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NOTA VAN DE COMMISSIE OVER 

DE VASTSTELLING VAN INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
VOOR NATURA 2000-GEBIEDEN 

 
 

 
Het doel van deze nota is de lidstaten een leidraad te verschaffen voor de 

vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden. 
 
 
 
1. Welke eisen stelt de habitatrichtlijn? 
 
De preambule van de richtlijn bevat verschillende verwijzingen naar de term 
"instandhoudingsdoelstellingen", die in artikel 6, lid 3 uitdrukkelijk wordt genoemd. De 
noodzaak ervan wordt onderstreept in artikel 4, lid 4 en artikel 6, lid 1 van de richtlijn 
en de doelstellingen zijn zelfs relevant in het kader van artikel 8, lid 2.  

In de preambule bij de richtlijn is bepaald dat: 

"[...]in elke aangewezen zone, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de 
nodige maatregelen in de praktijk moeten worden gebracht". 

"[...] elk plan of programma dat een significant effect kan hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen van een aangewezen gebied of een gebied dat in 
de toekomst aangewezen zal zijn, op passende wijze moet worden beoordeeld". 
 
Artikel 4, lid 4 van Richtlijn 92/43/EEG luidt als volgt: "Wanneer een gebied volgens 
de procedure van lid 2 tot een gebied van communautair belang is verklaard, wijst de 
betrokken lidstaat dat gebied zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes jaar, aan 
als speciale beschermingszone en stelt hij tevens de prioriteiten vast gelet op het 
belang van de gebieden voor het in een gunstige staat van instandhouding 
behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat van bijlage I of van een 
soort van bijlage II alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging".  
 
Artikel 6, lid 1 luidt als volgt: "De Lid-Staten treffen voor de speciale 
beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo 
nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende 
beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst 
berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de 
typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden 
voorkomen". 

Artikel 6, lid 2 luidt als volgt: "De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de 
speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden 
voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet 
op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen 
hebben". 
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In artikel 6, lid 3 is onder meer het volgende bepaald: "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 een dergelijk gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van 
de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen 1van dat gebied [...]".  

Artikel 7 van de richtlijn, die van toepassing is op de speciale beschermingszones die 
uit hoofde van de vogelrichtlijn zijn aangewezen, maakt duidelijk dat ook artikel 6, lid 
3 daarop van toepassing is. 

Artikel 8, lid 2 luidt als volgt: "In overeenstemming met elke betrokken lidstaat stelt de 
Commissie vast welke maatregelen voor gebieden van communautair belang 
waarvoor om co-financiering is verzocht, van essentieel belang zijn voor het behoud 
of herstel in een gunstige staat van instandhouding van de prioritaire typen 
natuurlijke habitats en prioritaire soorten in de betrokken gebieden en wat de totale 
kosten van die maatregelen zijn". 

Bovenstaande bepalingen geven aan dat er instandhoudingsdoelstellingen voor het 
gebied moeten worden vastgesteld om instandhoudingsmaatregelen voor het gebied 
vast te kunnen stellen en de gevolgen van de plannen en projecten voor een gebied 
goed te kunnen beoordelen. 

 

 

2. Wat wordt met instandhoudingsdoelstellingen bedoeld? 

Artikel 1 bepaalt dat in deze richtlijn onder instandhouding het volgende wordt 
verstaan: "een geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van 
natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige 
staat van instandhouding[...]". 

Zoals aangegeven in artikel 2 is de algemene doelstelling van de habitatrichtlijn om 
bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand 
houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. De op grond van de 
richtlijn genomen maatregelen beogen de soorten en de typen habitats "in een 
gunstige staat van instandhouding" te behouden en hun voortbestaan op de lange 
termijn te waarborgen in hun gehele verspreidingsgebied binnen de EU.  

Een instandhoudingsdoelstelling is derhalve in de meest algemene zin een 
overkoepelende doelstelling voor de soorten en/of typen habitats waarvoor het 
gebied is aangewezen, zodat het gebied kan bijdragen tot het behouden of bereiken 
van een gunstige staat van instandhouding23 van de betreffende habitats en soorten 
op nationaal, biogeografisch of Europees niveau.  

                                                 
1 In de zaak Waddenzee (C-127/02) bepaalde het Hof van Justitie van de EU als volgt: "[e]en dergelijke 

beoordeling van die gevolgen brengt mee dat, voordat voor dit plan of project toestemming wordt verleend, 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 de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied in gevaar 

kunnen brengen, moeten worden geïnventariseerd." 

2 De staat van instandhouding van een soort wordt bij artikel 1, onder i) gedefinieerd als "het effect van de 

som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen 
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Aangezien elk gebied bijdraagt tot het realiseren van een gunstige staat van 
instandhouding, kan deze doelstelling alleen worden bepaald en bereikt op het 
niveau van het natuurlijke verspreidingsgebied van een soort of type habitat. Een 
brede instandhoudingsdoelstelling gericht op het realiseren van een gunstige staat 
van instandhouding moet derhalve op het passende niveau worden beschouwd, 
bijvoorbeeld op nationaal, biogeografisch of Europees niveau.  

De algemene doelstelling van een gunstige staat van instandhouding voor alle 
soorten en typen habitats van bijlage I en II bij de habitatrichtlijn moet echter worden 
omgezet in instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau, waarin wordt 
bepaald wat de beoogde toestand van de soorten en typen habitats in het gebied is 
om de gebieden optimaal bij te laten dragen tot het realiseren van een gunstige staat 
van instandhouding op nationaal, biogeografisch of Europees niveau.  

De wijze waarop een gebied ertoe kan bijdragen dat de lidstaten een gunstige staat 
van instandhouding realiseren van de habitats en soorten die in een gebied 
aanwezig zijn, vormt de basis voor de instandhoudingsdoelstellingen op 
gebiedsniveau 

Wanneer de huidige staat van instandhouding gelet op de nationale doelstellingen 
niet op het gewenste niveau ligt, moeten er doelstellingen worden vastgesteld die via 
duidelijke instandhoudingsmaatregelen moeten worden gerealiseerd. Daarbij wordt 
op gebiedsniveau beoordeeld in welke mate de staat van instandhouding van een 
habitat of soort moet worden behouden of waar nodig verbeterd om ervoor te zorgen 
dat het gebied bijdraagt tot het bereiken van de eventuele 
instandhoudingsdoelstellingen op een hoger (regionaal, nationaal, biogeografisch of 
Europees) niveau.  

Bij de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied 
moeten de lidstaten prioriteiten bepalen gelet op het belang van het gebied voor het 
in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen van de typen 
habitats en soorten van communautair belang die in het gebied voorkomen alsmede 
voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor het gebied bestaande 
dreiging van achteruitgang en vernietiging. 

                                                                                                                                                         
bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de populaties [...]". De "staat van instandhouding" wordt 

als "gunstig" beschouwd wanneer: 

- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component 

is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en  

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te 

zullen worden, en 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die 

soort op lange termijn in stand te houden. 

3 De staat van instandhouding van een natuurlijke habitat wordt bij artikel 1, onder e) gedefinieerd als "de som 

van de invloeden die op de betrokken natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken 

en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de 

functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken 

typische soorten [...]". De staat van instandhouding wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied 

stabiel zijn of toenemen, en  

- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare 

toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en 

- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is.  
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De termen "instandhoudingsdoelstellingen", "instandhoudingsmaatregelen" en 
"instandhoudingsprioriteiten" worden vaak samen gebruikt en door elkaar gehaald of 
zelfs als een en hetzelfde concept gepresenteerd. Hoewel deze termen duidelijk met 
elkaar te maken hebben, zijn het verschillende concepten. 
  
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de instandhoudingsdoelstellingen 
van een gebied en de algemene doelstelling van een gunstige staat van 
instandhouding. Instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau zijn specifieke 
doelstellingen die een gebied moet realiseren om optimaal bij te dragen tot het 
bereiken van een gunstige staat van instandhouding op het passende niveau 
(nationaal of regionaal), rekening houdend met het natuurlijke verspreidingsgebied 
van de soorten of typen habitats. Het kan voor lidstaten praktisch onmogelijk zijn om 
doelstellingen vast te stellen voor een gunstige staat van instandhouding wanneer 
het gebied in kwestie deels in een andere lidstaat ligt. Een biogeografische 
benadering kan dan echter helpen bij het vaststellen van deze doelstellingen. Niet 
alleen voor speciale beschermingszones in het kader van de habitatrichtlijn, maar 
ook voor die in het kader van de vogelrichtlijn moeten er doelstellingen op 
gebiedsniveau worden vastgesteld om te voldoen aan de vereisten als bedoeld in 
artikel 2 en artikel 4, leden 1, 2 en 4 van de richtlijn. 
  
Instandhoudingsmaatregelen zijn de feitelijke mechanismen en acties die in een 
Natura 2000-gebied plaatsvinden ter verwezenlijking van de 
instandhoudingsdoelstellingen.  Het is verplicht om de nodige maatregelen te nemen, 
ongeacht de vraag of die worden toegepast op afzonderlijke gebieden, buiten de 
grenzen van een gebied of op meerdere gebieden. Niet-gebiedsspecifieke 
maatregelen kunnen een belangrijk aspect vormen van de wijze waarop een lidstaat 
voldoet aan artikel 6, lid 1. Dat is name het geval in mariene gebieden waar 
bijvoorbeeld bredere regelgeving betreffende de visserijactiviteiten een belangrijk 
onderdeel van de naleving van artikel 6, lid 1 kan vormen. Overeenkomstig artikel 6, 
lid 1 moeten instandhoudingsmaatregelen voor speciale beschermingszones 
beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van 
bijlage I en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen. Hoewel 
instandhoudingsmaatregelen doorgaans op lokaal of gebiedsniveau worden 
vastgesteld, kan dat ook op regionaal of nationaal plaatsvinden, of zelfs op 
grensoverschrijdend, biogeografisch of Europees niveau. De maatregelen kunnen 
ook betrekking hebben op gebieden die geen onderdeel vormen van het Natura 
2000-netwerk (horizontale maatregelen of maatregelen voor nationale ecologische 
netwerken, connectiviteit, enz.). 
 
Instandhoudingsprioriteiten zijn de belangrijkste soorten en habitats waarvoor 
maatregelen nodig zijn en/of de belangrijkste of dringendste maatregelen die moeten 
worden genomen. Deze prioriteiten kunnen op verschillende niveaus worden 
vastgesteld (Europees, biogeografisch, nationaal, regionaal, lokaal of per gebied). 
Artikel 4, lid 4 verwijst naar de noodzaak om "prioriteiten vast te stellen" wanneer een 
gebied van communautair belang wordt aangewezen als speciale 
beschermingszone. Overigens moet ook worden onderkend dat de selectie voor 
Natura 2000 al een vorm van prioritering is, en het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
alle Natura 2000-gebieden zodanig worden beheerd dat ze optimaal bijdragen tot 
een gunstige staat van instandhouding. 
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De instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau moeten volledig rekening 
houden met:  

 de ecologische vereisten van de in het Natura 2000-
standaardgegevensformulier vermelde soorten en typen habitats (zoals de 
aanwezigheid in het gebied, behalve voor soorten of typen habitats waarvan 
de aanwezigheid in het gebied op het standaardgegevensformulier als niet-
significant is aangemerkt); 

 de lokale, regionale en nationale staat van instandhouding van de habitats en 
soorten; 

 de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk; 
 instandhoudingsdoelstellingen op een hoger (nationaal of biogeografisch) 

niveau en de bijdrage van het gebied aan die doelstellingen. 
 
Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen doelstellingen en 
maatregelen. Zo kan van instandhoudingsdoelstellingen worden verwacht dat ze 
redelijk gelijk blijven. In de meeste gevallen gaat het dan ook om 
langetermijndoelstellingen. De instandhoudingsmaatregelen die nodig zijn om die 
doelstellingen te realiseren, veranderen echter nogal eens, bijvoorbeeld wanneer de 
dreiging voor een gebied verandert en natuurlijk wanneer eerder genomen 
instandhoudingsmaatregelen hun vruchten afwerpen. 
 

 

3. Wanneer moeten de instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau 
worden vastgesteld? 

 
Uit hoofde van artikel 4, lid 5 van de habitatrichtlijn moeten er vanuit juridisch en praktisch 
oogpunt instandhoudingsdoelstellingen worden geformuleerd wanneer een gebied wordt 
aangewezen als gebied van communautair belang, om te kunnen voldoen aan artikel 6, 
leden 3 en 4. Instandhoudingsdoelstellingen zijn daarnaast, ook wanneer ze niet wettelijk 
verplicht zijn, een praktische voorwaarde voor een doeltreffende uitvoering van artikel 6, lid 
2, dat ook geldt met ingang van de aanwijzing als gebied van communautair belang.  
 
Om instandhoudingsmaatregelen te kunnen treffen voor de speciale beschermingszones, 
moet eerst de nodige duidelijkheid worden verschaft over de instandhoudingsdoelstellingen. 
Artikel 6, lid 1 verwijst naar het nemen van "de nodige instandhoudingsmaatregelen [...] die 
beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I 
en de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen". Dergelijke maatregelen moeten 
binnen zes jaar worden vastgesteld (artikel 6, lid 1), zodat deze normaal gesproken zijn 
vastgesteld en toepasselijk zijn op het moment van de aanwijzing van een speciale 
beschermingszone.  
 
Duidelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn voorts van belang bij de vaststelling van 
prioriteiten voor de toepassing van artikel 4, lid 4 van de habitatrichtlijn, waarin wordt 
verwezen naar de noodzaak om "prioriteiten vast te stellen gelet op het belang van de 
gebieden voor het in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen van een 
type natuurlijke habitat van bijlage I of van een soort van bijlage II alsmede voor de 
coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor dat gebied bestaande dreiging van 
achteruitgang en vernietiging". 
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4. Welke aspecten moeten in aanmerking worden genomen bij de vaststelling 
van instandhoudingsdoelstellingen? 

Sommige lidstaten hebben al veel aandacht besteed aan dit onderwerp en zijn 
ingegaan op belangrijke vragen of specifieke kwesties met betrekking tot de 
instandhoudingsdoelstellingen4. 
 

Soorten en typen habitats waarvoor instandhoudingsdoelstellingen moeten worden 
geformuleerd 

In principe moeten er instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau worden 
vastgesteld voor alle soorten en typen habitats van communautair belang als 
bedoeld in de habitatrichtlijn en voor alle vogelsoorten van bijlage I bij de 
vogelrichtlijn die significant aanwezig zijn in een Natura 2000-gebied, alsmede voor 
geregeld voorkomende trekvogels. Instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau 
moeten worden gebaseerd op de ecologische vereisten van de natuurlijke typen 
habitats en soorten. De doelstellingen moeten rekening houden met het belang van 
het gebied voor het in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen 
van de in het gebied voorkomende typen habitats en soorten alsmede voor de 
coherentie van Natura 2000 en moeten de voor de in het gebied aanwezige habitats 
en soorten bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging, aanpakken. 

De informatie in het Natura 2000-standaardgegevensformulier vormt derhalve het 
startpunt voor de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. Hiermee kan tevens 
worden bepaald van welke soorten en typen habitats de aanwezigheid in een gebied 
is aangemerkt als niet-significant (code D voor representativiteit of populatie), en 
waarvoor de habitatrichtlijn geen instandhoudingsmaatregelen vereist. 

Artikel 6, lid 1 van de habitatrichtlijn bepaalt dat de nodige 
instandhoudingsmaatregelen moeten worden getroffen "[...] die beantwoorden aan 
de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten 
van bijlage II die in die gebieden voorkomen". Derhalve moet bij de vaststelling van 
instandhoudingsdoelstellingen rekening worden gehouden met alle relevante 
gebiedsaspecten. Het is evenwel niet nodig om specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen of -maatregelen vast te stellen voor soorten of typen 
habitats waarvan de aanwezigheid binnen het gebied op het Natura 2000-
standaardgegevensformulier als niet-significant is aangemerkt [bijvoorbeeld alle 
soorten met een niet-significante populatieomvang en -dichtheid5 ten opzichte van de 
populaties op het nationale grondgebied [populatiecategorie D] en typen habitats die 
onvoldoende representatief zijn6 [categorie D)].  

 

 

 

                                                 
4
 Zie bijvoorbeeld "Frequently Asked Questions about conservation objectives at site level", in de brochure over de Natura 2000-

doelstellingen, samenvatting van het voormalige Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, blz. 24-25 

<http://www.natura2000.nl/files/natura2000_targets.pdf>. 
 
5
 Criterium B, onder a) van bijlage III bij de habitatrichtlijn: Omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte 

van de populaties op het nationale grondgebied. 
6
 Criterium A, onder a) van bijlage III bij de habitatrichtlijn (representativiteit) moet worden gekoppeld aan de interpretatiehandleiding van 

de typen habitats van bijlage I, aangezien deze handleiding een definitie, een lijst van karakteristieke soorten en andere relevante informatie 

verschaft. De mate van representativiteit laat zien hoe "karakteristiek" een type habitat is. 

http://www.natura2000.nl/files/natura2000_targets.pdf
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Niveau van de definities 

De verwijzing naar instandhoudingsdoelstellingen in de preambule en artikel 6, lid 3 
van de habitatrichtlijn onderstreept dat er op gebiedsniveau 
instandhoudingsdoelstellingen moeten worden vastgesteld. Wanneer gebieden dicht 
bij elkaar liggen en dezelfde soorten en typen habitats herbergen, kan het nuttig zijn 
om instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen voor een groep van gebieden. 
Aangezien de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden bezien in de context 
van de algemene realisering van een gunstige staat van instandhouding, kan 
bovendien een bredere reeks instandhoudingsdoelstellingen nodig zijn op hogere 
niveaus en voor de bijdrage van het netwerk tot deze algemene doelstelling7. Dit 
wordt ook onderstreept door de verwijzing, in artikel 4, lid 4 van de habitatrichtlijn, 
naar de verplichting om "prioriteiten vast te stellen gelet op het belang van de 
gebieden voor het in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen 
van een type natuurlijke habitat van bijlage I of van een soort van bijlage II".  
 
Wanneer een lidstaat besluit instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen op een 
hoger niveau, moet de lidstaat de streefdoelen voor de realisatie van een gunstige 
staat van instandhouding bepalen op nationaal, regionaal of zelfs op biogeografisch 
of Europees niveau. Instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau en 
instandhoudingsstreefdoelen op regionaal , nationaal of breder niveau hebben een 
aanvullend karakter, omdat Natura 2000 een netwerk is waarbinnen elk gebied op 
een specifieke wijze bijdraagt tot de algehele samenhang van het netwerk, en 
derhalve tot de realisatie van de algemene doelstelling van een gunstige staat van 
instandhouding van soorten en habitats van communautair belang. 
 

Richtsnoeren en aanbevelingen voor de vaststelling van 
instandhoudingsdoelstellingen 

De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden moeten zo duidelijk en 
eenvoudig mogelijk zijn en moeten de uitvoering van operationele 
instandhoudingsmaatregelen mogelijk maken. De doelstellingen moeten concreet 
worden verwoord en waar mogelijk kwantificeerbaar zijn in aantal en omvang. De 
instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau mogen met andere woorden niet 
dubbelzinnig, vaag of oncontroleerbaar zijn of onduidelijk zijn over de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de vaststelling van de bijbehorende 
instandhoudingsmaatregelen.  

De volgende normen inzake instandhoudingsdoelstellingen kunnen relevant zijn8: 

 wees specifiek – verbind ze aan een welbepaald relevant aspect (een soort 
of type habitat) en definieer de voorwaarde(n) die vereist (is)zijn om aan de 
instandhoudingsdoelstelling te voldoen;  

 zorg voor meetbare en rapporteerbare doelstellingen – zo wordt de 
monitoring in het kader van artikel 17 van de habitatrichtlijn versterkt, mede 
om te bepalen of aan de instandhoudingsdoelstellingen wordt voldaan;  

 wees realistisch – op basis van een redelijk tijdschema en een redelijke 
aanwending van middelen;  

                                                 
7 In artikel 17, lid 2 van de richtlijn wordt de noodzaak onderstreept van een "passende beoordeling van de gemaakte vorderingen en in het 
bijzonder van de bijdrage van Natura 2000 tot de verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde doelstellingen" (zoals het bereiken van de 

gunstige staat van instandhouding.) 
8
 Het Britse Joint Nature Conservation Committee (JNCC) heeft deze aanpak gehanteerd voor speciale mariene beschermingszones om te 

zorgen voor samenhang in het Natura 2000-netwerk http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm.  

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm
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 hanteer een samenhangende aanpak – de instandhoudingsdoelstellingen 
moeten zoveel mogelijk dezelfde structuur hebben voor alle Natura 2000-
gebieden, en gebruik bij gebieden die dezelfde relevante aspecten 
ondersteunen vergelijkbare attributen en streefdoelen om een gunstige staat 
te beschrijven; en  

 wees compleet – de attributen en streefdoelen moeten betrekking hebben op 
alle eigenschappen van de relevante kenmerken die nodig zijn om de staat 
van instandhouding te kunnen aanmerken als gunstig of ongunstig.  

 
De mate van detail van de instandhoudingsdoelstellingen voor bepaalde soorten of 
habitats kan door beperkingen in de wetenschappelijke kennis worden begrensd. In 
dat geval kan de algemene doelstelling van een gunstige staat van instandhouding 
als bedoeld in artikel 1 van de richtlijn worden toegepast in combinatie met 
gebiedsspecifieke kennis over de daadwerkelijke aanwezigheid, verspreiding, enz., 
van de soorten of habitats.  
 
Landeigenaren en lokale vertegenwoordigers moeten goede kennis hebben van en 
inzicht hebben in de instandhoudingsdoelstellingen op alle niveaus en met name op 
gebiedsniveau, en moeten goed weten welke bijdrage er van hen wordt verwacht. 
Duidelijke voorlichting over de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en de 
bijdrage ervan tot de instandhoudingsdoelstellingen op een hoger niveau moet de 
bewustwording en betrokkenheid van de lokale belanghebbenden bevorderen. 
 

Welke juridische status dienen de instandhoudingsdoelstellingen te hebben?  

De instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau, die nodig zijn voor de 
bescherming van gebieden van communautair belang, zijn ook nodig om 
instandhoudingsmaatregelen vast te stellen en uit te voeren bij de aanwijzing van 
speciale beschermingszones. De instandhoudingsdoelstellingen van een gebied 
moeten duidelijk worden gedefinieerd, gelet op het belang ervan voor de soorten en 
typen habitats waarvoor het gebied bestemd is.  

De instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden uiteengezet in het 
aanwijzingsbesluit of kunnen nader worden uitgewerkt in gebiedbeheersplannen of 
andere instrumenten.  

 

Wanneer moeten de instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau worden 
bereikt? 

De habitatrichtlijn stelt geen datum vast waarop een gunstige staat van 
instandhouding moet zijn gerealiseerd. Ook voor het bereiken van de algemene 
doelstelling van de vogelrichtlijn wordt geen datum genoemd. Het is een duidelijke 
verplichting om de nodige instandhoudingsmaatregelen te nemen voor speciale 
beschermingszones teneinde bij te dragen tot een gunstige staat van 
instandhouding. De instandhoudingsmaatregelen van een bepaald gebied moeten in 
de praktijk duidelijk verwijzen naar de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 
Voor de geloofwaardigheid moeten de instandhoudingsmaatregelen normaal 
gesproken zijn vastgesteld en toepasselijk zijn op het moment van de aanwijzing van 
een speciale beschermingszone. 
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Het is van belang om een termijn te stellen voor de beoordeling van de 
instandhoudingsmaatregelen, waarbij wordt bekeken hoe geschikt ze zijn voor en in 
hoeverre ze bijdragen tot het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen, 
teneinde na te gaan of de maatregelen passend, meetbaar en uitvoerbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota van de Commissie over de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen voor 
Natura 2000-gebieden.  

 
Europese Commissie, Doc. Hab.12-04/06, november 2012 (oorspronkelijke tekst in het Engels) 
Overname met bronvermelding toegestaan.  

 
Download: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_NL.pdf 
 
Contact: nature@ec.europa.eu 
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