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NOTA VAN DE COMMISSIE OVER 
DE AANWIJZING VAN  

SPECIALE BESCHERMINGSZONES 
 

Definitieve versie van 14 mei 2012 
 

Het doel van deze nota is de lidstaten een leidraad te verschaffen voor de 
naleving van de belangrijke verplichting uit hoofde van de habitatrichtlijn 
speciale beschermingszones aan te wijzen. De nota vormt een weergave van 
de standpunten van de diensten van de Commissie en heeft betrekking op de 
relevante jurisprudentie.  

 
 
 
 

1. Het doel van de aanwijzing van speciale beschermingszones  
 
De algemene doelstelling van de habitatrichtlijn wordt beschreven in artikel 2.  Dat artikel 
bepaalt onder meer het volgende: "De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen 
beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van communautair 
belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen". 
 
Om het herstel of de handhaving van de natuurlijke habitats en soorten van communautair 
belang te waarborgen, moet er (overweging 6 en artikel 3) onder meer: een coherent 
Europees ecologisch netwerk worden gevormd van speciale beschermingszones (Natura 
2000); dit netwerk, dat bestaat uit gebieden met de in bijlage I genoemde typen natuurlijke 
habitats en habitats van de in bijlage II genoemde soorten, moet de betrokken typen 
natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen.  

 
De term "speciale beschermingszone" is gedefinieerd in artikel 1, onder l): "speciale 
beschermingszone: een door de lidstaten bij een wettelijk, bestuursrechtelijk en/of op een 
overeenkomst berustend besluit aangewezen gebied van communautair belang waarin de 
instandhoudingsmaatregelen worden toegepast die nodig zijn om de natuurlijke habitats 
en/of de populaties van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in een gunstige 
staat van instandhouding te behouden of te herstellen".  
 
De definitie van speciale beschermingszone en de algemene verwijzingen naar deze zones 
in de habitatrichtlijn maken duidelijk dat hiermee wordt beoogd bij te dragen tot het in een 
gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen van de soorten en typen habitats 
van communautair belang.  
 
Artikel 6, lid 1 definieert de instandhoudingsmaatregelen die voor speciale 
beschermingszones moeten worden genomen: "De lidstaten 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". De 
verslagen van de lidstaten als bedoeld in artikel 17 moeten met name informatie bevatten 
over de in artikel 6, lid 1 bedoelde instandhoudingsmaatregelen, alsmede een beoordeling 
van het effect van die maatregelen op de staat van instandhouding van de typen natuurlijke 
habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II.  
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De aanwijzing van een gebied van communautair belang als een speciale 
beschermingszone leidt tot de uitvoering van artikel 6, lid 1, aangezien alle andere 
maatregelen van artikel 6, waaronder de plicht om verdere achteruitgang te voorkomen 
(leden 2, 3 en 4), al van toepassing zijn op de gebieden van communautair belang en 
bijgevolg de facto ook op speciale beschermingszones.  
 
Het laatste artikel 17-verslag van de Commissie (voor de periode 2000-2006) laat zien dat 
dergelijke positieve instandhoudingsmaatregelen binnen speciale beschermingszones nodig 
zijn. Daaruit bleek dat 65% van de beoordeelde typen habitats van bijlage I en 54% van de 
beoordeelde soorten van de bijlagen II, IV en V een ongunstige staat van instandhouding 
heeft.  
 
Terwijl in artikel 3, lid 3 en artikel 10 van de habitatrichtlijn wordt onderkend dat verbetering 
van de ecologische coherentie van Natura 2000 gebiedsoverstijgende maatregelen vergt, is 
de uitvoering van artikel 6 de belangrijkste maatregel in het kader van de richtlijn om de 
typen habitats van bijlage I in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen. Hoewel op dit vlak mogelijk ook andere bepalingen in de richtlijn dienstig zijn, is 
artikel 6 tevens belangrijk voor de bescherming van de soorten van bijlage II.  
 
Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat de aanwijzing van speciale beschermingszones 
essentieel is voor het bereiken van de doelstellingen van de habitatrichtlijn en voor het 
behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van de soorten en habitats van 
communautair belang, aangezien de lidstaten daarbij verplicht worden om overeenkomstig 
artikel 6, lid 1 de nodige instandhoudingsmaatregelen te nemen. 
 
 
2. Wat houdt de aanwijzing van speciale beschermingszones in?  
 
Artikel 4, lid 4, van de habitatrichtlijn 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."  
 
Dit houdt duidelijk in dat binnen de termijn van zes jaar die geldt voor de aanwijzing van 
speciale beschermingszones, prioriteit moet worden verleend aan de belangrijkste gebieden 
en/of de gebieden die bedreigd worden. Voorts houdt dit in dat er prioriteiten moeten worden 
vastgesteld voor de belangrijkste soorten en habitats zodat actie wordt ondernomen zodra 
de gebieden zijn aangewezen. Deze prioriteiten kunnen ook op een hoger (Europees, 
biogeografisch, nationaal of regionaal) niveau worden vastgesteld.  
 
Bij de vaststelling van prioriteiten op gebiedsniveau moet ten volle rekening worden 
gehouden met:  

 de ecologische vereisten van de in het Natura 2000-standaardgegevensformulier 
opgenomen soorten en habitats (zoals de aanwezigheid in het gebied, behalve voor 
soorten/habitats waarvan de aanwezigheid volgens het formulier niet significant is); 

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

 bedreigingen voor en achteruitgang van soorten en habitats;  
 de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk. 
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De definitie die in artikel 1, onder l) en in artikel 4, lid 4 wordt gegeven van speciale 
beschermingszones maakt het volgende duidelijk: 
 
- de aanwijzing van een speciale beschermingszone moet geschieden aan de hand van 

een bindend wettelijk, bestuursrechtelijk en/of op een overeenkomst berustend besluit; 
- de nodige instandhoudingsmaatregelen 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. 

 
Op deze verplichtingen wordt nader ingegaan in de punten 4 en 5.  
 
 
3. Tijdpad voor de aanwijzing van een speciale beschermingszone  
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 4 wijst de betrokken lidstaat uiterlijk binnen zes jaar nadat een 
gebied tot een gebied van communautair belang is verklaard, dat gebied 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 vernietiging1.  
 
Overeenkomstig artikel 6, lid 1 treffen de lidstaten 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. 
 
In het besluit van de Commissie waarin de gebieden van communautair belang worden 
bekrachtigd, is het volgende bepaald: "[...] Er zij echter nadrukkelijk op gewezen dat de uit 
artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG voortvloeiende verplichtingen zo 
spoedig mogelijk, en uiterlijk zes jaar na de vaststelling van de initiële lijst respectievelijk de 
eerste bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische 
regio, van toepassing zijn, waarbij de toepasselijke termijn afhankelijk is van de lijst waarin 
een gebied van communautair belang voor het eerst als zodanig is opgenomen."  
 
De datum waarop het gebied voor het eerst in het besluit van de Commissie wordt 
opgenomen, is derhalve het startpunt van de termijn van zes jaar2. Wanneer in een volgend 
besluit enkele gebiedsgegevens worden aangepast, is dat geen reden om de aanwijzing als 
speciale beschermingszone uit te stellen. Deze aanpassingen moeten evenwel worden 
opgenomen in de procedure voor de aanwijzing van een speciale beschermingszone en 
moeten in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de nodige 
instandhoudingsmaatregelen. 
 
 
 

                                                           
1
 Alle besluiten van de Commissie met betrekking tot de verschillende biografische regio's kunnen op de website van de 

Commissie worden geraadpleegd: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
2
 De in overleg met de lidstaten en overeenkomstig artikel 4, lid 2 vastgestelde lijst van gebieden van communautair belang 

vormt het rechtskader voor de selectie en afbakening van de gebieden. Bij de vaststelling van deze lijst gaat de termijn van zes 
jaar voor de aanwijzing van speciale beschermingszones officieel in, onverminderd verdere gebiedsaanpassingen, waaronder 
grenswijzigingen, die geen grond mogen vormen voor uitstel van de aanwijzing als speciale beschermingszone. Wanneer de 
configuratie van het gebied verandert, moet de lijst van gebieden van communautair belang worden bijgewerkt voordat de 
speciale beschermingszones worden aangewezen.  
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4.  Procedure voor de aanwijzing van speciale beschermingszones  
 
Wanneer een gebied is aangemerkt als gebied van communautair belang, bepaalt artikel 4, 
lid 4 voorts dat er prioriteiten moeten worden vastgesteld voor de aanwijzing ervan als 
speciale beschermingszone. De gebieden die worden beschouwd als de belangrijkste 
gebieden voor de soorten en typen habitats van de bijlagen I en II en voor de samenhang 
van Natura 2000, en die de grootste dreiging ondervinden, moeten prioriteit krijgen bij de 
vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen die dat belang duidelijk 
weerspiegelen. Instandhoudingsmaatregelen worden in het ideale geval vastgesteld na 
openbare raadpleging en passende betrokkenheid van alle belanghebbenden. 
 
Ofschoon de richtlijn vereist dat de lidstaten binnen zes jaar na de vaststelling van de lijst 
met gebieden van communautair belang, speciale beschermingszones aanwijzen, voorziet 
deze niet in een procedure daarvoor. Dit vraagstuk valt onder het nationaal recht van de 
lidstaten, die een grote vrijheid hebben in de manier waarop zij een gebied van 
communautair belang aanwijzen als speciale beschermingszone.  
 
De lidstaten kunnen nieuwe selectieprocedures instellen of bestaande procedures 
aanpassen en/of de aanwijzing schragen met andere rechtshandelingen. Ze kunnen uit 
verschillende (wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende) 
rechtshandelingen kiezen en kunnen besluiten welk niveau (bijvoorbeeld nationaal of 
regionaal) het meest geschikt is voor de aanwijzing van speciale beschermingszones. Het is 
ook aan de lidstaten om te bepalen of het aanwijzingsbesluit betrekking heeft op één of op 
meerdere gebieden. 
 
Ongeacht de toegepaste procedure moet de aanwijzing van speciale beschermingszones 
bogen op een duidelijke rechtsgrondslag en moeten de lidstaten waarborgen dat de 
aanwijzing een onbetwistbare dwingende kracht heeft. Het aanwijzingsbesluit moet duidelijk 
genoeg zijn om te voldoen aan de rechtszekerheidsvereisten van de richtlijn.  
 
Dit sluit aan op de jurisprudentie (Commissie v. België, zaak C-415/01)3:  
 

- de bepalingen van een richtlijn moeten worden uitgevoerd met een onbetwistbare 
dwingende kracht en met de specificiteit, nauwkeurigheid en duidelijkheid die nodig zijn 
om te voldoen aan het vereiste van rechtszekerheid. Het rechtszekerheidsbeginsel 
vereist een adequate bekendmaking van krachtens een communautaire regelgeving 
vastgestelde nationale maatregelen zodat de door dergelijke maatregelen geraakte 
rechtssubjecten in staat zijn de omvang van hun rechten en verplichtingen op het door 
het Gemeenschapsrecht beheerste gebied te kennen.  

 

- De kaarten die de SBZ afbakenen moeten noodzakelijkerwijze een onbetwistbare 
dwingende kracht hebben, zoniet zou de geografische afbakening van de SBZ op elk 
moment betwist kunnen worden. Tevens zou de [...] beschermingsdoelstelling van 
artikel 4 van de vogelrichtlijn wellicht niet volledig worden verwezenlijkt. 

 
 
5. Wettelijke bepalingen die voortvloeien uit de aanwijzing van speciale 

beschermingszones  
 
Om de nodige juridische duidelijkheid te bieden, moet het aanwijzingsbesluit van een 
speciale beschermingszone de naam en locatie van het gebied bevatten en duidelijk en 
juridisch transparant zijn over het volgende:  
 

                                                           
3
 Zie bijvoorbeeld punt 21 van het arrest van 27 februari 2003 in zaak C-415/01, Commissie v. België, Jurispr. 2003, blz. 2081. Hoewel de 

zaak betrekking heeft op gebieden die onder de vogelrichtlijn vallen, is die ook relevant voor gebieden die onder de habitatrichtlijn vallen. 
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- de soorten en typen habitats waarvoor de speciale beschermingszone is aangewezen, 
bijvoorbeeld door in het besluit zelf of in een afzonderlijk juridisch bindend document alle 
soorten van bijlage II en typen habitats van bijlage I op te sommen die significant in het 
gebied voorkomen (alle soorten die blijkens het standaardgegevensformulier beschikken 
over een significante populatieomvang en -dichtheid4 ten opzichte van de populaties die 
op het nationale grondgebied voorkomen (populatiecategorie A, B of C), alsmede alle 
typen habitats waarvan de representativiteit volgens dat formulier uitstekend (A), goed 
(B) of significant (C) is5.  

- de grenzen van de speciale beschermingszones, door een of meerdere kaarten op te 
nemen in het besluit of in een bindende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een 
overeenkomst berustende handeling (zoals een openbaar register), waarin de exacte 
grenzen van het gebied of de gebieden worden aangegeven. De kaart moet in 
overeenstemming zijn met de relevante nationale cartografische systemen en een 
schaal hebben die alle belanghebbenden en betrokkenen in staat stelt om de 
gebiedslocatie te bepalen ten opzichte van hun grondbezit. De grenzen mogen niet 
afwijken van die van het gebied van communautair belang, tenzij de grenzen daarvan 
zijn gewijzigd aan de hand van de vastgestelde procedure (Doc. Hab.05-06-08) en zijn 
opgenomen in een bijgewerkte beschikking van de Commissie. 

 
- het doel van de aanwijzing: in de ruimst mogelijke betekenis moet duidelijk worden 

gemaakt dat met de speciale beschermingszone wordt beoogd bij te dragen tot het 
behouden of waar nodig herstellen van een gunstige staat van instandhouding van de 
typen habitats en de soorten die in het gebied voorkomen. In het ideale geval worden de 
specifieke instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone 
uiteengezet in een rechtshandeling of in een begeleidend, juridisch bindend document, 
zodat helder is waarom het gebied wordt aangewezen als speciale beschermingszone 
en dat daarbij waar nodig instandhoudingsmaatregelen worden getroffen (niet alleen om 
het gebied tegen achteruitgang te beschermen, zoals bedoeld in artikel 6, leden 2 t/m 4).  

 
- de wettelijke voorschriften die gelden voor speciale beschermingszones: het 

aanwijzingsbesluit van een speciale beschermingszone of de wet tot omzetting van de 
habitatrichtlijn moet duidelijk maken dat artikel 6, leden 2 t/m 4 de facto zowel voor 
speciale beschermingszones als voor gebieden van communautair belang gelden. Dat 
kan bijvoorbeeld door in het aanwijzingsbesluit te verwijzen naar de desbetreffende 
artikelen van de wet tot omzetting van de habitatrichtlijn of naar een rechtshandeling die 
eerder is vastgesteld ter bescherming van de gebieden van communautair belang.  

 
Uit de aanwijzing als speciale beschermingszone moet voorts blijken dat voor de zone 
de nodige instandhoudingsmaatregelen dienen te worden genomen 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 (overeenkomstig artikel 6, lid 1 van 
de habitatrichtlijn). De aanwijzing moet ook voorzien in, of vergezeld gaan van, een 
transparant mechanisme voor de vaststelling en uitvoering van de 
instandhoudingsmaatregelen (bijvoorbeeld beheers- en sectorplannen). 
 
Zoals bepaald in artikel 6, lid 1 van de habitatrichtlijn, kunnen de lidstaten kiezen uit 
verschillende opties voor de toepassing van de nodige instandhoudingsmaatregelen. 
Daaronder begrepen zijn passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel 
uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een 

                                                           
4
 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. 
5
 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. 
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overeenkomst berustende maatregelen. De Commissie heeft het gebruik van 
beheersplannen als transparant instrument om bij te dragen aan het proactieve beheer 
van Natura 2000-gebieden, sterk bevorderd. Alle gekozen maatregelen moeten volstaan 
om de doelstellingen van artikel 6, lid 1 van de richtlijn te verwezenlijken.  
 
Uit de definitie van speciale beschermingszones blijkt dat de 
instandhoudingsmaatregelen normaal gesproken op het moment van de aanwijzing 
vastgesteld en van toepassing moeten zijn, dus uiterlijk binnen zes jaar. Dit laat onverlet 
dat de maatregelen na die periode van zes jaar kunnen worden aangepast op basis van 
verbeterde kennis en de ervaringen met de uitvoering. Het gebiedsbeheer en met name 
de vaststelling van wat "nodig" is om te voldoen aan de "ecologische vereisten" van 
gebieden als bedoeld in artikel 6, lid 1, zullen tot lang na de aanwijzing van de gebieden 
aan wijziging onderhevig blijven. Zo kunnen de effecten van klimaatverandering en 
andere invloeden op het gebied in de toekomst nopen tot een herziening van de 
maatregelen die uit hoofde van artikel 6, lid 1 moeten worden genomen. 
 
De vaststelling van instandhoudingsmaatregelen is vaak een zich herhalend proces dat 
sterk afhankelijk is van de betrokkenheid en acceptatie van de belanghebbenden, en het 
wordt erkend dat dit tijd kost. Voor de termijn van zes jaar tussen de vaststelling van een 
gebied van communautair belang en de aanwijzing ervan als speciale 
beschermingszone geldt dat de vaststelling en uitvoering van de nodige 
instandhoudingsmaatregelen meteen na de vaststelling van het gebied als gebied van 
communautair belang een aanvang moet nemen, en niet pas aan het eind van de 
termijn van zes jaar.  
 
Het is duidelijk dat de instandhoudingsdoelstellingen volledig moeten worden begrepen 
om de nodige instandhoudingsmaatregelen te kunnen vaststellen en uitvoeren. Daarbij 
gaat het uiteindelijk om het gebiedsniveau, maar de lidstaten kunnen ook op een hoger 
niveau (bijvoorbeeld op nationaal of regionaal niveau) generieke 
instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen ontwikkelen voor soorten en typen 
habitats, waarbij vervolgens kan worden verwezen naar het gebiedsniveau.  

 
 
6. Het type wettelijke beschermingsregeling dat voor speciale beschermingszones 

moet worden vastgesteld 
 
Artikel 6 is een belangrijk onderdeel van de habitatrichtlijn, omdat hierin het kader wordt 
vastgesteld voor de instandhouding en bescherming van gebieden en proactieve, 
preventieve en procedurele vereisten zijn opgenomen. Artikel 6, leden 2, 3 en 4, is van 
toepassing op gebieden van communautair belang (overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de 
habitatrichtlijn). Artikel 6, lid 1, is uitsluitend van toepassing op speciale beschermingszones, 
die ook moeten voldoen aan de vereisten van artikel 6, leden 2, 3 en 4.  
 
In het kader van de beschermingsvereisten voor speciale beschermingszones moet bij de 
vaststelling van een wettelijke beschermingsregeling rekening worden gehouden met de 
relevante jurisprudentie6. 
 

 Artikel 6 van de habitatrichtlijn dient te worden opgevat als een vereiste voor de lidstaten 
om de speciale beschermingszones te voorzien van een wettelijke beschermingsregeling 

                                                           
6
 Zie de volgende arresten van het Hof: Commissie v. Spanje, 2 augustus 1993, C-355/90, Jurispr. 1993 blz. 

4221, punt 28-32; Commissie v. Frankrijk, 18 maart 1999, C-166/97, Jurispr. 1999 blz. 1719, punten 21 en 25; 
Commissie v. Frankrijk, 25 november 1999, C-96/98, Jurispr. 1999 blz. 8531, punt 22-27; Commissie v. België, 
27 februari 2003, C-415/01, Jurispr. 2003 blz. 2081, punten 15-17 en 21-22; Commissie v. Spanje, 22 
september 2011, C-90/10, Jurispr. 2011 blz. ..., punt 37. 
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die waarborgt dat de betrokken typen natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding kunnen worden 
behouden of in voorkomend geval worden hersteld (artikel 3).  
 

 Wanneer het ontbreekt aan specifieke bepalingen die de aanwijzing van een gebied als 
speciale beschermingszone koppelen aan de toepassing van passende wettelijke 
bescherming en de nodige instandhoudingsmaatregelen voor de soorten of habitats die 
in de speciale beschermingszone voorkomen, wordt de doelstelling van artikel 3, artikel 
4, lid 4 en artikel 6 van de habitatrichtlijn ondermijnd. 

 
Uit de jurisprudentie wordt derhalve duidelijk dat de aanwijzing van speciale 
beschermingszones gepaard moet gaan met een passende wettelijke beschermings- en 
instandhoudingsregeling die overeenkomstig artikel 6 van de habitatrichtlijn wordt toegepast. 
 
Wat dient de beschermings- en instandhoudingsregeling te omvatten?  
 
De beschermings- en instandhoudingsregeling moet alle bepalingen van artikel 6 omvatten. 
De beschermingsregeling moet met name:  
 

 de nodige instandhoudingsmaatregelen bevatten die beantwoorden aan de 
ecologische vereisten van de in de speciale beschermingszone aanwezige typen 
natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II, behalve voor die 
waarvan de aanwezigheid op het Natura 2000-standaardgegevensformulier als niet-
significant is aangemerkt. De instandhoudingsmaatregelen moeten uitvoerig en 
inhoudelijk genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de uitvoering ervan leidt tot de 
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en bijdraagt tot de 
algemene doelstelling van de richtlijn om de betrokken soorten en typen habitats in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te 
behouden en te herstellen.  
 
Het is aan de lidstaten om te bepalen hoe de instandhoudingsmaatregelen worden 
vastgesteld en uitgevoerd. De lidstaten kunnen vereisen dat er beheersplannen 
worden opgesteld waarin de nodige instandhoudingsmaatregelen worden 
vastgesteld en een uitvoeringsmechanisme wordt opgenomen. Zij kunnen 
horizontale maatregelen treffen ter uitvoering van de nodige 
instandhoudingsmaatregelen die zijn vastgesteld voor de in de speciale 
beschermingszone voorkomende typen habitats en soorten. Het kan daarbij gaan om 
passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende 
maatregelen. 
 
Ongeacht het gebruikte mechanisme moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
nodige instandhoudingsmaatregelen specifiek, precies en duidelijk genoeg zijn om 
de betrokkenen rechtszekerheid te bieden. Voorts moeten ze zorgen voor de 
daadwerkelijke uitvoering van de uit hoofde van artikel 6, lid 1 ontwikkelde 
instandhoudingsmaatregelen. 
 

 passende stappen ondernemen om te voorkomen dat natuurlijke habitats en habitats 
van soorten achteruitgaan en dat de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen, 
aanzienlijk worden verstoord. Het is wederom aan de lidstaten om te bepalen hoe 
artikel 6, lid 2 in de praktijk moet worden gebracht. Zo kunnen de lidstaten een lijst 
opstellen met potentieel schadelijke activiteiten waarvoor per gebied of groep van 
gebieden toestemming moet worden verkregen en kunnen zij deze lijsten in nationale 
of regionale wettelijke bepalingen vastleggen. 
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 een wettelijke goedkeuringsprocedure waarborgen voor alle plannen die niet 
rechtstreeks verband houden met of nodig zijn voor het gebiedsbeheer, maar daar 

waarschijnlijk wel een aanzienlijke impact op hebben, op zichzelf of in combinatie met andere 

plannen of projecten, teneinde te voorkomen dat de integriteit van de speciale 
beschermingszone wordt geschaad (tenzij artikel 6, lid 4 wordt ingeroepen). 

 
 
 
7. Toepasselijkheid op speciale beschermingszones  
 
Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de habitatrichtlijn maken op grond van de vogelrichtlijn 
aangewezen speciale beschermingszones deel uit van het Natura 2000-netwerk. De leden 
2, 3 en 4 van artikel 6 zijn van toepassing op gebieden van communautair belang 
(overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de habitatrichtlijn) en op speciale beschermingszones in 
het kader van de vogelrichtlijn (overeenkomstig artikel 7 van de habitatrichtlijn7). Artikel 6, lid 
1, is niet van toepassing op speciale beschermingszones in het kader van de vogelrichtlijn. 
Op grond van artikel 4, leden 1 en 2 van de vogelrichtlijn gelden echter overeenkomstige 
bepalingen voor de speciale beschermingszones in het kader van deze richtlijn. Dat wil 
zeggen dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de soorten van bijlage I en geregeld 
terugkerende trekvogels worden onderworpen aan speciale instandhoudingsmaatregelen 
met betrekking tot hun habitat, om ervoor te zorgen dat zij overleven en zich voortplanten in 
hun verspreidingsgebied. De jurisprudentie van het HvJ met betrekking tot deze bepalingen 
is al vrij uitgebreid. Zo heeft het Hof in zaak C-293/07 verhelderd dat er een coherente, 
specifieke en geïntegreerde rechtsregeling nodig is die een leefbaar beheer en een 
doeltreffende bescherming van de als speciale beschermingszones aangewezen gebieden 
kan verzekeren. Dit houdt in dat voor de speciale beschermingszones van de habitat- en de 
vogelrichtlijn vergelijkbare, heldere beschermingsregelingen moeten gelden (m.b.t. de 
grenzen, de reden voor de aanwijzing en de instandhoudingsdoelstellingen en -
maatregelen).  
 
 
 
 
 
 

Nota van de Commissie over de aanwijzing van special beschermingszones.  
 
Europese Commissie, Doc. Hab.12-04/05, mei 2012 (oorspronkelijke tekst in het Engels).  
Overname met bronvermelding toegestaan.  
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_NL.pdf 

 
Contact: nature@ec.europa.eu 

                                                           
7
 "De uit artikel 6, leden 2, 3 en 4, voortvloeiende verplichtingen komen in de plaats van de verplichtingen die 

voortvloeien uit artikel 4, lid 4, eerste zin, van Richtlijn 79/409/EEG, voor wat betreft de speciale 
beschermingszones die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die richtlijn zijn aangewezen of bij analogie 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, van die richtlijn zijn erkend, zulks vanaf de datum van toepassing van de 
onderhavige richtlijn, dan wel vanaf de datum van de aanwijzing of erkenning door een lidstaat 
overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG, indien deze datum later valt." 

mailto:nature@ec.europa.eu
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