde Staten het met de VVD eens dat het neerleggen van de bewijslast 
met terugwerkende kracht bij bedrijven een ongewenste ontwikkeling is, omdat dit zorgt voor extra 
administratieve lasten, regeldruk en kosten, en deze bedrijven de afgelopen 13 jaar nooit de 
beschikking hadden over het toetsingskader (namelijk het beheerplan)? Is dit niet het omkeren van de 
bewijslast, waarbij aan ondernemers wordt gevraagd om kosten voor oude vergunningen opnieuw 
voor hun rekening te nemen? In hoeverre wordt het rechtszekerheidsbeginsel door deze ontwikkeling 
aangetast en wat gaat Gedeputeerde Staten doen om dit te voorkomen? 
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