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Richtsnoeren betreffende
Vogelrichtlijn en 
habitatrichtlijn in estuaria 
en kustgebieden
Een samenvatting

Milieu



Over deze brochure

Estuaria en kustgebieden behoren tot de meest dynamische en 
productieve ecosystemen ter wereld en hebben zowel een hoge 
economische als een hoge ecologische waarde. Hierin liggen 
havens en navigatiekanalen die essentieel zijn voor Europa’s 
internationale handel, maar estuaria en kustzones zijn ook van 
het hoogste belang voor dieren in het wild, in het bijzonder 
trek- en broedvogels en van hoge waarde om hun natuurlijke 
rijkdommen. 

De richtsnoeren die hier worden samengevat, dragen bij 
tot de verzoening van natuurbescherming in estuaria en 
kustzones en een verhoogde capaciteit van havens om te 
voldoen aan de Europese vervoersbehoefte. Ze behandelen 
de implementatie van de vogelrichtlijnen en habitatrichtlijnen 
in estuaria en kustzones, met bijzondere aandacht voor 
baggerwerkzaamheden en havenontwikkeling. Het doelpubliek 
en de gebruikers van deze richtsnoeren zijn plaatselijke, 
regionale en nationale of federale competente autoriteiten, 
haven- en waterwegautoriteiten, operators, industrieën, 
baggermaatschappijen en verenigingen, de maritieme 
dienstverlenende sector, milieu-ngo’s, organisaties voor 
natuurbehoud en Natura 2000-sitemanagers.

Er zijn honderden Europe-Direct-informatiecentra 
overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het 
dichtstbijzijnde informatiecentrum op:  
https://europa.eu/european-union/contact_nl

Gratis nummer: 00 800 67 89 10 11 (bepaalde telefoon-
aanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen).

E-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen 
van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: 
https://europa.eu/european-union/index_nl

U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op 
(sommige zijn gratis, andere niet):  
https://publications.europa.eu/nl/publications

Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties 
wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw 
plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/
european-union/contact_nl).

Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.
eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU.  
Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en 
hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-
commerciële doeleinden.
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oppervlaktewateren (rivieren, meren, overgangswateren en 
kustwateren) en grondwater.
•	 De Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) - 2008/56/EC – 
die een kader vaststelt voor de bescherming en het herstel van 
mariene ecosystemen. 

Het economische belang van de Europese kustlijn wordt 
benadrukt in het geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese 
Unie. Sinds de opstelling ervan in 2007 heeft dit tot doel de 
duurzame ontwikkeling van de Europese maritieme economie 
te verbeteren en de mariene omgeving beter te beschermen in 
een holistische, geïntegreerde aanpak. Het Europese havenbeleid 
heeft tot doel een sterk presterend Europees havensysteem tot 
stand te brengen, dat in staat is een oplossing te bieden voor de 
toekomstige behoeften van de EU op vervoersgebied.

Beleidsachtergrond

De Vogelrichtlijnen en Habitatrichtlijnen, de hoekstenen van 
het biodiversiteitsbeleid van de EU, stellen de EU-lidstaten in 
staat om, binnen hetzelfde sterke wetgevingskader, samen te 
werken om de waardevolste soorten en habitats van Europa in 
hun hele natuurlijke areaal binnen de EU te beschermen. Beide 
richtlijnen verplichten de lidstaten om specifieke terrestrische 
en mariene gebieden aan te wijzen, die tezamen het Natura 
2000-netwerk vormen. Het doel van het Natura 2000-netwerk 
is de overleving op de lange termijn van de meest bedreigde 
soorten en habitats van Europa te verzekeren. Andere 
bepalingen van de richtlijnen betreffen onder meer een streng 
beschermingssysteem voor soorten, alsook monitoring- en 
verslagleggingsprogramma’s.

Estuaria en kustzones worden gevormd door vele verschillende 
habitattypes, waarvan de meeste beschermd worden onder de 
Vogelrichtlijnen en de Habitatrichtlijnen. De Europese natuur-
wetgeving sluit ontwikkelingswerkzaamheden in en rond Natura 
2000-gebieden niet uit. Artikel 6 van de habitatrichtlijn speelt 
een cruciale rol in het beheer en het duurzame gebruik van de 
gebieden die tezamen het Natura 2000-netwerk vormen. Het 
bevat een aantal procedurele waarborgen om te garanderen dat 
economische ontwikkeling hand in hand gaat met natuur- 
bescherming. Het vereist dat elk plan of project dat waarschijn-
lijk aanzienlijke negatieve effecten zal hebben op een of meer-
dere Natura 2000-gebieden een Appropriate Assessment (AA) 
ondergaat overeenkomstig artikel 6(3) om de implicaties van het 
betreffende plan of project op de site te beoordelen.

De volgende EU-milieurichtlijnen EU zijn ook relevant voor de 
ontwikkeling van plannen en projecten in estuaria en kustzones:
•	 De Strategische milieubeoordelingsrichtlijn (SMB) - 2001/42/
EC - over de beoordeling van de gevolgen van bepaalde plannen 
en programma’s op het milieu.
•	 De Milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MBR) - 2014/52/EC - 
over de beoordeling van de gevolgen van bepaalde openbare en 
privéprojecten op het milieu. 
•	 De Kaderrichtlijn water (KRW) - 2000/60/EC – die een 
kader op EU-niveau vaststelt voor de bescherming van alle 
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Aandachtspunten 

Druk op estuaria en kustgebieden 
Menselijke activiteiten in kust- en estuariene gebieden 
strekken zich uit tussen urbanisatie, scheepvaart of 
baggerwerk tot baggerwerk, aquacultuur, industrie en 
waterwinning. Al deze activiteiten kunnen afzonderlijk of in 
combinatie met elkaar significante gevolgen hebben voor 
de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuur van de 
betreffende gebieden. Hieronder worden gevolgen van 
waterweg- en havengerelateerde activiteiten geïllustreerd.
•	 Baggerwerk: Kapitaalbaggerwerk om havens, bekkens, kanalen 
en jachthavens aan te leggen, uit te diepen of uit te breiden om 
grotere schepen te kunnen ontvangen; onderhoudsbaggerwerk 
om bestaande waterwegen, havens en vaarwegen te 
onderhouden en het storten van baggermateriaal zijn van invloed 
op het hydrodynamische regime en de geomorfologie van het 
estuarium. Dit kan de balans en de stroom van sedimenten 
wijzigen en leiden tot veranderingen in de ligging van de 
habitats die de estuariene en kustecosystemen (bijvoorbeeld 
slikwadden of zandbanken) vormen. Kapitaalbaggerwerk 
kan de trend van aanlanding van het estuarium keren en de 
evenwichtstoestand van het estuarium beïnvloeden, omdat 
uitdieping van een estuarium ertoe kan leiden dat een zoutwig 
verder stroomopwaarts kan binnendringen, de golfslag aan de 

kust kan vergroten en het getijverschil, de getijdenstromen, de 
gesuspendeerde-sedimentlast en de sedimentatie kan veranderen. 
In bepaalde omstandigheden kan baggermateriaal nuttig kan 
worden toegepast voor bijvoorbeeld de ophoging van stranden, 
alhoewel ervoor moet worden gewaakt dat belangrijke sublitorale 
gemeenschappen niet worden bedolven. Dit laat zien dat de 
hydrodynamische effecten in estuaria en kustwateren zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld. Een zorgvuldige opzet van het 
baggerwerk en de bestemming van het baggermateriaal is een 
integrerend onderdeel van programma’s voor sedimentbeheer.
•	 Onderhoudsactiviteiten: Vervanging of installatie van 
vaaraanwijzingen, pijlers, verlichting, verkeerssystemen voor de 
scheepvaart en ankerplaatsen, de vergroting van scheepshellingen 
en aanlegsteigers en het onderhoud van zachte zeeweringen, 
waterkeringen en vooroevers kunnen negatieve effecten hebben 
op de instandhoudingsdoelstellingen in estuaria en kustgebieden.
•	 Landaanwinning en landgebruik voor havens: aanleg van 
nieuwe infrastructuur (terminals, spoorlijnen, pijpleidingen, 
wegen, nieuwe industrieën enz. voor de haven kan van invloed 
zijn op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In bepaalde 
gebieden is de beschikbare ruimte onvoldoende en kan het voor 
havens nodig zijn om land te winnen en zullen compenserende 
programma’s voor de natuur vereist zijn. 
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•	 Commerciële scheepvaartactiviteiten: In havens 
omvatten deze scheepshandelingen en -bewegingen en 
ladingshandelingen. 
Het verkeer van schepen door estuariene en kustwateren kan de 
kenmerken van een habitat mogelijk beïnvloeden doordat het 
golfslag en door de propellers veroorzaakte troebelheid in de 
waterkolom veroorzaakt. De effecten van scheepsverkeer kunnen 
schadelijk zijn, zoals in het geval van erosie in de getijdenzone 
van estuaria en/of het resuspenderen van sedimenten, of gunstig 
zijn, zoals beluchting van de waterkolom. Door de scheepvaart 
veroorzaakt lawaai (boven en onder water) kan mogelijk 
leiden tot verstoring van beschermde zeedieren. Het laden 
en lossen van droge stortladingen kan leiden tot stofemissie 
en luchtverontreiniging (stikstof, zwavel) en ballastwater kan 
uitheemse soorten verspreiden. Voor het laden en lossen van 
vloeibare bulkladingen kan storten via pijpleidingen nodig zijn, 
waarbij het gevaar van lekken, emissies en morsen bestaat. Last 
but not least brengen scheepsbewegingen het risico van rampen 
met zich mee. 
•	 Industriële complexen: Industriële complexen in havengebie-
den zijn vaak raffinaderijen, elektriciteitscentrales, overslagfacilitei- 
ten voor droge en vloeibare bulkladingen en containerterminals 
en industriële activiteiten met elk een specifiek gevolg voor het 
milieu. De cumulatieve effecten hiervan kunnen nadelige ecolo-
gische effecten hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Klimaatverandering 
Kustgebieden behoren tot de gebieden die het kwetsbaarst 
zijn voor klimaatverandering, omdat zij gevoelig zijn voor 
zeespiegelstijgingen in combinatie met verhoogde risico’s 
van stormen, intense regenval en plotselinge overstromingen 
die leiden tot grootschalige schade aan bebouwde gebieden 
en infrastructuur. Maatregelen ter bescherming tegen 
overstromingen, zoals dijkaanleg, landaanwinning en andere 
typen zeeweringen, kunnen leiden tot het verschijnsel van 
‘inklemming van de kust’ (‘coastal squeeze’), waarbij natuurlijke 
kustprocessen steeds minder ruimte hebben om zich aan te 
passen aan erosiekrachten of aan veranderingen zoals een 
zeespiegelstijging. ‘Inklemming van de kust’ vindt vooral plaats 
in laaggelegen en litorale gebieden, die zich van nature zouden 
aanpassen aan de veranderingen van de zeespiegel, stormen en 
getijden, maar dat niet meer kunnen door menselijke bebouwing. 
In estuaria en kustgebieden moeten innovatieve maatregelen 
worden genomen om inklemming van de kust te voorkomen. 

Klimaatverandering zal grote gevolgen hebben voor de natuur- 
lijke omgeving en voor bijna alle geledingen van de samenleving 
en de economie in Europa. Een zeespiegelstijging zal het bescher-
mende effect van golfbrekers en kademuren verminderen, maar 
ook perioden van verminderde neerslag in het stroomgebied 
van rivieren kunnen ertoe leiden dat kleinere hoeveelheden zoet 
water wegstromen en meer sediment wordt afgezet in estuaria. 
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Belangrijkste aanbevelingen 

De richtsnoeren geven een aantal aanbevelingen en elementen 
van goede praktijken met betrekking tot de volgende aspecten:

Instandhoudingsdoelstellingen in dynamische omgevingen
Het vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen voor estuaria 
en kustgebieden die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen, 
is een uitdaging omdat dit bijzonder complexe en dynamische 
ecosystemen zijn. Voordat instandhoudingsdoelstellingen 
worden vastgesteld, is het belangrijk om te begrijpen hoe zulke 
complexe ecosystemen functioneren, hoe zij zich ‘morfologisch’ 
ontwikkelen en hoe zij kunnen worden beïnvloed door 
antropogene druk en klimaatverandering De fysische processen 
en morfologische evolutie van elk estuarium en kustgebied 
moeten in detail worden onderzocht. De bevoegde autoriteiten 
moeten de beste beschikbare en solide wetenschappelijke kennis 
van deze elementen gebruiken als basis voor de vaststelling van 
natuurbehoudsdoelstellingen voor deze ecosystemen.  
De instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen moeten 

worden gebaseerd op de beoordeling van de lokale staat van 
instandhouding van beschermde habitats en soorten en het 
relatieve belang van het gebied voor de samenhang van Natura 
2000 en voor het behoud of herstel van die habitats en soorten 
in een gunstige staat van instandhouding.  
Haven- en waterwegautoriteiten moeten worden geraadpleegd 
in de eerste fasen van de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
de instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden die 
in de nabijheid van havens liggen of vaarwegen omvatten. 
Instandhoudingsdoelstellingen mogen niet statisch zijn; 
integendeel, zij moeten worden aangepast aan de werkelijke 
ontwikkeling van de staat van instandhouding van soorten en 
habitats en aan de ontwikkeling van andere ecologische factoren 
in een complexe en dynamische omgeving.

Geïntegreerde planning
Beheersplannen worden aanbevolen voor Natura 
2000-gebieden, maar zijn niet verplicht uit hoofde van de 
habitatrichtlijn Deze creëren echter mogelijkheden om 
duurzame economische ontwikkeling, veiligheidskwesties en 
bereikbaarheid te verzoenen met natuurbehoudsdoelstellingen. 

Ruimtelijke ordening en geïntegreerd beheer kunnen de tenuit- 
voerlegging van instandhoudingsmaatregelen in een gebied hel-
pen verwezenlijken en grotere rechtszekerheid voor havenontwik-
kelingsprojecten scheppen. Geïntegreerde planning is een 
manier om synergiën en complementariteit te zoeken en kan een 
hulpmiddel zijn om sociale verantwoordelijkheid en duurzame 
ontwikkeling te bevorderen. Dit zou paradoxale situaties, conflic- 
ten en uiteindelijk wedijver om ruimte moeten helpen vookomen.  
Geïntegreerde ruimtelijke ordening, onderworpen aan strate- 
gische milieubeoordeling moet wanneer mogelijk worden 
toegepast om te anticiperen op moeilijkheden en negatieve 
milieugevolgen, en om mogelijke conflicten en vertragingen in 
de projectontwikkeling te voorkomen In de ruimtelijke ordening 
moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het 
strategische niveau en het projectniveau. Beoordelingen op het 
strategisch planniveau kunnen worden vereenvoudigd door 
details die slechts betrekking hebben op projecten, niet mee te 
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Richtsnoeren voor Natura 
2000-beheersplannen
Er moeten geïntegreerde beheersplannen worden opgesteld 
voor Natura 2000-gebieden, in het bijzonder voor gebieden 
die grenzen aan havenactiviteiten of andere industriële 
activiteiten

Haven- en waterwegautoriteiten moeten actief worden 
betrokken bij het opstellen van beheersplannen voor Natura 
2000-gebieden nabij havens en de daarmee verbonden 
waterwegen.

Strategische havenplannen, KRW-beheersplannen 
voor stroomgebieden en Natura 2000-beheersplannen 
moeten worden gecoördineerd en, voor zover mogelijk, 
geïntegreerd, teneinde maximaal te profiteren van mogelijke 
win-winsituaties.

Recurrente onderhoudsactiviteiten die noodzakelijk zijn 
om havenactiviteiten en de toegang voor de scheepvaart 
te vergemakkelijken, moeten worden geïntegreerd in de 
beheersplannen en zo worden opgezet dat ze niet schadelijk 
zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.

beheersplannen voor de hele waterweg of het betrokken 
Natura 2000-gebied. Kapitaalbaggerwerken (‘capital dredging’) 
moeten worden opgezet als onderdeel van duurzame bagger- en 
sedimentbeheerprogramma’s.
•	 Onderhoudswerkzaamheden in of bij een Natura 
2000-gebied moeten specifiek worden opgezet voor 
elke estuariene- of kustzone en worden ondersteund 
door een monitoringprogramma dat de tijdige detectie 
en correctie van onvoorziene negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen mogelijk maakt.
•	 Om eventuele onverwachte effecten van een plan of project 
of een gebrek aan doeltreffendheid van de bijbehorende 
risicobeperkende of compenserende maatregelen aan te pakken, 
moet een gevalideerd kader worden opgezet voor monitoring 
van de werkelijke effecten en passende aanpassing van de 
risicobeperkende en compenserende maatregelen.

nemen in de beschouwing. 
De nationale, regionale en lokale bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de selectie en het beheer van Natura 
2000-gebieden, moeten nauw samenwerken met de autoriteiten 
die zijn belast met de ruimtelijke ordening. Alle relevante belang-
hebbenden, met inbegrip van haven- en waterwegautoriteiten, 
exploitanten van terminals, milieu-ngo’s en andere publieke be-
langhebbenden, moeten al in een vroeg stadium bij de planning 
worden betrokken, teneinde sociale en economische belangen te 
verzoenen met natuurbehoudsdoelstellingen in of nabij Natura 
2000-gebieden. 
Cumulatieve effecten van projecten moeten al tijdens de uit-
werking van de ruimtelijke-ordeningsplannen worden geïdentifi-
ceerd en beoordeeld.

Projectontwikkeling en onderhoudsactiviteiten
Het projectontwerp moet altijd worden gebaseerd 
op win-winstrategieën, teneinde zowel de Natura 
2000-instandhoudingsdoelstellingen als de sociaaleconomische 
doelstellingen te verwezenlijken volgens het concept ‘werken 
met de natuur’.
•	 Maatregelen ter voorkoming of vermijding van schade 
genieten altijd de voorkeur boven compenserende maatregelen.
•	 Voorafgaande beoordelingen van een potentieel effect van 
een plan of project op Natura 2000-gebieden moeten altijd 
voorzien worden. Dit is noodzakelijk om de beslissen of een 
project of plan mogelijke significante effecten heeft op een 
Natura 2000-gebied en of een ‘passende beoordeling’ in de zin 
van artikel 6(3) van de habitatrichtlijn vereist is.
•	 Een gedegen en tijdige raadpleging van belanghebbenden 
is altijd raadzaam, om te voorkomen dat tijdens de 
vergunningsprocedure voor het project bezwaar wordt 
aangetekend.
•	 Specifieke richtlijnen over de bepalingen van artikel 6.3 zijn 
online beschikbaar, samen met de richtlijnen met betrekking 
tot de bepalingen van art. 6.4 van de habitatrichtlijn, die moet 
worden toegepast indien schadelijke ontwikkelingen, in de 
afwezigheid van alternatieve oplossingen, worden toegestaan en 
dientengevolge compenserende maatregelen vereist zullen zijn 
voor verlies of schade aan het gebied.
•	 Het onderhoud van havens en de toegang voor de scheepvaart 
moeten worden aangepakt in het kader van geïntegreerde 



Meer informatie
Richtsnoer van de Europese Commissie voor de 
tenuitvoerlegging van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn 
in estuaria en kustgebieden: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

Richtsnoeren over de Passende beoordelingsprocedure en de 
bepalingen van artikel 6(3) en (4) van de habitatrichtlijn zijn 
beschikbaar op de Natura 2000-website van de Commissie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Veel gestelde vragen over Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_nl.htm

Toewerken naar synergie tussen de KRW, KRMS en de habitat- en 
vogelrichtlijnen 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Overzicht van de belangrijkste bepalingen van de 
kaderrichtlijnen water en mariene strategie, vogelrichtlijn, 
habitatrichtlijn en overstromingenrichtlijn: https://publications.
europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

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