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1. INLEIDING 

 
 
 

1.1. Achtergrond van de leidraad 

Binnenwateren spelen in grote delen van Europa een belangrijke rol bij het 
goederenvervoer. Jaarlijks wordt meer dan 500 miljoen ton handelswaar op die manier 
vervoerd. Via een bevaarbaar waterwegennet van ruim 40 000 km lang verbinden 
binnenwateren industrie- en handelscentra met elkaar. Daarnaast bieden zij toegang tot de 
zee en daarmee tot de rest van de wereld. 

De binnenvaart wordt beschouwd als een veilige, energie-efficiënte en relatief 
milieuvriendelijke wijze van vervoer. De EU onderkent dat de binnenvaart over een groot 
potentieel beschikt en erkent dat zij een belangrijke rol speelt in het vervoerssysteem als 
geheel. 

In haar witboek "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een 
concurrerend en zuinig vervoerssysteem"1 beschouwt de Commissie de kustvaart, het 
spoorvervoer en de binnenvaart vanwege hun voordelen voor het milieu als van groot 
belang voor de duurzaamheid van de Europese vervoerssystemen. Tegen 2030 moet 30 % 
van het huidige goederenvervoer via de weg over afstanden van meer dan 300 km per spoor 
of over het water geschieden en tegen 2050 50 %. Aangezien 57 % van de Europese olie in 
de vervoerssector wordt verbruikt, is het van groot belang dat de CO2-uitstoot wordt 
verminderd. Derhalve wil de Commissie ervoor zorgen dat de mogelijkheden van het 
goederenvervoer over de binnenwateren beter worden benut en dat de binnenvaart een 
belangrijker deel gaat uitmaken van de intermodale vervoersketen. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken moet de binnenwaterinfrastructuur op ecologisch 
duurzame wijze worden verbeterd. Riviersystemen vormen een integraal onderdeel van 
functionele ecosystemen die een eigen dynamiek hebben en daarenboven in hoge mate 
worden beïnvloed door verschillende activiteiten op de rivier en in de omringende 
ecosystemen. Het plannen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
binnenwaterinfrastructuur is daardoor een complexe aangelegenheid. Het is daarom van 
essentieel belang dat al in een vroeg stadium een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak 
wordt gevolgd waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn. Voorbeelden van goede 
praktijken waarbij zowel de binnenwateren als het milieu welvaren, fungeren daarbij als 
uitgangspunt. 

Net als alle anderen die gebruikmaken van de rivieren moeten ook de instanties die zich 
bezighouden met de ontwikkeling en het beheer van de binnenwateren zich houden aan de 
EU-milieuwetgeving, bestaande uit onder andere de Vogel- en de Habitatrichtlijn (de 
"natuurrichtlijnen") en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De beide EU-natuurrichtlijnen hebben 
als algemene doelstelling de meest waardevolle en bedreigde habitats en wilde dieren en 
planten van Europa in stand te houden, met inbegrip van de habitats en wilde dieren en 
planten die afhankelijk zijn van rivieren. In de natuurrichtlijnen staat de totstandbrenging van 

                                                            
1 Witboek 2011: Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en 
zuinig vervoerssysteem,  28 maart 2011, COM(2011) 144 definitief. 
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een Natura 2000-netwerk ter bescherming van de kerngebieden die voor de in de bijlagen 
genoemde soorten en habitattypen belangrijk zijn, centraal. 

De Natura 2000-gebieden zijn niet bedoeld als zones waar geen ontwikkeling mag 
plaatsvinden. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet uitgesloten. Wel moeten bij nieuwe 
ontwikkelingen in deze gebieden maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de 
soorten en habitattypen waarvoor het gebied in het leven is geroepen, worden beschermd.  

1.2. Bedoeling van de leidraad 

In het licht van het bovenstaande is dit document opgesteld om richtsnoeren aan te reiken 
teneinde ervoor te zorgen dat activiteiten die verband houden met de ontwikkeling en het 
beheer van de binnenwateren verenigbaar zijn met het EU-milieubeleid in het algemeen en 
de natuurwetgeving in het bijzonder. 

Er wordt met name uitgelegd hoe geïntegreerde projecten kunnen worden ontwikkeld zodat 
al in een vroeg stadium van het ontwerpproces rekening wordt gehouden met de 
ecologische processen van de rivier en wordt gezocht naar oplossingen waarbij zowel de 
binnenvaart als de biodiversiteit zo veel mogelijk welvaren.  

Daarnaast worden in deze leidraad de procedures beschreven die moeten worden gevolgd 
bij het uitvoeren van een passende beoordeling overeenkomstig artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn. Met name de aspecten van deze goedkeuringsprocedure die voor de 
ontwikkeling van de binnenwateren van belang zijn, worden verduidelijkt. De ervaring leert 
dat vertragingen in de goedkeuringsprocedure maar al te vaak worden veroorzaakt doordat 
de passende beoordeling te wensen overlaat, waardoor de bevoegde autoriteiten niet goed 
kunnen beoordelen of het voorgenomen plan of project hun toestemming verdient. 

Deze leidraad is voornamelijk bedoeld voor bevoegde autoriteiten en projectontwikkelaars 
die verantwoordelijk zijn voor ontwikkelingen van de binnenwaterinfrastructuur, alsmede 
effectbeoordelaars, Natura 2000-gebiedsmanagers en anderen die uit hoofde van hun 
functie zijn betrokken bij het plannen, ontwerpen, uitvoeren of goedkeuren van plannen en 
projecten voor binnenwateren. Hopelijk is dit document echter ook interessant voor andere 
organisaties, zoals ngo's en internationale instellingen die zich bezighouden met 
natuurbehoud en die meer willen weten over het belang van een goede ontwikkeling en een 
goed beheer van de binnenwateren. 

Het document is geschreven in overleg met de leden van de Werkgroep Rivieren van de 
Europese Commissie, die waardevolle feedback hebben geleverd tijdens het ontwerpen van 
deze leidraad. Deze werkgroep werd gezamenlijk voorgezeten door de directoraten-
generaal Milieu en Vervoer van de Europese Commissie en was samengesteld uit 
vertegenwoordigers van diverse bedrijfstakken die in de binnenvaart actief zijn, 
overheidsinstanties uit diverse lidstaten, wetenschappelijke deskundigen en verenigingen en 
ngo's op het gebied van natuurbehoud. De werkgroep diende tevens als forum voor het 
bespreken van belangrijke problemen en het uitwisselen van ervaringen ten aanzien van de 
ontwikkeling van de binnenwateren in de context van de EU-natuurrichtlijnen.2 

                                                            
2 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library 

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library


 

 

8 Leidraad voor de binnenvaart en Natura 2000 

1.3. Reikwijdte van het document 

In deze leidraad gaat de aandacht vooral uit naar het bouwen, onderhouden en 
opwaarderen van infrastructuurprojecten die verband houden met de commerciële 
binnenvaart.  

Deze leidraad beperkt zich tot de ontwikkeling van de binnenwateren. 
Ontwikkelingsprojecten in estuaria of kustgebieden vallen buiten het bestek van dit 
document. Met het oog op deze activiteiten heeft de Commissie in 2010 een apart richtsnoer 
uitgegeven, met als titel "Tenuitvoerlegging van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in 
estuaria en kustgebieden met speciale aandacht voor havenontwikkeling en 
baggerwerken".3 

Tot slot wordt in dit document speciale nadruk gelegd op de ontwikkeling van de 
binnenvaartinfrastructuur en de instandhouding van rivieren met het oog op de bescherming 
van zeldzame Europese soorten en habitats uit hoofde van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn en in de ruimere context van de Kaderrichtlijn Water.  

Hoewel ook andere EU-milieuwetgeving, bijvoorbeeld inzake water- of luchtverontreiniging 
of klimaatverandering, relevant is voor de binnenwateren, wordt deze in dit document niet 
behandeld. Er wordt met het oog op volledigheid echter wel naar deze wetgeving verwezen. 

1.4. Indeling en inhoud 

Dit document bestaat uit vijf delen: 

• Hoofdstuk 1: In dit hoofdstuk worden de achtergrond en de bedoeling van deze leidraad 
toegelicht. 

• Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk wordt de Europese beleidscontext voor de binnenvaart 
uiteengezet. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het beleid inzake trans-
Europese vervoersnetwerken en het bevorderen van de binnenvaart (NAIADES), 
alsmede inzake de instandhouding van de Europese rivieren, onder speciale verwijzing 
naar de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. 

• Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk worden het multifunctionele karakter en gebruik van de 
Europese rivieren beschreven en wordt hun belang voor de binnenvaart geschetst. 
Daarnaast wordt ingegaan op de milieutoestand van de binnenwateren in de EU en de 
aanwijzing van binnenwateren als Natura 2000-gebied. Er wordt stilgestaan bij de 
gevolgen, zowel in positieve als negatieve zin, die de ontwikkeling van de binnenwateren 
kan hebben voor al dan niet als Natura 2000-gebied aangewezen riviergedeelten. 

• Hoofdstuk 4: In dit hoofdstuk worden de voordelen besproken van een beter 
geïntegreerde aanpak van de plannings- en ontwerpfase bij de ontwikkeling en het 
beheer van de binnenwateren, alsmede de voordelen van een dialoog tussen de 
verschillende sectoren voor het bevorderen van het duurzame gebruik van de Europese 
rivieren. Daarnaast wordt aan de hand van voorbeelden van goede praktijken 
onderzocht hoe kan worden bevorderd dat de ontwikkeling en het beheer van de 
binnenwateren enerzijds en de instandhouding van de biodiversiteit anderzijds elkaar 
niet dwarsbomen en hoe zij zelfs hand in hand kunnen gaan. 

                                                            
3 Beschikbaar op http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf
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• Hoofdstuk 5: Dit hoofdstuk bevat stapsgewijze richtsnoeren voor het uitvoeren van een 
passende beoordeling, overeenkomstig artikel 6 van de Habitatrichtlijn, van plannen of 
projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Verder 
worden de stappen beschreven die moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de 
passende beoordeling op de juiste wijze en naar behoren wordt uitgevoerd. Ook wordt 
uitgelegd hoe projecten die om dwingende redenen van groot openbaar belang 
noodzakelijk worden geacht en waarvoor geen alternatieve oplossingen bestaan, toch 
kunnen worden goedgekeurd, ook al is uit de beoordeling gebleken dat zij negatieve 
gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied. 

• Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk wordt het verband tussen de Vogelrichtlijn, de 
Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, de MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn verkend en 
wordt onderzocht hoe dit de uitvoering van binnenvaartactiviteiten beïnvloedt.  

1.5. Beperkingen van de leidraad 

Tot slot een opmerking over de beperkingen van deze leidraad. De leidraad is gebonden en 
trouw aan de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de bredere beginselen die ten grondslag 
liggen aan het EU-beleid inzake het milieu en de binnenvaart. Hij is niet wetgevend van aard 
en maakt dus geen nieuwe regels, maar biedt hulp bij de toepassing van de bestaande 
regels. 

 

 

Als zodanig weerspiegelt dit document slechts de inzichten van de diensten van de 
Commissie en is het niet juridisch bindend. Het is aan het Europees Hof van Justitie om een 
definitieve uitleg van EU-richtlijnen te geven. Waar het Hof zich over bepaalde behandelde 
onderwerpen al heeft uitgesproken, werd de betreffende jurisdictie opgenomen. 

Dit document is niet bedoeld als vervanging van de bestaande leidraden van de Commissie 
die algemene aanknopingspunten bieden voor de interpretatie en toepassing van artikel 6 
van de Habitatrichtlijn. In plaats daarvan wordt getracht specifieke aspecten van dit artikel te 
verhelderen en deze te plaatsen in de context van met name de ontwikkeling en het beheer 
van de binnenwateren. Deze leidraad kan derhalve het beste worden gelezen in samenhang 
met beide richtlijnen en met de bestaande algemene richtsnoeren4.  

De leidraad erkent dat de twee natuurrichtlijnen zijn gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel 
en dat het aan de lidstaten is de procedurele vereisten vast te stellen die uit de richtlijnen 
voortvloeien. De in dit document beschreven beste praktijken en voorgestelde methoden 
moeten derhalve niet worden gezien als prescriptief; in plaats daarvan hebben zij tot doel 
nuttige adviezen, ideeën en suggesties te verschaffen die zijn gebaseerd op diepgaande 
gesprekken die in het kader van de Werkgroep rivieren van de Commissie hebben 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de binnenvaartsectoren, ngo's en andere 
belanghebbenden. 

                                                            
4 Beheer van "Natura 2000"-gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG; 
beoordelingen van plannen en projecten die significante gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden - 
methodologische leidraad bij de bepalingen van artikel 6, leden 3 en 4, van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG; 
leidraad bij artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Tot slot wil de Commissie allen die aan de werkgroep hebben deelgenomen bedanken voor 
hun waardevolle bijdragen en inbreng tijdens de discussies. Hun medewerking was van 
groot belang voor de totstandkoming van deze leidraad. 
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2. HET EU-BELEIDSKADER 

 
 
 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het algemene EU-beleidskader ter bevordering van de 
binnenvaart en de instandhouding van de biodiversiteit. Er wordt een overzicht gegeven van 
de voornaamste beleidsdocumenten en wetteksten die relevant zijn voor de verschillende 
sectoren en van de belangrijkste doelstellingen en bepalingen daarvan. Dit deel heeft tot 
doel een beter wederzijds begrip te bevorderen van de voornaamste drijvende krachten en 
omstandigheden waarmee elke sector op EU-niveau te maken heeft. 

De beleidscontext is gebaseerd op de Europa 2020-strategie die in maart 2010 is 
goedgekeurd. Deze EU-strategie formuleert een visie voor de ontwikkeling van Europa's 
sociale markteconomie in de loop van het komende decennium, en is gestoeld op drie 
samenhangende, elkaar versterkende prioriteitsgebieden: slimme groei - voor een 
economie op basis van kennis en innovatie; duurzame groei - voor een koolstofarme, 
concurrerende economie waarin doeltreffend wordt omgesprongen met hulpbronnen; en 
inclusieve groei - voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale 
cohesie. 

2.2. EU-vervoersbeleid ter bevordering van de binnenvaart 

Het EU-vervoersbeleid is een van de hoekstenen van de Europese interne markt en 
integratie. Het is onontbeerlijk voor het vrije verkeer van goederen en personen, stimuleert 
de handel en beoogt eerlijke concurrentievoorwaarden binnen de afzonderlijke 
vervoerswijzen en tussen de verschillende vervoerswijzen, een grotere vrijheid van 
dienstverrichting en de openstelling van de vervoersmarkten. 

De aanhoudende groei van het vervoersvolume in de afgelopen tien jaar heeft ertoe geleid 
dat op het gebied van vervoer steeds meer rekening wordt gehouden met de verschillende 
sociale en ecologische aspecten. Het model voor duurzame mobiliteit heeft het afgelopen 
decennium dan ook aan belang gewonnen. Dit model behelst een geïntegreerde aanpak die 
erop is gericht de doelmatigheid, de organisatie en de veiligheid van het vervoerssysteem te 
vergroten en het energieverbruik en de milieugevolgen te verkleinen. Hiertoe wordt het 
concurrentievermogen van milieuvriendelijke vervoerswijzen gestimuleerd en worden 
geïntegreerde vervoersnetwerken in het leven geroepen die door meerdere vervoerswijzen 
worden gebruikt. Het ligt voor de hand dat de binnenvaart in dit verband een belangrijke 
bijdrage kan leveren, aangezien deze wijze van vervoer veilig, congestievrij, koolstofarm en 
kostenefficiënt is. 

Derhalve neemt de binnenvaart een belangrijke plaats in in het witboek "Stappenplan voor 
een interne Europese vervoersruimte - werken aan een concurrerend en zuinig 
vervoerssysteem"5, dat de Commissie in maart 2011 heeft goedgekeurd.  

                                                            
5 COM(2011) 144 definitief. 
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In dit witboek heeft de Commissie een stappenplan vastgesteld bestaande uit veertig 
concrete initiatieven voor het komende decennium teneinde een concurrerend 
vervoerssysteem in het leven te roepen dat tot doel heeft de mobiliteit te vergroten, grote 
belemmeringen op belangrijke gebieden weg te nemen en groei en werkgelegenheid te 
stimuleren. Tegelijkertijd moeten de voorstellen van de Commissie Europa minder 
afhankelijk helpen maken van ingevoerde aardolie en de CO2-emissies in de vervoerssector 
tegen 2050 met 60 % verlagen. 

Het stappenplan voor de binnenvaart omvat de volgende belangrijke doelstellingen: 

• tegen 2030 moet 30 % van het thans over de weg plaatsvindend 
langeafstandsgoederenvervoer naar het spoor of de binnenwateren worden verlegd, en 
tegen 2050 meer dan 50 %; 

• tegen 2030 moet een volledig functioneel en EU-breed multimodaal trans-Europees 
kernvervoersnetwerk tot stand zijn gebracht, met goede verbindingen tussen de 
belangrijkste zeehavens, spoorwegen en binnenwateren; 

• de voornaamste belemmeringen voor voltooiing van het TEN-V-netwerk moeten uit de 
weg worden geruimd; 

• alle externe effecten voor alle vervoerswijzen moeten worden geïnternaliseerd; 

• de beginselen "de gebruiker betaalt" en "de vervuiler betaalt" moeten volledig worden 
toegepast. 

De Commissie zal in dit verband een aangepast kader creëren om de interne 
binnenvaartmarkt te optimaliseren en de belemmeringen voor de groei van de binnenvaart 
op te heffen door de continuïteit van de uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van het EU-
actieplan NAIADES te garanderen en door een oplossing te bieden voor nieuwe problemen. 

2.2.1. Het EU-actieplan NAIADES 

In 2006 heeft de Commissie het Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart, 
NAIADES6, goedgekeurd. Dit actieplan heeft tot doel de voordelen van de binnenvaart te 
versterken en een aantal belemmeringen aan te pakken die een volledige benutting van 
haar potentieel in de weg staan. 

Het EU-actieplan is toegespitst op vijf strategische, onderling samenhangende gebieden en 
bevat aanbevelingen voor verdere maatregelen die de Europese Gemeenschap, de lidstaten 
en de overige betrokken partijen tussen 2006 en 2013 moeten treffen: 

1. Markten: acties die erop zijn gericht nieuwe markten te bereiken, een goed 
ondernemingsklimaat te creëren en het administratief en regelgevend kader te 
verbeteren. 

2. Vloten: acties die erop zijn gericht de logistieke efficiëntie en de milieu- en 
veiligheidsprestaties van de binnenvaart te verbeteren. 

3. Banen en vaardigheden: acties die erop zijn gericht nieuwe werknemers aan te trekken 
door de arbeids- en sociale omstandigheden in de sector te verbeteren en te investeren 
in menselijk kapitaal, bijvoorbeeld door de stelsels voor onderwijs en opleiding te 
harmoniseren. 

                                                            
6 Mededeling van de Commissie betreffende het bevorderen van de binnenvaart - “NAIADES” - Geïntegreerd Europees 
Actieplan voor de binnenvaart, COM(2006) 6. http://www.naiades.info/.  

http://www.naiades.info/
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4. Imago: acties die erop zijn gericht de binnenvaart als succesvolle zakenpartner te 
promoten, een Europees netwerk voor de promotie en ontwikkeling van de binnenvaart 
te ontwikkelen en uit te breiden, en de trends en ontwikkelingen op de binnenvaartmarkt 
te monitoren. 

5. Infrastructuur: acties die erop zijn gericht de toestand van de waterwegen te verbeteren, 
de multimodale netwerken te verbeteren en River Information Services (RIS) in te 
voeren. 

Daarnaast voorziet het actieplan in maatregelen ter modernisering van de 
organisatiestructuur van de binnenvaart teneinde de huidige versnippering van de middelen 
en inspanningen op diverse niveaus tegen te gaan. 

Teneinde de tenuitvoerlegging van het actieplan NAIADES te steunen heeft de Commissie 
in 2008 een platform voor partijen in de binnenvaart, lidstaten, riviercommissies en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het leven geroepen, PLATINA geheten7 
(Platform voor de tenuitvoerlegging van NAIADES). PLATINA is een coördinatieactie voor de 
binnenvaart waaraan 23 partners uit negen Europese landen deelnemen. De actie wordt 
gefinancierd uit het zevende kaderprogramma voor onderzoek (2007-2013) en biedt de 
Europese Commissie concrete ondersteuning op de vijf beleidsgebieden van het actieplan 
NAIADES. Zo heeft PLATINA een handboek ontwikkeld over goede praktijken voor de 
planning van duurzame waterwegen, met richtsnoeren voor het plannen van 
waterwegontwikkelingsprojecten die voldoen aan de eisen op het gebied van 
milieubescherming (zie hoofdstuk 4).  

In april 2011 heeft de Commissie haar tussentijds verslag over de tenuitvoerlegging van 
NAIADES8 ingediend. Daaruit bleek dat NAIADES van groot strategisch belang is bij de 
promotie van de rol van de binnenvaart in het Europese vervoerssysteem. Daarnaast 
bevatte het een samenvatting van de resultaten van het programma en van de vraagstukken 
die extra inspanningen vereisen en/of opnieuw moeten worden beoordeeld, zoals de 
toewijzing van de financiële middelen. 

Tot slot wordt in brede kringen erkend dat het gebrek aan eigen middelen nadelig is 
gebleken voor de tenuitvoerlegging van het programma, een gebrek dat slechts ten dele 
door PLATINA kon worden gecompenseerd. De Commissie is voornemens om in 2012 een 
mededeling in te dienen over een mogelijke opvolger voor het huidige actieplan NAIADES. 
In deze mededeling zal een aangepast kader worden uitgetekend om de binnenvaartmarkt 
te optimaliseren en zullen manieren worden aangereikt om de belemmeringen voor de groei 
van de binnenvaart op te heffen en de integratie van de binnenvaart in het multimodale 
vervoerssysteem te verbeteren. 

Het zwaartepunt van deze mededeling zal liggen op maatregelen die noodzakelijk zijn om 
opnieuw duurzame groei in de sector te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat de 
binnenvaart ook vanuit het oogpunt van het milieu aantrekkelijk blijft. De voornaamste 
vraagstukken die aan bod zullen komen, zijn de ontwikkeling en exploitatie van een 
geïntegreerde infrastructuur, de invoering van slimme mobiliteitssystemen, zoals RIS, en het 
verder milieuvriendelijker maken van de vloot. 

                                                            
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1 
8 Werkdocument van de diensten van de Commissie "Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES 
Action Programme for the Promotion of inland waterway transport", SEC(2011) 453 definitief. 

http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1
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2.2.2. Het beleid inzake het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) 

Een andere centrale pijler van het EU-vervoersbeleid is het trans-Europees 
vervoersnetwerk9, dat in het leven is geroepen om één multimodaal netwerk tot stand te 
brengen waarin alle vervoersnetwerken in de Gemeenschap - over land, via de 
binnenwateren, over zee of door de lucht - zijn geïntegreerd, dat ervoor zorgt dat goederen 
en personen efficiënter tussen de lidstaten kunnen circuleren en dat de internationale 
verbindingen veiligstelt. Ingevolge artikel 170 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) draagt TEN-V samen met TEN-E (energienetwerk) en TEN-T 
(telecommunicatienetwerk) ertoe bij dat de interne markt in het algemeen en de interne 
Europese vervoersruimte in het bijzonder tot stand komen. 

Voor de voltooiing en modernisering van een werkelijk trans-Europees netwerk in de 
uitgebreide EU is tot 2020 ongeveer 550 miljard euro nodig, waarvan 215 miljard euro voor 
het wegwerken van de voornaamste knelpunten. Gezien de omvang van de benodigde 
investeringen wordt de prioriteit van de projecten in nauwe samenwerking met de nationale 
regeringen bepaald. 

Tegen 2007 waren in het kader van de toentertijd geldende richtsnoeren10 dertig prioritaire 
infrastructuurprojecten in het TEN-V-netwerk aangewezen. Alle vervoerswijzen komen in 
aanmerking: het spoorvervoer, het wegvervoer, de luchthavens, de binnenvaart, de 
kustvaart, multimodale verbindingen alsook het satellietnavigatiesysteem Galileo. In 
bepaalde gevallen moet er nieuwe infrastructuur worden aangelegd, in andere wordt de 
nadruk gelegd op het verbeteren van de bestaande infrastructuur en het uitvoeren van 
haalbaarheidsstudies.  

De financiële steun voor de tenuitvoerlegging van de TEN-V-projecten is afkomstig van 
diverse communautaire financiële instrumenten (bijvoorbeeld de structuurfondsen en het 
TEN-V-budget) en leningen van de Europese Investeringsbank. 

Twee van de lopende prioritaire projecten zijn specifiek gericht op de binnenwateren:  

• Project 18 - Waterweg Rijn/Maas-Main-Donau: Dit project loopt dwars door Europa, van 
de Noordzee bij Rotterdam tot aan de Zwarte Zee in Roemenië. Daarbij moeten 
waterbouwkundige werken aan rivieren worden uitgevoerd, schutsluizen en nieuwe 
bruggen worden gebouwd en op diverse gedeelten van de waterweg 
haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. 

                                                            
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm 
10 Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire 
richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1), zoals gewijzigd. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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• Project 30 - Binnenwaterweg Seine-Schelde: Dit project heeft tot doel het Franse 
netwerk van binnenwateren te verbinden met de Belgische, Nederlandse en Duitse 
netwerken en havens alsook met de belangrijkste havens van de "northern range" (Le 
Havre, Rouen, Duinkerken, Zeebrugge, Gent, Antwerpen en Rotterdam). Hiertoe wordt 
het Franse Compiègne via een waterweg, die bevaarbaar is voor grote 
binnenvaartuigen, verbonden met het Belgische Gent. Tot de maatregelen behoren 
onder meer de aanleg van het Seine-Nordkanaal op Franse bodem, een reeks 
moderniseringswerken tussen het Franse Compiègne en het Belgische Gent, de bouw 
van multimodale logistieke locaties, werken voor waterbescherming en -voorziening en 
preventieve maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

In artikel 8 van de TEN-V-richtsnoeren is bepaald dat de lidstaten bij de ontwikkeling en de 
uitvoering van de projecten rekening dienen te houden met de bescherming van het milieu 
door voor de projecten van gemeenschappelijk belang milieueffectbeoordelingen of 
passende beoordelingen overeenkomstig de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn op te stellen.  

De Commissie heeft onlangs een voorstel voor nieuwe TEN-V-richtsnoeren aangenomen11, 
samen met een voorstel voor een verordening tot vaststelling van de Connecting Europe 
Facility (CEF)12, de faciliteit waaruit de infrastructuurontwikkeling wordt gefinancierd en die 
50 miljard euro beschikbaar stelt voor vervoer, telecommunicatie en energie. 32 miljard euro 
hiervan is bestemd voor vervoer. 

De door de Commissie voorgestelde multimodale Europese vervoerscorridors van het TEN-
V-netwerk omvatten de voornaamste binnenwatercorridors van de EU, zodat alle 
binnenwateren vanaf AGN-klasse IV in beginsel deel uitmaken van het kernnetwerk. Bij de 
tenuitvoerlegging van het CEF-instrument moet prioriteit worden gegeven aan knelpunten en 
                                                            
11 COM(2011) 650/2 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm.  
12 COM(2011) 650/3 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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grensoverschrijdende verbindingen – ook voor de binnenvaart. Er is echter bepaald dat niet 
alleen de fysieke, "harde" infrastructuur wordt gefinancierd, maar ook maatregelen die een 
efficiëntere en zelfs "groenere" exploitatie van deze infrastructuur mogelijk maken, zoals 
intelligente beheersystemen en de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 

 

2.3. De EU-Donaustrategie – een nieuwe macroregionale strategie 

In het kader van haar nieuwe aanpak 
van regionale ontwikkeling binnen de EU 
is de Commissie begonnen met het 
uitwerken van een reeks Europese 
macroregionale initiatieven ter 
verbetering van de coördinatie. Deze 
aanpak heeft niet tot doel nieuwe 
wetgeving of instellingen in het leven te 
roepen, maar beoogt de verbanden 
tussen de verschillende beleidslijnen en 
het brede scala van belanghebbenden in 
de regio te versterken. De belangen van 
de regio als geheel staan daarbij voorop, 
zonder dat de diversiteit ervan uit het 
oog wordt verloren. 

In december 2010, na het succes van de Oostzeestrategie, heeft de Commissie een nieuw 
voorstel voor een tweede Europese macroregio ingediend. Deze EU-strategie concentreert 
zich op de Donauregio13 en beoogt het enorme economische potentieel van de regio te 
ontwikkelen en de milieuomstandigheden aldaar te verbeteren. 

De strategie is erop gericht via de instelling van een breed georiënteerd 
samenwerkingskader op lange termijn een cruciale bijdrage te leveren tot de verbetering van 
duurzaam vervoer, de verbinding van energienetwerken, de bescherming van het milieu, het 
behoud van watervoorraden en de bevordering van het ondernemingsklimaat. Hoewel er 
geen nieuwe fondsen worden toegewezen voor de uitvoering van de strategie, moet een 
nauwere afstemming van de door de Donaulanden goedgekeurde programma's ertoe leiden 
dat het geld dat in de huidige financiële periode aan de regio beschikbaar wordt gesteld, 
meer effect sorteert. 

De strategie omvat een gedetailleerd actieplan dat op vier pijlers rust. Twee hiervan zijn van 
direct belang voor de binnenvaart en voor de instandhouding van de biodiversiteit: 

(1) Verbinding van de Donauregio: 

• verbeteren van de mobiliteit en de multimodaliteit van 

(a) binnenwateren; 

(b) weg-, spoor- en luchtverbindingen; 

• aanmoedigen van meer duurzame energie; 

• bevorderen van cultuur en toerisme en van intermenselijke contacten. 

                                                            
13 COM(2010) 715 definitief. 
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(2) Bescherming van het milieu in de Donauregio: 

• herstellen en handhaven van de waterkwaliteit; 

• beheren van de milieurisico's; 

• behouden van de biodiversiteit, de landschappen en de lucht- en bodemkwaliteit. 

In het actieplan bij de mededeling14 zijn voor de verschillende prioriteitsgebieden specifieke 
doelstellingen vastgesteld, die zijn uitgewerkt door de stuurgroepen. Voor de binnenwateren 
en de biodiversiteit zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:  

Het prioriteitsgebied Verbeteren van de mobiliteit en de multimodaliteit van binnenwateren 
heeft de volgende doelstellingen:  

• uitbreiding van het vrachtvervoer op de rivier met 20 % in 2020 in vergelijking met 2010; 

• opheffing van bestaande knelpunten voor de bevaarbaarheid, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van elk gedeelte van de Donau en de bevaarbare zijarmen ervan, 
en uitvoering van een effectief waterweginfrastructuurbeheer tegen 2015; 

• ontwikkeling van efficiënte multimodale terminals in de havens aan de Donau en de 
bevaarbare zijarmen ervan om de binnenwateren tegen 2020 met het spoor- en 
wegvervoer te verbinden: 

• toepassing van geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de Donau en de 
bevaarbare zijarmen ervan, en bevordering van het uitwisselen van RIS-gegevens, bij 
voorkeur tegen 2015; 

• opheffing van het tekort aan gekwalificeerde beroepskrachten en harmonisering van de 
onderwijsnormen voor de binnenvaart in de Donauregio tegen 2020, terdege rekening 
houdend met de sociale dimensie van de maatregelen in kwestie. 

Het prioriteitsgebied Behouden van de biodiversiteit, de landschappen en de lucht- en 
bodemkwaliteit heeft de volgende doelstellingen: 

• de achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende 
soorten en habitats een halt toeroepen en tegen 2020 een aanzienlijke en meetbare 
verbetering van hun status, die is afgestemd op de speciale behoeften van Donauregio, 
tot stand brengen; 

• instandhouding van levensvatbare populaties van donausteursoorten en andere 
inheemse vissoorten tegen 2020; 

• ervoor zorgen dat ecosystemen en ecosysteemdiensten tegen 2020 zijn gehandhaafd en 
verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste 
ecosystemen te herstellen; 

• ervoor zorgen dat tegen 2020 invasieve uitheemse soorten en hun aanvoerroutes in 
kaart zijn gebracht en de prioriteit ervan is bepaald, prioritaire soorten in de hand worden 
gehouden of zijn uitgeroeid en hun aanvoerroutes worden gereguleerd om de introductie 
en vestiging van nieuwe invasieve uitheemse soorten te voorkomen. 

2.4. Het EU-biodiversiteitsbeleid 

Naast het bevorderen van de binnenvaart staat de instandhouding van de biodiversiteit in de 
EU hoog op de politieke agenda. De instandhouding van de biodiversiteit wordt aangemerkt 

                                                            
14 SEC(2010) 1489 definitief. 
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als een van voornaamste operationele doelstellingen van de EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling15 en is een van de vier prioriteitsgebieden voor gerichte actie die worden 
genoemd in het Zesde Milieuactieprogramma 16, waarin het kader wordt vastgesteld voor het 
EU-milieubeleid voor de periode 2002-2012. 

In 2010 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de volgende 
middellangetermijndoelstelling voor de instandhouding van de biodiversiteit in de EU 
vastgesteld17: "Het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de 
EU uiterlijk in 2020 tot staan te brengen en zo veel mogelijk ongedaan maken, en tevens de 
bijdrage van de EU tot het verhoeden van wereldwijd biodiversiteitsverlies opvoeren." 

In de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 die de Commissie in mei 2011 heeft 
goedgekeurd, worden zes hoofdstreefdoelen en twintig acties vastgesteld om ervoor te 
zorgen dat deze algemene doelstelling uiterlijk in 2020 wordt gehaald18. De zes 
hoofdstreefdoelen behelzen het volgende: 

• volledige uitvoering van de EU-natuurwetgeving om de biodiversiteit te beschermen; 

• betere bescherming van ecosystemen en bevordering van het gebruik van groene 
infrastructuur; 

• bevordering van duurzame land- en bosbouw; 

• verbetering van het beheer van de visbestanden in de EU en bevordering van 
duurzame visserij; 

• verscherping van de controle op invasieve uitheemse soorten; 

• verhoging van de EU-bijdrage om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tegen te 
gaan. 

2.5. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn  

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vormen de hoekstenen van het biodiversiteitsbeleid 
van de EU. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat alle 27 EU-lidstaten binnen een 
gemeenschappelijk wetgevingskader met elkaar samenwerken om de meeste bedreigde en 
waardevolle soorten en habitats in hun hele natuurlijke verspreidingsgebied in de EU te 
beschermen, ongeacht de politieke of administratieve grenzen. 

De Vogelrichtlijn19 heeft tot doel de populaties van alle in het wild levende vogelsoorten op 
het Europese grondgebied te handhaven of te herstellen op een niveau dat hun 
voortbestaan op lange termijn garandeert. De Habitatrichtlijn20 heeft vergelijkbare 

                                                            
15 COM(2001) 264 definitief, de vernieuwde EU-strategie voor duurzame ontwikkeling die in juni 2006 is 
goedgekeurd.  
16 Beschikking nr. 1600/2002/EG, PB L 242 van 10.9.2002.  
17 Conclusies van de Raad: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf.   
18 Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 (COM(2011) 244, 
3.5.2011. 
19 Richtlijn 2009/147/EG van de Raad (gecodificeerde versie van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het 
behoud van de vogelstand, zoals gewijzigd) – zie 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  
20 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, geconsolideerde versie, 1.1.2007 - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%255b1%255d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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doelstellingen als die van de Vogelrichtlijn, maar is gericht op andere soorten dan vogels en 
op specifieke habitattypen.  

De twee richtlijnen dekken niet alle planten- en diersoorten in Europa (en daarmee niet de 
hele biodiversiteit van de EU). In plaats daarvan concentreren zij zich op een kleinere groep 
van ca. 2 000 (van de ca. 100 000 in Europa voorkomende) soorten, die voor uitsterven 
moeten worden behoed. Deze worden doorgaans "soorten van communautair belang" of 
"door de EU beschermde soorten" genoemd. 

Beide richtlijnen vereisen dat de lidstaten zich niet alleen inspannen om de verdere 
verslechtering van de toestand van de vermelde soorten en habitattypen te voorkomen. Ze 
moeten daarnaast positieve beheermaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat hun 
populaties in een gunstige staat van instandhouding21 worden gehandhaafd of hersteld in 
hun hele natuurlijke verspreidingsgebied in de EU. 

Een gunstige staat van instandhouding kan worden omschreven als een situatie waarin het 
goed gaat met een habitattype of soort (zowel wat de kwaliteit als wat het areaal / de 
populatiegrootte betreft) en waarin men verwacht dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Het 
feit dat een habitat of soort niet bedreigd is (d.w.z. niet met onmiddellijk uitsterven wordt 
bedreigd) wil nog niet zeggen dat deze in een gunstige staat van instandhouding verkeert. 
De doelstelling van de richtlijn is gesteld in positieve bewoordingen, gericht op een gunstige 
situatie, die moet worden omschreven, bereikt en gehandhaafd. Het gaat om meer dan het 
vermijden van uitsterving. 

Om deze doelstelling te bereiken, omvatten de richtlijnen twee soorten bepalingen:  

• Maatregelen inzake de aanwijzing en het beheer van gebieden: Deze zijn gericht op 
de instandhouding van kerngebieden voor de in bijlage I bij de Vogelrichtlijn en de in 
bijlage II bij de Habitatrichtlijn vermelde soorten alsmede de in bijlage I bij de 
Habitatrichtlijn vermelde habitattypen.  

• Bepalingen inzake soortbescherming: Deze vereisen dat de lidstaten een algemeen 
systeem instellen voor de bescherming van alle in het wild levende vogelsoorten in de 
EU en voor andere in de bijlagen IV en V bij de Habitatrichtlijn vermelde bedreigde 
soorten. Deze maatregelen zijn van toepassing op hun hele natuurlijke 
verspreidingsgebied en gelden derhalve ook buiten de beschermingszones. 

2.5.1. Het Natura 2000-netwerk 

Een centraal element van de natuurrichtlijnen is de vereiste dat de lidstaten Natura 2000-
gebieden aanwijzen voor geselecteerde soorten en habitattypen die in de richtlijnen worden 
genoemd. De aangewezen gebieden moeten vervolgens zodanig worden beheerd dat de 
betrokken soorten en habitattypen in een gunstige staat van instandhouding worden 
gehandhaafd of hersteld. 

                                                            
21 Het begrip "gunstige staat van instandhouding" wordt niet genoemd in de Vogelrichtlijn, maar er zijn 
soortgelijke vereisten. Zo moeten voor alle speciale beschermingszones nog steeds speciale 
instandhoudingsmaatregelen voor de habitats worden getroffen, opdat de in bijlage I vermelde vogels daar 
waar zij nu voorkomen, kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. 
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Inmiddels zijn ruim 26 000 Natura 2000-gebieden aangewezen22. Samen beslaan deze 
gebieden ca. 18 % van het grondgebied van de EU-27 alsook grote mariene gebieden23. 
Meer- en rivierecosystemen beslaan ca. 4 % van het Natura 2000-netwerk. 

Deze gebieden moeten overeenkomstig artikel 6 van de Habitatrichtlijn worden beheerd en 
beschermd. Deze bepalingen van artikel 6 worden hier in het kort beschreven, aangezien zij 
rechtstreeks relevant zijn voor zowel de ontwikkeling van geïntegreerde projecten die op alle 
vlakken gunstige effecten of slechts zeer geringe nadelen opleveren (hoofdstuk 4) als voor 
de uitvoering van een beoordeling van de milieueffecten van een nieuw plan of project in 
een Natura 2000-gebied (hoofdstuk 5). 

Overeenkomstig de eerste twee leden van artikel 6 moeten de lidstaten: 

•  de nodige instandhoudingsmaatregelen treffen die beantwoorden aan de ecologische 
vereisten van de beschermde habitattypen en soorten die in die gebieden voorkomen 
(artikel 6, lid 1);  

• alle schadelijke activiteiten voorkomen die een significante storende factor voor deze 
soorten kunnen zijn of de habitats van de beschermde soorten of habitattypen kunnen 
verslechteren (artikel 6, lid 2). 

Met het oog hierop worden de lidstaten aangemoedigd voor elk Natura 2000-gebied 
instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen. De instandhoudingsdoelstelling moet ten 
minste beogen de staat van instandhouding van de betrokken soorten en habitats te 
handhaven en verdere verslechtering ervan te voorkomen. Aangezien de richtlijn in het 
algemeen een gunstige staat van instandhouding wenst te bereiken voor de soorten en 
habitattypen, kunnen echter meer ambitieuze instandhoudingsdoelstellingen worden 
vastgesteld teneinde de staat van instandhouding van de soorten en habitattypen in een 
gebied te verbeteren.  

De selectie van Natura 2000-gebieden:  

Een Natura 2000-gebied wordt aangewezen vanwege zijn waarde voor de instandhouding van een of 
meer habitattypen of soorten van communautair belang die in dat gebied voorkomen. Bij de selectie 
wordt gelet op de criteria die in bijlage III bij de Habitatrichtlijn zijn vastgesteld. Deze criteria hebben 
betrekking op de mate van representativiteit van het habitattype, de oppervlakte, structuur en functies 
van de habitat en - in het geval van soorten - de omvang en dichtheid van de populatie, de elementen 
van de habitat die van belang zijn voor de soort en de mate van isolatie van de populatie, alsook de 
algehele betekenis van het gebied voor de instandhouding van het betrokken habitattype of de 
betrokken soort.  

Deze informatie wordt vastgelegd in een standaardgegevensformulier24 dat voor elk gebied wordt 
opgesteld. Het standaardgegevensformulier bevat belangrijke gegevens over het gebied en de soort 
of het habitattype waarvoor het is aangewezen en hun staat van instandhouding (op een schaal van A 
tot en met D). Het standaardgegevensformulier is derhalve een belangrijk referentiedocument, niet 
alleen om te bepalen of de staat van instandhouding van de aangewezen habitattypen en soorten in 
het gebied is verslechterd, maar ook om instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied vast te stellen 
overeenkomstig de algemene doelstellingen van de Habitatrichtlijn. 

                                                            
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm  
23 De speciale beschermingszones en de gebieden van communautair belang overlappen elkaar soms 
aanzienlijk. De gegevens zijn dus niet cumulatief. 
24 De standaardgegevensformulieren zijn toegankelijk via de Natura 2000-viewer op 
http://natura2000.eea.europa.eu/ en kunnen worden aangevraagd bij de nationale of regionale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor Natura 2000 in elk land/elke regio.   

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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DE NATURA 2000-VIEWER: 
Rechtstreekse onlinetoegang tot kaarten en standaardgegevensformulieren van 

Natura 2000-gebieden 
http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Via de Natura 2000-viewer kunnen gedetailleerde beschrijvingen en kaarten van Natura 2000-
gebieden overal in de EU worden opgevraagd, met inbegrip van gebieden die aan rivieren grenzen. 

Er zijn diverse zoekopties beschikbaar: 

• u kunt in een bepaald gebied zoeken om te zien of er Natura 2000-gebieden zijn en welke, 
bijvoorbeeld langs een gedeelte van een rivier. Wanneer u een locatie invoert, bijvoorbeeld een 
dorp in de buurt, wordt automatisch op dat gebied ingezoomd en worden alle aanwezige Natura 
2000-gebieden weergegeven; 

• u kunt een bepaald Natura 2000-gebied weergeven waarvan u de naam of de gebiedscode kent; 

• u kunt naar bepaalde door de Habitatrichtlijn beschermde soorten of habitattypen zoeken en 
kijken welke gebieden daarvoor zijn aangewezen. 

Voor elk Natura 2000-gebied dat op de kaart is aangeduid, kunt u een standaardgegevensformulier 
downloaden waarin de soorten en habitattypen zijn vermeld waarvoor het gebied is aangewezen, 
samen met een schatting van de populatiegrootten, de staat van instandhouding en de betekenis van 
dat gebied voor de soorten.  

 

 
Voorbeeld van een kaart uit de Natura 2000-viewer voor de rivier de Maas ten noorden van Verdun in Lotharingen, Frankrijk. 
De overeenkomstig de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone is aangegeven in het rood, het overeenkomstig 
de Habitatrichtlijn aangewezen gebied van communautair belang in het blauw (soms overlappen de gebieden elkaar). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Artikel 10 – Natura 2000 ecologisch meer coherent maken 

Artikel 10 van de Habitatrichtlijn bepaalt niet alleen dat er kerngebieden in het Natura 2000-
netwerk moeten worden aangewezen, maar ook dat de lidstaten ernaar moeten streven om 
het netwerk ecologisch meer coherent te maken in uitgestrekte landelijke gebieden door het 
handhaven en in voorkomend geval ontwikkelen van landschapselementen die van primair 
belang zijn voor de wilde flora en fauna, zoals verbindingselementen en corridors voor wilde 
diersoorten, die kunnen worden gebruikt tijdens migratie en geografische verspreiding. 

In beheerplannen voor Natura 2000-gebieden worden vaak de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied beschreven, samen met de maatregelen die 
nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Deze beheerplannen zijn vaak een goede 
bron van informatie voor ontwikkelaars van binnenwaterprojecten, omdat: 

- ze de ecologische vereisten beschrijven van de habitats en soorten waarvoor het gebied 
is aangewezen, zodat duidelijk is wat er in stand wordt gehouden en waarom;  

- ze de sociaaleconomische en culturele context van het gebied analyseren, alsmede de 
wisselwerking tussen de verschillende vormen van grondgebruik en de aanwezige 
soorten en habitats;  

- ze de risico's voor de soorten en habitattypen aangeven; 

- ze de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied uiteenzetten; 

- ze een reeks praktische beheermaatregelen omschrijven die moeten worden uitgevoerd 
om het gebied in een gunstige staat van instandhouding te brengen en aangeven hoe 
deze maatregelen kunnen worden opgenomen in andere vormen van landgebruik in het 
gebied; 

- de partijen die belang hebben bij de instandhouding van het gebied al vanaf de 
beginfase bij de uitwerking en de tenuitvoerlegging worden betrokken. 

2.5.2. Nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op Natura 2000-
gebieden 

Leden 1 en 2 van artikel 6 van de Habitatrichtlijn hebben betrekking op het dagelijkse 
beheer en de instandhouding van Natura 2000-gebieden. In artikel 6, leden 3 en 4, wordt de 
procedure vastgesteld die moet worden gevolgd bij het plannen van nieuwe ontwikkelingen 
die van invloed kunnen zijn op een Natura 2000-gebied25.  

De procedure komt er in wezen op neer dat plannen of projecten die significante negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, moeten worden onderworpen aan 
een passende beoordeling, waarin de gevolgen tot in detail worden onderzocht, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. In hoofdstuk 5 wordt op 
deze stapsgewijze procedure ingegaan. 

                                                            
25 Dit geldt voor gebieden van communautair belang en speciale beschermingszones, en betreft niet alleen 
programma's of projecten binnen Natura 2000-gebieden, maar tevens programma's of projecten die buiten 
deze gebieden worden uitgevoerd en die significante gevolgen kunnen hebben voor de instandhouding van de 
soorten en habitats in het gebied. Zo kan de bouw van een dam in de bovenloop van een rivier tot gevolg 
hebben dat een voor vogels belangrijk wetland binnen een speciale beschermingszone stroomafwaarts niet 
meer regelmatig onder water komt te staan. 
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Afhankelijk van de conclusies van de passende beoordeling kan de bevoegde instantie 
besluiten toestemming te geven voor het voorgelegde plan of project nadat zij de zekerheid 
heeft verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal 
aantasten, of, afhankelijk van de vastgestelde gevolgen, eisen dat: 

• het plan of project wordt gewijzigd om te voorkomen dat het Natura 2000-gebied wordt 
aangetast;  

• er verzachtende maatregelen worden getroffen om negatieve gevolgen te bestrijden, of 
dat tijdens het veranderen, versterken en onderhouden van de rivierecosystemen of het 
bouwen van de bijbehorende infrastructuur bepaalde voorwaarden in acht worden 
genomen, eveneens om mogelijke negatieve gevolgen tegen te gaan; 

• er minder schadelijke, alternatieve oplossingen worden onderzocht. 

In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat een plan of project toch wordt 
goedgekeurd, ook al tast het de natuurlijke kenmerken van een of meer Natura 2000-
gebieden aan, mits de bij de Habitatrichtlijn (artikel 6, lid 4) vastgestelde procedurele 
garanties in acht worden genomen. Als derhalve kan worden aangetoond dat er geen 
alternatieven zijn en het plan of project wordt geacht noodzakelijk te zijn om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, is het mogelijk dat het project toch wordt 
goedgekeurd, mits er passende compenserende maatregelen worden getroffen om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.  

2.5.3. Nieuwe ontwikkelingen en hun verband met de strikte 
bescherming van soorten  

Naast bescherming van de kerngebieden middels het Natura 2000-netwerk vereisen de 
twee richtlijnen dat de lidstaten een algemene regeling vaststellen voor de bescherming van 
alle in het wild levende vogelsoorten in de EU en van de in bijlagen IV en V bij de 
Habitatrichtlijn vermelde soorten. Deze bepalingen zijn zowel binnen als buiten de 
beschermde gebieden van toepassing.  

De precieze voorwaarden zijn vastgesteld in artikel 5 van de Vogelrichtlijn en artikel 12 (voor 
dieren) en artikel 13 (voor planten) van de Habitatrichtlijn26.  

Zij verplichten de lidstaten er onder meer toe de volgende activiteiten te verbieden:  

- het opzettelijk verstoren tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de 
jongen, overwintering en trek; 

- het beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen; 

- het opzettelijk vernielen van nesten of eieren, of het rooien/uittrekken of beschadigen 
van beschermde planten.  

Aangezien sommige beschermde soorten mogelijk kwetsbaar zijn voor de gevolgen van 
ingrepen die op grote afstand van hun habitats plaatsvinden, moeten deze bepalingen ook in 
acht worden genomen bij de eventuele ontwikkeling van binnenwateren buiten Natura 2000-
gebieden. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als een project gepland is langs een grote 
migratie- of verspreidingsroute van een zeldzame of bedreigde soort zoals de steur 
(Acipenser sturio) of de zingel (Zingel asper) en een grote belemmering zou kunnen vormen 

                                                            
26 Zie "Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 
'Habitats' Directive" http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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voor de migratie of zou kunnen leiden tot de verslechtering of vernietiging van buiten het 
Natura 2000-gebied gelegen voortplantingsplaatsen van deze soorten. 

2.6. De Kaderrichtlijn Water  

Rest ons nog een opmerking te maken over de Kaderrichtlijn Water (KRW), aangezien de 
bepalingen daarvan rechtstreeks gevolgen hebben voor zowel de tenuitvoerlegging van de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn als de binnenvaart.  

De Kaderrichtlijn Water27 werd vastgesteld in december 2000 en heeft tot doel de verdere 
verslechtering van aquatische ecosystemen en de daarvan afhankelijke habitats te 
voorkomen en deze zodanig te beschermen en te versterken dat ze uiterlijk in 2015 een 
goede toestand28 bereiken. Bij oppervlaktewateren (bijvoorbeeld rivieren, kanalen, meren 
enz.) wordt de waterkwaliteit beoordeeld aan de hand van zowel de ecologische als de 
chemische toestand ervan. 

In het kader van de KRW zijn de Europese waterlichamen verdeeld in verschillende 
stroomgebiedsdistricten, zodat het beheer van het hele stroomgebied kan worden 
gecoördineerd op het niveau dat zich daartoe het beste leent, met name de natuurlijke 
geografische en hydrologische eenheden, en niet op basis van bestuursrechtelijke of 
politieke grenzen, zoals in het verleden vaak het geval was. 

Voor elk van deze stroomgebieden worden milieudoelstellingen vastgesteld en wordt een 
maatregelenprogramma opgesteld om ervoor te zorgen dat het stroomgebied tegen 2015 
een goede toestand bereikt. Het belang van deze milieudoelstellingen en dit 
maatregelenprogramma wordt bevestigd door de resultaten van een eerste beoordeling van 
de Europese waterlichamen, waaruit bleek dat de kwaliteit van ca. 40 % van alle 
waterlichamen in de EU zo slecht is dat zij het gevaar lopen niet te voldoen aan de 
milieudoelstellingen van de KRW29. 

Voor elk stroomgebied wordt een stroomgebiedsbeheerplan opgesteld. Overeenkomstig 
bijlage VII bij de KRW moet dit bestaan uit onder meer het volgende: 

- een beschrijving van de kenmerken van elk van de waterlichamen in het stroomgebied; 

- een overzicht van de significante belastingen en effecten van menselijke activiteiten; 

- een kaart waarop de toestand van de verschillende waterlichamen wordt aangegeven: 
voor oppervlaktewater (ecologische en chemische toestand), voor grondwater 
(chemische en kwantitatieve toestand) en voor beschermde gebieden; 

- een lijst van de milieudoelstellingen die zijn vastgesteld voor alle oppervlaktewateren, 
het grondwater en de beschermde gebieden in het stroomgebied (overeenkomstig 
artikel 4) en een opgave van vrijstellingen overeenkomstig artikel 4, leden 4 tot en met 
7; 

- een samenvatting van de economische analyse van het watergebruik; 

- een overzicht van het maatregelenprogramma dat is opgesteld om het waterlichaam 
tegen 2015 in een goede toestand te brengen.  

                                                            
27 Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid, PB L 327 van 22.12.2000. 
28 Of goed ecologisch potentieel voor sterk veranderde waterlichamen. 
29 Mededeling van de Commissie: Naar duurzaam waterbeheer in de Europese Unie - Eerste fase in de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG [COM(2007) 128 definitief]. 
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Bij de afronding van dit document (mei 2012) hadden 23 lidstaten30 hun 
stroomgebiedsbeheerplannen vastgesteld en deze bij de Commissie ingediend. Na controle 
van de stroomgebiedsbeheerplannen zal de Commissie de beoordeling ervan bekendmaken 
in het derde uitvoeringsverslag31, dat gepland is voor november 2012, in het kader van de 
blauwdruk voor de bescherming van de Europese wateren32. Het beleidsdocument over de 
KRW en de hydromorfologische belasting dat in november 200633 is goedgekeurd in het 
kader van de gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie, waaraan werd deelgenomen door de 
lidstaten en de relevante belanghebbenden, bevat aanbevelingen voor een grotere 
beleidsintegratie en goede praktijken. 

Het is duidelijk dat er sterke synergieën zijn tussen de KRW enerzijds en de Vogelrichtlijn en 
de Habitatrichtlijn anderzijds, aangezien deze drie richtlijnen in het algemeen dezelfde 
doelstellingen nastreven, namelijk een verdere verslechtering van de toestand van de 
rivieren tegengaan en hun (ecologische) toestand verbeteren. Het verband tussen de KRW, 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn wordt verder uitgediept in hoofdstuk 6, waar dat voor 
de binnenwateren relevant is. 

                                                            
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm   
31 De voorgaande verslagen over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn te vinden op 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm.   
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm  
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3.         DE RIVIEREN VAN EUROPA: EEN 
BELANGRIJKE HULPBRON 

 
 
 

3.1. De multifunctionele rol van de rivieren  

Europa heeft een grote verscheidenheid aan rivieren, variërend van korte hooglandrivieren 
met een klein stroomgebied tot grote laaglandrivieren met een lengte van honderden 
kilometers. De kenmerken van de verschillende rivieren worden grotendeels bepaald door 
hun ligging en door tal van andere factoren, zoals de geologische toestand van de 
ondergrond, het bodemtype, het verval en de klimaatomstandigheden. Rivieren zijn dan ook 
zeer verschillend en zeer dynamisch, en veranderen voortdurend terwijl ze van bron naar 
monding stromen. De EU kent ca. vijftig grote rivieren, waarvan er twintig een stroomgebied 
van meer dan 50 000 km² hebben. Daarnaast hebben al deze rivieren een omvangrijk 
netwerk van zijarmen.  

Rivieren vormen een belangrijke multifunctionele hulpbron voor de economie en het 
maatschappelijk welzijn van Europa en worden benut door een groot aantal verschillende 
sectoren. Afhankelijk van hun kenmerken en ligging leveren riviersystemen drinkwater of 
water voor de landbouw, industriële processen en koelingsdoeleinden. Sommige rivieren 
worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld energieopwekking, scheepvaart, winning van zand en 
grind, visserij, recreatie en toerisme.  

Daarnaast stellen gezonde rivierecosystemen de samenleving vele andere belangrijke 
goederen en diensten kosteloos ter beschikking. Ze vormen een belangrijke bron van zoet 
water en fungeren als zuiveringscentra omdat ze overtollige voedingsstoffen en 
verontreinigende stoffen uit de waterloop en het omringende stroomgebied verwijderen. Ze 
gaan erosie tegen en houden de bodems, voedingsstoffen en sedimenten vast. Daarnaast 
vormen ze een cruciale natuurlijke buffer tegen overstromingen doordat ze bij hevige 
neerslag het overtollige regenwater afvoeren. De economische waarde hiervan wordt echter 
vaak over het hoofd gezien omdat deze functies worden beschouwd als overwegend 
openbare goederen die geen marktwaarde hebben. Als gevolg daarvan worden de 
voordelen van gezonde riviersystemen voor de maatschappij zelden meegewogen bij 
belangrijke beslissingen34.  

                                                            
34 http://www.teebweb.org/  

http://www.teebweb.org/
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De ecologische waarde van rivieren 

Hoewel rivieren slechts een klein gedeelte van het Europese grondgebied beslaan, leveren 
zij een aanzienlijke bijdrage aan het welzijn van de Europese burger. 

LEVERINGSDIENSTEN REGULERINGSDIENSTEN CULTURELE DIENSTEN 

Producten afkomstig van 
rivierecosystemen 

Voordelen van de regulering 
van  

ecosysteemprocessen 

Immateriële voordelen 
van rivierecosystemen  

Recreatie en ecotoerisme
Esthetische aspecten  
Educatie  
Specifieke 
eigenheid/verbondenheid
Cultureel erfgoed 
Spiritualiteit en religie 
 
 

ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN 

Noodzakelijk voor alle 
andere 

ecosysteemdiensten 
 

Voedsel en grondstoffen, 
waaronder talrijke 
voedingsmiddelen die 
afkomstig zijn van planten, 
dieren en andere 
organismen, alsook 
materialen als hout. 
Zoet water: rivieren zijn van 
groot belang voor de 
zoetwateraanvoer en de 
regeling ervan. 
Energie: hout en 
waterkracht. 
Genetische hulpbronnen, 
waaronder genen en 
genetische informatie die 
voor de veredeling van 
dieren en planten en voor 
biotechnologie worden 
gebruikt. 
Vervoer: essentieel voor het 
vervoer van goederen en 
mensen, zowel in 
commercieel als recreatief 
opzicht.  

Klimaatregeling: 
rivierecosystemen kunnen het 
klimaat beïnvloeden. 
Regulering van ziekten: 
veranderingen in het 
rivierecosysteem kunnen de 
abundantie van 
ziekteoverdragers, zoals 
muskieten, rechtstreeks 
beïnvloeden. 
Waterregulering: waterkering, 
terugdringing van droogte enz. 
Bescherming tegen erosie: de 
vegetatie op rivieroevers en in 
uiterwaarden is belangrijk voor 
bodembescherming en 
preventie van riviererosie. 
Waterzuivering: 
rivierecosystemen kunnen 
helpen bij het wegfilteren en 
afbreken van organische 
afvalstoffen. 

Bodemvorming 
Kringloop van 
voedingsstoffen 
Primaire productie 
Biodiversiteit (habitats 
en soorten) 

 

De economische waarde van ecosysteemdiensten benutten  

Krachtens het akkoord inzake de groene corridor in de benedenloop van de Donau wordt 2 236 km² 
aan uiterwaarden, zijarmen en bijbehorende habitats langs de Donau hersteld om de overstromingen 
in de regio te helpen bestrijden. De totale kosten van deze werkzaamheden, die moeten resulteren in 
een waterretentiecapaciteit van 2,1 miljard m³, worden geraamd op 50 miljoen euro. Dit bedrag valt 
best mee in vergelijking met de kosten ten belope van 59 miljoen euro die Roemenië heeft moeten 
maken als gevolg van de overstromingen in 2010. Bovendien zullen de herstelwerkzaamheden aan 
de rivier naar schatting leiden tot 112 miljoen euro per jaar aan aanvullende ecosysteemdiensten voor 
visserij, bosbouw, nutriëntenretentie en recreatiedoeleinden.35 

                                                            
35 Costs and Socio-Economic Benefits associated with the Natura 2000 Network, Output of the EC project "Preparatory 
Actions for Natura 2000", herziene definitieve versie, oktober 2010. 
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3.2. De milieutoestand van de rivieren in Europa 

De verschillende manieren waarop vele Europese rivieren worden gebruikt, hebben deze 
waardevolle hulpbron de afgelopen 150 jaar bijzonder zwaar onder druk gezet, waardoor 
slechts weinige van de grote laaglandrivieren nog in een geheel natuurlijke staat verkeren. 
Vele rivieren hebben in meerdere of mindere mate te lijden gehad onder verontreiniging en 
een hoge nutriëntenbelasting, waardoor de waterkwaliteit is achteruitgegaan, en hebben om 
zeer uiteenlopende redenen grote hydromorfologische veranderingen ondergaan. 

Op grond van de eerste karakterisering van stroomgebieden in verband met de KRW (artikel 
5)36 gaf het leeuwendeel van de EU-lidstaten aan dat de grootste dreiging uitgaat van 
stedelijke ontwikkeling, waterkeringen, de opwekking van elektriciteit (met inbegrip van 
waterkracht), de binnenvaart, kanalisatie en afwatering voor de landbouw, en dat deze 
factoren de hydromorfologische toestand van de waterlichamen verregaand beïnvloeden. In 
de meest recente beoordeling van de toestand van de Europese rivieren werd 
geconcludeerd dat ca. 40 % van alle EU-waterlichamen in slechte staat verkeert en dreigt de 
milieudoelstellingen van de KRW niet te halen.  

3.2.1. De voornaamste factoren die de rivieren in Europa belasten 

Volgens het Europees Milieuagentschap37 wordt het al dan niet bereiken van een goede 
ecologische toestand of goed ecologisch potentieel van de Europese rivieren met name 
bepaald door de volgende factoren: 

- Nutriëntenverrijking (eutrofiëring) – een van de belangrijkste bronnen van organische 
verontreiniging van de Europese waterlopen zijn de organische afvalstoffen afkomstig 
van Europese gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en een grote industriële 
ontwikkeling. In de regel loopt bij hoge niveaus van organische verontreiniging de 
zuurstofconcentratie in het water terug en dat heeft gevolgen voor alle soorten en 
habitats in en langs de rivier. Niettemin nemen de concentraties organisch materiaal en 
nutriënten in de Europese rivieren de laatste vijftien jaar geleidelijk af. 

- Hydromorfologische factoren (waaronder rivierdebietregeling) – d.w.z. de fysieke 
veranderingen die de mens in waterlopen aanbrengt, zoals de bouw van reservoirs en 
de opwekking van energie (stuwdammen voor de opwekking van elektriciteit), kanalisatie 
en scheepvaartinstallaties, afwatering en irrigatie, onderhoudswerkzaamheden 
(verwijdering van belemmeringen voor de doorstroming, verwijdering van sediment enz.). 
Dergelijke maatregelen kunnen ertoe leiden dat rivieren worden afgesneden van hun 
uiterwaarden, wat nadelige gevolgen heeft voor de habitats en soorten die ervan 
afhankelijk zijn. Daarnaast kunnen deze ingrepen de sedimenthuishouding van de 
rivieren (erosie, vervoer en afzetting) en/of de riviercontinuïteit verstoren, hetgeen de in 
het water levende organismen ernstig kan schaden, bijvoorbeeld door belemmering van 
de stroomopwaartse en stroomafwaartse migratie van trekkende vissen of verandering 
van de stroming en de temperatuur van het water. 

Andere factoren zijn:  

                                                            
36 Mededeling van de Commissie: Naar duurzaam waterbeheer in de Europese Unie - Eerste fase in de uitvoering van de 
Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG [COM(2007) 128 definitief]. 
37 Het milieu in Europa — toestand en verkenning 2010: samenvatting, zoetwaterkwaliteit, LIFE en de Europese rivieren, 
2007. 
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- Verzuring – de afname van de pH-waarden als gevolg van de afzetting van zwavel en 
stikstofoxiden (bijproducten van de verbranding van fossiele brandstoffen) in de 
stroomgebieden van de rivieren.  

- Organische microverontreinigende stoffen – het toegenomen gebruik van pesticiden 
en de productie van andere organische stoffen hebben geleid tot de verontreiniging van 
waterlopen. Wanneer pesticiden in het aquatische milieu terechtkomen, kan dat ernstige 
gevolgen hebben voor de fauna en flora en het water minder geschikt maken voor de 
drinkwateronttrekking.  

- Zware metalen – voornamelijk afkomstig van fabrieken en mijnen. De concentraties van 
zware metalen in de Europese rivieren nemen echter af. 

Uit het voorgaande blijkt niet alleen dat de Europese rivieren sterk zijn gereguleerd, maar 
ook dat ze fors zijn verontreinigd als gevolg van uiteenlopende sociaaleconomische 
activiteiten en daardoor niet langer hun natuurlijke hydromorfologische functies of hun 
ecologische waarden vervullen. Daartegenover staat dat vele rivieren nog gedeelten 
omvatten die hun natuurlijke, dynamische en ongereguleerde karakter relatief goed hebben 
behouden en nog steeds van grote ecologische waarde zijn.  

Het effect van hydromorfologische veranderingen op de Donau en de Rijn 

Net als bij andere Europese rivieren is de invloed van menselijke activiteiten, zoals intensieve 
scheepvaart en habitatverandering als gevolg van waterbouwkundige werken, op de Donau en de 
Rijn groot. De natuurlijke structuur van vele gedeelten van beide rivieren is gewijzigd, met inbegrip 
van de diepte en breedte, het stroomregime, het natuurlijke sedimentvervoer en de vismigratieroutes. 
In bijna alle bergachtige gebieden en in een aantal laaglandgebieden en scheepvaartkanalen zijn 
dammen en reservoirs aangelegd, terwijl dijken en irrigatienetwerken wijdverspreid zijn in de 
laaglanden langs de midden- en benedenloop van de rivieren.  
Dit heeft de volgende gevolgen:  
- het debiet van meer dan 80 % van de Donau wordt geregeld ter bescherming tegen 

overstromingen en ca. 30 % van de lengte is afgedamd voor het opwekken van waterkracht; 
- ongeveer de helft van de zijarmen van de Donau wordt gebruikt voor het opwekken van 

waterkracht; de totale opwekkingscapaciteit van alle waterkrachtcentrales in het Donaubekken 
bedraagt bijna 30 000 MW; 

- in de belangrijkste zijrivieren van de Donau zijn inmiddels meer dan 700 dammen en stuwen 
gebouwd; 

- langs de Rijn is het aantal vochtige weilanden tussen Bazel en Karlsruhe met 87 % afgenomen 
door de aanleg van dijken en kanalen ter afsluiting van meanders. 

Bron: ICPDR, 2010 en Duits Umweltbundesamt, 2006. 
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3.2.2. Nieuwe uitdagingen voor de Europese rivieren 

Rivieren worden tevens geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals de 
klimaatverandering en invasieve uitheemse soorten. Er zijn steeds meer aanwijzingen 
dat veranderingen in de duur van de ijsbedekking, de debietregimes van rivieren, de 
thermische stratificatie, de beschikbaarheid van nutriënten en de duur van het groeiseizoen 
als gevolg van klimaatveranderingen gevolgen zullen hebben voor de soortensamenstelling 
en de voedselnetwerken. Klimaatverandering zou kunnen leiden tot aanzienlijke 
veranderingen in het debiet van rivieren. 

Een van de parameters die de algehele gezondheid van aquatische ecosystemen bepalen, 
is de watertemperatuur. De meeste waterorganismen (bijvoorbeeld zalmachtigen) verdragen 
alleen een welbepaald temperatuurbereik, dat bepalend is voor hun ruimtelijke verspreiding 
in een rivier of een gebied. Klimaatverandering kan leiden tot het uitsterven van bepaalde in 
het water levende soorten, hun verspreiding in een riviersysteem beïnvloeden of ervoor 
zorgen dat hun verspreidingsgebied zich in noordelijke richting verplaatst, tenzij dat wordt 
belemmerd door een tekort aan geschikte habitats van voldoende kwaliteit of de 
aanwezigheid van obstakels in de waterloop.  

Ook invasieve uitheemse soorten vormen een steeds groter gevaar voor de Europese 
rivieren. Volgens een recente inventarisatie zijn 296 soorten ongewervelden en 136 
vissoorten die in het Europese zoetwatermilieu voorkomen, van uitheemse oorsprong38. 
Daarnaast is in het kader van een groot door de EU gesteund project, DAISIE39 genaamd, 
vastgesteld dat uitheemse diersoorten hoofdzakelijk via de volgende routes worden 
geïntroduceerd in de Europese binnenwateren: het uitzetten van vis voor de extensieve 
viskweek en sportvisserij (30 %), de intensieve aquacultuur (27 %) en passief vervoer door 
schepen (25%).  

Invasieve uitheemse soorten hebben ook een niet te onderschatten sociaaleconomische 
impact. Ze kunnen aanzienlijke productieverliezen veroorzaken (bijvoorbeeld een afname 
van de visserij- en aquacultuurproductie, een afname van en verminderde toegang tot het 
beschikbare water voor de industrie). Daarnaast kunnen ze de bevaarbaarheid van de 
binnenwateren ongunstig beïnvloeden en leiden tot een achteruitgang van waardevolle 
ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld waterzuivering, kringloop van nutriënten). 

                                                            
38 Verslag van het EMA, maart 2010: 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems. 
39 http://www.europe-aliens.org/  

http://www.europe-aliens.org/
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Ervaringen met invasieve uitheemse soorten in het Main-Donaukanaal  

Het is bekend dat wanneer verschillende watersystemen op kunstmatige wijze, bijvoorbeeld door 
middel van een door de mens gegraven kanaal, met elkaar worden verbonden, invasieve uitheemse 
soorten zich kunnen verspreiden, aangezien de twee verschillende riviersystemen daarbij fysiek met 
elkaar in contact komen. Zonder menselijk ingrijpen zou dit zelden of nooit gebeuren. Dit leidt tot de 
introductie van uitheemse soorten, die zich daardoor mengen of concurreren met inheemse soorten. 
De opening van het Main-Donaukanaal in 1992, dat de Rijn en de Donau met elkaar verbindt, heeft 
de verspreiding van talloze pontokaspische soorten in Noord- en West-Europa in de hand gewerkt. 
Naar verwachting zullen in de toekomst meer pontokaspische soorten naar het Noordzeebekken 
migreren via het Main-Donaukanaal (Gollasch & Nehring 2006).  

3.3. De betekenis van de rivieren voor de biodiversiteit  

Door hun structurele complexiteit en zeer dynamische karakter zijn rivieren uitzonderlijk rijke 
ecosystemen die van levensbelang zijn voor de watervoorziening van grote delen van het 
omringende land. Rivieren zijn niet alleen zelf waardevolle habitats, maar zijn als 
ecologische corridors ook van vitaal belang voor de geografische verspreiding en migratie 
van soorten over soms grote afstanden en door verschillende biogeografische zones.  

Bovendien oefenen rivieren een grote invloed uit op het omringende stroomgebied, onder 
andere door periodieke overstromingen en aanvulling van de grondwaterstand. Deze 
laterale verbindingen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van een rijkgeschakeerd 
netwerk van onderling verbonden, van water afhankelijke gebieden, zoals ooibossen, 
moerassen, beemden, vochtige weilanden enzovoort, die op hun beurt bijdragen aan de 
algehele biodiversiteit van deze natuurlijke systemen. 

Als gevolg daarvan kennen gezonde natuurlijke rivieren en de bijbehorende uiterwaarden 
een opmerkelijk grote biodiversiteit, met belangrijke habitats voor een groot aantal wilde 
dier- en plantensoorten, waaronder zeer bedreigde soorten die in de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn worden vermeld. 

De ecologie van de grote rivieren  

Grote riviersystemen zijn multidimensionale ecosystemen waarvan het zeer dynamische en 
heterogene karakter wordt bepaald door geregeld optredende natuurlijke verstoringen, zoals 
overstromingen of perioden van droogte. Deze complexe krachten en uitwisselingsprocessen, die 
optreden in drie ruimtelijke dimensies en afhankelijk zijn van het seizoen en van jaar tot jaar 
veranderen, leiden tot vaak wisselende verbindingsmogelijkheden en een bijzonder divers geheel van 
habitats.  

Rivieren kunnen gewoonlijk worden verdeeld in drie hoofdgedeelten: bovenloop, middenloop en 
benedenloop. Elk gedeelte wordt gekenmerkt door verschillende abiotische (niet-levende) kenmerken 
(bijvoorbeeld op het gebied van de hydromorfologie) en biologische gemeenschappen. 

• Tot de abiotische parameters behoren helling, korrelgrootte, sedimentatie, waterturbulentie, 
zuurstofgehalte, nutriënten, verontreinigende stoffen, watertemperatuur enz.  

• Waar de abiotische parameters kenmerkend zijn voor de habitat en de levensomstandigheden, 
vervullen de biologische gemeenschappen een centrale rol bij de werking van de ecosystemen. 
Biologische gemeenschappen omvatten de levende organismen in aquatische en semi-
aquatische habitats in de rivier en de aanpalende oeverkanten en uiterwaarden. Al deze 
organismen maken deel uit van de voedselketens en zijn door hun gedrag en levensgeschiedenis 
met elkaar verbonden. 
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• De hydromorfologie heeft betrekking op de fysieke kenmerken van rivierstructuren zoals de 
rivierbodem, de oevers, de verbinding van de rivier met aangrenzende landschapselementen 
(oeverkant en uiterwaarden), de longitudinale continuïteit en de habitatconfiguratie. 

Talloze andere factoren dragen bij aan de complexiteit en het zeer dynamische karakter van grote 
riviersystemen, zoals natuurlijke verstoringen (bijvoorbeeld overstromingen en perioden van droogte) 
en de bijbehorende schommelingen in het sedimentvervoer. 

De verbindingsmogelijkheden en uitwisselingsprocessen van rivierecosystemen met de 
aangrenzende ecosystemen (via zijrivieren, het grondwater en overstromingen) kennen een sterk 
wisselend verloop. Het belangrijkste gevolg van dit steeds veranderend mozaïek van rivierhabitats en 
ecotonen is dat de natuurlijke rivierbiotopen in het algemeen een uitzonderlijk grote biodiversiteit 
kennen en – in verschillende perioden en bij wisselende ecologische verbindingen of gradiënten – 
belangrijke habitats bieden aan een breed spectrum van soorten. 

Gebaseerd op het PLATINA-handboek.40 

3.3.1. Natura 2000 langs grote laaglandrivieren in de EU  

Het totale Natura 2000-areaal bestaat voor ca. 4 % uit meren en rivieren (EEA, 2010). Deze 
gebieden zijn aangewezen vanwege de aanwezigheid van diverse zoetwaterhabitattypen en 
-soorten die in de twee natuurrichtlijn worden vermeld. Hiertoe behoren bekende soorten als 
de Atlantische zalm (Salmo salar), de otter (Lutra lutra) en de ijsvogel (Alcedo atthis), alsook 
minder bekende soorten als de zoetwaterkreeft Austropotamobius pallipes, de Bataafse 
stroommossel (Unio crassus) en de Europese moerasschildpad (Emys orbicularis). 
Daarnaast zijn er ook gebieden aangewezen omwille van een aantal bedreigde 
waterlooptypen en bijbehorende habitats, zoals rivierbossen en bossen op alluviale grond, 
natte weilanden, vochtige graslanden en beemden. 

Voor deze leidraad zijn de Natura 2000-gebieden onderzocht die zijn aangewezen langs 
dertien van de belangrijkste laaglandrivieren van Europa. Dit geeft een idee van de 
verschillende krachtens de beide natuurrichtlijnen beschermde zoetwaterhabitattypen en 
soorten die het vaakst worden genoemd als reden voor de aanwijzing, en van het aantal 
Natura 2000-gebieden dat per rivier is aangewezen (zie bijlage I voor nadere informatie).41

                                                            
40 http://www.naiades.info/platina/downloads  
41 Raadpleeg de Natura 2000-viewer voor gedetailleerde informatie over de afzonderlijke Natura 2000-
gebieden (zie hoofdstuk 2 voor details): www.natura2000.eea.europa.eu/  

http://www.naiades.info/platina/downloads
http://www.natura2000.eea.europa.eu/
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Kaart waarop de 
Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen langs de dertien grootste laaglandrivieren van Europa; bron: Europese Commissie, DG ENV.B.3, september 2010 – zie bijlage I 
voor detailkaarten.
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Rivier 
Aantal 
Natura 
2000-
gebieden 

Totale 
oppervlakte 
van Natura 

2000-
gebieden 

(km²) 

Totale 
lengte (km) 

Lengte van 
Natura 2000-

gebieden (km) 

% lengte van 
Natura 2000-

gebieden (km) 

Donau 230 5 033,99 2 770,36 1 234,08 44,55 % 

Elbe 174 1 708,89 1 087,29 681,07 62,64 % 

Eems 33 361,72 345,06 212,30 61,52 % 

Main 100 202,04 473,15 65,70 13,89 % 

Maas 83 704,31 731,18 192,62 26,34 % 

Moezel 37 230,38 429,08 54,97 12,81 % 

Oder 71 1 627,69 823,75 605,13 73,46 % 

Rijn 199 1 423,09 1 159,96 448,62 38,68 % 

Rhône 52 591,89 910,62 233,40 25,63 % 

Schelde 17 150,31 268,05 57,24 21,35 % 

Seine 31 490,89 673,65 121,03 17,97 % 

Wisła 53 990,10 895,68 276,41 30,86 %

Wezer 66 351,19 444,09 96,59 21,75 %

Tabel: Het aantal Natura 2000-gebieden langs de dertien grootste laaglandrivieren van Europa en het 
percentage van de lengte van elke rivier dat onder Natura 2000 valt (ten opzichte van de totale lengte 
van de rivier vanaf de bron, met inbegrip van niet-bevaarbare gedeelten). Bron: Europese Commissie, 
DG ENV.B.3, september 2010.  

3.3.2. De staat van instandhouding van door de EU beschermde 
zoetwatersoorten en -habitattypen  

In 2009 publiceerde de Europese Commissie voor de allereerste keer een systematische 
beoordeling van de staat van instandhouding van Europa’s meest kwetsbare habitats en 
soorten, die krachtens de Habitatrichtlijn bescherming genieten.42Uit de resultaten, die 
betrekking hebben op de periode 2001-2006, komt naar voren dat slechts een kleine fractie 
van de habitats en soorten van communautair belang zich in een gunstige staat van 
instandhouding bevindt: van 63 % van de te beschermen zoetwaterhabitats en 64 % van de 
te beschermen zoetwatersoorten is de staat van instandhouding "ongunstig-slecht" of 
"ongunstig-ontoereikend" en slechts 15 % van de habitattypen en 13 % van de soorten 
verkeren in een gunstige staat van instandhouding.43 

                                                            
42 COM(2009) 358 definitief: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm.  
43 Alle gegevens hebben betrekking op de EU-25, zonder Roemenië en Bulgarije. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm
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Hieruit blijkt dat vele zoetwaterhabitats en -soorten van communautair belang in een slechte 
staat van instandhouding verkeren, ernstig zijn aangetast en daardoor zeer kwetsbaar zijn 
voor verdere veranderingen. Er moeten dus in het kader van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn aanzienlijke inspanningen worden geleverd om de staat van instandhouding 
van de betrokken habitats en soorten gunstiger te maken.  

Staat van instandhouding van habitats in meer- 
en rivierecosystemen 

Staat van instandhouding van door de EU 
beschermde soorten in meer- en 

rivierecosystemen 

 
 

Legende: ‘gunstig’ (groen), ‘ongunstig-ontoereikend’ (oranje), ‘ongunstig-slecht’ (rood) of ‘onbekend’ 
(grijs). Bron: ETC/BD, 2008. 

3.4. Het gebruik van de rivieren door de commerciële binnenvaart 

Rivieren worden gebruikt voor tal van doeleinden. Een van de belangrijkste daarvan is het 
commerciële vervoer van goederen. Het huidige netwerk van bevaarbare binnenwateren44 in 
de EU heeft een lengte van 40 986 km (Eurostat). Het hoofdnetwerk, bestaande uit rivieren 
en kanalen van klasse IV of hoger, die toegankelijk zijn voor vaartuigen van meer dan 1 000 
ton, omvat 12 000 km aan onderling verbonden waterwegen, ca. 450 sluizen en meerdere 
honderden binnenhavens en overslaginstallaties.  

De verdragsluitende partijen bij het Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van 
internationaal belang zijn (AGN)45 zijn overeengekomen een netwerk van binnenwateren en 
havens van internationaal van belang (het net van E-waterwegen) tot stand te brengen in 
het kader van hun relevante programma's, overeenkomstig de verdragsbepalingen (zie 
kaart). 

Het netwerk van binnenwateren van internationaal van belang bestaat hoofdzakelijk maar 
niet uitsluitend uit de volgende vier grote EU-waterwegcorridors:  

• De Rijncorridor: deze omvat het hele stroomgebied van de Rijn en de kanalen in het 
westen van Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en het oosten van Frankrijk en 
Zwitserland; 

• De Zuidoost- of Donaucorridor: deze omvat het hele stroomgebied van de Donau 
tussen de Duitse deelstaat Beieren en de Zwarte Zee, alsmede alle zijrivieren en 
bevaarbare kanalen zoals het Main-Donaukanaal; 

                                                            
44 Onder bevaarbare binnenwateren worden in dit verband verstaan "rivieren, meren en kanalen geschikt voor 
bevaring door schepen met een capaciteit van ten minste 50 ton bij normale belading". 
45 http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf  

http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf
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• De Oost-Westcorridor: deze omvat het Mittellandkanaal in het noorden van Duitsland 
en de stroomgebieden van Elbe, Oder en Wisła; 

• De Noord-Zuidcorridor: deze omvat de grote Franse rivieren (Seine, Loire, Garonne, 
Rhône-Saône), hun bevaarbare zijrivieren en de verbindingskanalen tussen de 
benedenloop van de Rijn en de Middellandse Zee. 

Het merendeel van het commerciële goederenvervoer over de binnenwateren vindt plaats in 
slechts vijf landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Roemenië. Van deze landen 
nemen Duitsland en Nederland meer dan driekwart van de markt voor hun rekening, met 
name vanwege de Rijncorridor, die goed is voor meer dan de helft van het goederenvervoer 
over de Europese binnenwateren (CCR). De Noord-Zuidcorridor is goed voor 16 % en de 
Oost-Westcorridor voor 2 % van de totale vervoersprestatie in de EU-27. In het rivierbekken 
van de Donau wordt jaarlijks ca. 50 miljoen ton goederen vervoerd (14 %)46. 

3.5. Ontwikkeling en beheer van de binnenwateren en de mogelijke 
positieve en negatieve gevolgen daarvan voor de rivieren  

In de rest van dit hoofdstuk wordt onderzocht wat voor effecten – zowel in positieve als 
negatieve zin - de ontwikkeling van de binnenwateren kan hebben voor de biodiversiteit van 
de Europese rivieren en in het bijzonder voor de door de twee EU-natuurrichtlijnen 
beschermde zeldzame en bedreigde soorten en habitattypen.  

Als de planners van binnenwaterinfrastructuur zich bewust zijn van deze mogelijke effecten 
en de complexiteit van rivierecosystemen begrijpen, zijn ze veel beter in staat om reeds in 
het ontwerpstadium beter geïntegreerde plannen of projecten voor hun sector te ontwerpen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische vereisten en de behoeften van andere 
riviergebruikers en zoveel mogelijk wordt gezocht naar oplossingen waarbij zowel de 
biodiversiteit als de binnenvaart welvaren (zie hoofdstuk 4). 

Bovendien kan door een goede kennis van de effecten de milieueffectbeoordeling van het 
plan of project overeenkomstig artikel 6 van de Habitatrichtlijn gemakkelijker worden 
uitgevoerd. Wanneer reeds in het ontwerpstadium informatie wordt vergaard over de 
verschillende risico's en mogelijke effecten van de ontwikkeling van de binnenwateren, komt 
dat niet alleen de kwaliteit van de passende beoordeling ten goede, waardoor de 
besluitvormingsprocedure versneld kan worden uitgevoerd, maar kan de planner tevens al 
bij de ontwikkeling van het project rekening houden met deze mogelijke effecten, zodat deze 
zo veel mogelijk kunnen worden vermeden of beperkt (zie hoofdstuk 6). 

De gevolgen van nieuwe activiteiten ter verbetering van de binnenvaart hangen uiteraard 
niet alleen samen met het geplande type project, maar ook met de toestand van dat 
gedeelte van de rivier. Bij een rivier die al is aangetast, veroorzaken nieuwe ontwikkelingen 
minder negatieve gevolgen en kunnen belangrijke kansen worden geschapen voor het 
verbeteren van de ecologische toestand van de rivier. Dergelijke win-winoplossingen zijn 
voordelig voor zowel de binnenvaart als het natuurbehoud, en kunnen ook voor andere 
activiteiten en gebruiksvormen waarbij de rivier een belangrijke rol speelt, zoals recreatie, 
toerisme en overstromingsbeheer, gunstig uitpakken. Als riviergedeelten echter hun 
natuurlijke dynamiek en grote ecologische belang hebben behouden, is het gevaar dat 
ontwikkelingsprojecten significante negatieve gevolgen voor die rivier hebben groter. 

                                                            
46 Samenvatting van het onderzoek "Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the 
European Union" (Europese Commissie, 2011). 
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Kaart van de bevaarbare binnenwateren van 
Europa (VN/ECE, 2006)  
  
Deze kaart is opgesteld overeenkomstig 
resolutie nr. 30 van de VN/ECE-werkgroep 
voor de binnenvaart van 12 november 1992 
betreffende de in Europa gebruikelijke 
classificatie van binnenwateren. Situatie per 
20 oktober 2005.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf  
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3.5.1. Mogelijke negatieve gevolgen van de ontwikkeling en het beheer 
van binnenwateren voor door de EU-natuurbeschermingswetgeving 
beschermde habitats en soorten  

In dit gedeelte worden de verschillende mogelijke negatieve effecten beschreven die 
projecten met betrekking tot de binnenwateren kunnen hebben op door de EU-
natuurrichtlijnen beschermde habitats en soorten. Het is duidelijk dat de gevolgen van 
gebied tot gebied sterk zullen verschillen, afhankelijk van de kenmerken van de rivier in 
kwestie, de fysieke en ecologische toestand ervan, het type en de omvang van de 
voorgestelde maatregelen voor binnenwaterontwikkeling en de soorten en habitats waarvoor 
het gebied werd aangewezen. 

Zo zal de beoordeling van een gepland beheerproject voor binnenwateren langs een 
riviergedeelte dat is aangewezen voor de ijsvogel heel andere gevolgen hebben dan die van 
een project langs een Natura 2000-rivier die is aangewezen voor een groter aantal zeldzame 
en bedreigde soorten (vissen, amfibieën, zoogdieren, vogels) en habitattypen (vochtige 
graslanden, oeverbossen, beemden enz.). In het eerste geval is het veel eenvoudiger tot 
oplossingen te komen die aan beide belangen tegemoetkomen of passende verzachtende 
maatregelen te vinden die voldoen aan de eisen van zowel de binnenvaart als de soort 
waarvoor het gebied werd aangewezen. Het is derhalve belangrijk dat elk beheerproject 
voor binnenwateren per geval wordt beoordeeld. 

• Verlies aan en achteruitgang en versnippering van habitats 

Bij een onjuiste planning kunnen fysische wijzigingen aan waterlichamen onder meer de 
normale hydrologische processen van zoetwatersystemen aantasten, rivieren van hun 
uiterwaarden en wetlands afsnijden en de water- en sedimentstromen veranderen. Dit leidt 
dan weer tot verlies aan en achteruitgang en versnippering van de natuurlijke habitats en 
soorten die voor hun overleven afhankelijk zijn van de natuurlijke processen van de rivier. 
Hoe ernstig dat verlies is, is afhankelijk van zowel de omvang van de effecten als de 
zeldzaamheid en kwetsbaarheid van de getroffen habitats en hun betekenis als foerageer-, 
voortplantings-, rust- en pleisterplaats voor met name soorten van Europees belang. 

De meest in het oog springende vorm van habitatverlies is de rechtstreekse fysieke 
vernietiging van de habitats zelf (bijvoorbeeld door ruimtebeslag, verwijdering van 
oevervegetatie, riviereilanden en grindbanken, ontwatering van uiterwaarden of stabilisatie 
van de rivierbedding enz.). Ook de verstoring van natuurlijke hydromorfologische processen, 
sedimentbalansen en nutriëntencycli kan echter leiden tot verlies aan en achteruitgang en 
versnippering van habitats47. Wanneer bijvoorbeeld een zijarm wordt afgesneden, kan dat tot 
gevolg hebben dat waardevolle habitats, zoals ooibossen of vochtige weilanden, uitdrogen 
of verzilten. Dit leidt niet alleen tot verlies aan of achteruitgang van de habitat zelf, maar kan 
er ook toe leiden dat de soorten die voor hun overleven van deze habitat afhankelijk zijn, 
verdwijnen. 

Ook door voorkoming van schommelingen in het waterpeil en seizoensgebonden hoge 
waterstanden kan de rijke variatie aan wetlandhabitats afnemen en verloren gaan. 
Schommelingen van het waterpeil in een kanaal zijn van vitaal belang voor de gezondheid 
van de efemere wetlandhabitats langs de kanaaloevers en ook elders (bijvoorbeeld op 
midden in het rivierkanaal gelegen zandbanken). Stabilisatie van het waterpeil in de buurt 
van het kanaal kan grote gevolgen hebben voor biologische wetlandgemeenschappen, 

                                                            
47 Zie in dit verband ook "Integrative study on hydromorphological alterations on the Danube" (Habersack et 
al, 2010). 
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aangezien seizoensgebonden habitats die van vitaal belang zijn voor Natura 2000-habitats 
en -soorten hierdoor verdwijnen.  

Zonder de seizoensgebonden hoge waterstanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat de 
complexe mengeling van min of meer overstromingsbestendige plantensoorten in de 
oeverzone snel wordt vervangen door enkele dominante soorten die niet langer de 
habitatomstandigheden bieden die vele begeleidende soorten nodig hebben. Bovendien 
wordt bij ontstentenis van seizoensgebonden hoge waterstanden het oppervlakte- en 
grondwater in het stroomgebied niet regelmatig aangevuld, waardoor de nutriëntencyclus 
van het ecosysteem wordt verstoord en het systeem zichzelf niet meer kan reinigen, wat 
leidt tot een verdere achteruitgang van en verlies aan habitats. Hierbij zij overigens 
opgemerkt dat er tal van redenen kunnen zijn om seizoensgebonden hoge waterstanden te 
reguleren, bijvoorbeeld om overstromingen te voorkomen, en niet alleen met het oog op de 
scheepvaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur: Overzicht van opeenvolgende gebeurtenissen in oevergebieden stroomafwaarts van dammen ten 
gevolge van de beperking van het overstromingsregime. De figuur geeft een samenvatting van vier 
veranderingsscenario's die afzonderlijk of tezamen kunnen optreden. Oeverpopulaties worden ingesloten door 
obstakels die hun geografische verspreiding belemmeren, terwijl gewijzigde verstoringsregimes de verspreiding 
van exoten kunnen bevorderen. Uiteindelijk leidt dit tot het uitsterven van inheemse oeversoorten. Wanneer 
oevergebieden worden versmald en de sedimentdynamiek aan banden wordt gelegd, wordt het oeversysteem 
gestabiliseerd en komt er een eind aan de successie van oevervegetaties. Alle scenario's leiden uiteindelijk tot 
een vermindering van de diversiteit in de oevergebieden. 

Bron: C. Nilsson en K Berggren. 

Door het rechttrekken van rivieren kan de stroomsnelheid van het water toenemen, 
waardoor ernstige erosie ontstaat van de rivierbedding, de oevers en andere ondiepe 
habitats, zoals grindbanken, die voor veel soorten van groot belang zijn. Deze erosie wordt 
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soms tegengegaan door de bedding op kunstmatige wijze te verstevigen met behulp van 
bijvoorbeeld steenbestorting of betonconstructies die de natuurlijke processen van de rivier 
verder aantasten en daarmee leiden tot verder verlies aan of verdere achteruitgang van 
waardevolle natuurlijke habitats. De toenemende stroomsnelheid kan ook leiden tot een 
verlaging van het waterpeil in het omringende gebied, waardoor de ontwatering en 
uitdroging van waardevolle wetlandhabitats toeneemt. 

Afdamming van een rivier ter regulering van de diepte en de stroomsnelheid kan ook leiden 
tot fundamentele veranderingen in de morfologische en hydrologische kenmerken van de 
rivier en de omringende gebieden, en kan de laterale en longitudinale continuïteit van het 
ecosysteem verbreken. 

Stroomopwaarts van een afgedamd gedeelte kan het normale vervoer van puin in de 
bedding tot stilstand komen, waardoor sedimenten en slib zich langzaam ophopen. Dit is niet 
alleen slecht voor de omringende habitats, maar maakt ook regelmatig spuien en 
uitbaggeren noodzakelijk, activiteiten die zelf weer negatieve gevolgen kunnen hebben. 
Stroomafwaarts van een afgedamd gedeelte kan de erosie toenemen, waardoor de bedding 
geleidelijk wordt verdiept. Dit leidt op zijn beurt tot een daling van het oppervlakte- en 
grondwaterpeil in het omringende stroomgebied en daarmee tot verder verlies aan en 
verdere achteruitgang van habitats in en langs de rivier. 

Ontwikkelingsprojecten met betrekking tot binnenwateren en een toename van het 
scheepvaartverkeer kunnen tevens een tijdelijke of permanente toename van de troebelheid 
en resuspensie van sedimenten veroorzaken. De resuspensie van sedimenten hindert 
verschillende waterorganismen op verschillende manieren. Fijne sedimenten kunnen de 
ademhalingsorganen van de larven van waterinsecten beschadigen. De toegenomen 
troebelheid verlaagt de lichtintensiteit, waardoor de fotosynthese van plankton, bentische 
algen en vaatplanten wordt verminderd. Door de afzetting van fijne sedimenten op 
grindbanken kunnen ook de levensomstandigheden van specifieke in het water levende 
organismen veranderen. Met name de paaigronden en leefgebieden van lithofiele soorten 
(bijvoorbeeld vissen en insecten) gaan verloren doordat de interstitiële ruimten verstopt 
raken. Deze interstitiële ruimten bieden wijkplaatsen voor de meeste bentische soorten in 
perioden met hoge waterstand. 

Habitats en soorten kunnen ook te lijden hebben van de door schepen en met name door 
scheepsschroeven veroorzaakte deining. Afhankelijk van de grootte, de frequentie en de 
snelheid van de vaartuigen kan dit de rivierbedding en de oevers uitschuren. Regelmatige 
golfwerking van langsvarende schepen kan planten ontwortelen en de bentische fauna en 
flora alsmede paaigronden verstoren.  

• Verstoring en verdringing van soorten 

Waterbouwkundige werken aan rivieren en het toegenomen scheepvaartverkeer kunnen de 
levenscyclus van bepaalde soorten verstoren. Dat geldt met name voor bentische dieren en 
planten waarvoor een goede waterkwaliteit van groot belang is. De gevolgen kunnen tijdelijk 
of permanent, direct of indirect en min of meer locatiegebonden zijn en zich op verschillende 
momenten tijdens de projectcyclus voordoen. 

Zeldzame en bedreigde soorten kunnen door tal van factoren worden verstoord, zoals 
lawaai, watervertroebeling, verontreiniging, menselijke aanwezigheid, sedimentatie en 
regelmatige bewegingen (bijvoorbeeld golfwerking en de zuigende werking van 
scheepsschroeven). Dit kan nadelig zijn voor het vermogen van de soorten om zich voort te 
planten, te foerageren, te rusten, zich te verspreiden en te migreren. Golfslag kan 
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bijvoorbeeld de vroegste levensfasen verstoren van riviervissen die in ondiepe gedeelten 
hun kraamkamergebieden hebben48. 

In het geval van ernstige verstoring kunnen soorten uit een gebied worden verdreven, met 
als gevolg dat de habitat niet langer wordt gebruikt, of kunnen hun overlevingskans en/of 
voortplanting in het gedrang komen. Bij zeldzame en bedreigde soorten kunnen zelfs 
minieme of tijdelijke verstoringen ernstige gevolgen hebben voor hun overlevingskansen op 
de lange termijn in de regio. 

De mate van verstoring is afhankelijk van vele factoren, die moeten worden beoordeeld naar 
zowel de aard van de teweeggebrachte verstoring als de soorten die mogelijk erdoor worden 
getroffen (sommige soorten zijn gevoeliger voor bepaalde verstorende factoren dan andere). 
De omvang en de ernst van de verstoring is, evenals de beschikbaarheid en kwaliteit van 
nabijgelegen geschikte habitats waar de verdreven dieren terechtkunnen, bepalend voor de 
gevolgen. 

• Obstakels voor migratie en geografische verspreiding 

Rivieren en oevergebieden spelen een belangrijke rol bij de geografische verspreiding en 
migratie van zoetwatersoorten en bij de meer plaatselijke verplaatsingen tussen de 
verschillende broed- en foerageergebieden. Ze fungeren als essentiële ecologische 
corridors of verbindingselementen in het landschap. Sommige ontwikkelingsprojecten met 
betrekking tot de binnenvaart kunnen de geografische verspreiding en migratie van soorten 
rechtstreeks of onrechtstreeks verstoren of belemmeren.  

De meest voor de hand liggende obstakels zijn dammen en afgedamde gedeelten die de 
vissen fysiek beletten stroomopwaarts of -afwaarts te zwemmen en dus te migreren. Dit 
heeft grote gevolgen gehad voor met name de populaties van soorten die over grote 
afstanden migreren (bijvoorbeeld de elft en de Atlantische zalm) en heeft geleid tot de 
versnippering en het isolement van zoetwater-relictpopulaties (bijvoorbeeld de donauzalm). 
Ook kunstmatige kanalen kunnen barrières opwerpen voor de verplaatsing van terrestrische 
soorten doordat ze versnippering van habitats in het landschap in de hand werken. 

• Verontreiniging 

Ook scheepsafval en lenswater van binnenvaartschepen kunnen verontreiniging 
veroorzaken. Bovendien is het gevaar van lozingen als gevolg van aanvaringen of averij niet 
denkbeeldig. De binnenvaart heeft echter een uitstekende reputatie op het gebied van de 
veiligheid. De afgelopen decennia hebben er geen ongelukken of andere incidenten 
plaatsgevonden die ernstige gevolgen hadden voor het milieu. 

3.5.2. Mogelijke positieve effecten van activiteiten in verband met de 
ontwikkeling en het beheer van de binnenwateren op 
rivierecosystemen 

Zoals uit de beschrijving onder punt 3.2 blijkt, is het aantal grote Europese laaglandrivieren 
dat nog in een geheel natuurlijke toestand verkeert miniem. De meeste rivieren hebben in de 
loop der jaren om uiteenlopende redenen fysieke veranderingen ondergaan.  

De ervaring leert dat de hedendaagse ontwikkelingsprojecten met betrekking tot de 
binnenwateren een belangrijke rol kunnen vervullen, niet alleen bij het beperken van de 
mogelijke negatieve gevolgen van nieuwe projecten, maar ook bij het zodanig verbeteren 
                                                            
48 Kucera-Hirziger et al. 2008. 
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van de ecologie en de natuurlijke functionering van dergelijke geregelde rivieren dat de rivier 
en de riviergebruikers, met inbegrip van de binnenschippers, er wel bij varen. De eerste 
ecologisch verantwoorde waterbouwkundige werken aan rivieren dateren uit de jaren '80 en 
waren slechts plaatselijk, maar zijn bij vele rivieren, met name in Oostenrijk, België, 
Nederland, Frankrijk, Denemarken en Duitsland, inmiddels heel gewoon. 

Wat voor maatregelen in de praktijk kunnen worden toegepast, is grotendeels afhankelijk 
van de omstandigheden ter plaatse, zoals de toestand van de rivier en de omvang van de 
bestaande aanpassingen, de gewenste vaaromstandigheden en de andere manieren 
waarop de rivier wordt gebruikt. In de praktijk is het verband tussen de verschillende 
gebruiksvormen, de aanpassingen, de toestand en de maatregelen vaak complex. Om die 
reden volgen steeds meer projectontwikkelaars een geïntegreerde aanpak voor nieuwe 
projecten met betrekking tot waterwegen. Daarbij wordt ernaar gestreefd het begrip van de 
uiteenlopende manieren waarop waterwegen worden gebruikt bij de belanghebbenden te 
vergroten teneinde milieubescherming en duurzame mobiliteit met elkaar te verzoenen (zie 
hoofdstuk 4). 

Als onderdeel van deze nieuwe benaderingswijze kan bij het ontwerpen van nieuwe 
projecten rekening worden gehouden met de belangrijkste natuurlijke functies van de 
riviersystemen en kan worden geprobeerd deze functies zo veel mogelijk te handhaven of te 
herstellen:  

- morfologische processen (erosie, sedimentvervoer en sedimentatie); 

- instandhouding van de hydrologische balans (bijvoorbeeld periodieke overstromingen); 

- habitatvoorziening (ecologisch continuüm); 

- instandhouding van biologische en chemische processen (nutriëntencycli). 

In veel gevallen kunnen maatregelen met het oog op het bereiken van de gewenste diepte, 
vrije vaarruimte, breedte of snelheid zo worden uitgevoerd dat de gevolgen voor belangrijke 
waterwegfuncties worden geminimaliseerd of dat de ecologische functies worden hersteld. 

Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kan het hierbij gaan om: 

• verwijdering van verouderde infrastructuur of een voor de ecologie van de rivier gunstige 
modernisering ervan; 

• herstel of verwijdering van harde oeverversterkingen en toepassing van meer natuurlijke 
beschoeiingstechnieken; 

• toepassing van alternatieve soorten kribben waardoor de dynamiek langs de rivieroever 
toeneemt; 

• herstel van rivierhabitats door het herstel van de verbindingen met zijarmen, 
uiterwaarden en dode meanders;  

• aanleg van vispassages of vistrappen om de structurele diversiteit van de 
rivierecosystemen te verbeteren en vissen in staat te stellen te passeren; 

• toepassing van ecologisch verantwoorde technieken voor onderhoudsbaggerwerken en 
sedimentbeheer; 

• herstel van kenmerkende rivierhabitats zoals eilanden in overstromingsvlakten of 
uitgraven van kanalen met zachte oevers om het aantal beschikbare natuurlijke habitats 
voor in het wild levende dieren en planten te vergroten. 
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Uit het oogpunt van structurele en functionele connectiviteit van rivierecosystemen is het van 
essentieel belang dat dergelijke maatregelen worden ontwikkeld op basis van enerzijds een 
grondige kennis van de toestand en de ecologische processen van de rivier en anderzijds de 
behoeften van de binnenvaart. Op die manier kan worden gewaarborgd dat de maatregelen 
het gewenste effect hebben en niet onbedoeld nieuwe problemen veroorzaken voor de 
ecologie of de bevaarbaarheid van de rivier. 

Tabel: Overzicht van diverse waterbouwkundige maatregelen en hun technische en 
ecologische doelstellingen49 

A. Rivieroevers/gebieden in de 
buurt van oevers 

 

Soort maatregel Alternatieve soorten kribben 
Binnenvaarttechnisch Verbeteren van de bevaarbaarheid (vergroting van waterdiepte bij geringe watervoering, 

vermindering van onderhoudsbaggerwerken). Vastleggen van scheepvaartkanaal/vaargeul. 
Beschermen van oevers in buitenbochten. 

Ecologisch Verminderen van de impact van kribvelden (minder sedimentatie enz.). Verbeteren van 
ecologische omstandigheden (vergroting van de diversiteit van de waterhabitat door stroming 
in de buurt van de oevers). Herstellen van oevers (laterale erosie door verhoogde 
schuifspanning vanwege nieuwe kribvormen). 

Soort maatregel Herstelde/onbeschermde oevers 
Binnenvaarttechnisch Beschermen tegen overstromingen (verruiming van het doorstromingsprofiel). Toename van 

sedimentaanvoer. Verminderen van rivierbedinsnijding ("zachte oevers") door verlaging van 
de schuifspanning. 

Ecologisch Natuurlijke morfologische ontwikkeling van oeverzones (morfodynamica). Duurzame 
verbetering van de ecologische omstandigheden (met name op de oevers). Landschappelijke 
verbetering. 

B. 
Rivierbedding/vaargeul 

 

Soort maatregel Granulometrische beddingverbetering 
Binnenvaarttechnisch Duurzame stabilisatie van de rivierbedding – stoppen van erosie van rivierbedding. 

Onderhoud verminderen (minder uitbaggeren van voorden). Verhogen van laagwaterpeil. 
Ecologisch Duurzame stabilisatie van de rivierbedding – stoppen van erosie van rivierbedding. Verhogen 

van waterpeil. Dynamisch evenwicht. 
Soort maatregel Alternatieve soorten kribben 
Binnenvaarttechnisch Verbeteren van de bevaarbaarheid (vergroting van waterdiepte bij geringe watervoering, 

vermindering van onderhoudsbaggerwerken). Verbeteren van de debietverdeling (zijarmen). 
Rivierregeling, vastleggen van scheepvaartkanaal/vaargeul. 

Ecologisch Beperken van de impact van de werkzaamheden. 
C. Uiterwaarden  
Soort maatregel Opnieuw aansluiten van zijarmen 
Binnenvaarttechnisch Nadruk leggen op waterretentie (hydrologisch), verlaagd waterpeil bij hoger debiet. 

Sedimentaanvoer. Verlaagde schuifspanning in het hoofdkanaal. 
Ecologisch Permanente aansluiting van de zijarmen (bij laagstand). Verbetering van de ecologische 

omstandigheden (met name op de rivieroevers en aan de zijarmen). Duurzame 
sedimentbalans in het stelsel van zijarmen. Permanente wijkplaatsen, bescherming tegen 
invloed van golven. 

Soort maatregel Behoud en herstel van uiterwaarden 
Binnenvaarttechnisch Overstromingsbescherming. Waterretentie (hydrologische en hydraulische effecten). 
Ecologisch Behoud van uiterwaarden. Herstel van uiterwaarden. 

 

                                                            
49 Aangepaste tekst uit "Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning" van PLATINA. 
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Voorbeelden van mogelijke maatregelen ter verbetering de ecologische functies:   

Meer natuurlijke rivieroevers:  

 

LIFE-project Thurnhaufen aan de Oostenrijkse Donau. Als onderdeel van een LIFE-natuurproject zijn 
maatregelen getroffen om de oeverbeschoeiing van de rivier, die oorspronkelijk was aangebracht om 
oevererosie als gevolg van door schepen veroorzaakte golfslag te voorkomen, een meer natuurlijk 
karakter te verlenen.  

Alternatieve soorten kribben: 

 

Proefproject Witzelsdorf aan de Oostenrijkse Donau. Vanwege degradatie van de bedding waren de 
oude kribben veel hoger dan noodzakelijk. Bij dit project werden de oude kribben vervangen door een 
kleiner aantal lagere kribben die met de stroom mee zijn geplaatst. Hierdoor werd de dynamiek langs 
de rivieroever versterkt, waardoor de habitats voor de plaatselijke in het wild levende flora en fauna 
werden verbeterd. 

Bestaande oeververstevigingen      Oever na renaturalisatie 

Oude krib     Nieuwe verlaagde, stroomafwaarts gerichte krib  
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Voorbeelden van ecologische verbeteringsprojecten langs bevaarbare rivieren  

Overlaat bij Rees, Duitsland  
 
De Nederrijn in Duitsland heeft ernstig te lijden onder erosie in de rivierbedding; maximumwaarden tot 
2 cm/jaar zijn de laatste jaren geen uitzondering. Dit leidt naar verwachting tot een daling van de 
bevaarbare waterstanden en heeft gevolgen voor de ecologische functies en het landgebruik. Om 
deze gevolgen tegen te gaan wordt momenteel het beddingmateriaal aangevuld, wat een dure 
operatie is, en worden extra technische maatregelen getroffen om de rivierbedding vast te leggen. 
 
Het gedeelte van de Rijn (km 833,5 tot 
839,0) waaraan het stadje Rees ligt, maakt 
een hoek van bijna 90o, waardoor een 
knelpunt voor het rivierdebiet ontstaat. 
Daardoor neemt het overstromingsgevaar 
toe. De uitgestrekte uiterwaard op de 
linkeroever wordt momenteel voor tal van 
activiteiten gebruikt, bijvoorbeeld landbouw, 
recreatie, toerisme en natuurbescherming 
(Fig. 1). Het hele gebied is onderdeel van 
het Natura 2000-netwerk. 
 
Al in 1995 is men beginnen na te denken 
over maatregelen om de beddingerosie te 
bestrijden. Dit leidde in 1998 tot de 
goedkeuring door het Duitse ministerie van 
Vervoer van een programma om de 
rivierbeddingerosie in de Nederrijn te 
beperken. Als onderdeel van een 
geïntegreerde planningsaanpak werden de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: a) handhaven 
van de bevaarbare waterstanden, b) verminderen van de beddingerosie, en c) beperken van de dure 
aanvulling van beddingmateriaal. Daarnaast werden doelstellingen voor multifunctioneel gebruik 
geformuleerd: a) elimineren van het risico op overstromingsschade in Rees, b) vergroten van de 
natuurwaarde in het gebied, en c) integreren van landbouw, recreatie en toerisme. Deze 
doelstellingen werden al vroeg in het planningsproces opgenomen, mede dankzij de inbreng van een 
panel van deskundige belanghebbenden. 
 
Iedereen was het erover eens dat deze doelstellingen alleen konden worden bereikt door het aandeel 
van de uiterwaard in het rivierdebiet te vergroten. De stroomsnelheden in het rivierkanaal nemen 
hierdoor af, waardoor de schuifspanning in de bedding kleiner wordt, wat uiteindelijk leidt tot minder 
beddingerosie. Voordat met de werkzaamheden werd begonnen, werden diverse alternatieve 
oplossingen voor de richting van de noodoverlaat 
en de herinrichting van de morfologie van de 
uiterwaard geëvalueerd vanuit ecologisch 
oogpunt (Fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: De uiterwaard in de Rijn bij de Duitse stad Rees vanuit 
vogelperspectief

Figuur 2: Vijf alternatieven voor de overlaat en de verlaagde 
uiterwaard  
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Nadat de keus was gevallen op een ecologisch verantwoorde oplossing die voldeed aan zowel de 
hydraulische als de natuurdoelstellingen, kon men starten met het eigenlijke ontwerp. Vanwege de 
veelheid aan doelstellingen van project werd de financiering aangevuld door de deelstaat Noordrijn-
Westfalen, die verantwoordelijk is voor de hoogwaterbeheersing in het gebied.  
 
De vergunningsprocedure werd ingeleid en er werd een milieueffectbeoordeling uitgevoerd, alsook 
een passende beoordeling overeenkomstig artikel 6 van de Habitatrichtlijn voor de instandhoudings-
doelstellingen van Natura 2000-gebieden. In 2008 werd een vergunning afgegeven voor het project.  
 
De werkzaamheden zijn begonnen in 2009 en moeten in 2015 zijn afgerond. Tegelijkertijd is er een 
uitgebreid toezichtprogramma opgezet, dat tot doel heeft de effecten van de uitgevoerde maatregelen 
tijdens en na afloop van het project te bewaken.  
 
Alle maatregelen ter verbetering van de ecologische toestand (bijvoorbeeld het aanleggen van 
vochtige graslanden, ecologische bekleding van de oevers van de overlaat) en alle eventueel 
noodzakelijke compenserende maatregelen worden tegelijk met de technische uitvoering van de 
werken verwezenlijkt. 

Deze geïntegreerde planningsaanpak dient de doelstellingen van zowel de binnenvaart als de andere 
belanghebbenden. Hoewel het project "Flutmulde Rees" (Overlaat Rees) hoofdzakelijk is gericht op 
de binnenvaart, levert het ook voordelen op voor overstromingsbescherming, natuurwaarde, 
landbouw en recreatie. 

Raadpleeg voor nadere informatie: http://www.wsa-duisburg-
rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html  

Levende Rijn  

De Rijn is de grootste binnenwaterweg in Europa en een uitzonderlijke rivierhabitat die de rivieren en wetlands 
tussen de Alpen en de Noordzee met elkaar verbindt. Langs de rivier bevinden zich ca. 200 Natura 2000-
gebieden. Het grootschalige verlies aan natuurlijke hydromorfologische structuren en dynamiek waren aanleiding 
voor twee opeenvolgende projecten onder leiding van ngo's (2003-2010) om de aangetaste riviergebieden langs 
de Rijn te herstellen. Deze werden in gang gezet onder de naam "Lebendiger Rhein - Fluss der tausend Inseln" 
(Levende Rijn - Rivier van de duizend eilanden) onder leiding van de Duitse ngo NABU (BirdLife) en stap voor 
stap ontwikkeld door het vertrouwen te winnen van en nauw samen te werken met belangengroepen op het 
gebied van milieu en vervoer (waarbij tevens gezamenlijke adviesraden werden opgezet bestaande uit 
deskundigen van ngo's, de binnenvaart en de overheid). 

Voor de gehele projectduur zijn vijftien lokale projecten gepland, waarvan er inmiddels zeven zijn uitgevoerd. De 
financiering is afkomstig van diverse publieke en particuliere stichtingen, bedrijven en de EU-fondsen LIFE en 
Interreg IIIb. Ze worden uitgevoerd door zowel federale en plaatselijke overheden als ngo's. De projecten 
behelzen onder meer de verwijdering van diverse oeverbeschermingen, de reconstructie van kribben en het 
herstel van zijkanalen. Met behulp van een toezichtprogramma om de gevolgen van de herstelmaatregelen te 
onderzoeken en een communicatiestrategie werd gezorgd voor de nodige publiciteit en politieke steun voor dit 
initiatief. 

Raadpleeg voor nadere informatie: www.lebendiger-rhein.de  

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Aanpassing van de kribben langs de oevers van de Elbe (Duitsland)50 

Er zijn meer dan 6 900 kribben aangelegd om de rivierbedding bij gemiddelde waterstand te stabiliseren en de 
bevaarbaarheid van de Elbe te waarborgen. Het vastleggen van de rivierbedding had echter tot gevolg dat de 
structurele diversiteit langs de rivieroevers ernstig werd aangetast. Bovendien kwam als gevolg van de 
eenvormige oriëntatie van de kribben een langdurig proces van verzilting op gang in de kribvelden, waardoor 
kenmerkende rivierhabitats als ontgrondingskuilen en grindbanken verloren gingen.  

In sommige gedeelten van de middenloop van de Elbe, waar de 
reguleringsmaatregelen vóór de Duitse eenwording niet naar 
behoren werden uitgevoerd, waren ca. 1 500 kribben geheel of 
gedeeltelijk beschadigd, waardoor ze geen hydrologische functie 
meer hadden. Als onderdeel van een onderhoudsmaatregel werd 
besloten deze gelegenheid aan te grijpen om te testen of de 
ecologische eigenschappen van de kribben konden worden 
verbeterd. Er werden daarom twee soorten kribben aangelegd: 
de eerste soort is een V-vormige, nabij de oever inclinante en 
aan de kant van de vaargeul declinante krib, de tweede soort 
een inclinante krib waarvan het gedeelte nabij de oever 120 cm 
onder het gemiddelde waterpeil ligt.  

De monitoringresultaten wijzen erop dat de nieuwe kribvormen de hydromorfologische dynamiek langs de 
rivieroevers hebben vergroot, waardoor de aanzandingsprocessen in de kribvelden zullen afnemen. De 
verbeterde structurele diversiteit in het kribveld bevordert ook de omstandigheden voor de aquatische fauna, met 
name jonge vis, zonder de scheepvaart te benadelen. Langetermijntoezicht zal uitwijzen hoe efficiënt deze 
nieuwe kribben werkelijk zijn. Raadpleeg voor nadere informatie: http://www.bafg.de 

De aanleg van zijkanalen langs de Main (Duitsland) 

Het rivierkanaal van de Main (bij km 151,96-152,53) is vastgelegd door middel van kribben en de voormalige 
uiterwaard is verhoogd (winterdijken en zomerkaden) en geschikt gemaakt voor de landbouw en de winning van 
zand en klei. Als gevolg daarvan gingen de specifieke rivierhabitats en de laterale hydromorfologische 
connectiviteit verloren. 

Overeenkomstig een federale natuurbeschermingswet werden diverse compenserende maatregelen getroffen, 
waaronder:  

a) het graven van drie zijkanalen in 1996-1999: een permanent kanaal van 2 km, een kanaal van 1 km dat ca. 
265 dagen per jaar in gebruik is en een kanaal dat ca. 100 dagen per jaar in gebruik is; 

b) herstellen van 200 m oevergebieden door aanplant van wilgen en omvorming van zandstranden tot 
naaldbossen. 

Daarnaast werden maatregelen getroffen om de intensiteit van de begrazing te verlagen en het toezicht te 
verbeteren. 

                                                            
50Een aantal van de volgende voorbeelden zijn ontleend aan de publicatie "WFD and Hydromorphological Pressures 
Technical Report – Case Studies - Potentially relevant to the improvement of ecological status/ potential by restoration/ 
mitigation measures", november 2006. 
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Door deze maatregelen ontstonden dynamische rivierhabitats die kenmerkend zijn voor de Rijn en de soorten die 
in deze habitats leven. De diversiteit van stromingsomstandigheden, overstromingsfrequenties, erosie en 
sedimentatie nam aanzienlijk toe. Daardoor konden karakteristieke habitats, waardevolle gebieden voor met 
name reofiele vissen en macro-ongewervelden, zich herstellen (grotere diversiteit dan in kribvelden). 

Er waren geen negatieve gevolgen voor de scheepvaart, afgezien van een geringe mate aan sedimentatie in het 
hoofdkanaal bij de ingang van het grootste kanaal. De uiterwaard is slechts enkele honderden meters breed. In 
de natuurlijke toestand kan de breedte ettelijke kilometers bedragen. 

3.5.3. De integratie van initiatieven voor ecologisch rivierherstel in 
binnenvaartplannen 

In sommige landen en regio's wordt de ontwikkeling van de binnenwateren als middel om de 
rivieren te herstellen op een systematischer manier aangepakt. Zo voert in Oostenrijk de 
nieuwe onderneming voor het beheer en de ontwikkeling van waterwegen ‘via donau – 
Österreichische Wasserstraßengesellschaft’ al sinds 2005 ecologische 
verbeteringsmaatregelen uit langs de Oostenrijkse rivieren.  

De rechtsgrondslag hiervoor is de Oostenrijkse wet op de waterwegen van 2005, die de 
onderneming bepaalde verplichtingen oplegt:  

• Artikel 2 - om de levensomstandigheden van de planten en dieren op de oevers en in 
riviergebieden langs bevaarbare gedeelten (zoals de Donau, de March/Morava en de 
Thaya/Dyje) te verbeteren, met name bij de planning, de ontwikkeling, de aanleg, het 
herstel en het onderhoud van de habitats; 

• Artikel 3 - om bij de uitvoering van alle bouw- en onderhoudswerken zo veel mogelijk 
natuurlijke methoden toe te passen en de grootst mogelijke zorg voor het milieu te 
betrachten. Dergelijke maatregelen moeten op dusdanige wijze worden gepland en 
uitgevoerd dat er niet onnodig in het landschap en het ecosysteem wordt ingegrepen, en 
onvermijdelijke ingrepen moeten zo behoedzaam mogelijk worden verricht (er moeten zo 
veel mogelijk compenserende maatregelen worden getroffen). 

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is het aantal door de Oostenrijkse waterwegbeheerder 
uitgevoerde ecologische herstelprojecten aanzienlijk gestegen. Hiertoe behoren onder meer 
projecten zoals het opnieuw aansluiten van oude zijtakken en het herstel van rivieroevers 
langs de Donau tussen Wenen en Bratislava, alsook ecologische maatregelen in het vrij 
stromende gedeelte van de Oostenrijkse Donau, in de Wachauvallei.  

Ook de Duitse federale waterhuishoudingswet (WHG, 2009) en de wet inzake de federale 
waterwegen (WaStrG, 2007) hebben tot doel ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsprojecten 
met betrekking tot binnenwateren bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000). 

Overeenkomstig de wet inzake de federale waterwegen (WaStrG) moeten bij het onderhoud 
en de ontwikkeling van de waterwegen en bij nieuwe bouwprojecten de vereisten van het 
natuurlijk evenwicht in acht worden genomen en moet rekening worden gehouden met het 
aspect en de recreatieve waarde van het waterlandschap. De natuurlijke 
bestaansvoorwaarden moeten in stand worden gehouden en de beheerdoelstellingen van 
de Kaderrichtlijn Water (artikel 8, lid 1, en artikel 12, lid 7) moeten in acht worden genomen. 

Als gevolg van deze verplichtingen heeft de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV, federale water- en scheepvaartdirectie) in de loop der jaren veel ervaring opgedaan 
met ecologische verantwoorde maatregelen met betrekking tot de federale waterwegen. 
Deze ervaring is in de eerste plaats opgedaan bij de tenuitvoerlegging van de regelgeving 
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inzake ingrepen uit hoofde van de federale wet inzake de natuurbescherming (BNatSchG) in 
het kader van nieuwe bouw- en ontwikkelingsprojecten, maar ook in de praktijk bij 
onderhoudswerkzaamheden51). 

                                                            
51De Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) heeft een aantal casestudy's verzameld. Deze kunnen worden 
geraadpleegd onder  www.icpdr.org/icpdr-files/15083.  

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083
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4. HET BELANG VAN EEN GEÏNTEGREERDE 
PLANNING 

 
 
 

4.1. De voordelen van een geïntegreerde aanpak bij de planning en het 
ontwerp van een project 

Zoals het voorgaande hoofdstuk illustreert, zijn rivieren complexe, dynamische ecosystemen 
die door tal van belanghebbenden worden gebruikt. Het is duidelijk dat ontwikkelaars van 
binnenvaartprojecten zich bij het ontwikkelen van een duurzame waterweginfrastructuur 
volledig rekenschap moeten geven van de ruimere milieucontext om de negatieve gevolgen 
van hun project te beperken. 

Bij traditionele projectontwikkeling voor de binnenvaart of anderszins wordt het project eerst 
met dat specifieke doel voor ogen ontworpen en wordt pas daarna gekeken naar ruimere 
aspecten zoals het milieu en andere vormen van riviergebruik. Dit leidt er echter vaak toe 
dat dergelijke aspecten pas in een betrekkelijk laat stadium in de projectplanning worden 
meegenomen. In de praktijk hebben de projectontwikkelaars vaak weinig contact met 
deskundigen uit de milieusector voordat ze een milieueffectbeoordeling laten uitvoeren. 

In een dusdanig vergevorderd stadium van het ontwerpproces rest er bij de 
milieueffectbeoordeling vaak niets anders dan de schade te beperken en zelfs als alle regels 
inzake milieueffectbeoordelingen worden nageleefd, is er geen garantie voor succes. Deze 
traditionele manier van ontwerpen en plannen kan tevens leiden tot langdurig overleg met de 
planningsinstanties, andere belangengroepen en ngo's tijdens de openbare-
raadplegingsfase, aangezien deze vaak pas dan over het project worden ingelicht. Dit kan 
leiden tot aanzienlijke vertragingen in de planning en bijkomende kosten. 

Steeds meer infrastructuurplanners erkennen dat er behoefte is aan een meer holistische 
en geïntegreerde aanpak van projectplanning zodat al tijdens de plannings- en 
ontwerpfase van projecten de soms strijdige belangen met elkaar worden verzoend. Bij deze 
aanpak wordt vanaf het begin rekening gehouden met de behoeften op het gebied van 
infrastructuur en de ecologie, en worden deze in het eerste projectontwerp verwerkt. 
Daarnaast wordt door deze aanpak een interactiever en transparanter planningsproces 
bevorderd en worden ecologen en andere belanghebbenden gestimuleerd om al in een 
vroeg stadium assistentie te verlenen en feedback te geven. 

Hoewel de voorbereiding en uitvoering van een dergelijk geïntegreerd planningsproces 
misschien een hogere aanloopinvestering vergen, wordt steeds duidelijker dat een dergelijke 
aanpak bijna altijd aanzienlijke voordelen oplevert die ver uitstijgen boven de vereiste 
aanloopinvestering. 

Een geïntegreerde planning kan met name ervoor zorgen dat: 

• de planners van projecten met betrekking tot binnenwateren en de bevoegde instanties 
meer zekerheid hebben dat hun vergunningsaanvraag zal worden gehonoreerd, 
aangezien al in een vroeg stadium van de planning, wanneer het ontwerp nog niet vast 
staat, rekening is gehouden met de milieuaspecten van het project; 
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• de kosteneffectiviteit op de lange termijn wordt verbeterd. Bij een traditionele aanpak van 
infrastructuurprojecten gaat het inpassen van verbeteringen op milieugebied of 
verzachtende maatregelen in een afgerond ontwerp vaak gepaard met aanzienlijke 
praktische problemen (en kosten) en loopt de vergunningsprocedure vaak lange 
vertragingen op door tegenstand tijdens de openbare raadpleging; 

• er wordt gezocht naar meer holistische oplossingen die aansluiten bij de behoeften en 
belangen van meerdere sectoren tegelijk en leiden tot een betere communicatie tussen 
de sectoren. Als andere sectoren betrokken zijn bij het uitzetten van de grote lijnen van 
het project, kan al in het beginstadium van het ontwerp rekening worden gehouden met 
hun ideeën of suggesties. Op die manier verbetert het project niet alleen het vervoer, 
maar draagt het ook bij aan het bereiken van andere beleidsdoelstellingen, zoals 
overstromingsbescherming of rivierherstel. Dergelijke win-winoplossingen blijken met 
name nuttig bij aangetaste rivieren. Hierbij kan de ontwikkeling van nieuwe 
binnenwateren worden gekoppeld aan maatregelen tot herstel van de ecologie van de 
rivier zelf, wat leidt tot verbeteringen voor zowel de binnenvaart als het rivierecosysteem; 

• er nieuwe, creatieve en innovatieve oplossingen worden bedacht die bij de meer 
klassieke, op de afzonderlijke sectoren gebaseerde aanpak waarschijnlijk niet aan bod 
waren gekomen; 

• het publieke imago van het project en de verantwoordelijke instellingen wordt verbeterd. 
Door het publiek te informeren en belangrijke belanghebbenden te betrekken bij het hele 
planningsproces en niet gewoon bij de milieueffectbeoordeling, kunnen de vertragingen 
die tijdens de openbare raadpleging optreden, grotendeels worden vermeden. Dat is met 
name het geval als de belanghebbenden zien dat het planningsproces transparant is 
geweest en zij vanaf een vroeg stadium in het planningsproces de mogelijkheid hebben 
gehad om zich uit te spreken en het projectontwerp te beïnvloeden. 

Om deze redenen beveelt de Europese Commissie met klem aan bij de planning van 
projecten met betrekking tot binnenwateren een geïntegreerde aanpak te hanteren, 
met name wanneer een aanvraag voor (mede-)financiering wordt ingediend in het 
kader van EU-programma's zoals TEN-V, de structuurfondsen en het Cohesiefonds, 
en, met ingang van 2014, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. 

Met name bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor een of meer Natura 2000-
gebieden is de geïntegreerde aanpak van groot belang, aangezien de planners al vroeg in 
het ontwerpproces rekening kunnen houden met de ecologische vereisten van deze 
gebieden en de instandhoudingsdoelstellingen ervan in acht kunnen nemen. Hoewel dit 
geen garantie vormt voor de goedkeuring van de vergunningaanvraag, vereenvoudigt het de 
vergunningsprocedure aanzienlijk. 

Het is echter mogelijk dat een project niet verenigbaar is met de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden, met name bij riviersystemen 
die nog relatief ongeschonden zijn. Wanneer een geïntegreerde planningsaanpak wordt 
gevolgd, wordt dit niettemin in een vroeg stadium duidelijk en kunnen er stappen worden 
ondernomen om de Natura 2000-gebieden zo veel mogelijk te ontzien. 

Standpuntnota van PIANC: Werken met de Natuur52  
In oktober 2008 publiceerde de World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) 
een belangrijke nieuwe standpuntnota met de titel "Werken met de Natuur". Hierin roept de 
organisatie op de ontwikkeling van scheepvaartprojecten op een andere leest te schoeien. 

"Werken met de Natuur" verwijst naar een geïntegreerd proces dat eruit bestaat op zoek te gaan naar 
win-winoplossingen en deze dusdanig uit te voeren dat de natuur daar niet onder lijdt en zowel de 
                                                            
52 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf   

http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf
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voorstanders van het project als de belanghebbenden uit de milieusector er vrede mee kunnen 
hebben. Deze aanpak moet vroeg in een project worden toegepast, op een moment dat er nog enige 
flexibiliteit is. Door vanaf de beginfase tot de voltooiing van het project een vastbesloten, proactieve 
aanpak te volgen kunnen kansen ten volle worden benut en, niet te vergeten, frustraties, vertragingen 
en extra kosten worden tegengegaan. 

"Werken met de Natuur" impliceert een volledig geïntegreerde aanpak vanaf het moment dat de 
projectdoelstellingen bekend zijn, dus voordat het eerste ontwerp wordt uitgewerkt. Hierdoor wordt 
gestimuleerd na te denken over de manier waarop de projectdoelstellingen kunnen worden bereikt 
binnen het kader van de specifieke kenmerken van het ecosysteem in kwestie. 

Bij "Werken met de Natuur" draait het om meer dan het vermijden of beperken van de gevolgen voor 
het milieu van een vooraf bepaald ontwerp. De bedoeling is dat er wordt gezocht naar manieren om 
de projectdoelstellingen te bereiken door gebruik te maken van de natuurlijke processen om het 
milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. 

Het komt er eigenlijk op neer dat bij "Werken met de Natuur" de werkzaamheden in een andere 
volgorde worden uitgevoerd: 

 de behoeften en doelstellingen van het project vaststellen; 

 het milieu begrijpen; 

 belanghebbenden inschakelen bij het zoeken naar mogelijke win-winoplossingen; 

 de eerste projectvoorstellen/-ontwerpen zo voorbereiden dat deze ten goede komen aan de 
scheepvaart en de natuur. 

"Werken met de Natuur" vereist derhalve een subtiele, maar belangrijke verandering in de manier 
waarop we de ontwikkeling van projecten aanpakken. We moeten evolueren naar een aanpak 
waarbij:  

 het accent ligt op het bereiken van de projectdoelstellingen binnen de context van een 
ecosysteem en niet op het beoordelen van de gevolgen van een vooraf bepaald projectontwerp; 

 het accent ligt op het zoeken naar win-winoplossingen en niet op het beperken van de 
ecologische schade. 

Raadpleeg voor nadere informatie: http://pianc.org/workingwithnature.php  

4.2. Toepassing van de geïntegreerde aanpak in internationale 
rivierverdragen 

Deze geïntegreerde aanpak wordt in toenemende mate gevolgd op belangrijke nationale en 
internationale fora, met name in verband met de Donau en via de Worldwide Association for 
Waterborne Transport Infrastructure (PIANC). 

In 2007 sloegen de Internationale Commissie voor de bescherming van de Donau, de 
Donaucommissie en de International Sava River Basin Commission de handen ineen om 
intensieve, sectoroverschrijdende discussies aan te zwengelen met belanghebbenden uit 
verschillende landen en sectoren en met verschillende belangen over manieren om 
binnenvaartactiviteiten op de twee rivieren op een duurzame wijze uit te voeren. Dit leidde 
tot de goedkeuring in 2008 van een "Joint Statement on Guiding Principles on the 
Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin" 
(Gemeenschappelijke verklaring over de richtsnoeren voor de ontwikkeling van binnenvaart 
en milieubescherming in het Donaubekken). 

Inmiddels wordt deze gemeenschappelijke verklaring door alle landen in het gebied gebruikt 
als aanbeveling voor: 

• het ontwikkelen van het "maatregelenprogramma" dat wordt vereist door de 
Kaderrichtlijn Water van de EU; 

http://pianc.org/workingwithnature.php
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• het onderhouden van de huidige infrastructuur voor de binnenvaart; 

• het plannen van investeringen in toekomstige infrastructuur- en 
milieubeschermingsprojecten. 

Aanbevelingen uit de Gemeenschappelijke verklaring over de richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van binnenvaart en milieubescherming in het Donaubekken53 

De uitvoering van een geïntegreerde planningsaanpak voor alle plannen en projecten vereist dat alle 
belanghebbenden het eens worden over gemeenschappelijke planningsbeginselen die vanuit het 
oogpunt van zowel de ecologische integriteit als de binnenvaart tot aanvaardbare oplossingen leiden. 
Dergelijke planningsbeginselen dienen op elk project in het Donaubekken te worden toegepast en 
omvatten ten minste de volgende stappen, te beginnen met een gemeenschappelijke projectplanning 
waarbij verbeteringen op het gebied van het milieu en de binnenvaart centraal staan, zodat het 
proces kan worden versneld. Met het oog op de toepassing van de planningsbeginselen moeten 
tijdens de ontwerpfase van binnenvaartprojecten de volgende stappen worden uitgevoerd: 

- bij het bepalen van de breedte en diepte van de vaargeul elk dossier afzonderlijk bekijken en 
zowel de ecologische vereisten van de riviergedeelten en het hele bekken als de strategische 
vereisten van de binnenvaart in aanmerking nemen; 

- waar mogelijk “werken met de natuur” door uitvoering van maatregelen die passen bij de gegeven 
natuurlijke morfologische processen van de rivier overeenkomstig het beginsel van de minst 
ingrijpende of tijdelijke technische interventie; 

- een geïntegreerd ontwerp van regelingsinstallaties opstellen, met gelijke aandacht voor de 
hydraulische, morfologische en ecologische criteria; 

- maatregelen uitvoeren en zo nodig bijsturen (bijvoorbeeld stabilisatie van een rivierbedding door 
de granulometrische verbetering van de bedding, laagwaterregeling door middel van kribben);  

- het potentieel voor rivierherstel optimaal benutten (bijvoorbeeld herstel van rivieroevers) en 
afgesneden zijkanalen opnieuw aansluiten; 

- ervoor zorgen dat het hoogwaterpeil niet wordt verhoogd en idealiter wordt verlaagd. 

Teneinde aanvullende richtsnoeren te verstrekken voor de toepassing van geïntegreerde 
planningsbeginselen, werd in het kader van het Europese PLATINA-project het "Manual on 
Good Practices in Sustainable Waterway Planning" (handboek met goede praktijken voor de 
planning van duurzame waterwegen) opgesteld. Dit handboek, dat in 2010 werd 
gepubliceerd, biedt de planners van binnenvaartprojecten in heel Europa praktische 
richtsnoeren voor het organiseren en uitvoeren van een evenwichtig en geïntegreerd 
planningsproces voor binnenvaartactiviteiten.54 

In het handboek worden vier essentiële stappen in het geïntegreerde planningsproces 
onderscheiden: 

- geïntegreerde projectdoelstellingen definiëren op basis van de 
binnenvaartdoelstellingen, de milieubehoeften en de doelstellingen van andere 
gebruiksvormen van het riviergedeelte, zoals natuurbescherming, overstromingsbeheer 
en visserij; 

- belanghebbenden vanaf de beginfase bij het project betrekken; 

- de binnenvaart- en milieudoelstellingen verwerken in concrete projectmaatregelen en 
waar mogelijk streven naar win-winoplossingen; 

                                                            
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm 
54 http://www.naiades.info/platina/downloads  

http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
http://www.naiades.info/platina/downloads
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- uitgebreid milieutoezicht uitvoeren voor, tijdens en na de projectwerkzaamheden zodat 
zo nodig kan worden bijgestuurd.  

De volgende aanbevelingen voor de uitvoering van een geïntegreerde planningsaanpak zijn 
voor een belangrijk deel gebaseerd op het hierboven genoemde handboek. Raadpleeg het 
handboek voor nadere richtsnoeren.  

4.3. Een geïntegreerde planningsaanpak toepassen in de praktijk  

Hoewel elk plan of project anders is en het exacte ontwerp en de mate van geïntegreerde 
planning sterk afhankelijk zijn van tal van factoren, zoals de ecologische toestand en de 
waarde van het riviergedeelte in kwestie, blijft het geïntegreerde planningsproces min of 
meer hetzelfde, ongeacht het type project of plan. Hieronder en onder 4.4 (met betrekking 
tot de dialoog met de belanghebbenden) worden de voornaamste stappen kort samengevat. 

4.3.1. Afbakening van het toepassingsgebied van het project 

Bij een ontwikkelingsproject met betrekking tot binnenwateren moeten eerst en vooral de 
vervoerbehoeften worden bepaald. In deze fase worden de bestaande nationale en 
internationale beleidslijnen en strategieën die betrekking hebben op het vervoersnetwerk en 
de bijbehorende infrastructuur, beoordeeld. De voornaamste aandacht gaat echter uit naar 
de afbakening van het project, dat moet voldoen aan de specifieke internationale en 
regionale behoeftes aan binnenvaart voor de goederenstromen en passagiersbewegingen 
die moeten worden verwerkt, rekening houdend met economische en kosten-batenaspecten 
enerzijds en de vereisten op het gebied van milieubescherming anderzijds. 

Vervolgens moeten de milieubehoeften van de rivier en het omliggende gebied worden 
bepaald. Is de rivier aangetast of verkeert deze nog in een ongerepte toestand? Wat zijn de 
voornaamste functies, processen en eigenschappen die de rivier kenmerken en die moeten 
worden gehandhaafd om ervoor te zorgen dat de toestand niet verslechtert, of die kunnen 
worden hersteld om de ecologische toestand ervan te verbeteren?  

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het vaststellen van de ecologische vereisten 
van eventueel aanwezige, door de EU beschermde soorten en habitattypen. Als een of meer 
Natura 2000-gebieden gevaar lopen, is het van belang te bepalen voor welke soorten en 
habitattypen van Europees belang het gebied is aangewezen, wat hun staat van 
instandhouding is binnen het betrokken gebied en welke instandhoudingsdoelstellingen zijn 
vastgesteld om hun voortbestaan op lange termijn te garanderen. Ook de beheerplannen 
voor Natura 2000-gebieden of EU-actieplannen voor soorten55 (indien aanwezig) vormen in 
dit opzicht een bruikbare informatiebron. 

De ontwikkeling van geïntegreerde projecten ter ondersteuning van de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden 

Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, is elk gebied in het Natura 2000-netwerk opgenomen vanwege 
zijn instandhoudingswaarde voor een of meer van de habitattypen die worden genoemd in bijlage I of 
een of meer van de soorten die worden genoemd in bijlage II bij de Habitatrichtlijn, of een of meer van 
de soorten die worden genoemd in bijlage I bij de Vogelrichtlijn, met inbegrip van geregeld 
voorkomende trekvogels. Deze instandhoudingswaarde wordt geregistreerd in het 

                                                            
55 Tot dusverre zijn er ruim vijftig Europese actieplannen voor vogelsoorten opgesteld: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
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standaardgegevensformulier56 dat voor elk gebied wordt ingevuld. In het 
standaardgegevensformulier worden de ecologische kenmerken van het gebied beschreven die 
reden waren voor de aanwijzing als Natura 2000-gebied en wordt een algemene beoordeling 
gegeven van de staat van instandhouding van elke soort of elk habitattype in dat gebied (op een 
schaal van A tot en met D). 

Aan de hand van deze standaardgegevensformulieren worden de instandhoudingsdoelstellingen 
voor elk Natura 2000-gebied vastgesteld. De instandhoudingsdoelstelling behelst op zijn minst de 
handhaving van de staat van instandhouding van de soorten en habitats waarvoor het gebied is 
aangewezen, zodat deze niet verslechtert (in vergelijking met de toestand die in het 
standaardgegevensformulier wordt beschreven). Aangezien de richtlijn echter als algemene 
doelstelling heeft een gunstige staat van instandhouding te bereiken voor de soorten en de 
habitattypen, kunnen er meer ambitieuze instandhoudingsdoelstellingen worden vastgesteld ter 
verbetering van de staat van instandhouding van de soorten en habitattypen in een gebied. 

Bij een geïntegreerd project voor het beheer van de waterwegen wordt getracht rekening te houden 
met de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied en wordt gezocht naar manieren 
om deze doelinstellingen te verenigen met die van de binnenvaart, teneinde mogelijke win-
winoplossingen te creëren of op zijn minst de voordelen te maximaliseren en de nadelen te 
minimaliseren. 

Ook de behoeften en beleidsdoelstellingen van andere riviergebruikers in het gebied moeten 
aan het begin worden bepaald en grondig worden onderzocht, zodat inzicht kan worden 
verworven in hun beleidsplannen en -prioriteiten alsmede hun lopende werkzaamheden 
(bijvoorbeeld op het gebied van waterretentie, irrigatie, watervoorziening, toerisme enz.). 

Al deze informatie helpt ertoe bijdragen dat het project zo wordt opgezet dat het zo veel 
mogelijk voldoet, en in voorkomende gevallen een bijdrage levert, aan de 
milieudoelstellingen voor de rivier en de behoeften van de andere riviergebruikers. 
Daarnaast kan deze informatie aangeven waar de krachten kunnen worden gebundeld om 
een project te ontwikkelen dat niet alleen helpt tegemoet te komen aan de 
vervoersbehoeften, maar dat ook inspeelt op andere beleidsprioriteiten die verband houden 
met de rivier, bijvoorbeeld overstromingsbescherming en rivierherstel (zie het kader voor 
voorbeelden van win-winoplossingen). 

Hierbij dient echter te worden erkend dat er soms geen overeenstemming kan worden 
bereikt tussen de verschillende belangen en dat het niet altijd mogelijk is het geplande 
project uit te voeren omdat andere maatschappelijke en milieubelangen voorgaan. 

4.3.2. Een geïntegreerd project opzetten 

Wanneer de eerste afbakening is afgerond en, rekening houdend met de vervoersbehoeften 
en andere vereisten en prioriteiten voor de rivier, de doelstellingen van het geïntegreerde 
project zijn vastgesteld, kan worden begonnen met de gedetailleerde planning van het 
projectontwerp. Hiertoe moet een duidelijke organisatiestructuur worden opgezet. Dit kan 
bijvoorbeeld inhouden dat er een multidisciplinair ontwerpteam wordt samengesteld van 
waterbouwkundigen en rivierecologen, die worden belast met de uitvoering van de 
gedetailleerde planning van het project. 

Afhankelijk van de omvang en het toepassingsgebied van het project kan het ook nuttig zijn 
een interdisciplinaire adviesraad in het leven te roepen. Deze kan tijdens de 
projectontwikkelingsfase hulp en advies verstrekken met betrekking tot de oriëntatie van de 
                                                            
56 De standaardgegevensformulieren zijn toegankelijk via de Natura 2000-viewer op 
http://natura2000.eea.europa.eu/ en kunnen worden aangevraagd bij de nationale of regionale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor Natura 2000. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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doelstellingen en maatregelen van het project, met name als het erom gaat te bepalen in 
hoeverre deze verenigbaar zijn met andere vormen van landgebruik en plannen in de regio 
en met de instandhoudingsbehoeften van de rivier. 

Een multidisciplinair team heeft als voordeel dat bij het ontwerpen van de eerste 
projectscenario's vanaf het begin rekening kan worden gehouden met de ecologische 
functies van de rivier (bijvoorbeeld na een gedetailleerd onderzoek van de huidige 
ecologische omstandigheden van de rivier). Vervolgens kan worden onderzocht wat de 
diverse scenario's voor gevolgen kunnen hebben voor het riviersysteem. Op die manier 
kunnen aanpassingen worden gedaan of alternatieven worden overwogen die de gevolgen 
voor de rivier beperken, voordat er gedetailleerde ontwerptekeningen voor het project 
worden gemaakt. Daarnaast kan deze werkwijze helpen de meest kosteneffectieve 
manieren vast te stellen om de ecologische vereisten in het project te verwerken.  

 

4.3.3.  Voorbereiding van de noodzakelijke 
effectbeoordelingsprocedures 

Een grondige analyse van de technische alternatieven en mogelijke varianten binnen de 
gekozen alternatieven komt niet alleen de algemene kwaliteit van de planningsresultaten ten 
goede, maar is ook erg nuttig voor een eventuele milieueffectbeoordeling later. Binnen 
geïntegreerde projecten wordt vaak een grote hoeveelheid informatie verzameld over de 
milieutoestand van de rivieren en de aanwezige soorten en habitats. Daarnaast zijn er 
voorafgaand aan de projectplannen vaak gedetailleerde onderzoeken van de ecologische 
toestand van de rivier uitgevoerd om de mogelijke negatieve en positieve gevolgen voor de 
rivier te bepalen. Al deze informatie bewijst zeer goede diensten tijdens de 
milieueffectbeoordelingen die voorafgaan aan de goedkeuring van het project, aangezien 
hiermee deugdelijke basisgegevens kunnen worden vergaard die kunnen helpen bij het 
beoordelen van de mogelijke gevolgen. 

Deze informatie kan ook zijn gebruikt bij het aanpassen van projectonderdelen of het 
ontwikkelen van verzachtende maatregelen om mogelijke effecten te beperken of 
verzachten. Ook dit komt de milieueffectbeoordeling en daarmee de voortgang van het 
besluitvormingsproces ten goede. 

B.1 Bepaal de reikwijdte van het 
waterweg-       
      infrastructuurproject 

B.2 Organiseer het planningsproces 

B.3 Voer de geïntegreerde planning uit 

B.5 Voer het project uit 

B.4 Houd toezicht op 
het project     
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Een voorbeeld van een geïntegreerd waterbouwkundig project aan de Donau ten oosten van 
Wenen 

Het Natura 2000-gebied Nationaal park Donau-Auen ten oosten van de Oostenrijkse hoofdstad 
Wenen heeft een totale oppervlakte van 100 km² en de totale lengte van de Donau in dit gebied 
bedraagt 36 km. Het gebied is een van de laatste grote uiterwaarden in Midden-Europa en kent een 
bijzonder grote biodiversiteit. Vroeger werd het overstromingsregime van de Donau gekenmerkt door 
zeer grote schommelingen in het waterpeil, maar daaraan kwam een einde met de aanleg van 
meerdere kilometers dijken om overstromingen te beperken en de invoering van maatregelen om de 
rivier te regelen. Doordat de rivier en de uiterwaarden van elkaar werden afgesneden en de duur en 
de frequentie van de overstromingen werden gewijzigd, kwamen grote wetlands droog te staan. 

In 2002 zijn het Oostenrijkse Bondsministerie van Vervoer en "via donau" (belast met het beheer van 
de Oostenrijkse waterwegen) een geïntegreerd deskundig proces gestart voor een geïntegreerd 
waterbouwkundig project aan de Donau ten oosten van Wenen ("Integrated River Engineering Project 
on the Danube East of Vienna", IREP). Het project had tot doel de belangen van de binnenvaart en 
de milieubehoeften van het Nationaal park Donau-Auen en met name de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op elkaar af te stemmen. 

De betrokken deskundigen keken daarbij eerst naar de toestand van de rivier. Zij kwamen tot de 
conclusie dat de rivierbedding van dit vrij stromende gedeelte van de Donau stroomafwaarts van 
Wenen ernstig werd aangetast (de erosie bedraagt 2-3,5 cm/jaar), waardoor ook het grondwaterpeil 
zakt. Tegelijkertijd was de vaargeul tijdens perioden met een lage waterstand niet diep genoeg en 
varieerden de vaarwegomstandigheden sterk. De binnenvaart ondervond hiervan hinder. Daarnaast 
was de omvang van de voormalige morfodynamiek van dit gedeelte van de rivier afgenomen als 
gevolg van de aanwezigheid van een reeks waterkrachtcentrales stroomopwaarts van het gebied en 
maatregelen ter regeling van de rivier en bescherming van de oevers, en hadden overstromingen 
geleid tot de verzanding van zijkanalen en uiterwaarden. 

Het planningsproces voor het IREP-project omvatte de volgende stappen: 

• Eerst werd er een interdisciplinaire stuurgroep opgericht, bestaande uit gerenommeerde 
deskundigen op het gebied van waterbouwkunde, ecologie, binnenvaart en regionale economie. 
De groep voerde een gedetailleerde analyse uit van diverse alternatieven en elf verschillende 
varianten voor de ontwikkeling van het Donaugedeelte ten oosten van Wenen. De alternatieven 
waarnaar de voorkeur uitging, werden in de jaren daarop intensief besproken en verbeterd. 

• Tegelijkertijd werd een proces gestart om ook andere belanghebbenden te betrekken en de 
tussentijdse bevindingen van de stuurgroep te bespreken. Hierbij waren ca. veertig 
vertegenwoordigers van onder meer ngo's, ministeries, overheden, gemeenschappen, de 
binnenvaartsector en het nationale park betrokken. De hieruit voortvloeiende 
aanpassingsvoorstellen werden vervolgens beoordeeld en verbeterd door de stuurgroep en het 
planningsteam. 

Het milieueffectrapport (met inbegrip van de passende beoordeling overeenkomstig artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn) werd afgerond en door de stuurgroep goedgekeurd in 2006. Na een totale 
planningsperiode van ca. drie jaar kwamen de deskundigen een reeks maatregelen overeen die 
zowel de ecologie als de scheepvaart ten goede zouden komen. Op die manier kon een IREP-
ontwerp worden gemaakt om zowel de bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren als het herstel van 
de rivieroevers en de laterale connectiviteit van de rivier met de zijarmen in het nationale park te 
ondersteunen. 

Ter verbetering van de ecologische toestand zijn de volgende maatregelen getroffen: 

• Granulometrische verbetering van de bedding: toevoeging van een ca. 25 cm dikke laag grof 
grind (40 tot 70 mm) aan de bedding, met name in rivierpoelen, om de capaciteit van het 
bodemvervoer te verlagen en de degradatie van de bedding tegen te gaan. 
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• Rivierherstel ter verbetering van de ecologische toestand omvat het herstel van de rivieroever 
(verwijdering van oeverbescherming in binnenbochten, toestaan van laterale erosie), opnieuw 
aansluiten van zijarmen en het tegengaan van degradatie van de bedding. 

• Optimalisatie van bestaande regeling van de laagwaterstand: ten oosten van Wenen zijn hogere 
waterstanden bij lage doorstroming een gemeenschappelijk doel voor de binnenvaart en de 
ecologie. Een hoger waterpeil kan de jarenlange degradatie van de rivierbedding helpen 
compenseren en de verbinding met zijarmen verbeteren. De vorm en de ligging van kribben 
worden geoptimaliseerd aan de hand van ecologische criteria, waardoor hun totale aantal wordt 
verminderd en de lengte van de waterbouwkundige installaties afneemt. Tegelijkertijd zal de 
nieuwe vorm leiden tot meer dynamiek langs de rivieroever. 

Ter verbetering van de bevaarbaarheid zijn de volgende maatregelen getroffen: 

• Optimalisatie van de bestaande regeling van de laagwaterstand om de effectiviteit ervan te 
verhogen, de sedimentatie in kribvelden te verminderen en de onderhoudsinspanningen te 
verlagen. 

• Baggerwerkzaamheden en gerichte aanvulling van materiaal (om de sedimentbalans te 
verbeteren). 

• Verplaatsing van bepaalde gedeelten van het bestaande scheepvaartkanaal naar diepere 
gedeelten ter verbetering van de bevaarbaarheid; deze maatregel verlaagt tevens de 
baggerbehoefte. 

• Granulometrische beddingverbetering; een vermindering van het bodemvervoer leidt ook tot een 
verminderde behoefte aan onderhoudsbaggerwerken. 

Een interdisciplinair team houdt zorgvuldig toezicht op de uitvoering van deze innovatieve 
maatregelen en beoordeelt de mate van succes ervan. Raadpleeg voor nadere informatie: 
www.donau.bmvit.gv.at 

 

De Seine-Scheldeverbinding en het herstel van de Leie 

Het Seine-Scheldeproject is een van de dertig prioritaire projecten van het TEN-V-programma. De 
Seine-Scheldeverbinding zal het Seinebekken met het Scheldebekken verbinden. Daartoe wordt op 
Frans grondgebied een nieuw kanaal gegraven tussen Compiègne en Cambrai en wordt de 
bevaarbaarheid verbeterd van het gedeelte tussen Deûlémont en Gent, overwegend op Vlaams 
grondgebied, zodat klasse Vb-binnenvaartschepen van de waterweg kunnen gebruikmaken. In België 
maakt de rivier de Leie, met een lengte van 55 kilometer, deel uit van deze verbinding. In het verleden 
is deze rivier gekanaliseerd en zijn vele oude zijtakken van de rivier afgesneden. Dit had dramatische 
gevolgen voor de dynamiek van de rivier, de riviervallei en het omringende landschap. 

Volgens de KRW moet elke lidstaat een kader voor de bescherming van zoetwaterlichamen 
vaststellen teneinde de watervoorziening te garanderen, de waterkwaliteit te verbeteren en de 
gevolgen van overstromingen en droogteperioden te beperken. Daarom heeft de Vlaamse regering 
besloten de tenuitvoerlegging van de richtlijn rechtstreeks in het Seine-Scheldeprogramma op te 
nemen, onder de naam “Rivierherstel Leie”. 

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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Het algemene programma werd aangepakt als een "geïntegreerd gebiedsspecifiek 
beleidsonderzoek". Hierbij worden verscheidene stadia doorlopen, waarbij zo veel mogelijk wordt 
getracht de verschillende standpunten op ecologisch, economisch en technisch gebied met elkaar te 
verzoenen. Hoewel de gesprekken met alle belanghebbenden veel tijd in beslag nemen, kosten het 

onderzoek en de uitvoering van het programma op 
die manier veel minder tijd dan wanneer een 
conventionele aanpak wordt gevolgd. Het project 
heeft niet alleen tot doel een binnenwaterweg van 
Europees belang te realiseren. De ambities reiken 
veel verder: optimalisering van het waterbeheer, 
herstel van het natuurlijke karakter van de rivier en 
de riviervallei, benutting van de recreatieve 
mogelijkheden en behoud van het historisch erfgoed 
en de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving 
waarop de Leie haar stempel drukt. 

Rivierherstel kan worden omschreven als de 
verzameling maatregelen die leiden tot het herstel 

van de natuurlijke omstandigheden en de natuurlijke processen die essentieel zijn voor het 
dynamisch evenwicht van het rivierecosysteem. Een dergelijk rivierecosysteem bestaat uit specifieke 
geomorfologische elementen, zoals een meanderende rivier, natuurlijke oevers en een winterbed dat 
alleen bij hoge waterstanden overstroomt, waardoor voor de fauna paai- en voortplantingsplaatsen en 
voor karakteristieke rivierflora gunstige omstandigheden ontstaan. 

Bij het formuleren van een visie voor het herstel van de Leie is men vertrokken van de Leie als een 
groene vallei met de gekanaliseerde Leie als harde ruggengraat en de natuurlijke Leiemeanders als 
zachte ruggengraat. De gekanaliseerde Leie vervult een belangrijke economische rol voor het vervoer 
en de industrie, en een belangrijke technische rol, bijvoorbeeld op het gebied van het 
overstromingsrisicobeheer. Hoewel de gekanaliseerde Leie de harde ruggengraat van de rivier vormt, 
zijn de oevers volgens milieuvriendelijke beginselen aangelegd. 
 
Voor de Leiemeanders zijn twee belangrijke doelstellingen geformuleerd: bescherming van het 
historische landschap enerzijds en herstel van de ecologische waarden anderzijds. De Leiemeanders 
hebben een natuurlijker karakter en zijn daardoor beter geschikt als drager van de zachte functies 
van het riviersysteem, zoals recreatie, ecologie en landbouw. Bij het ontwikkelen van de 
mogelijkheden op dit gebied vormde de algemene continuïteit van de Leie een belangrijk 
uitgangspunt. 
 
Hoewel de Leie geen deel uitmaakt van Natura 2000, is het goed mogelijk dat er op een dag een 
zeldzame en bedreigde soort zoals de ijsvogel opduikt, mede dankzij het herstel van de rivier in de 
context van het TEN-V-project. 

Raadpleeg voor nadere informatie: www.seineschelde.be  

http://www.seineschelde.be/
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Toezicht op de gevolgen van een binnenvaartproject langs de benedenloop van de Donau 
(Roemenië) 
In 2011 werd een uitgebreid toezichtprogramma 
uitgewerkt om de gevolgen van een groot 
binnenvaartproject op een gedeelte van de 
benedenloop van de Donau tussen Calarasi en 
Braila te evalueren. Volgens de overeenkomst 
tussen het Rivierbeheer beneden-Donau en het 
internationale consortium dat was aangezocht om 
de toezichtwerkzaamheden uit te voeren had dit 
toezichtproject tot doel de gevolgen van het 
project voor de aquatische en terrestrische 
ecosystemen tot een minimum te beperken, met 
name met betrekking tot Natura 2000-elementen 
en de migratie van de steur. Onderdeel van de 
overeenkomst was dat, als mocht blijken dat de 
migratie van de steur door het oorspronkelijke 
ontwerp werd belemmerd, er alternatieve 
ontwerpen zouden worden gebruikt, met name 
voor het bodemgesteente. 

 

Daarnaast moet het toezichtprogramma erop toezien dat milieubeheerplan wordt nageleefd, de beste 
milieupraktijken worden toegepast en het risico van onvoorziene verontreiniging als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden wordt beperkt. 

De toezichtperiode begon in het voorjaar van 2011 en zes maanden later waren de volgende 
maatregelen al uitgevoerd: 

• tien akoestische telemetriesystemen werden aangelegd; 

• acht akoestische telemetrieontvangers werden geïnstalleerd met behulp van een nieuw 
systeem bestaande uit textielbanden en scheepsankers;  

• veertien akoestische zenders werden ingebracht bij volwassen steuren (10 stersteuren, 2 
beloegasteuren, 1 sterlet, 1 Russische steur); 

• in de Borceatak werden potentiële overwinterings- en paaiplaatsen gevonden, die momenteel 
worden geëvalueerd; 

• jonge steuren van 2011 (sterlets, stersteuren en beloegasteuren) werden gevangen; 

• in juli en oktober 2011 werden van de automatische ontvangers gegevens over de 
bewegingen en het gedrag van de gemerkte steuren gedownload; deze worden momenteel 
geanalyseerd. 

Raadpleeg voor nadere informatie de website van het Rivierbeheer beneden-Donau (www.afdj.ro). 
 

4.3.4. Een geïntegreerd toezichtprogramma uitwerken voor het project 

Gezien de ecologische dynamiek van rivierecosystemen en de toenemende onzekerheid 
over het klimaat is het geïntegreerde toezicht op de technische en ecologische aspecten van 
nieuwe rivieraanpassingen van groot belang om onvoorziene gevolgen op de lange termijn 
voor de rivier of de binnenvaart te voorkomen. 

Bij projecten met betrekking tot binnenwateren die gevolgen kunnen hebben voor Natura 
2000-gebieden, moeten in het kader van het toezichtprogramma idealiter regelmatige 
statuscontroles plaatsvinden van de habitats en soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen. Op die manier kan worden nagegaan of deze hinder van het project hebben 
ondervonden en of de toegepaste verzachtende maatregelen een verslechtering van de 
staat van instandhouding hebben kunnen voorkomen. Het is mogelijk dat bij dit toezicht 

http://www.afdj.ro/
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onvoorziene problemen worden gesignaleerd. Het toezichtprogramma moet tevens een 
procedure omvatten die het mogelijk maakt correctie- of aanpassingsmaatregelen te treffen 
om dergelijke onvoorziene problemen aan te pakken. 

De duur, de omvang en het aandachtsgebied van het toezichtprogramma zijn afhankelijk 
van het soort werkzaamheden en de complexiteit ervan, en dienen te worden vastgesteld als 
onderdeel van het planningsproces en vervolgens op regelmatige tijdstippen opnieuw te 
worden beoordeeld. Ideaal gesproken moeten de projectdoelstellingen (verbetering van de 
bevaarbaarheid, herstel van habitats enz.) na afloop van het project gedurende vijf jaar of 
langer worden gecontroleerd (aanbeveling uit het PLATINA-handboek). Het volgende 
diagram geeft een beeld van de mogelijke wisselwerkingen tussen planning, uitvoering met 
de nodige aanpassingen en toezicht (bron: PLATINA-handboek). 

 
 

Het geïntegreerde Sigmaplan: overstromingen voorkomen door de rivier ruimte te geven  

Een geïntegreerde planning is een zeer effectief hulpmiddel bij het uitvoeren van plannen, 
programma's en individuele projecten. Het nieuwe Belgische Sigmaplan is een voorbeeld van de 
succesvolle opstelling en uitvoering van een geïntegreerd plan. 

Na de rampzalige overstromingen van 1976 besloten de planners een plan op te stellen dat het land 
voortaan tegen overstromingen moest beschermen: het "Sigmaplan". Steeds meer wetenschappelijke 
gegevens wijzen erop dat het zeeniveau als gevolg van de algemene temperatuurstijging zal stijgen. 
Het Sigmaplan moest daarop worden afgestemd. Om die reden werd het Sigmaplan in 2005 herzien. 
De doelstellingen blijven gelijk: het Scheldebekken beschermen tegen overstromingen vanuit de 
Noordzee en via een dialoog en overleg met andere sectoren en belanghebbenden de bescherming 
van de natuur en de recreatiemogelijkheden waarborgen, in het wederzijds voordeel van alle 
betrokkenen. 

Het goedgekeurde Sigmaplan biedt een ontwikkelingskader waarin de belangen op het gebied van 
het milieu, de economie, de maatschappij en de landbouw zorgvuldig tegen elkaar worden 
afgewogen. Bij de ontwikkeling van alle projecten die deel uitmaken van het Sigmaplan wordt niet 
alleen uitgebreid technisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit en haalbaarheid van de 
maatregelen in kwestie, maar wordt ook samengewerkt met deskundigen uit de andere relevante 
beleidssectoren om ervoor te zorgen dat het eindresultaat voor iedereen zo gunstig mogelijk is. 
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Tijdens het proces is bijzondere aandacht besteed aan de diverse EU-richtlijnen, waaronder: 

• De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn: De Scheldemonding is een Natura 2000-gebied 
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld met betrekking tot de soorten, de 
functies en de vereiste minimumomvang van verschillende habitats. Derhalve is tijdens elke 
planningsfase bijzondere aandacht besteed aan de Natura 2000-doelstellingen. Het 
natuuronderdeel van het Sigmaplan is nu dusdanig ingericht dat wordt voldaan aan de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000. 

• Naleving van de Overstromingsrichtlijn: Aan de hand van historische gegevens en nieuwe 
overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten werd een overstromingsrisicobeheerplan 
opgesteld, waarbij rekening werd gehouden met kostenaspecten, voordelen, de strategische 
milieueffectbeoordeling, grensoverschrijdende effecten en strategieën, alsmede werk in verband 
met de stroomgebiedsbeheerplannen in het kader van de KRW en communicatie met het publiek. 

Het "meeste wenselijke scenario" voor de Scheldemonding is een geoptimaliseerd 
consensusscenario dat op interactieve wijze tot stand is gekomen tijdens de milieueffectbeoordeling 
voor de bescherming tegen overstromingen in het kader van het Sigmaplan en dat op een zeker mate 
van maatschappelijke acceptatie kan rekenen. Met de goedkeuring van het geïntegreerde Sigmaplan 
door de Vlaamse regering werd het pad geëffend voor een "Langetermijnvisie Schelde-estuarium" 
(LTVS) voor het Vlaamse gedeelte van de Scheldemonding. Hierin wordt getracht de vervoers- en 
overstromingsdoelstellingen zo veel mogelijk te verzoenen met de vereisten en doelstellingen van de 
KRW, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 

Als onderdeel van het overeengekomen concept worden gecontroleerde overstromingsgebieden 
aangewezen, die worden gebruikt bij gevaarlijk hoge waterstanden in de getijdenrivier. De originele 
overstroombare Scheldedijk roomt bij stormtij de vloedgolf op de Schelde af en laat deze het 
overstromingsgebied binnenstromen, totdat het niveau van de Schelde weer voldoende is gezakt. De 
integratie van milieudoelstellingen in het Sigmaplan leidt tevens tot het herstel van diverse ecologisch 
waardevolle habitats (500 ha slikwadden, 1 500 ha schorren, 1 500 ha grasland, 2 000 ha riet- en 
oevervegetatie en 400 ha moerasbos). 

Het Sigmaplan maakt deel uit van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, die tot doel heeft een 
gezond en multifunctioneel estuarien watersysteem te ontwikkelen dat op duurzame wijze wordt 
gebruikt voor menselijke behoeften. In dit Nederlands-Vlaamse beheerplan worden 
kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd voor de toestand van het estuarium tegen 2030 en worden de 
beheermaatregelen vastgesteld die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.  

MONEOS is een geïntegreerd toezichtprogramma dat is bedoeld om de ontwikkeling van de 
ecologische toestand van het ecosysteem, de bescherming tegen overstromingen en de 
toegankelijkheid te bewaken. Er wordt momenteel een geïntegreerd evaluatiesysteem ontwikkeld 
voor het beoordelen van de voortgang met betrekking tot het behalen van de doelstellingen van de 
LTVS alsmede de ecologische toestand in het kader van de KRW en het verbeteren van de staat van 
instandhouding van de habitats en soorten die door de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn worden 
beschermd. 

Raadpleeg voor nadere informatie: http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US 

4.4. Vroegtijdige raadpleging 

Vroegtijdige raadpleging van belanghebbende partijen op het gebied van milieu en andere 
gebieden is van groot belang voor het vinden van aanvaardbare en duurzame oplossingen. 
Het is evenzeer van belang dat er overeenstemming wordt bereikt over wat er op het spel 
staat en in een geest van samenwerking te zoeken naar oplossingen, voornamelijk als de 
ecologische gevolgen van een project niet op een conventionele manier kunnen worden 
beperkt. 

http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US
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In een analyse van een reeks casestudy's die waren uitgevoerd in het kader van de 
Europese Conferentie van ministers van Vervoer (2006)57 werd geconstateerd dat alle 
conflicten te wijten waren aan het feit dat belanghebbenden uit de milieusector te laat bij de 
planning van projecten werden betrokken. Dit had tot gevolg dat kostbare procedures 
noodzakelijk waren om na langdurige en kostbare vertragingen tot een compromis te komen. 
In het ideale geval moeten de belanghebbenden en het bredere publiek bij alle 
projectontwikkelingsstadia worden betrokken. Inspraak is met name van belang in de 
afbakeningsfase van het project en bij het uitwerken van realistische alternatieve 
oplossingen voor probleemprojecten. 

De Europese wet- en regelgeving is niet erg specifiek waar het gaat om openbare 
raadplegingen en voorziet gewoonlijk pas in een officiële openbare raadpleging nadat de 
milieueffectonderzoeken zijn afgerond en de projecten ter goedkeuring zijn aangeboden. Dit 
mag projectontwikkelaars er echter niet van weerhouden zo vroeg mogelijk tijdens het 
project hun eigen openbare raadpleging te organiseren.  

Strategieën op het gebied van communicatie en actieve betrokkenheid moeten de volgende 
algemene doelstellingen nastreven: 

• zorgen voor een transparant plannings- en besluitvormingsproces voor het 
infrastructuurproject en openheid wat alle relevante informatie en gegevens betreft; 

• vergroten van de bewustwording over de algemene projectdoelstellingen en 
vraagstukken die met het project verband houden; 

• creëren van een publiek draagvlak voor het planningsproces en de uitvoering van het 
project; 

• de voornaamste belanghebbenden betrekken bij de planningsfase zodat er een sfeer 
van wederzijds vertrouwen en respect ontstaat, want dit komt de acceptatie door de 
bevolking en de succesvolle uitvoering van het project ten goede. 

In de praktijk zijn voor een goed verloop van de raadpleging en betrokkenheid van de 
belanghebbenden vooral de volgende factoren van belang: 

• Timing van inspraak: Het publiek moet zo vroeg mogelijk bij het project worden 
betrokken zodat milieu-informatie kan worden gebruikt bij het beoordelen van 
alternatieven voor het ontwerp, de locatie en de financiële regelingen. Ook tijdens de 
milieubeoordelingsprocedure en de uitvoering van het project moet het publiek inspraak 
hebben. 

• Relevante belangengroepen bepalen: Het bepalen van de relevante belangengroepen of 
belanghebbenden is van essentieel belang voor het welslagen van de publieke 
betrokkenheid, ongeacht of het gaat om een beleid, een plan, een programma 
(bijvoorbeeld van sectorale of regionale aard) of een project. Door middel van een 
analyse van de sociale samenstelling van de gemeenschap waarin het geplande project 
zal worden uitgevoerd, kan ervoor worden gezorgd dat alle relevante maatschappelijke 
actoren of belanghebbenden bij de raadpleging worden betrokken. Daarnaast maakt een 
maatschappelijke analyse het mogelijk de plaatselijke waarden, organisatiestructuren en 
benaderingen op het gebied van communicatie, overleg en besluitvorming te 
achterhalen. 

                                                            
57 OESO-rapport: "Inland waterways and environmental protection", van de Europese Conferentie van ministers 
van Verkeer (ECMT), 2006: 
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf.  

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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• Keuze van communicatie- en inspraakkanalen: Inspraak is er in alle soorten en maten, 
variërend van het simpelweg verspreiden van informatie tot raadpleging en volledige 
deelname aan het besluitvormingsproces: 

- Informatieverschaffing: Eenrichtingsinformatie die door voorstanders onder het 
publiek wordt verspreid. 

- Raadpleging: Uitwisseling van informatie tussen voorstanders en het publiek, dat 
hierbij gelegenheid krijgt zijn mening te geven. 

- Inspraak: Uitwisseling van informatie en ideeën, waarbij de voorstanders en het 
publiek gezamenlijk analyses maken en de agenda bepalen, en het publiek via 
consensus over de hoofdlijnen op vrijwillige basis deelneemt aan het 
besluitvormingsproces inzake het ontwerp en het beheer van het project. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat goede inspraakprocedures meer inhouden dan het 
invoeren van formeel overleg. Bij goede inspraakprocedures worden de 
deelnemende belanghebbenden tevens in de gelegenheid gesteld technisch 
gekwalificeerde en relevante bijdragen te leveren. 

In welke mate het publiek inspraak moet krijgen in een bepaald project, is afhankelijk van 
de maatschappelijke en politieke context. Voor de belangrijkste categorieën 
belanghebbenden kan een inspraakmatrix worden opgesteld om het juiste niveau van 
inspraak te bepalen. Deze matrix kan ook worden gebruikt als hulpmiddel voor het 
vaststellen van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 
belanghebbenden en voor het vaststellen van de punten waarop de groepen van mening 
verschillen. 

• Inbreng en engagement: Door potentieel betrokken groepen in een vroeg stadium te 
raadplegen kan de bij de besluitvorming gebruikte milieu-informatie worden verbeterd 
(bijvoorbeeld door de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen of passende 
verzachtende maatregelen te bedenken), waardoor conflicten en vertragingen worden 
beperkt. Daarnaast kunnen een oprechte informatievoorziening aan en een correcte 
afhandeling van suggesties of bezwaren van het publiek voorkomen dat er 
misverstanden ontstaan en kunnen ze leiden tot een grotere acceptatie van projecten 
waarbij de plaatselijke gemeenschap zich meer betrokken voelt. 

Het raadplegen en bij de besluitvorming betrekken van het publiek kan veel tijd en moeite 
kosten, maar wanneer dit op een constructieve wijze geschiedt, komt het de kwaliteit van 
projecten ten goede, vermindert het de onenigheid en verhoogt het de kansen op succes op 
de lange termijn. 

Inspraaktechnieken 

Er zijn tal van methoden en technieken die kunnen worden gebruikt om de inspraak van het 
publiek te bevorderen. In de beginstadia van een project, wanneer zo veel mogelijk 
ruchtbaarheid aan een project moet worden gegeven, vormen de massamedia, 
voorlichtingscampagnes of folders waarin het project, de doelstellingen en de mogelijke 
positieve en negatieve gevolgen worden beschreven, waarschijnlijk de beste manier om 
mensen warm te maken voor het project. 

In latere stadia kan beter worden gebruikgemaakt van seminars en kleine 
groepsbijeenkomsten om te zien of er problemen zijn met specifieke belangen. Het kan 
hierbij nuttig zijn te onderzoeken welke vertegenwoordigers van de betrokken groepen 
plaatselijke bewoners de standpunten van deze groepen het beste kunnen weergeven. 
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Vertegenwoordigers kunnen advies geven en helpen bij het organiseren van de inspraak. 
Bovendien helpen zij mogelijke communicatiestoornissen tussen de belanghebbenden 
voorkomen. 

Ook andere goede praktijkbeginselen kunnen de kwaliteit van de inspraak verbeteren: 

• ontwikkel zo vroeg mogelijk een inspraakkader en stel het toepassingsgebied, de timing 
en de ter ondersteuning van het proces benodigde middelen vast; 

• wijs de deelnemers of belanghebbenden aan en stel hun legitimiteit en representativiteit 
vast (door middel van een sociale analyse). Niet alle maatschappelijke actoren hoeven 
te worden geraadpleegd over alle details van het voorgestelde project; 

• geef aan wat de juiste inspraak- en communicatietechnieken zijn en verschaf relevante 
informatie in een begrijpelijke vorm. 

• organiseer bijeenkomsten op een locatie en een tijdstip die een grote opkomst en een 
vrije uitwisseling van standpunten door alle belangstellenden bevorderen; 

• geef belanghebbenden voldoende tijd om de verstrekte informatie te verwerken, na te 
denken over de implicaties en hun standpunten te presenteren; 

• stel mechanismen vast die ervoor zorgen dat besluitvormers de standpunten en 
suggesties van belanghebbenden serieus nemen, bijvoorbeeld door aanbevelingen op te 
nemen in de milieueffectbeoordeling, het financieringsvoorstel en de overeenkomst; 

• zorg ervoor dat alle aangekaarte problemen of bezwaren worden behandeld en van 
commentaar voorzien. 

Bron: OESO-rapport, Inland waterways and environmental protection, Europese Conferentie van 
ministers van Vervoer (CEMT), 200658. 

                                                            
58 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf  

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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5. UITVOERING VAN EEN PASSENDE 
BEOORDELING VAN 
BINNENVAARTPROJECTEN DIE SIGNIFICANTE 
(NEGATIEVE) GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN 
VOOR NATURA 2000-GEBIEDEN 

 

5.1. Inleiding 

Een strategische planning en een geïntegreerde beheeraanpak op basis van het concept 
"Werken met de natuur"59, zoals in het voorgaande hoofdstuk wordt beschreven, bewijzen 
goede diensten bij het vinden van win-winoplossingen voor het verzoenen van verschillende 
maatschappelijke behoeften. Daarnaast helpen ze de milieugoedkeuringsprocedure van het 
plan of project bespoedigen. 

Zoals eerder aangegeven, sluit de EU-natuurwetgeving ontwikkelingsactiviteiten in en rond 
Natura 2000-gebieden niet uit. Een plan of project dat significante negatieve gevolgen kan 
hebben voor een of meer Natura 2000-gebieden moet echter worden onderworpen aan een 
passende beoordeling op grond van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn om de gevolgen 
van het plan of project voor het gebied of de gebieden te beoordelen. 

Dit hoofdstuk bevat stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een passende 
beoordeling overeenkomstig artikel 6. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan 
plannen en projecten voor binnenwateren. 

Aangezien Natura 2000 betrekking heeft op de meest waardevolle en bedreigde habitats en 
soorten van Europa, ligt het voor de hand dat de goedkeuringsprocedures voor projecten die 
significante negatieve gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, voldoende strak zijn 
om te vermijden dat de algemene doelstellingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
worden uitgehold. Daarom wordt er met name op gelet dat beslissingen worden genomen op 
basis van deugdelijke wetenschappelijke gegevens en expertise. Vertragingen in het 
goedkeuringsproces worden vaak veroorzaakt door passende beoordelingen van slechte 
kwaliteit, waardoor de bevoegde instanties zich geen goed oordeel kunnen vormen van de 
gevolgen van het plan of project. 

Daarnaast moet onderscheid worden gemaakt tussen de overeenkomstig de MEB-richtlijn 
en de SMEB-richtlijn uitgevoerde milieueffectbeoordelingen en de op grond van artikel 6, lid 
3, van de Habitatrichtlijn verrichte passende beoordeling. Hoewel deze beoordelingen vaak 
tegelijkertijd worden uitgevoerd als onderdeel van een geïntegreerde procedure, hebben de 
beoordelingen verschillende doelstellingen en worden de gevolgen voor verschillende 
milieuaspecten beoordeeld. Een MEB- of SMEB-beoordeling kan derhalve niet in de 
plaats treden van een passende beoordeling (zie hoofdstuk 6). 

Daarnaast verschilt het resultaat van elke beoordelingsprocedure. Bij MEB- of SMEB-
beoordeling moeten de instanties alleen rekening houden met de mogelijke gevolgen. Bij de 
passende beoordeling is het resultaat echter wettelijk bindend voor de bevoegde 
instantie en bepalend voor de uiteindelijke beslissing. Als bij de passende beoordeling is 
                                                            
59 PIANC 2008. 
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komen vast te staan dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, de 
verzachtende maatregelen ten spijt, zal worden aangetast, kan het plan of project alleen 
worden goedgekeurd als wordt voldaan aan de in artikel 6, lid 4, genoemde uitzondering.60 

5.2. Wanneer is de procedure van artikel 6 vereist? 

De procedurele en materiële waarborgen die moeten worden toegepast op plannen of 
projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, zijn 
vastgesteld bij artikel 6 van de Habitatrichtlijn. 

Deze procedure heeft tot doel: 

- te beoordelen wat de gevolgen zijn van een plan of project dat significante gevolgen kan 
hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied; 

- te bepalen of deze gevolgen de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zullen 
aantasten; 

- een mechanisme te bieden voor het goedkeuren van plannen en projecten die negatieve 
gevolgen hebben, als deze plannen en projecten noodzakelijk worden geacht vanwege 
dwingende redenen van groot openbaar belang en er geen alternatieve oplossingen 
voorhanden zijn die minder schadelijk zijn. In dergelijke gevallen moeten 
compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 
coherentie van Natura 2000 bewaard blijft.  

Artikel 6, leden 3 en 4, van de Habitatrichtlijn 

• 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. 

• Artikel 6, lid 4: Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve 
oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de 
lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele 
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte 
van de genomen compenserende maatregelen. Wanneer het betrokken gebied een 
gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen 
alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de 
Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd. 

                                                            
60 Zie het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak C-418/04. 



 

 

Leidraad voor de binnenvaart en Natura 2000 68 

In artikel 6, lid 3, worden diverse begrippen gebruikt aan de hand waarvan wordt bepaald of 
een passende beoordeling vereist is. Wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan, 
moet een passende beoordeling worden uitgevoerd: 

• er is sprake van een plan of project; 

• dat significante gevolgen kan hebben voor ten minste één Natura 2000-gebied; 

• afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten; 

• maar dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied. 

Deze begrippen worden hierna uitgelegd.  

• Er is sprake van een plan of project...  

De richtlijn bevat geen definitie van de strekking van het begrip "plan" of "project" onder 
verwijzing naar specifieke categorieën. Centraal staat in plaats daarvan de vraag of dit 
significante gevolgen heeft voor een gebied.  

Het begrip "project" moet daarom ruim worden uitgelegd en omvat zowel bouwkundige 
werken als andere ingrepen in de natuurlijke omgeving61. Ook het begrip "plan" moet ruim 
worden uitgelegd en omvat alle plannen of programma's die dienen als kader voor de 
toekenning van vergunningen voor projecten. 

Het is in deze context nuttig het verband tussen leden 2 en 3 van artikel 6 uit te leggen. In 
grote lijnen hebben beide leden dezelfde bedoeling: de achteruitgang van Natura 2000-
gebieden tegengaan. Artikel 6, lid 2, heeft tot doel verslechtering of storende factoren die 
een significant effect zouden kunnen hebben, te voorkomen. Artikel 6, lid 3, heeft tot doel te 
voorkomen dat nieuwe plannen of projecten de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied aantasten. 

Aangezien beide leden dezelfde algemene doelstelling hebben, volgt hieruit dat plannen of 
projecten waarvoor geen passende beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, vereist is, 
niettemin nog steeds moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, lid 2.62 

Wanneer is een passende beoordeling voor baggerwerken vereist? 

Kapitaalbaggerwerk (capital dredging) behelst het uitgraven van materiaal uit het 
hoofdrivierkanaal om dit te verdiepen met het oog op scheepvaart. Als een dergelijke 
ingreep significante gevolgen kan hebben voor een of meer Natura 2000-gebieden, moet 
een passende beoordeling worden uitgevoerd voordat de werken kunnen worden 
goedgekeurd. 

Aangezien bepaalde rivieren van nature dichtslibben, kan het ook noodzakelijk zijn 
regelmatig onderhoudsbaggerwerk uit te voeren om de vereiste diepte van de rivier te 
behouden. De vraag is gerezen of ook voor dergelijke onderhoudsbaggerwerkzaamheden 
een passende beoordeling vereist is als deze significante gevolgen kunnen hebben voor een 
of meer Natura 2000-gebieden. 

Het Hof van Justitie heeft zich slechts eenmaal uitgesproken over onderhoudsbaggerwerk, 
met name in zijn arrest in zaak C226/08.63 De zaak werd aan het Hof voorgelegd door de 
administratieve rechtbank van Oldenburg, die was verzocht vast te stellen of de Duitse stad 
                                                            
61 Arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak C-127/02. 
62 Arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak C-127/02. 
63 PB C 63 van 13.3.2010, blz.5, beschikbaar op http://curia.europa.eu/.  

http://curia.europa.eu/
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Papenburg gerechtigd was de Duitse federale regering te verbieden Natura 2000-gebieden 
aan te wijzen langs de Eems in de buurt van de havenstad Papenburg in Nedersaksen. In 
1994 was dit gedeelte van de rivier tussen de scheepswerf en de Noordzee uitgediept om dit 
bevaarbaar te maken voor schepen met een diepgang van 7,3 m. Sindsdien wordt dit 
gedeelte van de rivier regelmatig uitgebaggerd om deze diepte te behouden. De stad 
Papenburg beriep zich op sociaaleconomische redenen voor het niet aanwijzen van deze 
gebieden en voerde aan dat de aanwijzing ervan de administratieve autonomie zou 
schenden die gemeenten de krachtens de Duitse grondwet hebben. 

Het HvJ oordeelde dat artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de Habitatrichtlijn aldus moet 
worden uitgelegd dat het een lidstaat alleen toestaat zijn instemming voor opneming van een 
of meer gebieden in de door de Europese Commissie opgestelde ontwerplijst van gebieden 
van communautair belang te weigeren op wetenschappelijke gronden. 

Met betrekking tot de doorlopende onderhoudsbaggerwerkzaamheden oordeelde het Hof 
dat: "Artikel 6, leden 3 en 4, van Richtlijn 92/43 moet aldus worden uitgelegd dat 
doorlopende onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul van estuaria, die geen verband 
houden met of niet nodig zijn 

voor het beheer van het gebied en waarvoor reeds vóór afloop van de omzettingstermijn van 
deze richtlijn volgens nationaal recht goedkeuring is verleend, [...] moeten worden 
onderworpen aan een beoordeling van de gevolgen daarvan voor dat gebied, voor zover zij 
een project vormen en voor het betrokken gebied significante gevolgen kunnen hebben." 

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden hebben gewoonlijk slechts tot doel een bepaalde 
toestand van de infrastructuur in stand te houden en kunnen onder deze omstandigheden 
niet als een project in de zin van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn worden aangemerkt. 
Toch kan het soms nodig zijn onderhoudswerkzaamheden als afzonderlijke projecten te 
beschouwen, bijvoorbeeld omdat er een wijziging in de technieken, de omstandigheden of 
de uitvoeringsfrequentie is opgetreden. In een dergelijk geval moeten voor elk van deze 
projecten, voor zover deze voor het betrokken gebied significante gevolgen kunnen hebben, 
de gevolgen worden beoordeeld ingevolge artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn. 

In dezelfde uitspraak stelde het Hof het volgende vast: "Indien die 
onderhoudswerkzaamheden, met name gelet op het feit dat zij telkens opnieuw moeten 
worden uitgevoerd, op de aard ervan of op de voorwaarden waaronder zij worden 
uitgevoerd, als één enkele verrichting kunnen worden beschouwd, in het bijzonder wanneer 
zij tot doel hebben om de vaargeul op een bepaalde diepte te houden door regelmatige en 
daartoe noodzakelijke baggerwerkzaamheden, kunnen zij worden geacht één en hetzelfde 
project in de zin van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43 te zijn."  

Verder erkende het HvJ de verworven rechten van de onderhoudsbaggerprojecten, die 
werden goedgekeurd voordat de omzettingstermijn van de richtlijn was verstreken. 

Ook als artikel 6, lid 3, niet van toepassing is, moeten de bepalingen van artikel 6, 2, in acht 
worden genomen, in die zin dat passende maatregelen moeten worden getroffen "om ervoor 
te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten [...] 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".  

Ideaal gesproken moeten herhaalde onderhoudsbaggerwerkzaamheden zodanig worden 
gepland en uitgevoerd dat ze een bijdrage leveren aan het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000. Ze kunnen zelfs worden opgenomen in het 
beheerplan voor het beschermde gebied in kwestie. 
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Onderhoudsbaggerwerk in de Theems, Verenigd Koninkrijk  

Toen er onenigheid ontstond tussen de Londense havenautoriteit (Port of London Authority) 
en milieuorganisaties over het onderhoudsbaggerwerk in de getijdenrivier de Theems, 
werden de volgende oplossingen gevonden: 

• er werd een "verbindingsgroep baggerwerkzaamheden" in het leven geroepen om de 
dialoog tussen en de uitwisseling van informatie onder de belanghebbenden te 
waarborgen;  

• er werd een online-GIS-systeem voor de uitwisseling van informatie opgezet dat de 
belanghebbenden inzicht verschaft in de locatie en omvang van de baggeractiviteiten en 
hen betrekt bij de besluitvorming rond de baggervergunningen.  

Naast het opzetten van gegevensverzamelingsprogramma's, modellering en toezicht, zijn 
ook de baggermethoden gewijzigd: in plaats van het conventionele baggeren en storten is 
men overgestapt op het duurzamere beheren en het terug in omloop brengen van sediment. 
Bijgevolg hadden de belanghebbenden er meer vertrouwen in dat de ecologische gevolgen 
werden vastgesteld en beperkt en de baggerprogramma's beter werden gepland in perioden 
van verminderde ecologische gevoeligheid.64 

• ...dat significante gevolgen kan hebben voor ten minste één Natura 2000-gebied... 

Het is duidelijk dat bij de passende beoordeling de nadruk ligt op de soorten en habitattypen 
die door de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn worden beschermd, en met name op die 
soorten en habitats waarvoor de betrokken Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Bij de 
passende beoordeling hoeven de gevolgen voor de andere planten en dieren alleen te 
worden beoordeeld als deze ecologische relevantie hebben voor de door de EU 
beschermde soorten en habitats ter plaatse65. Omdat alleen de gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden worden beoordeeld, is een 
passende beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, beperkter dan een beoordeling 
overeenkomstig de MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn. 

Wat het geografische toepassingsgebied betreft, beperken de bepalingen van artikel 6, lid 3, 
zich niet tot plannen en projecten die uitsluitend in een Natura 2000-gebied worden 
uitgevoerd; zij hebben ook betrekking op projecten die plaatsvinden buiten Natura 2000-
gebieden, maar die significante gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben. Het feit dat 
een voorgenomen project niet binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied valt, betekent 
nog niet dat er geen passende beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, moet worden 
uitgevoerd. Bij de vraag of een beoordeling vereist is, staat de vraag centraal of het project 
significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied en de bijbehorende 
instandhoudingsdoelstellingen, niet of het project zich binnen het Natura 2000-gebied 
bevindt. Zo kan een project dat zich stroomopwaarts van een Natura 2000-gebied bevindt, 
nog steeds negatieve gevolgen hebben voor het stroomafwaarts gelegen gebied als het de 
doorstroming van het water verstoort of de migratie van soorten verhindert. In dergelijke 
gevallen moet het project nog steeds overeenkomstig de procedure van artikel 6, lid 3, 
worden beoordeeld.  

Ook grensoverschrijdende gevolgen worden daarbij in acht genomen. Als een plan of project 
in het ene land significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied in een ander 
land, hetzij afzonderlijk hetzij in combinatie met andere plannen of projecten, moet een 

                                                            
64 Richtlijnen van het Britse Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandsaangelegenheden (DEFRA) voor de 
duurzame planning van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. 
65 In het kader van de milieueffectbeoordeling uit hoofde van de MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn kan dit 
echter noodzakelijk zijn.  
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passende beoordeling worden uitgevoerd om de gevolgen voor de natuurlijke kenmerken 
van het Natura 2000-gebied in het tweede land te beoordelen. Dit sluit aan bij het Verdrag 
van Espoo, dat in de EU ten uitvoer is gelegd door de MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn. 
Aangezien deze richtlijnen ook van toepassing zijn op plannen of projecten die in 
aanmerking komen voor een beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de 
Habitatrichtlijn, spreekt het voor zich dat ook in het kader van passende beoordelingen die 
uit hoofde van de Habitatrichtlijn worden uitgevoerd de grensoverschrijdende gevolgen 
moeten worden onderzocht. 

Zoals hierboven is aangegeven, moeten de gevolgen worden beoordeeld voor de soorten en 
habitattypen waarvoor een bepaald gebied is aangewezen. Afhankelijk hiervan wordt 
bepaald hoe ver van het projectgebied naar mogelijke gevolgen moet worden gezocht. Zo 
kan een zeldzame plant die uitsluitend op bepaalde plaatsen onder specifieke 
habitatomstandigheden voorkomt, alleen de gevolgen ondervinden van projecten in de 
onmiddellijke nabijheid, terwijl trekkende soorten die op zich minder hoge eisen aan hun 
habitat stellen de gevolgen kunnen ondervinden van verderaf gelegen plannen of projecten. 

• ...afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten...  

Gevolgen die op zichzelf beschouwd bescheiden zijn, kunnen bij elkaar opgeteld significante 
gevolgen hebben. Artikel 6, lid 3, houdt rekening met de gecombineerde gevolgen van 
plannen of projecten. In artikel 6, lid 3, wordt niet precies aangegeven welke andere plannen 
en projecten onder deze bepaling vallen. Het is echter duidelijk dat de achterliggende 
bedoeling beoogt rekening te houden met cumulatieve gevolgen die in de loop van de tijd 
optreden. Men moet in dat verband rekening houden met plannen of projecten die zijn 
afgerond, goedgekeurd maar nog niet afgerond, of daadwerkelijk voorgesteld.  

Hierbij dient te worden opgemerkt dat wanneer de lidstaten een plan- of projectvoorstel 
overwegen, dit niet automatisch betekent dat soortgelijke, maar nog niet voorgestelde 
plannen of projecten in de toekomst zullen worden goedgekeurd. Het tegendeel is eerder 
het geval: als in een bepaald gebied al een of meer projecten zijn goedgekeurd, kan dat 
betekenen dat de eisen voor de gevolgen van toekomstige plannen of projecten in dat 
gebied worden opgeschroefd.  

Stel, er worden achtereenvolgens meerdere waterwegontwikkelingsprojecten ingediend die 
in of in de buurt van een aantal Natura 2000-gebieden zullen worden uitgevoerd. Bij de 
beoordeling van het eerste of tweede project wordt geconcludeerd dat het project het Natura 
2000-gebied niet zal aantasten. Het is echter mogelijk dat latere projecten niet worden 
goedgekeurd, omdat de gevolgen ervan in combinatie met die van de voorgaande projecten 
significant genoeg zijn dat de natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast. Het 
is in dit verband belangrijk dat binnenvaartprojecten langs een bepaalde rivier strategisch en 
in combinatie met elkaar worden bestudeerd, en niet alleen worden beschouwd als 
afzonderlijke projecten die los van elkaar staan. 

• ...maar niet rechtstreeks verband houdt met het instandhoudingsbeheer van het gebied...  

Te oordelen naar de context en de bedoeling van artikel 6 verwijst het begrip "beheer" naar 
de "instandhouding" van een gebied, zoals blijkt uit artikel 6, lid 1. 

5.3. Een stapsgewijze procedure voor het uitvoeren van passende 
beoordelingen 

De procedure die in artikel 6, leden 3 en 4, wordt beschreven, moet in de aangegeven 
volgorde worden uitgevoerd. De uitkomst van elke stap bepaalt of de volgende stap van het 
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proces moet worden uitgevoerd. Als na de screening bijvoorbeeld wordt geconcludeerd dat 
de negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied nihil zijn, kan het plan of project worden 
goedgekeurd zonder dat verdere beoordeling noodzakelijk is. 

Hier volgt een overzicht van de stappen in kwestie (zie diagram): 

• Stap 1: Screening – Bij deze eerste stap wordt bepaald of een plan of project aan een 
passende beoordeling moet worden onderworpen. Als het significante negatieve 
gevolgen zou kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, moet een passende 
beoordeling worden uitgevoerd. 

• Stap 2: Passende beoordeling – Als eenmaal is bepaald dat een passende 
beoordeling moet worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 3, moet een 
gedetailleerd onderzoek worden uitgevoerd naar de gevolgen van het plan of project, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, voor de 
instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot de natuurlijke kenmerken van het 
Natura 2000-gebied. Als bij de passende beoordeling wordt geconcludeerd dat de 
natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast (de verzachtende maatregelen 
ten spijt), moeten de bevoegde instanties hun toestemming voor het plan of project 
onthouden of de in artikel 6, lid 4, genoemde afwijkingsprocedure volgen. 

• Stap 3: Uitzonderingsgevallen – In artikel 6, lid 4, wordt in mogelijke uitzonderingen op 
artikel 6, lid 3, voorzien. Als wordt geconcludeerd dat het plan of project negatieve 
gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-gebied, kan het in uitzonderlijke gevallen 
toch worden goedgekeurd, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de voorwaarden in 
artikel 6, lid 4. 

Uit het bovenstaande blijkt dat dit besluitvormingsproces is gestoeld op het 
voorzorgsbeginsel. Hierbij moet met name op objectieve wijze, met behulp van 
betrouwbaar ondersteunend bewijsmateriaal, worden aangetoond dat er geen negatieve 
gevolgen voor het Natura 2000-gebied zullen zijn. 

5.4. Stap 1: Screening 

Bij de procedure volgens artikel 6, lid 3, moet allereerst worden bepaald of een passende 
beoordeling werkelijk nodig is, met andere woorden of het plan significante gevolgen kan 
hebben voor een Natura 2000-gebied. Als met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld 
dat het plan of project waarschijnlijk geen significante gevolgen zal hebben, hetzij 
afzonderlijk hetzij in combinatie met andere plannen of projecten, kan het zonder verdere 
beoordeling worden goedgekeurd.  

Als er echter ook maar enige twijfel bestaat, moet een passende beoordeling worden 
uitgevoerd om deze gevolgen grondig te bestuderen. Het HvJ heeft dit bevestigd in het 
arrest in zaak C-127/02 met betrekking tot de kokkelvisserij in de Waddenzee, waarin het 
Hof concludeerde dat het voor het milieubeschermingsmechanisme van artikel 6, lid 3, van 
de Habitatrichtlijn niet nodig is dat het voorgenomen plan of project met zekerheid 
significante gevolgen heeft voor het betrokken gebied, maar dat het volstaat dat het plan of 
project waarschijnlijk dergelijke gevolgen heeft. Wanneer de voorwaarde voor de 
beoordeling van de effecten van een plan of project op een bepaald gebied aldus wordt 
uitgelegd dat dit betekent dat in geval van twijfel of die effecten zullen uitblijven, die 
beoordeling moet plaatsvinden, kan op efficiënte wijze worden voorkomen dat toestemming 
wordt verleend voor plannen of projecten die de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied aantasten en kan worden bijgedragen aan de algemene doelstellingen van de 
Habitatrichtlijn.  
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De betekenis van het begrip "significante gevolgen" in deze context houdt duidelijk verband 
met de specifieke kenmerken en ecologische omstandigheden van het Natura 2000-gebied 
en de habitattypen en soorten waarvoor het is aangewezen. Derhalve moeten de 
instandhoudingsdoelstellingen en de ecologische kenmerken van het gebied die in het 
standaardgegevensformulier zijn vastgelegd, worden gebruikt om de aandachtspunten op 
het stuk van instandhouding van elk gebied en de mogelijke significante gevolgen hiervoor 
in kaart te brengen (zie punt 5.5.1 voor een uitgebreide beschrijving van wat de 
instandhoudingsdoelstellingen van een gebied inhouden). 

De gronden voor de definitieve beslissing over de noodzaak van een passende beoordeling 
moeten worden vastgelegd en er moet voldoende informatie worden verschaft om de 
bereikte conclusie te rechtvaardigen. 

Voornaamste aandachtspunten tijdens de screening: 

• Het geografische toepassingsgebied van het plan of project en de voornaamste kenmerken ervan 
bepalen. 

• Bepalen welke Natura 2000-gebieden door het plan of project kunnen worden getroffen, rekening 
houdend met mogelijke gevolgen in andere landen en/of mogelijke gevolgen voor gebieden 
stroomafwaarts of stroomopwaarts van het project en het omringende stroomgebied. 

• Bepalen voor welke habitattypen en soorten het Natura 2000-gebied is aangewezen, wat hun 
staat van instandhouding is en wat de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied zijn 
(bijvoorbeeld door de standaardgegevensformulieren voor de gebieden of eventueel aanwezige 
beheerplannen voor Natura 2000-gebieden te raadplegen). 

• Bepalen voor welke soorten en habitats de geplande activiteiten significante gevolgen kunnen 
hebben. 

• Bepalen of er andere plannen of projecten zijn die in combinatie met de geplande activiteiten 
significante gevolgen zouden kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. 

• Rekening houden met de mogelijke wisselwerkingen tussen de activiteiten die in het kader van 
het plan of project worden uitgevoerd, hetzij afzonderlijk hetzij in combinatie met andere plannen 
of projecten, en met de in aanmerking komende belangen, de ecologische functies en de 
processen die deze ondersteunen. 
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Figuur: Stroomschema van de procedure overeenkomstig artikel 6, leden 3 en 4 (gebaseerd op de 
methodologische richtsnoeren van de Commissie voor de toepassing van artikel 6)  
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5.5. Stap 2: Passende beoordeling 

Wanneer eenmaal is besloten dat een passende beoordeling vereist is, moet een dergelijke 
beoordeling worden uitgevoerd voordat de bevoegde instantie een beslissing neemt over de 
goedkeuring van het plan of project (C-127/02). Zoals hierboven aangegeven, heeft de 
passende beoordeling tot doel de gevolgen van het plan of project, hetzij afzonderlijk hetzij 
in combinatie met andere plannen of projecten, voor de instandhoudingsdoelstellingen van 
het gebied te beoordelen,. 

Met de term "passend" wordt in wezen bedoeld dat de beoordeling passend moet zijn voor 
de doelstellingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, namelijk de bescherming van de 
in de richtlijnen genoemde zeldzame en bedreigde soorten en habitattypen. "Passend" houdt 
ook in dat de beoordeling een met redenen omklede beslissing moet zijn. Als het verslag 
geen voldoende gedetailleerde beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied 
omvat of als op basis van de in het verslag vervatte gegevens niet kan worden bepaald of de 
natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast, voldoet de beoordeling niet aan 
haar doelstelling en kan ze niet als "passend" worden beschouwd. 

Beoordelingen waarin wordt volstaan met algemene beschrijvingen en de bestaande 
gegevens over de natuur in het gebied op een oppervlakkige manier worden onderzocht, 
worden niet geacht "passend" te zijn in de zin van artikel 6, lid 3. Dit is door het Europees 
Hof van Justitie bevestigd, dat oordeelde dat de passende beoordeling volledige, 
nauwkeurige en definitieve conclusies moet bevatten die elke redelijke wetenschappelijke 
twijfel over de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor het betrokken gebied 
wegnemen (Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek, C-
304/05).66 

Het Hof benadrukt tevens dat het van belang is dat de beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis wordt geraadpleegd bij de uitvoering van de passende beoordeling, zodat de 
bevoegde instanties de noodzakelijke zekerheid kunnen verkrijgen dat de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Het Hof is in dit verband van 
oordeel dat "op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het 
plan of het project die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten deze 
doelstellingen in gevaar kunnen brengen, moeten worden geïnventariseerd." (C-127/02, 
punt 54). 

                                                            
66 Zie ook de conclusie in het arrest van het HvJ in de zaak Castro Verde (C-239/04): "vóór de toestemming voor 
het project moet wetenschappelijk gezien redelijkerwijs elke twijfel worden uitgesloten dat de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet worden aangetast." 
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Stappen die ondernomen moeten worden als onderdeel van de passende beoordeling 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKEN HET 
ONDERZOEKSGEBIED 

AF

BEPAAL DE 
INSTANDHOUDING
SDOELSTELLINGE
N VAN DE NATURA 

2000-GEBIEDEN  

RAADPLEGING: 
BEVOEGDE 

AUTORITEITEN 
EN 

BELANGHEBBENDEN

BEPAAL DE ECOLOGISCHE 
KENMERKEN WAARMEE 

TIJDENS DE BEOORDELING 
REKENING MOET WORDEN 

GEHOUDEN: 
 

analyseer de soortgevoeligheid 
voor de voorgenomen activiteiten 

d h bit t i d j t

VERGAAR 
BESTAANDE 
INFORMATIE 

EN VOER 
AANVULLEND 

VELDSTUDIES EN/OF 
ONDERZOEKEN UIT 

INFORMATIE 
OVER ANDERE 
PLANNEN EN 
PROJECTEN 

BEOORDEEL DE EFFECTEN  
 

op de aangewezen habitattypen, de 
habitats van de soorten en de 

soorten, alsmede op de ecologische 
structuur en het functioneren van het 

bi d

STEL PREVENTIEVE EN 
VERZACHTENDE 

MAATREGELEN OP MAAK EEN 
TOEZICHTPLAN  

BEPAAL DE 
RESIDUELE 

EFFECTEN OP DE 
NATUURLIJKE 



 Leidraad voor de binnenvaart en Natura 2000 77

Vanwege de gespecialiseerde aard van de passende beoordeling wordt met klem 
aanbevolen de beoordeling te baseren op analyses die zijn uitgevoerd door ecologen 
die over de juiste kwalificaties beschikken.  
Het verslag over de passende beoordeling moet met name: 

- het project of plan voldoende gedetailleerd beschrijven dat burgers zich een goed beeld 
kunnen vormen van de omvang, de schaal en de doelstellingen; 

- de referentietoestand en de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 
beschrijven; 

- de negatieve gevolgen van het project of plan voor het Natura 2000-gebied aangeven; 

- uitleggen welke maatregelen zullen worden getroffen om deze gevolgen te verzachten; 

- een termijnplan uitwerken en de mechanismen beschrijven waarmee de verzachtende 
maatregelen zullen worden gewaarborgd, ingevoerd en bewaakt. 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de bevoegde instanties ervoor zorg moeten dragen 
dat de passende beoordeling naar behoren is uitgevoerd en voldoende objectief bewijs biedt 
dat de instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot de natuurlijke kenmerken van het 
Natura 2000-gebied niet zullen worden geschaad. 

5.5.1. De gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het 
gebied beoordelen 

Zoals hierboven aangegeven, moet de beoordeling betrekking hebben op de mogelijke 
gevolgen van het plan of project voor de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.  

Voor een goed begrip van de term "instandhoudingsdoelstellingen" is het dienstig in 
herinnering te brengen hoe Natura 2000-gebieden worden geselecteerd. Zoals in hoofdstuk 
2 wordt uitgelegd, worden gebieden in het Natura 2000-netwerk opgenomen omdat ze een 
of meer van de in bijlage I vermelde habitattypen of een of meer van de in bijlage II bij de 
Habitatrichtlijn vermelde soorten, of een of meer van de in bijlage I bij de Vogelrichtlijn 
vermelde soorten of regelmatig terugkerende trekvogels beschermen. 

Deze instandhoudingswaarde wordt geregistreerd in het standaardgegevensformulier67 
dat voor elk gebied wordt ingevuld. In het standaardgegevensformulier worden naast de 
gebiedscode, de naam, de ligging en de omvang, ook de ecologische kenmerken van het 
gebied ingevuld die hebben geleid tot de aanwijzing als Natura 2000-gebied en wordt een 
algemene beoordeling gegeven van de staat van instandhouding van elke soort of elk 
habitattype in het gebied (op een schaal van A tot en met D). 

Daarom fungeert het standaardgegevensformulier niet alleen als referentiegrondslag voor 
het meten van veranderingen in de staat van instandhouding van de aangewezen 
habitattypen en soorten in het gebied (artikel 6, leden 2 en 3), maar ook voor het vaststellen 
van de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied, overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van de Habitatrichtlijn (artikel 6, lid 1). 

Deze doelstellingen moeten minstens de handhaving van de staat van instandhouding van 
de soorten en habitats waarvoor het gebied is aangewezen (die in het 

                                                            
67 De standaardgegevensformulieren zijn toegankelijk via de Natura 2000-viewer op 
http://natura2000.eea.europa.eu/ en kunnen worden aangevraagd bij de nationale of regionale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor Natura 2000. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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standaardgegevensformulier is vastgelegd) omvatten. Verslechtering moet dus worden 
voorkomen. 

De Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn hebben echter niet alleen tot doel verdere 
verslechtering tegen te gaan, maar dienen ook ervoor te zorgen dat door de EU beschermde 
soorten en habitattypen een gunstige staat van instandhouding bereiken in hun hele 
natuurlijke verspreidingsgebied in de EU. Het is derhalve mogelijk dat meer ambitieuze 
instandhoudingsdoelstellingen vereist zijn om de staat van instandhouding van door de EU 
beschermde soorten en habitattypen in het gebied te herstellen en te verbeteren 
(overeenkomstig artikel 6, lid 1). 

 
3.2.C. In bijlage II bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad vermelde ZOOGDIEREN 
 

POPULATIE BEOORDELING VAN HET GEBIED 
Code Naam Migrerend 

Resident Populatie Instandhouding Isolering Algemene 
beoordeling 

Voortplantingsgebied Overwinteringsgebied Pleistergebeid 
1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.D In bijlage II bij Richtlijn 92/43/EEG vermelde AMFIBIEËN EN REPTIELEN  
 

POPULATIE BEOORDELING VAN HET GEBIED 
Code Naam Migrerend 

Resident Populatie Instandhouding Isolering Algemene 
beoordeling 

Voortplantingsgebied Overwinteringsgebied Pleistergebeid 
1188 Bombina 

bombina 
I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.E In bijlage II bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad vermelde VISSEN 
 

POPULATIE BEOORDELING VAN HET GEBIED 
Code Naam Migrerend 

Resident Populatie Instandhouding Isolering Algemene 
beoordeling 

Voortplantingsgebied Overwinteringsgebied Pleistergebeid 
1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

 

Fragment uit een standaardgegevensformulier 

Als er meer ambitieuze instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld, moeten de gevolgen 
van het plan of project aan de hand van deze meer ambitieuze doelstellingen worden 
beoordeeld. Als de doelstelling bijvoorbeeld is om het niveau van de populatie van de 
ijsvogel binnen acht jaar in zekere mate te herstellen en instandhoudingsmaatregelen 
worden getroffen om deze doelstelling te verwezenlijken, moet worden beoordeeld of het 
plan of project deze instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar brengt. 

Als er geen specifieke instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld, kan ervan worden 
uitgegaan dat de instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied eruit bestaat de 
staat van instandhouding van de soorten en habitattypen waarvoor het gebied is 
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aangewezen (die in het standaardgegevensformulier zijn vastgelegd) te handhaven en 
verslechtering te voorkomen. 

Het verdient aanbeveling dat de projectplanner zo vroeg mogelijk bij voor het Natura 2000-
gebied verantwoordelijke bevoegde instanties informeert naar het Natura 2000-gebied, de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied en de staat van instandhouding van de 
habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zij kunnen ook aangeven of 
hierover gedetailleerdere informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vorm van een 
goedgekeurd beheerplan voor het gebied of controleverslagen en onderzoeken in verband 
met de staat van instandhouding van de soorten en habitattypen in dat gebied of land. 

5.5.2. De noodzakelijke informatie verzamelen 

Als onderdeel van de passende beoordeling moet eerst alle noodzakelijke informatie over 
het project en het Natura 2000-gebied worden verzameld. Dit is gewoonlijk een fase die 
meerdere keren moet worden doorlopen. Als uit het eerste onderzoek blijkt dat er belangrijke 
leemten zijn in de kennis, is er mogelijk meer ecologisch onderzoek en veldwerk nodig om 
de referentiebasis uit te breiden. Zoals reeds aangegeven, is het van belang dat de 
passende beoordeling is gestoeld op de beste wetenschappelijke kennis in het vakgebied en 
alle redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de voorgestelde 
werkzaamheden voor het gebied wegneemt. 

Bij gedetailleerde onderzoeken en veldwerk moet de nadruk worden gelegd op de specifieke 
kenmerken die gevoelig zijn voor de projectactiviteiten. Bij het onderzoek naar de 
gevoeligheid moet rekening worden gehouden met de mogelijke wisselwerkingen tussen de 
projectactiviteiten (aard, omvang, methoden enz.) en de betrokken habitats en soorten 
(ligging, ecologische vereisten, essentiële gebieden, gedrag enz.). Veldstudies moeten een 
voldoende termijn bestrijken en voldoende robuust zijn dat rekening wordt gehouden met het 
feit dat de ecologische omstandigheden sterk kunnen variëren van seizoen tot seizoen. Zo 
zal onderzoek ter plaatse naar een soort gedurende een paar dagen in de winter geen 
uitsluitsel geven over het habitatgebruik van de soort in andere belangrijke perioden van het 
jaar (bijvoorbeeld in het trek- of voortplantingsseizoen). 

Informatie voor de passende beoordeling verzamelen 

De informatie over het plan of project moet details bevatten van alle elementen die voor de 
beoordeling van belang zijn. Deze behelzen ten minste de volgende informatie:  

- gedetailleerde informatie over de voorgenomen binnenvaartactiviteiten; 

- Gedetailleerde kaarten van de exacte locatie van de binnenvaartactiviteiten en aanverwante 
werken ten opzichte van de Natura 2000-gebieden in het betrokken gebied; 

- details over de activiteiten die deel zullen uitmaken van de bouwwerkzaamheden, alsmede de 
duur en het tijdstip ervan;  

- de activiteiten die deel zullen uitmaken van de exploitatie en het beheer; 

- de onderhoudsvoorzieningen; 

- details van andere plannen of projecten in het gebied, hetzij gepland hetzij in uitvoering. 

De informatie over het Natura 2000-gebied moet ten minste de volgende elementen bevatten:  

- details van elke soort en elk habitattype waarvoor het gebied is aangewezen en hun staat van 
instandhouding;  

- gegevens, zoals ecologische kaarten, over hun locatie en algemeen habitatgebruik binnen en in 
de omgeving van het gebied gedurende hun levenscyclus (bijvoorbeeld als foerageergebied, 
voortplantingsgebied, rustgebied, pleisterplaats of overwinteringsgebied). Deze gegevens moeten 
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up-to-date zijn, aangezien soorten en habitats een dynamisch karakter hebben, waardoor hun 
aantal en samenstelling in betrekkelijk korte tijd kunnen variëren; 

- gegevens over de representativiteit, de mate van isolering en de populatie of het 
verspreidingsgebied zowel binnen het gebied als binnen de regio of het land (met inbegrip van 
gegevens over de populatiegrootte, het ecotype, de leeftijdspiramide enz.);  

- gegevens over de ecologische structuur en werking van de habitats in het gebied; 

- details over de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied (met inbegrip van eventuele 
beheerplannen);  

- de rol van het gebied in de biogeografische regio en het Natura 2000-netwerk; 

- andere aspecten van het gebied of de wilde dieren en planten die van invloed kunnen zijn op de 
staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied (bijvoorbeeld de 
huidige beheeractiviteiten of andere projecten); 

- informatie over andere plannen of projecten die cumulatieve gevolgen kunnen hebben. 
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Potentiële informatiebronnen voor het Natuur 2000-gebied zijn onder andere: 

- Natura 2000-standaardgegevensformulieren; 

- Natura 2000-beheerplannen; 

- bijgewerkte gegevens die zijn gepubliceerd in de technische en wetenschappelijke literatuur; 

- natuurbehoudsinstanties, wetenschappelijke deskundigen en specialisten op het gebied van 
habitats en soorten, natuurbeschermingsorganisaties, lokale deskundigen; 

- verslagen krachtens artikel 17 over de staat van instandhouding van door de EU beschermde 
habitats en soorten op nationaal en biogeografisch niveau.68 

In dit stadium is het ook nuttig het onderzoeksgebied af te bakenen, rekening houdend met 
het feit dat de negatieve gevolgen mogelijk een veel grote gebied beslaan dan de directe 
locatie van het binnenwaterproject, bijvoorbeeld stroomopwaarts of stroomafwaarts of in het 
omringende stroomgebied. Het is bij binnenwaterprojecten van groot belang het 
onderzoeksgebied niet te zeer te beperken, gelet op de longitudinale en laterale 
connectiviteit van de rivier. Het onderzoeksgebied kan later altijd nog worden verkleind, 
wanneer er voldoende betrouwbare gegevens zijn om bepaalde gebieden uit te sluiten. 

Overleg met milieuautoriteiten, andere wetenschappelijke deskundigen en 
natuurbeschermingsorganisaties in een vroeg stadium kan ervoor helpen zorgen dat er een 
zo volledig mogelijk beeld kan worden gevormd van het gebied, de aanwezige soorten en 
habitats, en de aard van de gevolgen die moeten worden onderzocht. Daarnaast kunnen 
deze partijen advies geven over de actuele wetenschappelijke informatie die beschikbaar is 
voor het gebied en de door de EU beschermde soorten en habitattypen in het gebied (met 
inbegrip van Natura 2000-beheerplannen), en over eventuele basisonderzoeken en 
veldonderzoeken die noodzakelijk kunnen zijn om de mogelijke gevolgen van het project te 
beoordelen. 

Andere belanghebbenden zoals ngo's op het gebied van natuurbehoud, 
onderzoeksinstellingen of lokale organisaties kunnen vaak meer plaatselijke kennis en 
ecologische informatie verschaffen die nuttig is voor de passende beoordeling.  

5.5.3. De gevolgen voor het gebied beoordelen 

Wanneer alle noodzakelijke referentiegegevens zijn verzameld en op volledigheid zijn 
gecontroleerd, kunnen de gevolgen van het plan of project voor het Natura 2000-gebied 
worden beoordeeld.  

Zoals reeds aangegeven, dient hierbij rekening te worden gehouden met: 

- de beste wetenschappelijke kennis in het vakgebied; 

- de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied; 

- de ecologische kenmerken en de staat van instandhouding van het gebied en de 
habitattypen en soorten waarvoor het is aangewezen. 

                                                            
68De eerste check-up (het zogeheten Artikel 17-verslag) van de staat van instandhouding van door de Habitatrichtlijn 
beschermde habitats en soorten werd in 2009 gepubliceerd.  De staat van instandhouding wordt beoordeeld op zowel 
nationaal als biogeografisch niveau. Zie: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 en 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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Het moge duidelijk zijn dat de gevolgen van elk afzonderlijk project uniek zijn en per geval 
moeten worden geëvalueerd. Dit is in overeenstemming met de uitspraak van het HvJ in 
zaak C-127/02 met betrekking tot de kokkelvisserij in de Waddenzee: "In het kader van de 
inschatting van de effecten die dit plan of project kan hebben, moet de significantie van die 
gevolgen met name worden beoordeeld in het licht van de specifieke milieukenmerken en 
omstandigheden van het gebied waarop het plan of project betrekking heeft [...]." 

Eerst moet worden bepaald welke specifieke kenmerken van elk gebied kunnen worden 
aangetast en verder moeten worden beoordeeld. Dit is belangrijk omdat elke soort en elk 
habitattype zijn eigen ecologische levenscyclus en instandhoudingsvereisten kent. De 
gevolgen voor deze soorten en habitattypen verschillen tevens van gebied tot gebied, 
afhankelijk van de staat van instandhouding en de onderliggende ecologische 
omstandigheden van het gebied in kwestie. 

Net als bij alle effectbeoordelingen moet ook deze beoordeling binnen een gestructureerd 
kader worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de gemaakte prognoses zo objectief en 
nauwkeurig mogelijk zijn. Met dit doel worden de gevolgen vaak als volgt onderverdeeld: 

- rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen; 

- korte- en langetermijngevolgen; 

- gevolgen gedurende verschillende projectstadia (aanleg, exploitatie, 
buitengebruikstelling en ontmanteling); 

- geïsoleerde en gecombineerde gevolgen; 

- cumulatieve gevolgen. 

Bij de beoordeling van elk gevolg moet ook rekening worden gehouden met de ernst, de 
aard, de omvang, de duur, de intensiteit en het tijdstip van de afzonderlijke gevolgen. 

Bij de passende beoordeling zelf worden alle aspecten van het plan of project bekeken die 
gevolgen kunnen hebben voor het gebied. Elk element van het plan of project moet op zijn 
beurt worden onderzocht en de mogelijke gevolgen van dat element moeten worden afgezet 
tegen elk van de soorten of habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Vervolgens 
moeten de gevolgen van de diverse kenmerken en de wisselwerkingen daartussen worden 
onderzocht. 

Hoewel de nadruk hierbij op de soorten en habitats van communautair belang ligt waarvoor 
het gebied is aangewezen, mag niet worden vergeten dat er complexe wisselwerkingen 
plaatsvinden tussen deze specifieke kenmerken, andere soorten en habitats, en de 
natuurlijke omgeving. Het is daarom van belang dat alle elementen die als essentieel voor 
de structuur, de werking en de dynamiek van het rivierecosysteem worden beschouwd, 
worden onderzocht, aangezien elke verandering negatieve gevolgen kan hebben voor de 
aanwezige habitattypen en soorten. 

Aan de hand van de beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de ontwikkeling 
en het beheer van de binnenwateren voor Natura 2000-gebieden in hoofdstuk 3 kan in kaart 
worden gebracht op wat voor soort gevolgen moet worden gelet. 

Er moet worden geprobeerd de gevolgen zo precies mogelijk te voorspellen en de grondslag 
van deze voorspellingen moet duidelijk worden aangegeven en vastgelegd in de passende 
beoordeling (dit betekent dat tot op zekere hoogte ook moet worden aangegeven hoe zeker 
de voorspelde gevolgen zijn). Net als bij alle effectbeoordelingen moet de passende 
beoordeling binnen een gestructureerd kader worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de 
voorspellingen zo objectief mogelijk zijn en dat waar mogelijk kwantificeerbare criteria 
worden gebruikt. Het ontwerpen van verzachtende maatregelen die de voorspelde gevolgen 
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kunnen helpen bestrijden of deze tot een niet-significant niveau kunnen helpen terugdringen, 
wordt hierdoor vergemakkelijkt.  

Het is moeilijk de mogelijke gevolgen te voorspellen, aangezien men een goed begrip dient 
te hebben van de ecologische processen en de instandhoudingsvereisten voor bepaalde 
soorten of habitattypen die mogelijk zullen worden getroffen. Het is daarom raadzaam bij het 
uitvoeren van de passende beoordeling deskundig advies in te winnen en wetenschappelijke 
ondersteuning in te schakelen.  

 
Gangbare methoden voor het voorspellen van gevolgen: 

Bij de passende beoordeling moet tevens worden gebruikgemaakt van de beste beschikbare 
technieken en methoden voor het ramen van de reikwijdte van de gevolgen. Hieronder wordt een 
aantal van deze gangbare technieken beschreven. 

- Directe metingen, bijvoorbeeld van verloren of getroffen habitats, proportioneel verlies van 
soortenpopulaties, habitats en gemeenschappen. 

- Stroomschema's, netwerk- en systeemdiagrammen om te bepalen wat de samenhangende 
gevolgen zijn van de rechtstreekse gevolgen; Onrechtstreekse gevolgen worden aangemerkt als 
secundair, tertiair enz. afhankelijk van hoe ze zijn veroorzaakt. Systeemdiagrammen zijn 
flexibeler en lenen zich beter voor het weergeven van wisselwerkingen en de opeenvolgende 
fasen in een proces dan netwerken. 

- Kwantitatieve prognosemodellen aan de hand waarvan wiskundige voorspellingen kunnen 
worden afgeleid van gegevens en aannames over de intensiteit en de richting van de gevolgen. 
Door middel van modellen kunnen voorspellingen worden geëxtrapoleerd en zijn ze consistent 
zijn met de gegevens uit het verleden en het heden (trendanalyse, scenario's, analogieën met 
informatie uit andere relevante gebieden waarmee wordt vergeleken) en intuïtieve prognoses. Bij 
benaderingen waarbij normatieve modellen worden opgesteld, wordt teruggeredeneerd vanaf het 
gewenste resultaat om te zien of het voorgestelde project de doelstellingen zal halen. 
Voorspellende modellen spelen vaak een belangrijke rol omdat veranderingen in de 
hydromorfologische structuren vaak de grootste gevolgen hebben, waardoor het 
sedimentatieregime verandert, met alle gevolgen van dien voor de mariene biota. 

- Onderzoek naar het populatieniveau kan vruchten afwerpen bij het bepalen van de gevolgen 
voor het populatieniveau van bijvoorbeeld vogel-, vleermuis- of mariene zoogdiersoorten. 

- Geografische informatiesystemen (GIS) waarmee modellen van de ruimtelijke verbanden 
kunnen worden opgesteld en bijvoorbeeld kan worden weergegeven welke gebieden bepaalde 
belemmeringen bestrijken, of waarmee kwetsbare gebieden en locaties waar habitats verloren 
gaan in kaart kunnen worden gebracht. Bij geografische informatiesystemen wordt 
gebruikgemaakt van een combinatie van computercartografie, de opslag van kaartgegevens en 
een beheersysteem voor databanken waarin kenmerken zoals landgebruik of helling worden 
opgeslagen. Door middel van GIS kunnen de opgeslagen variabelen snel worden weergegeven, 
gecombineerd en geanalyseerd. 

- Informatie over eerdere vergelijkbare projecten kan goede diensten bewijzen, voornamelijk als 
er kwantitatieve voorspellingen zijn gemaakt en deze tijdens de exploitatiefase zijn gecontroleerd. 

- Adviezen en oordelen van deskundigen op basis van eerdere ervaringen met en overleg over 
vergelijkbare ontwikkelingsprojecten met betrekking tot binnenwateren. 

- Beschrijving en correlatie: fysieke factoren (bijvoorbeeld waterregime, stroming, substraat) 
kunnen rechtstreeks verband houden met de verspreiding en het voorkomen van soorten. Als de 
toekomstige fysieke omstandigheden kunnen worden voorspeld, is het wellicht ook mogelijk om 
op basis daarvan de toekomstige ontwikkeling van habitats en populaties of de reacties van 
soorten en habitats te voorspellen. 
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- Bij de uitvoering van capaciteitsanalyses wordt de stressdrempel bepaald waaronder 
populaties en ecosysteemfuncties in stand kunnen worden gehouden. Daarbij worden mogelijk 
beperkende factoren onderzocht en wiskundige vergelijkingen opgesteld om de capaciteit van de 
hulpbron of het systeem te beschrijven in termen van de drempelwaarde die door elke 
beperkende factor wordt bepaald. 

Gebaseerd op: Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 

Zoals eerder aangegeven, mogen de cumulatieve gevolgen tijdens de beoordeling niet 
over het hoofd worden gezien. Dit is niet alleen een wettelijke vereiste, maar kan ook van 
invloed zijn op de beoordeling van het plan of project, alsmede latere plannen of projecten 
die in het gebied worden voorgesteld. Cumulatieve gevolgen kunnen met name optreden 
wanneer diverse projecten zijn gepland binnen een en hetzelfde rivierstelsel of wanneer ze 
voortvloeien uit de gecombineerde gevolgen van een waterbouwkundig project en een 
andersoortige activiteit (bijvoorbeeld opwekking van elektriciteit uit waterkracht, 
wateronttrekking, industriële koeling, overstromingsbescherming enz.). 

5.5.4. De significantie van de gevolgen bepalen 

Wanneer de gevolgen eenmaal in kaart zijn gebracht, moet het belang ervan voor het 
gebied en de bijbehorende specifieke kenmerken worden geëvalueerd. Bij het beoordelen 
van het belang van de gevolgen kan van de volgende parameters worden uitgegaan: 

- Kwantitatieve parameters van het specifieke kenmerk: Bijvoorbeeld, hoeveel habitat 
is verloren voor de soort of het habitattype in kwestie. Voor bepaalde soorten of 
habitattypen moet een verlies van enkele eenheden of een klein percentage van de 
gebieden waar ze voorkomen binnen een bepaald Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld 
voor prioritaire habitattypen en soorten) worden opgevat als een significant gevolg. Voor 
andere kan de significantiedrempel hoger liggen. Dit hangt wederom af van de soorten 
en de habitattypen, hun staat van instandhouding in het gebied en hun 
toekomstperspectieven. 

- Kwalitatieve parameters van het specifieke kenmerk: Onafhankelijk van de 
genoemde kwantitatieve parameters moet bij het beoordelen van de significantie van de 
gevolgen ook rekening worden gehouden met de kwaliteit van het specifieke kenmerk. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om:  

• het enige gebied in een bepaalde regio of een bepaald land waar dat specifieke 
kenmerk voorkomt (met andere woorden: het specifieke kenmerk komt weliswaar in 
groten getale in een bepaald gebied voor, maar dit is het enige gebied waar het 
kenmerk voorkomt en wordt beschermd); 

• een gebied met een belangrijke populatie van de soort (het gebied is bijvoorbeeld 
van groot belang voor de populatie, bevat grotere representatieve opstanden enz.); 

• een gebied waar de soort zich aan de grens van zijn bestaand verspreidingsgebied 
bevindt.  

- Betekenis van het gebied voor de biologie van de soort, bijvoorbeeld: 

• voortplantingsgebied (nestplaatsen, paaigebied enz.); 

• foerageergebied; 

• schuilplaatsen; 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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• migratieroutes. 

- Ecologische functies die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de specifieke 
kenmerken en de natuurlijke kenmerken van het gebied. 

Als er twijfels of meningsverschillen rijzen over de significantie, is het raadzaam een bredere 
consensus te zoeken tussen relevante deskundigen, bijvoorbeeld regionale en/of nationale 
specialisten op het gebied van het betrokken specifieke kenmerk. 

Het volgende stroomschema illustreert een gestructureerde benadering voor het beoordelen 
van de mogelijke gevolgen voor een Natura 2000-gebied, waarbij de Natura 2000-
kenmerken als uitgangspunt fungeren (bijvoorbeeld de ligging in de uiterwaard van de rivier, 
de wisselwerkingen tussen habitat en processen). Deze benadering kan ook worden 
gebruikt om vroegtijdig problemen op het spoor te komen in het kader van het 
screeningproces tijdens de ontwerp- en conceptfase van binnenwaterprojecten. 



 

 

Leidraad voor de binnenvaart en Natura 2000 86 

 

  
 
 
               Ja 
 
   Nee           Nee   
 
 
           
                      
                          Ja     Ja        Nee 
            Ja 
 
 
          
  
 
                    Ja Nee        Nee     Ja      
                            Nee              
                     
 
 
           
                    Ja 
            
                     Ja 
 
 
      Nee 
 
            
 
  Nee    Ja         
  
 
 
           
    Ja       
         

 
 
Figuur 1: Scenario's met betrekking tot de morfologische/hydrologische gevolgen van binnenvaartprojecten 
voor de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden 

Heeft het voorgenomen binnenvaartproject 
betrekking op een rivier met een of meer Natura 
2000-gebieden in de rivierstroom? 

Is er sprake van kenmerken voor de 
aanwijzing van Natura 2000-gebieden 
die afhankelijk zijn van de natuurlijke 
hydrologie van de uiterwaard 
(bijvoorbeeld bossen op alluviale 
grond 91E0, oeverformaties 91F0 of 
alluviaal grasland 6440)? 

Is er sprake van kenmerken voor de 
aanwijzing van Natura 2000-gebieden 
die afhankelijk zijn van de natuurlijke 
morfologie/hydrologie en/of het 
waterpeilregime van het rivierkanaal 
(bijvoorbeeld voor rivierhabitats van 
het type 3260 en 3270)?  

Is er sprake van 
kenmerken die 
afhankelijk zijn van de 
kunstmatige hydrologie 
van de uiterwaard?

Hebben de relevante Natura 
2000-gebieden al zwaar te 
lijden onder de binnenvaart of 
andere activiteiten? 

Kan het hydrologisch regime van 
de betrokken uiterwaard op 
kunstmatige wijze worden 
gerepliceerd als onderdeel van het 
binnenvaartproject? 

Kan het hydrologisch regime van 
de betrokken uiterwaard in stand 
worden gehouden of verbeterd 
als onderdeel van het 
binnenvaartproject? 

 

Aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 
2000-gebied is zeer 
waarschijnlijk, zonder dat de 
gevolgen kunnen worden 
verzacht; controle 
overeenkomstig artikel 6, lid 
4, van de Habitatrichtlijn is 
vereist. 

Zijn er instandhoudingsmaatregelen 
gepland of voorzien om te zorgen dat 
het gebied weer aan zijn doelstellingen 
voldoet? 

Het is mogelijk schadelijke 
gevolgen op de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-
gebied te elimineren door middel 
van verzachtende maatregelen 
(hoewel handhaving van het van 
nature heersende hydrologische 
regime de voorkeur verdient). 

Is of kan het binnenvaartproject 
in overeenstemming worden 
gebracht met de 
instandhoudingsmaatregelen?  

 

Niet-aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van 
het Natura 2000-gebied is 
zeer waarschijnlijk. 

Kan een milieuvriendelijk 
binnenvaartproject bijdragen aan 
het herstel van de relevante 
Natura 2000-kenmerken van het 
gebied? 
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5.5.5. Bepalen of de natuurlijke kenmerken van het gebied worden 
aangetast 

Wanneer de gevolgen van het project eenmaal zo nauwkeurig mogelijk zijn voorspeld en de 
significantie ervan is beoordeeld, moet de passende beoordeling zich uitspreken over de 
negatieve gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied. 

Het begrip “natuurlijke kenmerken” heeft betrekking op de ecologische integriteit. Dit kan 
worden beschouwd als een hoedanigheid of toestand van ongeschondenheid of 
volledigheid. In een dynamische ecologische context kan het ook worden opgevat als 
beschikkend over de veerkracht en capaciteit om te evolueren op manieren die gunstig zijn 
voor de instandhouding. Het kan nuttig zijn de "natuurlijke kenmerken van het gebied" te 
omschrijven als de coherente verzameling van de ecologische structuur, werking en 
processen in het hele gebied of de habitats, complex van habitats en/of soortenpopulaties 
waarvoor het gebied is aangewezen. 

Een gebied heeft een hoge integriteit wanneer de natuurlijke kenmerken inherent het 
potentieel bieden om aan de instandhoudingsdoelstellingen te voldoen, het vermogen om 
zich te herstellen en te vernieuwen onder dynamische omstandigheden wordt gehandhaafd 
en het een minimum aan beheersondersteuning van buitenaf behoeft. 

De “natuurlijke kenmerken van een gebied” verwijzen ook naar de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied (zie hierboven). Als een plan of project alleen 
het uiterlijk van een gebied aantast of significante gevolgen heeft voor andere habitattypen 
of soorten dan die waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen, zijn dit geen negatieve 
gevolgen in de zin van artikel 6, lid 3. Anderzijds, als een van de soorten of habitattypen 
waarvoor het gebied is aangewezen significant wordt aangetast, worden ook de natuurlijke 
kenmerken van het gebied aangetast.  

De term “natuurlijke kenmerken van het gebied” geeft aan dat de nadruk op het specifieke 
gebied ligt. De redenering dat schade aan een gebied of gedeelte van een gebied kan 
worden gerechtvaardigd met het argument dat de staat van instandhouding van de in het 
gebied aanwezige habitattypen en soorten op het grondgebied van de EU-lidstaat gunstig 
blijft, snijdt derhalve geen hout. 

Bij het onderzoek van de natuurlijke kenmerken van het gebied is het van belang rekening te 
houden met tal van factoren, met inbegrip van mogelijke gevolgen die zich op de korte, 
middellange en lange termijn manifesteren. In de praktijk betekent dit dat bij de beoordeling 
van de natuurlijke kenmerken van een gebied een antwoord moet worden geformuleerd op 
de volgende kernvragen: 

• Veroorzaakt het project veranderingen van voor de specifieke kenmerken belangrijke 
ecologische functies? 

• Veroorzaakt het project een significante reductie van het verspreidingsgebied van 
habitattypen (zelfs als die van lagere kwaliteit zijn) of de levensvatbaarheid van 
soortenpopulaties in het gebied in kwestie die specifieke kenmerken zijn? 

• Veroorzaakt het project een reductie van de diversiteit in het gebied? 

• Leidt het project tot versnippering van het gebied? 

• Leidt het project tot het verlies of een reductie van de voornaamste kenmerken van het 
gebied (bijvoorbeeld het bosbestand, regelmatige jaarlijkse overstromingen) waarvan de 
toestand van het specifieke kenmerk afhankelijk is? 
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• Verhindert het project dat de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied worden 
bereikt? 

5.5.6. Invoering van maatregelen om negatieve gevolgen te verzachten 

Als de conclusie van een passende beoordeling luidt dat er sprake is van significante 
gevolgen voor een of meer van de specifieke kenmerken in het gebied en/of de natuurlijke 
kenmerken van het gebied, moet de projectontwikkelaar of de instantie die het project 
voorstelt, onderzoeken of het mogelijk is verzachtende maatregelen in te voeren om enkele 
of alle negatieve gevolgen te elimineren of tot een zodanig niveau terug te brengen dat ze 
de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied niet langer uithollen en de 
natuurlijke kenmerken van het gebied niet langer aantasten.  

De bevoegde instantie kan op aanraden van de geraadpleegde milieudeskundigen of de 
desbetreffende milieuautoriteiten besluiten alleen haar goedkeuring aan het project te 
hechten als er dergelijke verzachtende maatregelen worden getroffen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de verzachtende maatregelen specifiek bedoeld moeten 
zijn om de tijdens de passende beoordeling vastgestelde negatieve gevolgen te 
elimineren of te reduceren. Deze mogen niet worden verward met 
compensatiemaatregelen die bedoeld zijn om de veroorzaakte schade te compenseren. 
Compensatiemaatregelen kunnen alleen in overweging worden genomen als het plan of 
project is aangemerkt als noodzakelijk om dwingende redenen van groot openbaar belang 
en er geen alternatieven zijn (overeenkomstig artikel 6, lid 4 – zie verderop). 

Deze verzachtende maatregelen moeten de volgende elementen omvatten: 

- details van de afzonderlijke voorgestelde maatregelen en een beschrijving van de 
manier waarop deze de vastgestelde negatieve gevolgen elimineren of reduceren; 

- een beschrijving van de manier waarop de maatregelen zullen worden ingevoerd en 
door wie; 

- een tijdschema voor de invoering ervan ten opzichte van het plan of project (sommige 
maatregelen moeten mogelijk worden toegepast voordat met het project kan worden 
begonnen); 

- details van de manier waarop de maatregelen zullen worden bewaakt en hoe de 
resultaten zullen worden opgenomen in de dagelijkse activiteiten in het kader van het 
binnenvaartproject (aanpassingsgericht beheer – zie verderop). 

Op die manier kan de bevoegde instantie de verzachtende maatregelen evalueren als 
onderdeel van de passende beoordeling (tweede ronde) en bepalen of deze toereikend of 
gepast zijn om de vastgestelde negatieve gevolgen te elimineren of te reduceren (en niet 
onbedoeld andere negatieve gevolgen hebben voor de betreffende soorten en habitattypen). 
Als de verzachtende maatregelen toereikend worden geacht, zullen deze een integraal deel 
uitmaken van de uiteindelijke specificaties van het plan of project. 

Bij ontwikkelingsprojecten met betrekking tot binnenwateren kunnen de verzachtende 
maatregelen uiteenlopende vormen aannemen, afhankelijk van de soorten of de 
habitattypen. Ze kunnen bijvoorbeeld het volgende inhouden: 

• een zodanige planning van bouw- en onderhoudsactiviteiten dat ze worden verricht 
buiten belangrijke perioden in de levenscyclus van de beschermde soorten (bijvoorbeeld 
buiten het voortplantings- of trekseizoen) – de zogeheten milieuvensters; 
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• de bouw van vistrappen of zijkanalen in stuwen en dammen die de stroomopwaartse en 
stroomafwaartse migratie en geografische verspreiding van soorten – met name vissen – 
mogelijk maken; 

• het ontwerp en gebruik van natuurlijkere methoden (dan steenbestorting) om rivieroevers 
en kribben te stabiliseren om de natuurlijke habitatkenmerken die belangrijk zijn voor de 
bentische fauna en flora en voor alle hogere plant- en diersoorten die normaal in het 
gebied aanwezig zijn, te handhaven of het herstel ervan te bevorderen; 

• een verbod op bepaalde activiteiten zoals het lozen van lenswater, het regelen van de 
maximumsnelheid van schepen of de ontwikkeling van innovatieve scheepsvormen om 
de negatieve gevolgen te reduceren.69 

Bij het onderzoeken van geschikte verzachtende maatregelen moet eerst en vooral worden 
gekeken naar maatregelen die de gevolgen bij de bron aanpakken. Pas wanneer dat niet 
mogelijk is, mogen andere verzachtende maatregelen worden onderzocht die de negatieve 
gevolgen van het project ten minste aanzienlijk kunnen reduceren of verzachten. 

Al tijdens het uitvoeren van een passende beoordeling kan de projectontwikkelaar 
desgewenst verzachtende maatregelen voorstellen. Het indienen van een projectvoorstel 
met verzachtende maatregelen betekent echter niet dat het project van een passende 
beoordeling wordt vrijgesteld, maar het bespoedigt wel het goedkeuringsproces. 

In de passende beoordeling worden niet alleen de mogelijke positieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied aangegeven, maar wordt ook onderzocht of 
de voorgestelde verzachtende maatregelen toereikend zijn om de vastgestelde negatieve 
gevolgen te elimineren of te reduceren tot een niveau waarbij ze de natuurlijke kenmerken 
van het gebied niet langer aantasten. In dat geval kan het project onmiddellijk worden 
goedgekeurd. Een dergelijke aanpak is minder tijdrovend dan wanneer eerst moet worden 
gewacht totdat de beoordeling concludeert dat er significante gevolgen zijn en pas daarna 
kan worden begonnen met het zoeken naar geschikte verzachtende maatregelen hiervoor. 

5.5.7. Toezicht en aanpassingsgericht beheer 

Het kan bij de uitvoering van passende beoordelingen voor plannen en projecten in de zin 
van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn noodzakelijk zijn het voorzorgsbeginsel toe te 
passen. De beoordeling dient eerst en vooral op objectieve wijze, op basis van 
bewijsmateriaal dat tijdens de noodzakelijke onderzoeken is verzameld en op basis van de 
beste beschikbare wetenschappelijke kennis, aantonen dat de natuurlijke kenmerken van 
het Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast.  

Aanpassingsgericht beheer kan worden toegepast in gevallen waarin de bevoegde 
instanties vanwege wetenschappelijke beperkingen of onzekerheid over de werking van 
complexe en dynamische ecosystemen niet volledig kunnen uitsluiten dat er negatieve 
gevolgen zullen zijn, ook al is elke redelijke wetenschappelijke twijfel weggenomen. 

Wanneer er wetenschappelijke onzekerheid blijft bestaan over de gevolgen van 
verzachtende of compenserende maatregelen, moet worden voorzien in een rigoureus 
toezichtsysteem en een goedgekeurd kant-en-klaarpakket van passende corrigerende 
maatregelen. Dergelijke maatregelen moeten het mogelijk maken de verzachtende en/of 
compenserende maatregelen aan te passen in functie van de gevolgen die door het 

                                                            
69 Considerations to reduce environmental impacts of vessels, verslag van PIANC, februari 2008. 
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toezichtsysteem zijn vastgesteld, zodat initieel onvoorziene negatieve gevolgen kunnen 
worden geneutraliseerd. 

5.6. Passende beoordeling van plannen en programma’s 

De hierboven beschreven procedure heeft betrekking op passende beoordelingen voor 
afzonderlijke projecten. Passende beoordelingen zijn echter ook vereist voor plannen en 
programma's, zoals nationale of regionale infrastructuurplannen voor binnenwateren.70 Een 
passende beoordeling van een dergelijk plan of programma speelt zich af op een meer 
strategisch niveau, maar het proces is in essentie gelijk aan dat voor projecten. Bij de 
passende beoordeling moet derhalve worden beoordeeld wat voor gevolgen het plan of 
programma zal hebben voor de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden, 
afzonderlijk en in combinatie met andere plannen of projecten. 

De grondigheid van de beoordelingen moet in verhouding staan tot de geografische 
reikwijdte van het plan en de aard en de omvang van de vastgestelde gevolgen. Een 
passende beoordeling hoeft niet gedetailleerder of omvangrijker te zijn dan noodzakelijk is 
voor het doel ervan. Het zou geen zin hebben en praktisch onuitvoerbaar zijn de gevolgen te 
beoordelen met de uitvoerigheid die normaal gezien vereist is voor de passende beoordeling 
op projectniveau. Er moet niettemin voldoende informatie worden verzameld zodat de 
passende beoordeling kan worden uitgevoerd. Aanvullend onderzoek kan hierbij 
noodzakelijk zijn. 

Het evenredigheidsbeginsel geldt ook voor meer strategische plannen of strategieën waarbij 
het niet mogelijk is de gevolgen voor afzonderlijke gebieden vast te stellen. In dat geval 
moet het onderzoek zich concentreren op de algemene beperkingen en grote risico's. 
Desalniettemin moet te allen tijde worden getracht voorzienbare negatieve gevolgen voor de 
natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden te voorkomen of te elimineren, of redelijke 
gronden voor bezorgdheid over de mogelijke gevolgen weg te nemen. Als het plan voordat 
het wordt goedgekeurd ingrijpend wordt gewijzigd, moeten deze wijzigingen in de passende 
beoordeling worden meegenomen. 

Op een hoog planningsniveau (bijvoorbeeld bij nationale/regionale plannen) houden 
verzachtende maatregelen doorgaans in dat er globale parameters worden vastgesteld die 
op een lager niveau moeten worden uitgewerkt. Op dit niveau kunnen dan de parameters op 
het gebied van ecologie, ligging, tijdschema, wetgeving en financiën worden bepaald 
waaraan de vergunningsaanvraag moet voldoen. Zowel de globale parameters als de 
parameters op lager niveau moeten door betrokken instanties zoals natuurbehoudsinstanties 
worden gevalideerd om ervoor te zorgen dat deze passend en uitvoerbaar zijn. 

Passende beoordelingen op plan- of projectniveau hebben als groot voordeel dat mogelijke 
conflicten met Natura 2000-gebieden in een later stadium, wanneer de gevolgen van 
afzonderlijke projecten worden beoordeeld, kunnen worden voorkomen door de locatie van 
de activiteiten zo te bepalen dat Natura 2000-gebieden er geen hinder van ondervinden. 
Daarvoor is het nodig dat de betrokkenen minder schadelijke oplossingen vinden om aan de 
doelstellingen van het plan te voldoen, tijdens een zeer vroeg stadium van het 
planningsproces. Tegelijkertijd worden zij op die manier aangemoedigd een meer 
geïntegreerde en holistische aanpak te volgen bij binnenvaartprojecten (raadpleeg 

                                                            
70 Het Europees Hof van Justitie heeft bevestigd dat artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn moet worden 
toegepast op bestemmingsplannen die significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden kunnen hebben. 
Arrest van HvJ in de zaak C-6/04, Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk, 20 
oktober 2005. 
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hoofdstuk 6 voor nadere informatie over goede praktijken voor de geïntegreerde planning 
van binnenvaartprojecten). 

5.7. Conclusies van de passende beoordeling  

Het is aan de bevoegde nationale autoriteiten om in het licht van de conclusies van de 
passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor het betrokken Natura 
2000-gebied hun goedkeuring te hechten aan het plan of project. Er wordt slechts 
toestemming gegeven nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied niet zullen worden aangetast. Als de conclusies 
positief zijn, in die zin dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is over de 
afwezigheid van gevolgen voor het gebied, kunnen de bevoegde instanties toestemming 
voor het plan of project verlenen. 

Er moet dus worden aangetoond dat het plan of project geen gevolgen zal hebben, en 
niet dat er gevolgen zullen zijn, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel (zaak C-157/96). 
Dit is bevestigd door diverse arresten van het HvJ. In de zaak met betrekking tot de 
kokkelvisserij in de Waddenzee (C-127/02) bevestigde het Hof dat "voor het plan of project 
[...] slechts toestemming kan worden verleend indien de bevoegde nationale autoriteiten de 
zekerheid hebben verkregen dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied. Wanneer er onzekerheid bestaat of deze schadelijke 
gevolgen voor het gebied zullen uitblijven, zal de bevoegde autoriteit dus toestemming voor 
het betrokken plan of project moeten weigeren.[…] De bevoegde nationale autoriteiten 
geven [...] slechts toestemming voor [dit plan of project] wanneer zij de zekerheid hebben 
verkregen dat [het] geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het 
gebied. Dit is het geval wanneer er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel 
bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn [...]." 

De passende beoordeling en de bijbehorende conclusies moeten duidelijk worden 
vastgelegd. In dit opzicht moet het verslag over de passende beoordeling voldoende 
gedetailleerd zijn dat wordt aangetoond hoe en op welke wetenschappelijke gronden de 
definitieve beslissing tot stand is gekomen. 

5.8. De afwijkingsprocedure uit hoofde van artikel 6, lid 4 

In artikel 6, lid 4, wordt de mogelijkheid geboden af te wijken van de in artikel 6, lid 3, 
neergelegde algemene regel. Het artikel bepaalt de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan en de procedure die moet worden gevolgd voordat een bevoegde nationale 
instantie een plan of project kan goedkeuren dat volgens de beoordeling de natuurlijke 
kenmerken van een gebied aantast overeenkomstig artikel 6, lid 3. 

Artikel 6, lid 4, verplicht de bevoegde instanties ertoe de volgende voorwaarden in acht te 
nemen vóór een beslissing te nemen over de goedkeurig van een plan of project dat 
negatieve gevolgen kan hebben voor een gebied:  

1. De voor goedkeuring voorgestelde alternatieve oplossing is de minst schadelijke voor 
de habitats, de soorten en de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied en er 
is geen uitvoerbare alternatieve oplossing die de natuurlijke kenmerken van het gebied 
niet aantast. 

2. Er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of economische aard, die de goedkeuring van het plan of project 
rechtvaardigen. 
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3. Alle compenserende maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de algehele 
samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.  

De volgorde waarin deze voorwaarden worden onderzocht is belangrijk, aangezien elke stap 
bepaalt of de volgende stap noodzakelijk is. Als bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat er een 
alternatief is voor het plan of project in kwestie, is het niet nodig om te onderzoeken of het 
oorspronkelijke plan of project van groot openbaar belang is of om passende 
compenserende maatregelen te ontwikkelen, aangezien dat plan of project sowieso niet kan 
worden goedgekeurd als er een uitvoerbaar alternatief bestaat.  

5.8.1. De afwezigheid van alternatieve oplossingen aantonen 

Bij het zoeken naar alternatieve oplossingen moet worden aangeknoopt bij de doelstellingen 
van openbaar belang van het plan of project. Dat kan betekenen dat wordt gekeken naar 
alternatieve locaties, andere omvang, andere projectontwerpen of alternatieve processen. 
Deze oplossingen kunnen onder meer zijn:  

• alternatieve locaties of routes, niet alleen binnen het gebied zelf maar ook in andere 
regio's/landen; 

• andere omvang of andere projectontwerpen;  

• andere bouwwijzen;  

• alternatieve processen;  

• alternatieve benaderingen om de doelstellingen van het plan of project te realiseren.  

Hoewel overeenkomstig artikel 6, lid 4, naar alternatieve oplossingen moet worden gezocht, 
doet de planner er in de praktijk verstandig aan alle mogelijke alternatieven zo vroeg 
mogelijk bij de planning van het project te betrekken en voornamelijk die alternatieven aan 
een nader onderzoek te onderwerpen die voor zowel de scheepvaart als het natuurbehoud 
gunstige resultaten opleveren (zie hoofdstuk 4). Als in dit stadium een geschikt alternatief 
wordt gevonden dat waarschijnlijk geen significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-
gebied, kan het onmiddellijk worden goedgekeurd en hoeft er geen passende beoordeling te 
worden uitgevoerd.  

Mocht er echter al een passende beoordeling van het project hebben plaatsgevonden 
waaruit is gebleken dat het project negatieve gevolgen zal hebben voor de natuurlijke 
kenmerken van het gebied, dan is het aan de bevoegde instantie om te bepalen of er 
alternatieve oplossingen zijn. Daarbij moeten alle geschikte alternatieven in overweging 
worden genomen en moet met name worden gelet op de mogelijke gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied en de natuurlijke kenmerken 
ervan. 

Ook de gekozen alternatieve oplossingen moeten aan een passende beoordeling worden 
onderworpen als de mogelijkheid bestaat dat deze significante gevolgen hebben voor 
hetzelfde of een ander Natura 2000-gebied. Als de alternatieve oplossing overeenkomsten 
vertoont met het oorspronkelijke voorstel, kan bij de passende beoordeling gewoonlijk veel 
van de benodigde informatie worden geput uit de eerste passende beoordeling. 
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Stroomschema van de voorwaarden van artikel 6, lid 4 

 

5.8.2. Dwingende redenen van groot openbaar belang 

Als er geen alternatieve oplossingen zijn of alleen oplossingen waarvan de negatieve 
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen of de natuurlijke kenmerken van het 
betrokken gebied nog groter zijn, moet de bevoegde instantie onderzoeken of er sprake is 
van dwingende redenen van groot openbaar belang die de goedkeuring van het plan of 
project rechtvaardigen, in weerwil van de mogelijkheid dat dit de natuurlijke kenmerken van 
een Natura 2000-gebied kan aantasten.  

Het begrip "dwingende reden van groot openbaar belang" wordt in de richtlijn niet 
gedefinieerd. De bewoordingen geven echter duidelijk aan dat een plan of project in het 
kader van artikel 6, lid 4, alleen kan worden goedgekeurd als het aan alle drie de volgende 
voorwaarden voldoet:  
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- er moeten dwingende redenen voor de uitvoering van het plan of project zijn; met 
dwingend wordt in dit verband duidelijk bedoeld dat het project essentieel is voor de 
maatschappij, niet alleen maar wenselijk of nuttig; 

- het plan of project moet van groot belang zijn; dit betekent dat moet worden aangetoond 
dat de uitvoering van het plan of project het belang van het behalen van de 
doelstellingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn overstijgt. Het moge duidelijk 
zijn dat niet zomaar alle redenen van sociale of economische aard volstaan, met name 
wanneer deze worden afgewogen tegen de belangen die door de richtlijn worden 
beschermd (zo verwijst overweging 4 bijvoorbeeld naar het "natuurlijk erfgoed van de 
Gemeenschap"). Er mag tevens redelijkerwijs worden aangenomen dat het openbaar 
belang alleen groot is als er sprake is van een langetermijnbelang; economische 
kortetermijnbelangen of andere belangen die alleen op de korte termijn voordelen 
opleveren voor de maatschappij wegen niet op tegen de instandhoudingsdoelstellingen 
op de lange termijn die door de richtlijn worden beschermd; 

- het plan of project moet van openbaar belang zijn: de bewoordingen geven duidelijk aan 
dat alleen openbare belangen kunnen worden afgewogen tegen de 
instandhoudingsdoelstellingen van de richtlijn. Projecten van particuliere organisaties 
kunnen alleen in overweging worden genomen als deze aantoonbaar het openbaar 
belang dienen. 

In artikel 6, lid 4, tweede alinea worden de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of 
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten genoemd als voorbeelden van dergelijke 
dwingende redenen van groot openbaar belang. Daarnaast wordt gesproken van "andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang" van sociale of economische aard. TEN-V-
projecten die bijdragen tot de verwezenlijking van belangrijke doelstellingen van de Unie, 
zoals de goede werking van de interne markt en de versterking van de economische en 
sociale samenhang en die tevens specifiek tot doel hebben een duurzame mobiliteit van 
personen en goederen evenals de bereikbaarheid van alle regio's van de Unie te 
garanderen, kunnen ongetwijfeld als belangrijke investeringen van openbaar belang worden 
beschouwd. Desalniettemin moet altijd per geval worden bekeken of deze projecten van 
dwingend en groot belang zijn. 

Hierbij zij opgemerkt dat de voorwaarden van groot openbaar belang nog strenger zijn 
wanneer er sprake is van een plan of project dat negatieve gevolgen kan hebben voor de 
natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied dat prioritaire habitattypen en/of soorten 
huisvest, indien deze habitattypen en/of soorten worden aangetast. Dergelijke plannen of 
projecten kunnen alleen worden goedgekeurd als de dwingende redenen van groot 
openbaar belang betrekking hebben op:  

- de menselijke gezondheid en veiligheid; of  

- grote gunstige gevolgen voor het milieu; of  

- in geval van andere dwingende redenen, als voorafgaand aan de goedkeuring van het 
plan of project de Commissie een advies heeft afgegeven. 

Uit de adviezen die de Commissie tot nu toe in het kader van artikel 6, lid 4, heeft afgeven, 
wordt duidelijk wat voor projecten door haar van groot openbaar belang werden geacht.71 
Hier volgen enkele voorbeelden: het scheppen van een groot aantal banen, significante 
positieve gevolgen voor de regionale en nationale economie, het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking. 

                                                            
71 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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5.8.3. Compenserende maatregelen 

Als aan beide bovenstaande voorwaarden is voldaan, moeten de instanties er ook voor 
zorgen dat er compenserende maatregelen worden genomen voordat met het project kan 
worden begonnen. Compenserende maatregelen vormen een "laatste redmiddel" en worden 
pas gebruikt wanneer is besloten een plan of project uit te voeren omdat is aangetoond dat 
er geen alternatieve oplossingen zijn en dat het project in bovengenoemde omstandigheden 
noodzakelijk is wegens dwingende redenen van groot openbaar belang. 

Compenserende maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 4, verschillen duidelijk van de 
verzachtende maatregelen die in artikel 6, lid 3 worden vastgesteld. Verzachtende 
maatregelen hebben tot doel de mogelijke negatieve gevolgen voor een gebied als gevolg 
van de uitvoering van een plan of project te minimaliseren of te elimineren. Compenserende 
maatregelen daarentegen zijn in enge zin onafhankelijk van het project. Ze zijn bedoeld om 
de residuele negatieve gevolgen van het plan of project te compenseren (nadat alle 
mogelijke verzachtende maatregelen zijn getroffen), zodat de algehele ecologische 
coherentie van het Natura 2000-netwerk wordt gehandhaafd. De compenserende 
maatregelen moeten de veroorzaakte schade aan het gebied en de specifieke kenmerken 
volledig kunnen compenseren en moeten toereikend zijn om ervoor te zorgen dat de 
algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.  

Om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft, moeten de 
voor een plan of project voorgestelde compenserende maatregelen met name: 

a) bijdragen aan de instandhouding van de getroffen habitattypen en soorten in de 
betrokken biogeografische regio of in hetzelfde verspreidingsgebied, op dezelfde 
trekroute of in hetzelfde overwinteringsgebied voor soorten in de desbetreffende 
lidstaat; 

b) functies bieden die vergelijkbaar zijn met die waarvoor het oorspronkelijke gebied 
oorspronkelijk is aangewezen, met name wat de adequate geografische verspreiding 
ervan betreft; 

c) een aanvulling vormen op de verplichtingen ingevolge de richtlijn, in die zin dat ze niet 
in de plaats kunnen treden van bestaande verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de uitvoering van Natura 2000-beheerplannen. 

Overeenkomstig bestaande richtsnoeren van de Commissie72 kunnen compenserende 
maatregelen ingevolge artikel 6, lid 4, een of meer van de volgende elementen omvatten: 

- het herstellen van een vergelijkbare habitat of het in biologisch opzicht verbeteren van 
een minder geschikte habitat in een bestaand aangewezen gebied, mits dit de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied overtreft; 

- het toevoegen aan het Natura 2000-netwerk van een nieuw gebied dat qua kwaliteit en 
toestand vergelijkbaar is met of beter is dan het oorspronkelijke gebied; 

- het herstellen van een vergelijkbare habitat of het in biologisch opzicht verbeteren van 
een minder geschikte habitat buiten een aangewezen gebied, die vervolgens wordt 
opgenomen in het Natura 2000-netwerk. 

                                                            
72 Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn - Verduidelijking van de volgende 

begrippen: alternatieve oplossingen, dwingende redenen van groot openbaar belang, compenserende 
maatregelen, algehele samenhang, advies van de Commissie:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf
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De aangetaste habitattypen en soorten moeten ten minste in vergelijkbare mate worden 
gecompenseerd, maar gelet op de grote risico's en de wetenschappelijke onzekerheid 
waarmee pogingen om habitats van mindere kwaliteit te herstellen gepaard gaan, wordt met 
klem aanbevolen ten minste uit te gaan van verhoudingen van 1:1 of meer om ervoor te 
zorgen dat de maatregelen werkelijk de noodzakelijke compensatie opleveren.  

Het wordt als een goede praktijk beschouwd om compenserende maatregelen zo dicht 
mogelijk bij het getroffen gebied uit te voeren teneinde de kans dat de algehele samenhang 
van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft zo groot mogelijk te maken. Het verdient 
derhalve de voorkeur de compenserende maatregelen in of dicht bij het betrokken Natura 
2000-gebied uit te voeren op een locatie waar de omstandigheden voor een geslaagde 
uitvoering van de maatregelen het meest geschikt zijn. Dit is echter niet altijd mogelijk en bij 
het zoeken naar locaties die aan de vereisten van de Habitatrichtlijn voldoen, is het dan ook 
noodzakelijk een lijst te maken van de relevante prioriteiten. Onder deze omstandigheden 
kunnen de kansen op langetermijnsucces het beste worden beoordeeld aan de hand van 
door vakgenoten geëvalueerd wetenschappelijk tendensonderzoek. 

De lidstaten moeten met name op hun hoede zijn wanneer een plan of project negatieve 
gevolgen heeft voor zeldzame natuurlijke habitats of natuurlijke habitats die pas na lange tijd 
dezelfde ecologische functionaliteit bieden. Bij bepaalde habitats en soorten is het 
eenvoudigweg niet mogelijk eventuele verliezen binnen een redelijke termijn goed te maken 
omdat zij zich pas na tientallen jaren herstellen. 

Tot slot moeten de compenserende maatregelen zijn uitgevoerd en volledig functioneren 
voordat de werkzaamheden in het kader van het plan of project worden gestart. De 
bedoeling hiervan is de soorten en habitats alvast tegen de schadelijke gevolgen van het 
project te behoeden door geschikte alternatieve locaties aan te bieden in het 
compensatiegebied. Als dit niet volledig haalbaar is, moeten de bevoegde instanties erop 
toezien dat er extra maatregelen worden getroffen ter compensatie van tussentijdse 
verliezen.  

De informatie over de compenserende maatregelen moet aan de Commissie worden 
voorgelegd voordat deze worden uitgevoerd en voordat het plan of project wordt 
gerealiseerd. Het is derhalve raadzaam de informatie over de compenserende maatregelen 
aan de Commissie voor te leggen van zodra deze tijdens het planningsproces zijn 
goedgekeurd. Op die manier kan de Commissie, als hoedster van de Verdragen, beoordelen 
of de bepalingen van de richtlijn naar behoren worden toegepast. 
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6. HET VERBAND TUSSEN DE VOGELRICHTLIJN, 
DE HABITATRICHTLIJN, DE KADERRICHTLIJN 
WATER, DE MEB-RICHTLIJN EN DE SMEB-
RICHTLIJN 

 

6.1. Inleiding 

Naast de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn omvat de EU-milieuwetgeving nog andere voor 
de binnenvaart relevante wetten. Deze zijn met name de Kaderrichtlijn Water, de richtlijn 
betreffende de strategische milieueffectbeoordeling, de richtlijn betreffende de 
milieueffectbeoordeling en de Overstromingsrichtlijn.73 In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe 
deze richtlijnen zich op het gebied van de binnenvaart tot de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn verhouden. 

Gezien het multifunctionele karakter van rivieren in het algemeen, verdient een meer 
holistische en gecoördineerde benadering van het beheer en de ontwikkeling ervan 
aanbeveling, mede met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving. 

6.2. De verbanden tussen de KRW, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 

Het moge duidelijk zijn dat er verbanden zijn tussen de KRW, de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. Hun werkingssfeer komt gedeeltelijk overeen: ze hebben alle drie betrekking 
op aquatische ecosystemen en de daarvan rechtstreeks afhankelijke terrestrische 
ecosystemen en wetlands. Hun doelstellingen zijn ook in grote lijnen vergelijkbaar: ze 
hebben alle drie tot doel een verslechtering van de rivieren tegen te gaan en de ecologische 
toestand van deze aquatische ecosystemen te verbeteren. 

De KRW bevat expliciete verwijzingen naar de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn om hun 
onderlinge compatibiliteit te verzekeren (artikel 4, lid 1, onder c), en artikel 4, leden 2, 8 en 9, 
artikel 6 en bijlage IV, artikel 8 en bijlage V (1.3.5), artikel 11, lid 3, onder a), en bijlagen VI 
en VII bij de KRW). 

• Artikel 6 bepaalt dat de lidstaten een register moeten aanleggen van alle, binnen elk 
stroomgebiedsdistrict gelegen gebieden die zijn aangewezen als bijzondere 
bescherming behoevend in het kader van specifieke communautaire wetgeving om hun 
oppervlakte- of grondwater te beschermen of voor het behoud van habitats en 
rechtstreeks van water afhankelijke soorten. Dit geldt ook voor gebieden die voor de 
bescherming van habitats of van soorten zijn aangewezen, wanneer het behoud of de 
verbetering van de watertoestand bij de bescherming een belangrijke factor vormt, met 
inbegrip van de relevante, in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
aangewezen Natura 2000-gebieden. Kaarten van deze gebieden moeten in het 
stroomgebiedsbeheerplan worden opgenomen. 

• Artikel 8 bepaalt dat programma's worden opgesteld voor de monitoring van de 
watertoestand, teneinde een samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand 

                                                            
73 Er zijn ook verscheidene EU-milieurichtlijnen betreffende de luchtkwaliteit, waterverontreiniging en 
energieverbruik die mogelijk relevant zijn voor de binnenvaart, maar deze komen in deze leidraad niet aan de 
orde.  
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binnen elk stroomgebiedsdistrict. Aangezien ook de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
de monitoring van de toestand van de door hen beschermde soorten en habitattypen 
verplicht stellen, zijn er veel mogelijkheden om deze monitoringprogramma's zodanig te 
coördineren dat ze elkaar aanvullen en kostenbesparingen mogelijk maken. 

• Artikel 11, waarin de inhoud van het maatregelenprogramma wordt beschreven, bepaalt 
tevens dat maatregelen moeten worden opgenomen voor de tenuitvoerlegging van de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, voor zover deze maatregelen noodzakelijk zijn voor 
door de beide richtlijnen beschermde soorten en habitats die rechtstreeks afhankelijk zijn 
van water. De maatregelen in beschermde gebieden moeten met andere woorden 
worden opgenomen in het maatregelenprogramma van het stroomgebiedsbeheerplan. 
Deze aanvullende maatregelen zijn bedoeld om de strengere 
instandhoudingsdoelstellingen van beschermde gebieden te bereiken. Ze kunnen veel 
verder gaan dan het bereiken van een "goede ecologische toestand" en zijn vastgesteld 
door de andere wetgeving van de Unie uit hoofde waarvan deze beschermde gebieden 
zijn aangewezen. Het feit dat de KRW 2015 als uiterste termijn hanteert voor het 
bereiken van een "goede ecologische toestand", spoort des te meer aan tot de 
vroegtijdige tenuitvoerlegging van instandhoudingsmaatregelen voor de soorten en 
habitattypen die krachtens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn beschermd. 

Stroomgebiedsbeheerplannen en Natura 2000: 

habitats met elkaar verbinden om het visbestand in de Donau in stand te houden74 

Het stroomgebiedsbeheerplan-initiatief bevordert gecoördineerde planning en geharmoniseerde actie 
in oeverhabitats en legt de nadruk op een geïntegreerde aanpak. Diverse LIFE-projecten bieden 
actief ondersteuning aan dergelijke gecoördineerde stroomgebiedsbeheerplanactiviteiten. Het 
onlangs afgeronde, via LIFE gefinancierde Donauproject in Oostenrijk is een goed voorbeeld van wat 
kan worden bereikt door een goede coördinatie van inspanningen ter bescherming van wetlands.  

De Donau vormt samen met zijn zijrivieren een van de belangrijkste waterwegsystemen in de EU en 
een groot aantal natuurlijke hydrologische kenmerken van het Donaubekken zijn aangepast om hun 
sociaaleconomisch potentieel te versterken. Deze ingrepen kunnen echter negatieve gevolgen 
hebben voor de vissen of andere soorten die voor hun trekroutes en paaigronden zijn aangewezen op 
de rivier.  

De Oostenrijkse natuurbeschermingsorganisaties die als partner waren betrokken bij de ontwikkeling 
van het stroomgebiedsbeheerplan voor de Donau hadden een actieprogramma vastgesteld ter 
verbetering van de habitatomstandigheden voor beschermde vissoorten. Als onderdeel van dit 
bredere stroomgebiedsbeheerplanprogramma werd LIFE-steun toegekend aan een 
rivierbeheerproject bestaande uit twee onderling met elkaar verbonden maatregelen in de nabijheid 
van de monding van de Ybbs, een zijrivier van de Donau in Neder-Oostenrijk. Beide onderdelen van 
het LIFE-project "Vernetzung Donau-Ybbs" waren een doorslaand succes en maar liefst veertig 
vissoorten hebben geprofiteerd doordat de natuurlijke habitatomstandigheden in de monding van de 
Ybbs zijn hersteld en een visbypass is aangelegd rond de waterkrachtcentrale in Melk.  

Door de visbypass kunnen trekvissen de waterkrachtcentrale passeren, waarmee een riviercontinuüm 
ontstaat dat in de Donau een lengte van 22 km en in de Ybbs een lengte van 13 km heeft. Deze 
resultaten sluiten aan op de acties van twee andere naburige LIFE-projecten, die tot doel hebben de 
habitat in een 90 km lang gedeelte van de rivier te verbeteren. Inmiddels zijn waarnemingen bekend 
van bedreigde vissoorten als de zingel (Zingel zingel), de streber (Zingel streber) en de donaupos 
(Gymnocephalus schraetzer) die gebruikmaken van de 2 km lange door LIFE gefinancierde 
visbypass. Technische hoogstandjes zorgen voor een goede doorstroming van het water in het 
meanderende kanaal, dat is aangelegd met natuurlijke materialen. Zo zijn de oevers beplant met ca. 
5 000 wilgen.  

                                                            
74 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf
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De nieuwe vismigratieroute wordt aangevuld door de naburige activiteit in de monding van de Ybbs 
ter verbetering van de paaigebieden. Hier zijn de natuurlijke hydrologische functies hersteld door de 
infrastructuur te verwijderen waarmee voorheen de instroom van de Ybbs in de Donau werd geregeld. 
Door deze projectacties kon de natuurlijke samenloop van beide rivieren worden hersteld die plaats 
biedt aan uiteenlopende habitatstructuren. Inmiddels hebben vissen uit de Donau, waaronder 
beschermde soorten als de donauvoorn (Rutilus pigus), deze nieuwe delta in gebruik genomen als 
paaigrond. Ook vogels en zoogdieren als de oeverloper (Actitis hypoleucos), de ijsvogel (Alcedo 
atthis) en de bever (Castor fiber) hebben de weg naar het gebied gevonden. 

Door de migratieroutes en de natuurlijke paaigronden van bedreigde vissoorten te herstellen laat het 
LIFE-project "Vernetzung Donau-Ybbs" zien wat voor synergieën kunnen worden bereikt door een 
gecoördineerde planning van verschillende beschermingsmaatregelen in de EU-rivierbekkens. Dit 
Oostenrijkse voorbeeld van goede praktijken op het gebied van stroomgebiedsbeheerplannen zal 
vermoedelijk veel navolging krijgen in de rest van Europa. 

De mate waarin de maatregelen ter verbetering van de ecologische toestand samenvallen 
met de maatregelen voor de instandhouding van door de EU beschermde soorten en 
habitats is uiteraard afhankelijk van de specifieke omstandigheden die het waterlichaam in 
kwestie omringen. Niettemin kunnen de autoriteiten door de KRW en de natuurrichtlijnen 
naast elkaar te leggen ervoor zorgen dat de maatregelen die in het kader van de 
verschillende wetten worden getroffen, goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.  

De KRW zal de instandhouding van de krachtens de EU-wetgeving beschermde soorten en 
habitattypen in het algemeen dan ook sterk verbeteren. Doordat wordt gewerkt op het 
niveau van het hele stroomgebied en een ecosysteemgerichte aanpak wordt gevolgd, zal de 
KRW de kwaliteit van alle oppervlakte- en grondwater in de EU ten goede komen, zowel 
binnen Natura 2000-gebieden als in het land eromheen. Op die manier kunnen de negatieve 
gevolgen van de milieubelastende activiteiten voor de biodiversiteit in het algemeen en de 
bedreigde soorten en habitattypen in het bijzonder grotendeels worden getemperd. 

Toch verschillende deze richtlijnen op bepaalde punten wezenlijk van elkaar. Met het oog op 
een beter begrip van de wisselwerkingen tussen de drie richtlijnen heeft de Commissie een 
document met vragen en antwoorden uitgebracht.75 Hier volgt een samenvatting van de 
voornaamste punten.  

Wat gebeurt er als de in de richtlijnen vastgestelde normen van elkaar verschillen? 

Artikel 4, lid 2, van de KRW bepaalt het volgende: "Wanneer meer dan een van de doelstellingen [...] 
betrekking heeft op een bepaald waterlichaam, is de strengste van toepassing." Dit artikel heeft 
betrekking op gevallen waarin beide doelstellingen verband houden met hetzelfde aspect van de 
waterkwaliteit. Als voor een goede ecologische toestand bijvoorbeeld een bepaald zwavelgehalte 
noodzakelijk is, maar voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van bijvoorbeeld 
de beekparelmossel een lagere waarde is vereist, geldt de laatste doelstelling. Wederom dient elk 
geval afzonderlijk te worden beoordeeld.  

6.2.1. Verschillende milieudoelstellingen, maar een gecoördineerde 
aanpak 

Hoewel de KRW, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn betrekking hebben op vergelijkbare 
milieus, verschillen hun doelstellingen. De KRW heeft tot doel alle oppervlakte- en 
                                                            
75 Een FAQ over de verbanden tussen de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de natuurrichtlijnen is beschikbaar op 
de webpagina van CIRCA: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_
water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
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grondwater te beschermen en te verbeteren zodat de toestand ervan uiterlijk 2015 goed is. 
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn hebben tot doel geselecteerde soorten en habitattypen 
in deze wateren te beschermen, te handhaven en te herstellen. Het doel is een gunstige 
staat van instandhouding te realiseren, bijvoorbeeld door specifieke gebieden (Natura 2000-
gebieden) aan te wijzen, achteruitgang te voorkomen en positieve beheermaatregelen te 
treffen om het herstel van de betrokken soorten en habitattypen te waarborgen. 

Dit heeft tot gevolg dat, hoewel de KRW een belangrijke bijdrage levert aan de 
tenuitvoerlegging van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, en omgekeerd, de wettelijke 
eisen verschillen. Dit komt tot uiting in artikel 4, lid 1, onder c), van de KRW, waarin wordt 
erkend dat de doelstellingen van de KRW waar nodig kunnen worden aangevuld met andere 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen voor beschermde 
gebieden worden bereikt. 

Als bijvoorbeeld een Natura 2000-gebied wordt aangewezen vanwege de aanwezigheid van 
otters, kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen naast de maatregelen 
die vereist zijn om een goede ecologische toestand van het waterlichaam te bereiken 
teneinde de soort in stand te houden, bijvoorbeeld door overbevissing aan banden te 
leggen, verstoring van de soort te voorkomen en zijn habitat te herstellen respectievelijk 
versnippering daarvan tegen te gaan. Deze maatregelen zijn voor de doelstellingen van de 
KRW niet relevant, aangezien ze niet bijdragen aan het bereiken van een "goede 
ecologische toestand". Ze zijn echter wel van rechtstreeks belang voor de Habitatrichtlijn, 
aangezien ze de soort helpen een gunstige staat van instandhouding te bereiken in het hele 
verspreidingsgebied. 

Vaak worden Natura 2000-gebieden niet alleen aangewezen voor zoetwatersoorten, maar 
ook voor andere habitattypen en soorten die niet van het water afhankelijk zijn. Zo kan een 
Natura 2000-gebied bijvoorbeeld een gedeelte van een rivier, een wetland en droog bos op 
een aangrenzende heuvel omvatten. De boshabitat en de bijbehorende soorten 
(bijvoorbeeld spechten) vormen een integraal onderdeel van het Natura 2000-gebied, maar 
zijn niet rechtstreeks afhankelijk van de instandhouding of verbetering van de toestand van 
het water. De bescherming en versterking van deze andere, niet van het water afhankelijke 
soorten en habitats vallen dus niet onder de KRW. De instandhouding daarvan is uitsluitend 
afhankelijk van de tenuitvoerlegging van de krachtens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
vastgestelde maatregelen.  

6.2.2. Goede ecologische toestand of gunstige staat van 
instandhouding 

Het is duidelijk dat de doelstellingen van de afzonderlijke richtlijnen aan de hand van 
verschillende criteria worden beoordeeld. In het geval van de Habitatrichtlijn is het bereiken 
van een gunstige staat van instandhouding door een soort of habitat bepalend voor het 
"succes". In het geval van de KRW is het succes onder meer afhankelijk van de mate waarin 
het oppervlaktewater in een stroomgebiedsdistrict een goede ecologische toestand (of 
potentieel) en een goede chemische toestand en het grondwater een goede kwantitatieve 
en chemische toestand hebben bereikt. Aan de basis van de KRW-beoordeling liggen de 
zogeheten typespecifieke referentieomstandigheden. De toestand van elk waterlichaam 
wordt vergeleken met deze referentieomstandigheden. 

Uit de onderstaande kader blijkt dat de KRW met name rekening houdt met de 
samenstelling en abundantie van geselecteerde soorten (fytoplankton, waterflora, bentische 
ongewervelde fauna en visfauna), alsmede de hydromorfologische kwaliteitselementen, de 
chemische en de fysisch-chemische elementen (met inbegrip van specifieke 
verontreinigende stoffen op nationaal niveau). Hierbij wordt echter geen rekening gehouden 
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met de staat van instandhouding van andere door de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
beschermde riviersoorten, zoals de ijsvogel, de Europese moerasschildpad of de bever.  

Kader: Goede ecologische toestand of gunstige staat van instandhouding? 

Overeenkomstig de KRW wordt de goede ecologische toestand van een rivier aan de hand van 
diverse factoren bepaald: 

(a) biologische elementen: 

- samenstelling en abundantie van de waterflora; 

- samenstelling en abundantie van de bentische ongewervelde fauna; 

- samenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw van de visfauna; 

(b) hydromorfologische elementen ter ondersteuning van de biologische elementen: 

- kwantiteit en dynamiek van de rivierstromingen; 

- verbinding met grondwaterlichamen; 

- riviercontinuïteit; 

- variaties in rivierdiepte en -breedte; 

- structuur en substraat van de rivierbedding; 

- structuur van de oeverzone; 

(c) chemische en fysisch-chemische elementen ter ondersteuning van de biologische elementen; 

- thermische omstandigheden, zuurstofhuishouding, zoutgehalte, verzuringstoestand, nutriënten; 

- op nationaal niveau vastgestelde specifieke verontreinigende stoffen. 

Al deze factoren zijn bepalend voor de gezondheid van een goed functionerend rivierecosysteem, 
maar omvatten geen beoordeling van de toestand van in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
genoemde specifieke soorten of habitattypen 

die in het waterlichaam aanwezig zijn. Alleen als een dergelijke soort een essentieel onderdeel vormt 
van de biologische elementen (bijvoorbeeld een dominante vissoort), is deze ook van invloed op de 
ecologische toestand van het waterlichaam. 

Op dezelfde manier meet de Habitatrichtlijn de gunstige staat van instandhouding alleen aan de hand 
van kenmerken zoals het verspreidingsgebied, de oppervlakte van het gebied, de populatiegrootte en 
de structuur en functies van de habitats of soorten waarvoor het gebied is aangewezen, en houdt de 
richtlijn geen rekening met de gehele aquatische gemeenschap. Door de Habitatrichtlijn beschermde 
soorten bereiken een gunstige staat van instandhouding wanneer: 

- de soort een stabiele populatie heeft die nog steeds een levensvatbare component is van de 
natuurlijke habitats waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven; 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort niet kleiner wordt of in de nabije toekomst lijkt te 
zullen worden; 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van 
de soort op de lange termijn in stand te houden. 

Door de Habitatrichtlijn beschermde habitattypen bereiken een gunstige staat van instandhouding 
wanneer: 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat 
gebied stabiel zijn of toenemen; 

- de voor behoud op lange termijn noodzakelijke specifieke structuur en functies bestaan en in de 
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 

- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is. 
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De gunstige staat van instandhouding van zowel habitattypen als soorten wordt bepaald op 
biogeografisch niveau (dus niet op het niveau van elk afzonderlijk gebied of waterlichaam). 

Het bereiken van een goede ecologische toestand van de rivieren komt in de regel ook door 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn beschermde zeldzame en bedreigde soorten en 
habitattypen ten goede, maar het kan noodzakelijk zijn daarnaast 
instandhoudingsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de 
twee natuurrichtlijnen worden bereikt. 

6.2.3. Sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen en Natura 2000 

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de KRW kunnen zwaar door menselijke activiteiten 
aangetaste waterlichamen worden aangemerkt als sterk veranderde waterlichamen of als 
kunstmatige waterlichamen in geval van door mensen aangelegde waterlichamen.76 In 2005 
hebben de lidstaten hun wateren voor het eerst aangemerkt. In totaal werd ongeveer 15 % 
van de communautaire oppervlaktewaterlichamen ingedeeld als sterk veranderd en nog 
eens 4 % als kunstmatig. De situatie in de lidstaten loopt erg uiteen. De doelstelling is om 
voor deze waterlichamen een goed ecologisch "potentieel" te bereiken en niet een goede 
ecologische "toestand". Hoe staat dat nu in verband met de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn? 

Er zij wederom aan herinnerd dat de drie richtlijnen verschillende doelstellingen hebben. Het 
is heel goed mogelijk dat een als sterk veranderd waterlichaam of een kunstmatige 
waterlichaam aangemerkt gebied beschermde soorten of habitattypen van communautair 
belang herbergt en daarom is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat er nog 
steeds maatregelen moeten worden getroffen om de beschermde soorten en habitattypen in 
het gebied te handhaven of hun gunstige staat van instandhouding te herstellen. 

Als de Natura 2000-maatregelen in ecologisch opzicht strengere eisen stellen aan de 
hydromorfologische elementen dan vereist zijn voor het bereiken van een "goed ecologisch 
potentieel" overeenkomstig de KRW, moeten de strengere maatregelen worden toegepast. 
Dit is in overeenstemming met artikel 4, lid 2. 

6.2.4. Nieuwe projecten beoordelen overeenkomstig de KRW: een 
vergelijking met de passende beoordeling overeenkomstig de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 

Overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de KRW kan een uitzondering worden gemaakt voor 
nieuwe veranderingen en duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling die leiden tot 
een verslechtering van de toestand van het waterlichaam of beletten dat een goede 
ecologische toestand, een goed ecologisch potentieel of een goede grondwatertoestand 
wordt bereikt. Hieronder vallen bijvoorbeeld nieuwe binnenvaartprojecten. 

In dergelijke gevallen moeten echter de volgende voorwaarden in acht worden genomen 
(artikel 4, lid 7, onder a) tot en met d), en artikel 4, leden 8 en 9:77 

• het project is van hoger openbaar belang en/of het nut van het bereiken van de KRW-
doelstellingen wordt overtroffen door het nut van de nieuwe verandering voor de 

                                                            
76 Raadpleeg voor nadere informatie EG-oriëntatiedocument nr. 4 inzake de identificatie en aanwijzing van 
sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen. 
77 Oriëntatiedocument nr. 20 inzake vrijstellingen op de milieudoelstellingen. 
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gezondheid van de mens, de handhaving van de veiligheid van de mens of duurzame 
ontwikkeling; 

• alle haalbare stappen moeten worden ondernomen om de negatieve gevolgen voor de 
toestand van het waterlichaam tegen te gaan; 

• de gunstige doelstellingen van de verandering kunnen niet worden bereikt met andere, 
voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen; 

• de redenen voor de verandering worden uiteengezet in het stroomgebiedsbeheerplan. 

• de KRW-doelstellingen voor andere waterlichamen in hetzelfde stroomgebiedsdistrict 
worden niet in gevaar gebracht of uitgesloten; 

• het project is verenigbaar met andere Gemeenschapsvoorschriften op milieugebied; 

• er worden stappen ondernomen om hetzelfde beschermingsniveau te waarborgen als de 
bestaande Gemeenschapswetgeving. 

Krachtens de Habitatrichtlijn (artikel 6, lid 3) moeten plannen of projecten die afzonderlijk of 
in combinatie met andere plannen of projecten gevolgen kunnen hebben voor een Natura 
2000-gebied worden onderworpen aan een passende beoordeling als de activiteiten 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 
2000-gebied. De goedkeuringsinstantie kan het plan of project alleen goedkeuren als met 
voldoende zekerheid is vastgesteld dat dit geen negatieve gevolgen zal hebben voor de 
natuurlijke kenmerken van het gebied (tenzij wordt gebruikgemaakt van de 
afwijkingsprocedure krachtens artikel 6, lid 4). 

Als de activiteiten gevolgen kunnen hebben voor een KRW-doelstelling en een Natura 2000-
gebied, moet voor beide een beoordeling worden uitgevoerd omdat de focus verschilt. Bij de 
ene wordt bepaald of het project de KRW-doelstellingen in gevaar brengt, bij de andere 
wordt bepaald of het project negatieve gevolgen kan hebben voor de natuurlijke kenmerken 
van een Natura 2000-gebied. 

Uit de KRW volgt dat een project niet kan worden uitgevoerd als het niet verenigbaar is met 
andere EU-milieuwetgeving. Met andere woorden, als het project de KRW-doelstellingen 
niet in gevaar brengt maar wel negatieve gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van 
een Natura 2000-gebied, kan het uit hoofde van de KRW alleen worden goedgekeurd 
wanneer ook de afwijkingsprocedure uit hoofde van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn is 
aanvaard. 
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Richtsnoeren voor de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van de KRW en Natura 2000 in 
Duitsland en Oostenrijk  

Dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject, getiteld “Wasserrahmenrichtlinie und Natura 2000 - 
Gemeinsame Umsetzung in Deutschland und Österreich” (Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 - 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging in Duitsland en Oostenrijk), heeft tot doel een 
geharmoniseerde procedure en gedetailleerde richtsnoeren voor de transsectorale en 
grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water, de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn op te stellen en te toetsen. 

De voornaamste taken zijn: 

• het ontwikkelen van EU-aanbevelingen inzake een geharmoniseerde uitvoeringsprocedure voor 
de EU-richtlijnen op basis van de resultaten van en de ervaringen op de onderzoeksgebieden; 

• het verduidelijken van de methodologische benadering en de coördinatie van het planningsproces 
voor twee verschillende waterlichamen; 

• het ijken van de doelstellingen en instandhoudings- en ontwikkelingsmaatregelen voor habitats en 
soorten overeenkomstig bijlagen I, II en IV bij de Habitatrichtlijn; 

• het harmoniseren van de inspraakprocedures overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water en de 
Habitatrichtlijn, en overeenkomstig de regelgeving van de afzonderlijke deelstaten. 

Het project werd uitgevoerd in opdracht van het Duitse Bundesamt für Naturschutz (BfN, federaal 
orgaan voor natuurbescherming) in Bonn door de Bayerische Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege (ANL, Beierse academie voor natuurbescherming en landschapsbeheer), de 
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU, de Weense universiteit voor landbouw), Institut für 
Hydrobiologie und Gewässermanagement (IHG, instituut voor hydrobiologie en beheer van 
waterecosystemen) en Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung 
(ILEN, instituut voor landschapsontwikkeling, recreatie en behoudsplanning). 

Raadpleeg voor nadere informatie: http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html en 

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html  

6.3. De richtlijn inzake overstromingsrisicobeheer  

In november 2007 werd Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico’s vastgesteld. Deze richtlijn brengt een kader voor de beoordeling en het 
beheer van overstromingsrisico's tot stand en heeft tot doel de schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de menselijke gezondheid, het milieu, het cultureel erfgoed en de 
economische bedrijvigheid in de Gemeenschap te verminderen. 

Krachtens de richtlijn zijn de lidstaten verplicht: 

- een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling op te stellen, aan de hand waarvan 
gebieden in kaart worden gebracht waar zich in het verleden ernstige overstromingen 
hebben voorgedaan en zich ook in de toekomst weer grote overstromingen kunnen 
voordoen (uiterlijk in december 2011); 

- overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten op te stellen, waarop de 
vastgestelde overstromingsrisicogebieden per stroomgebiedsdistrict (of een andere 
overeengekomen beheereenheid) worden aangegeven. Op deze kaarten moeten ook de 
mogelijke negatieve gevolgen van de verschillende overstromingsscenario’s, met 
inbegrip van informatie over mogelijke bronnen van milieuverontreiniging als gevolg van 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html
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overstromingen, en door de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn beschermde gebieden in 
deze overstromingsrisicogebieden (uiterlijk in december 2013) worden aangegeven; 

- overstromingsrisicobeheerplannen op te stellen op basis van de bovengenoemde 
informatie, waarbij het accent ligt op het beheren en verminderen van de mogelijke 
negatieve gevolgen van overstromingen. Deze plannen moeten een ranglijst met 
prioritaire maatregelen bevatten waarin alle aspecten van overstromingsrisicobeheer aan 
bod komen, van preventie en bescherming tot paraatheid (bijvoorbeeld systemen voor 
de voorspelling van en de vroegtijdige waarschuwing voor overstromingen) en moeten 
speciale aandacht besteden aan de kenmerken van het betrokken stroomgebied of 
deelstroomgebied (uiterlijk in december 2015). 

Vanwege de grote verscheidenheid aan overstromingen en de daardoor veroorzaakte 
gevolgen in heel Europa voorziet de richtlijn verder niet in gedetailleerde doelstellingen op 
het gebied van overstromingsrisicobeheer voor de gehele Gemeenschap. Het is aan de 
lidstaten om deze vast te stellen. 

6.3.1. Wisselwerkingen tussen de Overstromingsrichtlijn en de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 

Hoewel maatregelen tegen overstromingen vaak worden gezien als drijvende kracht achter 
hydromorfologische veranderingen, bestaan er belangrijke verbanden tussen de 
doelstellingen en methoden op het gebied van overstromingsrisicobeheer en het bereiken 
van de waterkwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Bijgevolg bevat de 
Overstromingsrichtlijn een aantal kruisverbanden met de KRW om de coördinatie van de 
beide uitvoeringsprocessen te waarborgen.  

Zo kan voor de overstromingsrisicobeheerplannen worden gebruikgemaakt van de 
administratieve regelingen die ingevolge de KRW (artikel 3, leden 1 en 2) zijn ontwikkeld. 
Daarnaast moeten de overstromingsrisicokaarten en -beheerplannen met ingang van 2015 
worden afgestemd op, en waar mogelijk opgenomen in, de herziening van de 
stroomgebiedsbeheerplannen. Bij het opstellen van de overstromingsrisicobeheerplannen 
moet tevens rekening worden gehouden met de in artikel 4 van de KRW vastgestelde 
milieudoelstellingen. 

De Overstromingsrichtlijn (overweging 19) verwijst ook naar de KRW met betrekking tot het 
multifunctionele gebruik van waterlichamen voor duurzame menselijke activiteiten (onder 
meer op het gebied van overstromingsrisicobeheer, ecologie, de binnenvaart of de 
opwekking van waterkracht) en de gevolgen van dat gebruik op de waterlichamen, 
aangezien de KRW voorziet in een duidelijk en transparant proces, waarbij in artikel 4 onder 
meer afwijkingen van de doelstellingen inzake de "goede toestand" en/of het "niet-
vóórkomen van achteruitgang" worden toegestaan. 

Wat de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn betreft, wordt naast de vereiste dat beschermde 
gebieden worden opgenomen in de overstromingsrisicokaarten (overeenkomstig punt 1, 
onder i), iii) en v), van bijlage IV bij de KRW) in artikel 7 ook uitdrukkelijk verwezen naar de 
noodzaak in de overstromingsrisicobeheerplannen rekening te houden met de bescherming 
van de natuur. De verwijzingen naar de KRW maken ook duidelijk dat alle activiteiten die in 
het kader van de Overstromingsrichtlijn worden uitgevoerd, tevens moeten voldoen aan de 
vereisten van deze twee richtlijnen. Als een maatregel tegen overstromingen bijvoorbeeld 
een of meer Natura 2000-gebieden dreigt aan te tasten, moet ook in dat geval de procedure 
van artikel 6 van de Habitatrichtlijn worden toegepast en moet er zo nodig een passende 
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beoordeling worden uitgevoerd om de mogelijke gevolgen van het plan of project voor de 
natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden te beoordelen. 

De Overstromingsrichtlijn erkent voorts (overweging 14) dat om de rivieren meer ruimte te 
geven bij het overstromingsrisicobeheer, waar mogelijk aandacht moet worden besteed aan 
het onderhoud en/of herstel van de uiterwaarden. Er zijn duidelijke bewijzen dat het 
onderhouden en herstellen van ecosystemen zeer doeltreffend kan zijn om overstromingen 
te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, en dat het tevens een belangrijke rol kan 
spelen bij de aanpassing aan de klimaatverandering. Vaak is het ook veel kosteneffectiever 
dan door de mens gemaakte bouwwerken en leveren ze daarnaast ook voordelen voor het 
milieu op in de vorm van ecosysteemdiensten en habitats voor biodiversiteit. 

In het licht van het bovenstaande zal de Overstromingsrichtlijn waarschijnlijk geen extra 
problemen opleveren voor de binnenvaart, aangezien alle activiteiten die in het kader van de 
Overstromingsrichtlijn worden uitgevoerd volledig moeten worden afgestemd op de KRW, de 
SMEB-richtlijn, MEB-richtlijn, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Bovendien moet in de 
overstromingsrisicobeheerplannen, overeenkomstig artikel 7, lid 3, tweede alinea, van de 
Overstromingsrichtlijn rekening worden gehouden met een aantal relevante aspecten zoals 
scheepvaart en haveninfrastructuur. 

6.4. De SMEB-richtlijn en de MEB-richtlijn 

Daarnaast zijn er twee andere belangrijke onderdelen van de EU-milieuwetgeving van 
rechtstreeks belang voor binnenvaartprojecten:  

- Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's (gewoonlijk de "SMEB-richtlijn" genoemd);78 

- Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, gewijzigd in 1997 bij Richtlijn 97/11/EG en in 2003 bij Richtlijn 
2003/35/EG – gewoonlijk de "MEB-richtlijn"79 genoemd, als gewijzigd bij Richtlijn nr. 
2009/31/EG. 

6.4.1. De SMEB-richtlijn 

De SMEB-richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's reeds bij de voorbereiding en in ieder geval vóór de 
definitieve vaststelling daarvan in kaart zijn gebracht, beoordeeld en geïntegreerd. 

Daartoe moeten de lidstaten: 

• een milieurapport opstellen waarin de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van de 
plannen of programma's, alsmede redelijke alternatieven worden geïnventariseerd en 
beoordeeld; 

                                                            
78 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling 
van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30–37 – 
zie http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm.  
79 Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de 
rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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• bepaalde instanties en het grote publiek de gelegenheid bieden hun mening te geven 
over het milieurapport en het ontwerpplan of ontwerpprogramma. Inspraak helpt er niet 
alleen voor zorgen dat de in het kader van de beoordeling verstrekte informatie volledig 
en betrouwbaar is, maar maakt tevens het besluitvormingsproces transparanter. 

Uiteindelijk is de strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) erop gericht een meer 
geïntegreerde en efficiënte aanpak van de ruimtelijke ordening te bevorderen, waarbij in een 
veel vroeger stadium van het planningsproces en op een veel strategischer niveau rekening 
wordt gehouden met het milieu en de biodiversiteitsproblematiek. Gewoonlijk leidt dit in een 
later stadium, op het niveau van afzonderlijke projecten, tot minder onenigheid. Daarnaast 
kan zo ervoor worden gezorgd dat toekomstige projecten worden uitgevoerd op locaties die 
verder verwijderd zijn van gebieden waar conflicten met natuurbeschermingsbelangen 
kunnen optreden (raadpleeg ook hoofdstuk 4 voor nadere informatie over geïntegreerde 
planning en beheer). 

Een SMEB is verplicht voor uiteenlopende plannen en programma's (dat wil zeggen, 
plannen en programma's die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, 
visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 
toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik) die het kader vormen voor de toekenning 
van toekomstige vergunningen voor de in de MEB-richtlijn genoemde projecten80. Een 
SMEB moet ook worden uitgevoerd voor plannen en programma's, waarvoor, gezien de 
mogelijke aanzienlijke effecten voor gebieden, een beoordeling vereist is uit hoofde van de 
artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn. 

6.4.2. De MEB-richtlijn 

Waar het SMEB-proces werkt op het niveau van plannen en programma's, werkt de MEB-
richtlijn op het niveau van afzonderlijke openbare en particuliere projecten. Derhalve mag 
voor projecten81 die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, alleen een vergunning 
worden verleend na beoordeling van de mogelijke milieueffecten. 

De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen projecten waarvoor een MEB verplicht is (de 
zogeheten "bijlage I-projecten") en projecten waarvoor de instanties in de lidstaten via een 
screeningprocedure moeten nagaan of deze aanzienlijke effecten kunnen hebben, rekening 
houdend met de in bijlage II bij de richtlijn genoemde criteria (de zogeheten "bijlage II-
projecten"). Bijlage I-projecten zijn onder andere projecten die verband houden met 
waterwegen en havens voor de binnenvaart, bevaarbaar voor schepen van meer dan 1 350 
ton. Bijlage II-projecten zijn onder meer projecten voor de aanleg van binnenwateren die niet 
zijn opgenomen in bijlage I, en werken inzake kanalisering en regulering van waterwegen. 

6.4.3. De relatie tussen de SMEB, de MEB en passende beoordelingen 

Er zijn tal van overeenkomsten tussen de SMEB- en MEB-procedures en de passende 
beoordelingen die worden uitgevoerd voor plannen en projecten met gevolgen voor Natura 
2000-gebieden overeenkomstig de Habitatrichtlijn. Dit betekent evenwel niet dat ze op alle 
punten overeenkomen. Er zijn ook belangrijke verschillen (zie de tabel). De SMEB en MEB 

                                                            
80 Nuttige richtsnoeren voor het uitvoeren van strategische milieueffectbeoordelingen van vervoersplannen en 
-programma's zijn te vinden in het BEACON-handboek (Building Environmental Assessment Consensus) dat kan 
worden gedownload van: http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-
reports/beacon_manuel_en.pdf.  
81 In de MEB-richtlijn wordt "project" omschreven als de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging 
van andere installaties of werken, andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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mogen niet in de plaats treden van een passende beoordeling, aangezien de 
procedures elkaar niet buiten werking stellen. 

Ze kunnen uiteraard naast elkaar worden uitgevoerd. Daarnaast kan de passende 
beoordeling deel uitmaken van de MEB-/SMEB-beoordeling, maar in dat geval moet deze 
duidelijk als zodanig kunnen worden onderscheiden en herkend in het SMEB-milieurapport 
of in de MEB-milieudocumentatie, of afzonderlijk worden gerapporteerd, zodat de 
bevindingen ervan kunnen worden onderscheiden van die in de algemene MEB of SMEB.82 

Een belangrijk onderscheid tussen SMEB's/MEB's enerzijds en de passende beoordelingen 
van de Habitatrichtlijn anderzijds is gelegen in het feit dat ze verschillende aspecten van het 
natuurlijke milieu beoordelen en verschillende criteria voor het bepalen van de "significantie" 
hanteren. Daarnaast verschillen ze qua toepassingsgebied; SMEB's/MEB's zijn van 
toepassing op alle plannen en projecten die onder hun toepassingsgebied vallen, ongeacht 
hun voorgestelde locatie in de EU. Passende beoordelingen zijn alleen van toepassing op 
plannen en projecten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. 

Daarnaast is er een belangrijk verschil wat het resultaat van de beoordeling betreft. In de 
beoordelingen in het kader van SMEB en MEB worden procedurele vereisten vastgelegd, 
geen dwingende milieunormen. In de beoordeling krachtens de Habitatrichtlijn worden 
inhoudelijke verplichtingen vastgesteld. Met andere woorden, als in de passende 
beoordeling wordt vastgesteld dat het plan of project negatieve gevolgen zal hebben voor de 
natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied, kan de instantie alleen in uitzonderlijke 
gevallen toestemming voor het huidige plan of project geven, met toepassing van de 
afwijkingsprocedures uit hoofde van artikel 6, lid 4. 

De SMEB's/MEB's, daarentegen, zijn louter bedoeld om de bevoegde instanties volledig op 
de hoogte te stellen van de gevolgen voor het milieu van het voorgestelde plan of project, 
zodat ze daarmee rekening houden in hun definitieve beslissing.  

Tabel 2: Vergelijking van de procedures onder de passende beoordeling, MEB en SMEB 

 Passende beoordeling MEB SMEB 
Over wat voor 
soort 
plannen/proje
cten gaat 
het?  

Elk plan of project dat, hetzij 
afzonderlijk hetzij in combinatie 
met andere plannen/projecten, 
negatieve gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000-gebied 
(anders dan plannen of 
projecten die rechtstreeks 
verband houden met het beheer 
van het gebied). 

Alle in bijlage I 
genoemde projecten. 
Voor in bijlage II 
genoemde projecten 
moet per geval worden 
bepaald of een MEB 
noodzakelijk is, mede op 
basis van door de 
lidstaten vastgestelde 
drempelwaarden of 
criteria (rekening 
houdend met de in 
bijlage III genoemde 
criteria). 

Plannen en programma's of 
wijzigingen daaraan  
(a) die voorbereid worden met 
betrekking tot landbouw, bosbouw, 
visserij, energie, industrie, vervoer, 
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, 
telecommunicatie, toerisme en 
ruimtelijke ordening of grondgebruik, 
en die het kader vormen voor de 
toekenning van toekomstige 
vergunningen voor de in bijlagen I 
en II bij Richtlijn 85/337/EEG 
genoemde projecten, of 
(b) waarvoor, gelet op de mogelijke 
gevolgen voor gebieden, een 
beoordeling vereist is uit hoofde van 
de artikelen 6 of 7 van Richtlijn 
92/43/EEG; (c) die het kader 
vormen voor de toekenning van 
toekomstige vergunningen voor 
andere dan onder (a) bedoelde 
projecten waarvan is vastgesteld dat 
deze aanzienlijke milieueffecten 

                                                            
82 Zie de leidraad van de Commissie: “Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 
sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC." 
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kunnen hebben. 

Welke 
gevolgen voor 
de natuur 
moeten 
worden 
beoordeeld?  

Bij de beoordeling moet 
rekening worden gehouden met 
de 
instandhoudingsdoelstellingen 
van het gebied (die worden 
vastgesteld in functie van de 
soorten/habitattypen waarvoor 
het gebied is aangewezen) en 
moeten de mogelijke 
(rechtstreekse, onrechtstreekse, 
cumulatieve enz.) negatieve 
gevolgen voor de natuurlijke 
kenmerken van het gebied in 
kwestie worden beoordeeld.  

Rechtstreekse en 
onrechtstreekse, 
secundaire en 
cumulatieve significante 
gevolgen op korte, 
middellange en lange 
termijn, permanent 
tijdelijk, positief en 
negatief voor onder meer 
fauna en flora. 

Mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten, met inbegrip van 
biodiversiteit, bevolking, gezondheid 
van de mens, fauna, flora, bodem, 
water, lucht, klimaatfactoren, 
materiële goederen, cultureel 
erfgoed, waaronder architectonisch 
en archeologisch erfgoed, 
landschap en wisselwerking tussen 
bovengenoemde elementen. 

Wie voert de 
beoordeling 
uit?  

De bevoegde instantie moet 
ervoor zorgen dat de passende 
beoordeling overeenkomstig de 
vereiste norm wordt uitgevoerd. 
In dat verband is het mogelijk 
dat de projectontwikkelaar 
onderzoeken moet uitvoeren en 
de bevoegde instantie alle 
noodzakelijke informatie moet 
verschaffen om deze in staat te 
stellen een geïnformeerde 
beslissing te nemen. Bovendien 
moet de bevoegde instantie ook 
relevante informatie uit andere 
bronnen verzamelen. 

De 
projectontwikkelaar/insta
ntie. 

De voor ruimtelijke ordening 
bevoegde autoriteit. 

Worden het 
publiek en 
andere 
instanties 
geraad-
pleegd? 

Niet verplicht, maar "indien van 
toepassing" aangemoedigd. 

Verplicht; dient te 
geschieden voordat het 
projectvoorstel wordt 
goedgekeurd. De 
lidstaten treffen de 
nodige maatregelen 
opdat de instanties die 
met het project te maken 
kunnen krijgen, de 
mogelijkheid hebben 
advies uit te brengen 
over de aanvraag voor 
een vergunning. 
Hetzelfde geldt voor de 
raadpleging van het 
publiek. 

Verplicht; dient te geschieden 
voordat het plan of programma 
wordt goedgekeurd. De instanties 
en het publiek wordt tijdig, 
daadwerkelijk en binnen een 
passend tijdschema de gelegenheid 
geboden om vóór de vaststelling of 
vóór de onderwerping aan de 
wetgevingsprocedure van het plan 
of programma, hun mening te geven 
over het ontwerpplan of -programma 
en het bijbehorende milieurapport. 
De lidstaten moeten de te 
raadplegen instanties aanwijzen, die 
wegens hun specifieke 
verantwoordelijkheden op 
milieugebied met de plannen en 
programma's te maken kunnen 
krijgen. 

In hoeverre 
zijn de 
resultaten 
bindend?  

Bindend. De bevoegde 
instanties kunnen het plan of 
project pas goedkeuren nadat 
ze hebben vastgesteld dat het 
geen negatieve gevolgen heeft 
voor de natuurlijke kenmerken 
van het gebied. 

De resultaten van de 
raadplegingen en de in 
het kader van de MEB 
ingewonnen informatie 
"worden in [...] 
aanmerking genomen" 
tijdens de 
goedkeuringsprocedure.  

Zowel met het milieurapport en de 
meningen "dient rekening te worden 
gehouden" bij de opstelling en vóór 
de vaststelling of onderwerping aan 
de wetgevingsprocedure van het 
plan of programma. 

 



 

 

Leidraad voor de binnenvaart en Natura 2000 110 

BIJLAGE I 

Natura 2000-gebieden langs dertien van Europa's grootste laaglandrivieren 

Kaarten van de Natura 2000-gebieden langs dertien rivieren  

Ter verduidelijking van het soort gebieden dat in het Natura 2000-netwerk langs de grootste 
rivieren van Europa is opgenomen en het type beschermde diersoorten en habitattypen 
waarvoor ze zijn aangewezen, is een onderzoek uitgevoerd van de dertien belangrijkste 
laaglandrivieren van Europa. Deze dertien rivieren zijn geselecteerd omdat ze het meest 
representatief zijn voor het type rivieren waarvan de binnenvaart gewoonlijk gebruikmaakt. 

Voor elk van deze grote rivieren zijn de ruimtelijke gegevens voor het Natura 2000-netwerk 
over de door het waterinformatiesysteem voor Europa (WISE) in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water verzamelde ruimtelijke gegevens voor de rivieren gelegd teneinde te 
bepalen welke Natura 2000-gebieden binnen een bufferzone van 2,5 km ter weerszijden van 
de rivier liggen. Er moest een bufferzone van 2,5 km worden gebruikt vanwege de lage 
resolutie van de ruimtelijke gegevens voor de rivieren, waardoor geen smallere bufferzone 
kon worden gemaakt. 

Door het gebruik van deze brede bufferzone is het mogelijk dat niet alle aangegeven 
gebieden rechtstreeks met de rivieren in verbinding staan, maar toevallig binnen de 
bufferzone van 2,5 km ter weerszijden van de rivier liggen. Er kunnen bijvoorbeeld Natura 
2000-gebieden zijn opgenomen die bossen of graslanden omvatten die op heuvels of 
hellingen boven een riviervallei liggen en die daarom niet hydrologisch met de rivier zijn 
verbonden. Bovendien is het mogelijk dat slechts een gedeelte van het gebied 
zoetwaterhabitats of van de rivier afhankelijke habitats bevat, aangezien Natura 2000-
gebieden vaak uit tal van verschillende habitats bestaan.  

De hieronder gepresenteerde resultaten moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid 
worden behandeld, aangezien ze een overzicht geven van alle Natura 2000-gebieden in een 
gebied van 2,5 km ter weerszijden van de rivier en ook andere dan geheel of gedeeltelijk 
met de rivier verbonden of van de rivier afhankelijke gebieden kunnen omvatten. Voor deze 
leidraad is de informatie niettemin nuttig omdat de belanghebbenden van de 
binnenvaartsector hieruit kunnen opmaken welke gedeelten van deze rivieren deel uitmaken 
van het Natura 2000-netwerk. Op het einde van deze bijlage is een reeks kaarten met meer 
details voor elk van de dertien rivieren opgenomen.  

Raadpleeg voor nadere informatie over afzonderlijke Natura 2000-gebieden de Natura 2000-
viewer op de volgende website: http://natura2000.eea.europa.eu/# 
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Aantal Natura 2000-gebieden langs de dertien grootste laaglandrivieren in de EU; bron: Europese 
Commissie, DG ENV.B.2, september 2010. 

Typische soorten en habitattypen waarvoor Natura 2000-gebieden zijn 
aangewezen 

In de onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de zoetwatersoorten en habitattypen 
die het vaakst worden genoemd als reden waarom de bovengenoemde Natura 2000-
gebieden langs de dertien grootste rivieren zijn aangewezen. De tabellen bevatten de 
namen van soorten en habitattypen die zich bevinden in de rivier zelf, in de oeverzone of in 
wetlandhabitats die afhankelijk zijn van of zijn verbonden met de rivier (ooibossen, vochtige 
weilanden, vennen, moerassen enz.).  

Dit geeft een indicatie van het type soorten en habitattypen waaraan bijzondere aandacht 
moet worden besteed bij het ontwikkelen van geïntegreerde projecten (zie hoofdstuk 4) of bij 
het uitvoeren van een passende beoordeling uit hoofde van de Habitatrichtlijn (zie hoofdstuk 
5). 

De lijst bevat geen volledig overzicht van alle in de twee richtlijnen genoemde, door de EU 
beschermde zoetwatersoorten en habitattypen die in de rivieren van Europa voorkomen. 
Alleen die soorten en habitattypen worden genoemd die het meest worden aangetroffen 
langs de dertien onderzochte laaglandrivieren. Bij vermelding van bijvoorbeeld in kleinere 
bergrivieren en waterlopen voorkomende soorten zou deze lijst veel langer zijn. 

Zo zijn er Natura 2000-gebieden aangewezen voor de Pyrenese desman (Galemys 
pyrenaicus), maar deze soort is niet in de onderstaande lijst opgenomen omdat deze 
uitsluitend voorkomt in kleine bergstromen in de Pyreneeën die uiteraard niet door de 
commerciële binnenvaart worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor habitattypen als 6450 
Alluviale Noord-boreale graslanden of 3290 Mediterrane rivieren met periodiek stromend 
water behorend tot het Paspalo-Agrostidion. Deze maken wel deel uit van het Natura 2000-
netwerk, maar zijn in het algemeen niet in de grotere rivieren van Midden-Europa aanwezig. 

Tabel 1: Door de Habitatrichtlijn (bijlage I) beschermde habitattypen waarvoor Natura 2000-gebieden 
zijn aangewezen langs een of meer van de dertien grootste rivieren in de EU: 

 

Habitatcode Habitattype 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de 
Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische Chara spp.-
vegetaties 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 
Hydrocharition 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion 
3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri 

p.p. en Bidention p.p. 
3280 Continu stromende mediterrane rivieren behorend tot het Paspalo-

Agrostidion met rivierbossen met Salix en Populus alba  
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem 

(Molinion caeruleae) 
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6420 Mediterraan vochtig grasland met hoge kruiden van het Molinion-
Holoschoenion  

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane 
en alpiene zones 

6440 Periodiek overstroomd alluviaal grasland van het Cnidion dubii  
6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
7140 Overgangs- en trilveen 
7230 Alkalisch laagveen 
91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
91F0 Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren 
(Ulmenion minoris) 

92A0 Galerijbossen met Salix alba en Populus alba 
92D0 Zuidelijke galerijbossen en stroombegeleidende struikvegetaties (Nerio-

Tamariceteae en Securinegion tinctoriae) 
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Tabel 2: Door de Habitatrichtlijn (bijlage II) en de Vogelrichtlijn (bijlage I) beschermde soorten 
waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen langs een of meer van de dertien grootste rivieren 
in de 
EU83:

HABITATRICHTLIJN    Zoetwater bijbehorend
e 

wetlandhabi
tats

Aantal Natura 
2000-gebieden 

aan rivieren 
met deze soort

VOGELRICHTLIJN EN 
HABITATRICHTLIJN

Zoet-     
water

bossen aan 
rivieren

bijbehorend
e 

wetlandhabit
ats

Aantal Natura 
2000-

gebieden aan 
rivieren met 

Vissoorten Vogels
Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279
Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232
Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161
Aspius aspius x 151 Picus canus x 164
Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150
Lampetra planeri Anadroom 114 Botaurus stellaris x 134
Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129
Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129
Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129
Petromyzon marinus - Anadroom 66 Sterna hirundo x 128
Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117
Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116
Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116
Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116
Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109
Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107
Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104
Alosa fallax Anadroom 27 Cygnus cygnus x x 98
Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81
Eudontomyzon spp. (Donau) x 25 Nycticorax nycticorax x 80
Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75
Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72
Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71
Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68
Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55
Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53
Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50
Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50
Coregonus oxyrhynchus Anadroom 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47
Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45
Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44
Ongewervelde dieren Gavia stellata x 41
Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40
Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38
Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26
Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22
Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21
Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18
Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15
Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14
Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11
Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9
Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8
Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6
Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3
Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3
Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2
Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1
Planten Zoogdieren*
Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171
Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161
Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43
Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7
Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1
Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1
Luronium natans x 9 Amfibieën
Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212
Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138
Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136
Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6
Triturus carnifex x 4
Reptielen 

                                                            
83 De wetenschappelijke benamingen van de soorten komen overeen met de officiële benamingen die 
worden gebruikt in de bijlagen bij de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
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BIJLAGE II 

Binnenwateren in het kernnetwerk van het nieuwe TEN-V84 

 

                                                            
84 COM(2011) 650, bijlage I, volume 02, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet. 
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BIJLAGE III 

Relevante documenten en richtsnoeren van de Europese Commissie 

Voornaamste richtsnoeren van de Commissie in verband met de Vogelrichtlijn 
en de Habitatrichtlijn 

- Europese Commissie, (2000), Beheer van "Natura 2000"-gebieden: De bepalingen van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG), Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties der Europese 
Gemeenschappen. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

- Europese Commissie, (2002), Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of articles 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. 
Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

- Europese Commissie (2007), Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn 
(Richtlijn 92/43/EEG). Verduidelijking van de volgende begrippen: alternatieve oplossingen, dwingende 
redenen van groot openbaar belang, compenserende maatregelen, algehele samenhang, advies van de 
Commissie.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf 

- Europese Commissie (2010), Guidance on the implementation of the Birds and Habitats Directives in 
estuaries and coastal zones, with particular attention to port development and dredging. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf  

- Europese Commissie (2007), Guidance document on the strict protection of animal species of Community 
interest under the Habitats Directive 92/43/EEC, 87 blz. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

- Europese Commissie (2006), Nature and Biodiversity Cases - Ruling of the European Court of Justice 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf  

- Europese Commissie (2011), Mededeling van de Commissie: Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: 
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, Brussel, 3.5.2011, COM(2011) 244 definitief. 

- Europese Commissie (2009), Samenvattend verslag over de staat van instandhouding van habitattypes en 
soorten, als vereist krachtens artikel 17 van de Habitatrichtlijn, Brussel, 13.7.2009, COM(2009) 358 
definitief http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  

- Europese Commissie, de Natura 2000-viewer http://natura2000.eea.europa.eu Duurzame ontwikkeling in 
Europa voor een betere wereld: Een strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling (Voorstel 
van de Commissie aan de Europese Raad van Göteborg), Brussel, 15.5.2001, COM(2001) 264 
definitief.uropean Commission, the Natura 2000 Viewer [@TMP_FIELD@]  

Voornaamste richtsnoeren van de Commissie in verband met de Kaderrichtlijn 
Water 

- Europese Commissie (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Analysis of pressures and impacts, oriëntatiedocument nr. 3, 157 blz. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_
1.0_&a=d  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
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- Europese Commissie (2003), Common Implementation Strategy for the water framework directive 
(2000/60/EC), Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, 
oriëntatiedocument nr. 4, 14 blz.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Europese Commissie (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Transitional and coastal waters -Typology, Reference conditions and classification systems, 
oriëntatiedocument nr. 5, Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 
116 blz. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 

- Europese Commissie (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) The role of wetlands in the Water Framework Directive, oriëntatiedocument nr. 12, 69 blz. 

- Europese Commissie (2005), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), oriëntatiedocument nr. 13: Overall approach to the classification of ecological status and 
ecological potential. 

- Europese Commissie (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive: 
Exemptions to the environmental objectives under the Water Framework Directive allowed for new 
modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7), policy paper. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=
detailed&sb=Title 

- EC Guidance on the implementation of the EU nature legislation in estuaries and coastal zones, Europese 
Commissie (2006), WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on hydropower, navigation and flood 
defence activities Recommendations for better policy integration, beleidsdocument, 44 blz. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed
&sb=Title 

- Europese Commissie (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Good practice in managing the 
ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works designed to facilitate 
navigation under the Water Framework Directive, 68 blz. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed
&sb=Title 

- Europese Commissie (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Case studies potentially relevant to 
the improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation measures. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_rep
ortpdf/_EN_1.0_&a=d 

- Europese Commissie (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) Guidance document on exemptions to the environmental objectives, oriëntatiedocument nr. 
20, 46 blz. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_
1.0_&a=d  

- Europese Commissie (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) River and lakes – Typology, reference conditions and classification systems, 
oriëntatiedocument nr. 10, 94 blz. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN
_1.0_&a=d  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
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- Resultaten van de gemeenschappelijke workshop over biodiversiteit en water en de verbanden tussen de 
natuur- en waterwetgeving van de EU. Belangrijke documenten: Frequently Asked Questions (versie 1) 
vanaf juni 2010; Document met gevalsstudies (versie 1) vanaf juni 2010.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/fa
q-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d 

- Nota van de Commissie: Towards better environmental options for flood risk management, 2011. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=d
etailed&sb=Title  

Richtsnoeren van de Commissie voor de MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn 

- Commission guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive, 2008.  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf 

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/0309
23_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d  

Beleidsdocumenten van de Commissie voor de vervoerssector  

- Europese Commissie (2011), Witboek – Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken 
aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem. 28.3.2011, COM(2011) 144 definitief. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF 

- Europese Commissie (2011) Commission staff working Document accompanying the White Paper - 
Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport 
system, 28.3.2011, SEC(2011) 391 definitief. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

- Europese Commissie (2011), Voorstel voor een verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet, 18.10.2011 COM(2011) 650/2. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf  

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting 
Europe FacilityProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe 
Facility, COM(2011) 665/3, oktober 2011 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf  

- Werkdocument van de diensten van de Europese Commissie (2011): Mid-term progress report on the 
implementation of the NAIADES Action Programme for the promotion of inland waterway transport, Brussel, 
4.4.2011, SEC(2011) 453 definitief. 

 http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf 

- PLATINA (2010) Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning. 

http://www.naiades.info/downloads 

- Mededeling van de Europese Commissie (2010): Strategie van de Europese Unie voor de Donau-regio, 
Brussel, 8.12.2010, COM(2010)715 definitief. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf
http://www.naiades.info/downloads
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:EN:PDF 

- Mededeling van de Europese Commissie (2009): Een duurzame toekomst voor het vervoer: naar een 
geïntegreerd, technologiegeleid en gebruikersvriendelijk systeem, Brussel, 17.6.2009 COM(2009) 279 
definitief.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:EN:PDF  

- Europese Commissie (2009), Groenboek - TEN-V: een beleidsevaluatie - Op weg naar een beter 
geïntegreerd trans-Europees vervoersnetwerk ten dienste van het gemeenschappelijke vervoersbeleid", 
COM(2009) 44 definitief. 

- Europese Commissie (2007); Mededeling van de Commissie: Trans-Europese netwerken: naar een 
geïntegreerde aanpak. 21.3.2007 COM(2007)135 definitief. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf  

- Europese Commissie (2006), Mededeling van de Commissie betreffende het bevorderen van de 
binnenvaart “NAIADES” – Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart, 17.1.2006 COM(2006) 6 
definitief. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:EN:PDF
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Bijlage IV  

Andere documenten die bij het opstellen van deze richtsnoeren zijn geraadpleegd 

- Le Fluvial, un Mode de Transport à Forte Valeur Ajoutée, L’avenir du transport de marchandises et de la 
navigation fluviale en Europe 2010-2011, Bureau D’information sur la navigation fluviale, 2008. 

- Marktobservatie in de Europese binnenvaart; Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese 
Commissie, juni 2010. 

- Europese Conferentie van Ministers van Vervoer; Inland Waterways and Environmental Protection, ECMT 
2006. 

- Europese Conferentie van de ministers van Vervoer; Strengthening Inland Waterway Transport, Pan-
European Cooperation for Progress ECMT, 2006. 

- Europese Conferentie van de ministers van Vervoer; Resolution No. 92/2 on New Classification of Inland 
Waterways {ECMT/CM(92)6/FINAL}. 

- Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental 
Protection in the Danube River Basin, ICPDR. 

- Trans-Europees vervoersnet (TEN-V): Tenuitvoerlegging van de prioritaire projecten, voortgangsverslag 
2010, juni 2010. 

- Trans-Europees vervoersnet (TEN-V): Tenuitvoerlegging van de prioritaire projecten, voortgangsverslag, 
mei 2008 – Informele Raad van Ministers van Vervoer, Brdo, 6 mei 2008. 

- Trans-Europees vervoersnet (TEN-V): Selection of projects for the TEN-T multi-annual programme 2007-
2013 and the annual TEN-T programme 2007 MEMO/07/491, Brussel, 21 november 2007. 

- Een duurzame toekomst voor het vervoer: Een duurzame toekomst voor het vervoer: naar een 
geïntegreerd, technologiegeleid en gebruikersvriendelijk systeem, Evaluation of the Common Transport 
Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of the evolution and structure of the European 
transport sector in the context of the long-term development of the CTP D3 – Studie van de Europese 
Commissie - Eindverslag, augustus 2009. 

- PINE project– Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe. Nederlandstalige samenvatting, 
maart 2004. 

- PIANC Position Paper “Working with Nature”, oktober 2008. 

- PIANC – EnviCom – Task Group 3 – Climate Change and Navigation. 

Waterborne transport, ports and waterways: A review of climate change drivers, impacts, responses and 
mitigation. 

- PIANC – EnviCom – Verslag van WG 6, 2003. 

Guidelines for Sustainable Inland Waterways and Navigation. 

- PIANC – Verslag nr. 99, 2008. 

Considerations to reduce environmental impacts of vessels. 

- PIANC – Verslag nr. 100, 2009. 

Dredging Management Practices for the Environment – A Structured Selection Approach. 
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- PIANC – Verslag nr. 107, 2009. 

Sustainable waterways within the context of navigation and flood management. 

- Vervoer te water – diverse verslagen van Inland Navigation Europe (INE). 

- The European Environment – state and outlook, 2010, European Environment Agency, Kopenhagen, 2010. 
http://www.eea.europa.eu/soer  

- Assessing biodiversity in Europe — the 2010 report, European Environment Agency, Kopenhagen, 2010. 
www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84 

- 10 messages for 2010 Freshwater ecosystems, European Environment Agency, Kopenhagen, 2010. 
www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1 

- Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen, Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, april 2008. 

- Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen, 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, mei 2009. 

- Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen, Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, juni 2007 

- Grundsätze für das Fachkonzept der Unterhaltung der Elbe zwischen Tsechien und Geesthacht mit 
Erläuterungen, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, mei 2005. 

- Tagungsband Wasserstraßen – Verkehrswege und Lebensraum in der Kulturlandschaft Berückzichtigung 
ökologischer Belange an Bundeswasserstraßen Symposium am 11 September 2007 in Bonn, 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, maart 2008. 

- Empfehlung für Erfolgskontrollen zu Kompensationsmaßnahmen beim Ausbau von Bundeswasserstraßen 
2. überarbete Fassung, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, juni 2006. 

- Rahmenkonzept Unterhaltung Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßr, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, juli 2010. 

- Rapport: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für Projekte an 
Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG). 

- Mededelingen nr. 26: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH- Verträglichkeiteinschätzung für 
Projekte an Bundeswasserstrassen, Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), mei 2004. 

- Mededelingen nr. 28: Possibilities to improve the ecological status of Federal waterways in Germany, a 
collection of case studies, Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), maart 2009. 

- Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässerin Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landeswirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2010. 

- Wasserrahmenrichtinie und Natura 2000, Gemeinsame Umsetzung in Deutschland under Österreich am 
Beispiel der Grenzflüsse Salzach und Inn, BV Helft 85, Bundesamt für Naturschutz (BFN), 2010. 

- Planning a future for the inland waterways - A Good Practice Guide Inland Waterways Amenity Advisory 
Council, Defra, IWAAC, DTLR, december 2001. 

- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Guidance on the Identification of Natura 
Protected Areas, (definitief) werkdocument van de UKTAG. 

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1
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- Werkdocument van de United Kingdom Technical Advisory Group for the Water Framework Directive 
(UKTAG) over de huidige achteruitgang van de toestand. 

- UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive, Guidance on determining whether Natura 
2000 Protected Areas are meeting the requirements of Article 4(1c) for the 1st RBMP, (definitief) 
werkdocument van de UKTAG. 

- Environmental Impact of Inland Shipping and Waterway Development – DGG/TB/2600415 Draft Final 
Report – Executive Summary, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederland, augustus 2006. 

- LIFE and Europe’s rivers; Protecting and improving our water resources, LIFE Focus, Europese 
Commissie, 2007. 

- LIFE in UK Rivers – A Life Nature Project Conserving Natura 2000 Rivers – bijlage 2.48. 

- LIFE-programma; Rhin Vivant, een project om de natuurlijke habitats van de Rijn nieuw leven in te blazen. 

- The Rhine – A River and its Relations; Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn. 

- Working Thesis to resolve potential conflicts in European policy regarding inland navigation and nature 
protection, Operating situational report – versie 2 WELL Consulting (ongepubliceerd), 2009. 

- TEN-V en Natura 2000: The Way Forward; An assessment of the potential impact of the TEN-T Priority 
Projects on Natura 2000. RSPB, mei 2008. 

- The Danube – A lifeline or just a navigation corridor; WWF Position paper on inland navigation on the 
Danube, december 2005. 

- Waterway Transport on Europe’s Lifeline, the Danube Impacts, Threats and Opportunities, Wenen, januari 
2002. 

- Standards for Ecologically successful river restoration, 2005, artikel in de Journal of Applied Ecology, nr. 42, 
blz. 208-217. 

- La restauration des fonctionnalités écologiques des voies navigables, januari 2004, Voies Navigables de 
France. 

- Assisting integrated planning on waterways by modeling techniques – the Integrated Floodplain Response 
Model INFORM 38th IAD Conference – juni 2010, Desden. 

- Environmentally Friendly Inland Waterway Ship Design for the Danube River, korte samenvatting. 

- WWF International, Danube-Carpathian Programme, 2009. 

- Ecology, navigation and sustainable planning in the Danube River Basin, H. Habersack, M. Jungwirth en B. 
Vogel. 

- Alterations of Riparian Ecosystems Caused by River Regulation, een artikel van Christer Nilsson en Kajsa 
Berggren, Bio Science, jaargang 50 nummer 9, september 2000. 

- Riparian Zones: Where biogeochemistry meets biodiversity in management practice, speciale paper 
gepubliceerd in de Polish Journal of Ecology, 2004. 

- The Ecology of Interfaces: Riparian Zones, een artikel gepubliceerd in Annual Reviews, 1997. 

- Floodplain River Ecology and the Concept of River Ecological Health, Kenneth Lubinski, in Floodplain River 
Ecology. 
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- Management and Restoration of Natura 2000 sites in the Doviné River Basin: Pilot project for a combined 
implementation of the EU water framework directive and the EU birds and habitats directive in Lithuania, 
juni 2006. 

- Economic instruments in the Water Framework Directive: An opportunity for Water protection: 
Beleidsdocument van Grüne Liga e.V, 2011. 

- Save the Danube as a lifeline! – steps towards sustainable navigation, Common NGO position on 
navigation in the Danube basin, oktober 2009. 
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