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Over deze folder

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 dat zij een belangrijke rol speelt in het vervoerssysteem als 
geheel. 

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 o.a. de vogel- en de 
habitatrichtlijn (de “natuurrichtlijnen”) en de kaderrichtlijn water 
(KRW). Deze folder is een samenvatting van de richtsnoeren 
betreffende de binnenvaart en de implementatie van de twee 
natuurrichtlijnen, die in 2012 samen door de diensten van de 
Europese Commissie voor milieu en vervoer ontwikkeld werden. 

De richtsnoeren zijn uitgewerkt als leidraad voor hoe het best 
te zorgen dat activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling 
en het beheer van de binnenwateren verenigbaar zijn met 
het milieubeleid van de EU in het algemeen en met de 
natuurwetgeving in het bijzonder. Het kan nuttig zijn voor 
bevoegde autoriteiten en ontwikkelaars, alsmede voor 
effectbeoordelaars en Natura 2000-gebiedsmanagers. De 
volledige tekst van de richtsnoeren is beschikbaar op de website 
van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie.

https://europa.eu/european-union/contact_nl
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Het beleidskader van de EU

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.

Een centrale pijler van het EU-vervoersbeleid is het trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN-T), een multimodaal netwerk 
waarin alle vervoersnetwerken in de Gemeenschap - over land, 
via de binnenwateren, over zee of door de lucht - geïntegreerd 
is. De Connecting Europe Facility (CEF) is de faciliteit waaruit de 
TEN-T-verordening wordt gefinancierd en die 32 miljard euro 
beschikbaar stelt voor vervoer.

In artikel 8 van de TEN-T-richtsnoeren is bepaald dat de lidstaten 
bij de ontwikkeling en de uitvoering van de projecten de 
milieueffecten moeten beoordelen via milieubeoordelingen 
of passende beoordelingen overeenkomstig de vogel- en 
habitatrichtlijn. 

De beide EU-natuurrichtlijnen hebben als doelstelling de meest 
waardevolle en bedreigde habitats en wilde dieren en planten 
van Europa in stand te houden, m.i.v. de habitats en wilde dieren 
en planten afhankelijk van rivieren. In de natuurrichtlijnen 
staat de totstandbrenging van een Natura 2000-netwerk ter 
bescherming van de kerngebieden die voor de in de bijlagen 
genoemde soorten en habitattypen belangrijk zijn, centraal. 
De KRW streeft daarentegen naar het bereiken van een goede 
ecologische toestand voor EU-wateren, in termen van kwaliteit 
van de biologische gemeenschap, hydrologische en chemische 
kenmerken. Deze wetgeving is niet bedoeld om nieuwe 
plannen of projecten te voorkomen, maar vereist dat nieuwe 
ontwikkelingen de biodiversiteit en waterbronnen in de EU 
waarborgt.

Europese rivieren: een belangrijke hulpbron 

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 Europese economie en maatschappelijk welzijn en worden 
benut door een groot aantal verschillende sectoren. 

Gezonde rivierecosystemen leveren belangrijke goederen en 
diensten aan de samenleving. Ze zijn 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 en 
vormen een cruciale natuurlijke buffer tegen overstromingen. 
Gezonde natuurlijke rivieren en de bijbehorende uiterwaarden 
kennen een grote biodiversiteit, met belangrijke habitats voor 
wilde dier- en plantensoorten, waaronder zeer bedreigde soorten 
vermeld in de vogel- en habitatrichtlijn. 

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 zoals de zoetwaterkreeft (Austropotamobius 
pallipes), de Bataafse stroommossel (Unio crassus) en de Europese 
moerasschildpad (Emys orbicularis). Het bevat ook een aantal 
bedreigde waterlooptypen en bijbehorende habitats, zoals 
rivierbossen en bossen op alluviale grond, natte weilanden, 
vochtige graslanden en beemden. 

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. Stedelijke ontwikkeling, 
waterkeringen, de opwekking van elektriciteit (m.i.v. 
waterkracht), binnenvaart, kanalisatie en afwatering voor de 
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landbouw beïnvloeden de hydromorfologische toestand van de 
waterlichamen verregaand. 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. 

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 gevolgen zullen hebben 
voor de soortensamenstelling en de voedselnetwerken in 
rivierecosystemen. Klimaatverandering zou kunnen leiden tot 
aanzienlijke veranderingen in het debiet van rivieren. 

Volgens het rapport “Staat van de natuur in de EU” van 2015 zijn 
zoetwatervissen en habitats van bijzonder belang, aangezien 
ongeveer 75% van de zoetwaterhabitats een ongunstige-
inefficiënte staat van instandhouding hebben en veel soorten die 
met zoetwaterhabitats, zoals trekvissen, in een verontrustende 
mate in verval raken. Significante belastingen van veranderingen 
in de landbouw en aanhoudende veranderingen in 
hydrologische omstandigheden moeten worden aangepakt om 
deze trends te keren. 

De soorten mogelijke negatieve gevolgen die een 
ontwikkelingsproject voor binnenvaart kan hebben op habitats 
en soorten die worden beschermd krachtens de natuurrichtlijnen 
van de EU, zijn onder meer: 
•	 Verlies aan en achteruitgang en versnippering van habitats: 

bijv. de rechtstreekse fysieke vernietiging van de habitats, 
verstoring van natuurlijke hydromorfologische processen, 
sedimentbalansen en nutriëntencycli, voorkoming van 
schommelingen in het waterpeil, seizoensgebonden hoge 
waterstanden en het rechttrekken van rivieren.
•	 Verstoring en verdringing van soorten: lawaai, 
watervertroebeling, verontreiniging, menselijke aanwezigheid, 
sedimentatie of regelmatige bewegingen (bijv. golfwerking en 
de zuigende werking van scheepsschroeven).
•	 Obstakels voor migratie en geografische verspreiding: 
bijv. dammen en afgedamde gedeelten die vissen beletten 
stroomopwaarts of -afwaarts te zwemmen of kunstmatige 
kanalen die soortenverplaatsing beletten door versnippering van 
terrestrische habitats.
•	 Verontreiniging: bijv. door scheepsafval, lenswater of heel 
zelden lozingen als gevolg van aanvaringen.

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 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. 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. 
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Het belang van geïntegreerde planning

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 de kosteneffectiviteit 
verbeteren, ervoor zorgen dat er wordt gezocht naar meer 
holistische oplossingen die aansluiten bij de behoeften en 
belangen van meerdere sectoren en leiden tot een betere 
communicatie tussen de sectoren. Het kan nieuwe, creatieve en 
innovatieve oplossingen bevorderen die bij de meer klassieke, op 
de afzonderlijke sectoren gebaseerde aanpak waarschijnlijk niet 
aan bod waren gekomen en het publieke imago van het project 
en de verantwoordelijke instellingen verbeteren. 

Om deze redenen beveelt de Europese Commissie met klem 
aan bij de planning van projecten m.b.t. 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-T, de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds en, met ingang van 2014, de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen. 

Goede praktijkvoorbeeld: 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 “Levende Rijn - Rivier van de duizend 
eilanden” onder leiding van de Duitse ngo NABU (BirdLife) en 
ontwikkeld door het vertrouwen te winnen van en nauw samen 
te werken met belangengroepen op vlak van milieu en vervoer 
(via adviesraden met 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. M.b.v. 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 

www.lebendiger-rhein.de
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Uitvoering van een passende beoordeling

Een strategische planning en een geïntegreerde beheeraanpak 
op basis van het concept “Werken met de natuur” helpen 
bij het vinden van win-winoplossingen voor het verzoenen 
van maatschappelijke behoeften. Daarnaast helpen ze 
de milieugoedkeuringsprocedure bespoedigen van 
binnenvaartplannen of -projecten met mogelijke significante 
(negatieve) gevolgen voor Natura 2000-gebieden. 

EU-natuurwetgeving vereist dat een plan of project dat 
significante negatieve gevolgen kan hebben voor een of meer 
Natura 2000-gebieden onderworpen moet worden aan een 
passende beoordeling (PB) 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. 

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 
proces moet worden uitgevoerd. Als na de screening bijv. 
wordt geconcludeerd dat de negatieve gevolgen voor het 
Natura 2000-gebied nihil zijn, kan het plan of project worden 
goedgekeurd zonder verdere beoordeling. 

Hier volgt een overzicht van de stappen in kwestie:
•	 Stap 1: Screening – Bij deze eerste stap wordt bepaald of een 
plan of project aan een PB moet worden onderworpen. Als het 
significante negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor een 
Natura 2000-gebied, moet een PB worden uitgevoerd. 
•	 Stap 2: PB – Bij bepaling dat een PB moet worden uitgevoerd 
volgens art. 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 m.b.t. de natuurlijke kenmerken 
van het Natura 2000-gebied. Als bij de PB 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 art. 6, lid 4 genoemde afwijkingsprocedure volgen. 
•	 Stap 3: Uitzonderingsgevallen – In art. 6, lid 4 wordt in 
mogelijke uitzonderingen op art. 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 art. 6, lid 4. 

Artikel 6, lid 4 verplicht de bevoegde instanties de volgende 
voorwaarden in acht te nemen alvorens een afwijking voor een 
plan of project toe te staan: 
•	 De voor goedkeuring voorgestelde alternatieve oplossing is de 
minst schadelijke voor habitats, soorten en natuurlijke kenmerken 
van een Natura 2000-gebied. Er is geen alternatieve oplossing die 
de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast
•	 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. 
•	 Alle compenserende maatregelen zijn getroffen om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van het Natura 
2000-netwerk bewaard blijft. 
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voor door de beide richtlijnen beschermde soorten en habitats 
die rechtstreeks afhankelijk zijn van water.

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);
•	 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 – de 
“MEB-richtlijn” genoemd, gewijzigd bij Richtlijn nr. 2009/31/EG.

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 niet in de plaats treden van een PB.

Het verband tussen de relevante richtlijnen

Naast de vogel- en de habitatrichtlijn omvat de EU-
milieuwetgeving nog andere voor de binnenvaart relevante 
wetten. Deze zijn met name de kaderrichtlijn water (KRW), de 
richtlijn betreffende de strategische milieueffectbeoordeling 
(SMEB), de richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling (MEB) 
en de overstromingsrichtlijn. 

KRW: het moge duidelijk zijn dat er verbanden zijn tussen 
de KRW en de vogel- en 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 verwijzingen naar de vogel- en 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 
aangewezen als bijzondere bescherming behoevend door 
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 aangewezen als Natura 2000.

Artikel 8 bepaalt dat programma’s worden opgesteld voor de 
monitoring van de watertoestand, teneinde een samenhangend 
totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk 
stroomgebiedsdistrict. Er zijn dus veel mogelijkheden om de 
Natura 2000-monitoringprogramma’s te coördineren, gericht op 
de status van soorten en habitattypes.

Artikel 11 waarin de inhoud van het maatregelenprogramma 
wordt beschreven, bepaalt tevens dat maatregelen moeten 
worden opgenomen voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en 
habitatrichtlijn, voor zover deze maatregelen noodzakelijk zijn 
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