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DOEL VAN HET DOCUMENT 
 
 
Dit document biedt richtsnoeren en beschrijft een aantal praktische casestudies 
betreffende de wijze waarop waterkrachtcentrales overeenkomstig de vereisten van de 
habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn kunnen functioneren. Onderzocht wordt welke soorten 
gevolgen waterkrachtactiviteiten kunnen hebben en aan de hand van een aantal 
praktische ervaringen wordt getoond hoe de gevolgen van waterkrachtcentrales onder 
uiteenlopende omstandigheden kunnen worden voorkomen of ten minste tot een 
minimum kunnen worden beperkt. 
 
Meer in het algemeen is het document bedoeld als instrument om synergieën tussen 
beleid en praktijk van de EU op het gebied van energie, natuur en water te bevorderen, 
zodat de EU-doelstellingen op meer gecoördineerde wijze worden verwezenlijkt en de 
verschillende initiatieven elkaar waar mogelijk ondersteunen. 
 
In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van het wetgevings- en beleidskader van de 
EU waarbinnen waterkrachtcentrales in Europa worden geacht te functioneren. De 
belangrijkste bepalingen van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn worden kort 
samengevat, evenals het verband tussen die richtlijnen en de kaderrichtlijn water, de 
MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn. 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de — doorgaans matige — toestand van de 
ecosystemen van rivieren en meren in de EU en de drukfactoren en bedreigingen 
daarvoor, waarna wordt onderzocht welke gevolgen waterkrachtcentrales kunnen hebben 
voor zoetwaterecosystemen. Daarbij wordt met name gewezen op het belang van 
mogelijke cumulatieve gevolgen. 
 
Van de wilde dier- en plantensoorten in Europa is een aanzienlijk aantal, waaronder zo'n 
vierhonderd zoetwatersoorten die door de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn worden 
beschermd, afhankelijk van de ecosystemen van rivieren en meren om te kunnen 
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overleven. De meeste Europese rivieren zijn momenteel echter sterk aangetast en staan 
onder enorme druk van uiteenlopende sociaaleconomische activiteiten (waaronder 
waterkrachtactiviteiten). 
 
Uit de meest recente verslagen over de toestand van het milieu1 blijkt dat er nog veel 
werk moet worden verzet om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water en de twee 
natuurrichtlijnen te verwezenlijken. Dit is alleen haalbaar als niet alleen prioriteit wordt 
gegeven aan het voorkomen van verdere achteruitgang van onze rivieren, maar ook actief 
wordt gewerkt aan het herstel van de ecologische toestand ervan en het wegnemen, of in 
ieder geval aanzienlijk terugdringen, van de drukfactoren en bedreigingen waaraan zij 
blootstaan. 
 
In hoofdstuk 3 wordt gekeken op welke wijze dit kan gebeuren en dit wordt geïllustreerd 
met goede praktijkvoorbeelden van ecologisch herstel uit de hele EU. 
 
In hoofdstuk 4 wordt in het bijzonder ingegaan op de noodzaak van strategische planning 
en op het ontwerpen van beter geïntegreerde plannen en projecten voor 
waterkrachtcentrales, waarbij in een vroegtijdig stadium van de planning rekening wordt 
gehouden met de ecologische vereisten van de rivier en waarin zo mogelijk ook 
maatregelen ter verbetering van de ecologische toestand van de rivier worden verwerkt. 
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 in detail de procedure beschreven die gevolgd moet 
worden bij de uitvoering van een passende beoordeling van een plan of project voor een 
waterkrachtcentrale op grond van artikel 6 van de habitatrichtlijn. Enkele belangrijke 
aspecten van deze goedkeuringsprocedure worden verduidelijkt, evenals de relatie tot 
andere milieubeoordelingsprocedures van de EU. De ervaring leert dat problemen met de 
goedkeuringsprocedure van artikel 6 veelal worden veroorzaakt doordat de beoordelingen 
van slechte kwaliteit of onvolledig zijn. 
 
De richtsnoeren zijn in eerste instantie bedoeld voor bevoegde instanties, 
projectontwikkelaars en adviseurs. Zij kunnen ook nuttig zijn voor niet-gouvernementele 
organisaties en andere belanghebbenden die in de waterkrachtsector werkzaam zijn. Het 
document is geschreven in overleg met de instanties in de lidstaten en uiteenlopende 
groepen van belanghebbenden en belangenbehartigers, die alle waardevolle feedback 
hebben geleverd op de eerdere ontwerpteksten. 
 
Het document wordt geacht de tekst van vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, alsook de 
bredere beginselen die aan het EU-beleid inzake het milieu en waterkrachtcentrales ten 
grondslag liggen, trouw te volgen en daardoor gebonden te zijn. De procedures van 
goede praktijken en voorgestelde methoden zijn niet prescriptief bedoeld; beoogd wordt 
nuttige adviezen, ideeën en suggesties aan te dragen op basis van gesprekken met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, nationale en internationale instanties, ngo's, 
wetenschappelijke deskundigen en andere belanghebbenden. 
 
Het document geeft slechts de standpunten van de Commissie weer en is niet juridisch 
verbindend. Alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd definitieve 
uitlegging te geven aan de EU-richtlijnen. In voorkomend geval wordt verwezen naar de 
bestaande Europese jurisprudentie. Deze richtsnoeren kunnen derhalve het beste worden 
gelezen in samenhang met de bestaande algemene richtsnoeren en relevante arresten 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie in verband met de twee richtlijnen2. 

                                                           
1 https://www.eea.europa.eu/soer 
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. OVERZICHT VAN HET WETGEVINGS- EN BELEIDSKADER VAN 

DE EU 
 

 

Waterkracht speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de richtlijn hernieuwbare 
energie3 en de realisatie van de energiedoelstellingen van de EU voor 2020-2030. Net als 
alle andere activiteiten waarbij water wordt gebruikt, moeten waterkrachtactiviteiten 
voldoen aan de vereisten van de milieuwetgeving van de EU, die is ingevoerd om de 
Europese rivieren en meren te beschermen en te herstellen. Deze wettelijke voorschriften 
zijn neergelegd in de kaderrichtlijn water, de overstromingsrichtlijn, de vogelrichtlijn, de 
habitatrichtlijn, de milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MEB-richtlijn) en de richtlijn 
strategische milieueffectbeoordeling (SMEB-richtlijn). 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele belangrijke bepalingen uit deze EU-richtlijnen 
die van belang zijn voor waterkrachtcentrales. De nadruk ligt op de twee natuurrichtlijnen, 
die het hoofdonderwerp van dit document vormen. 
 

1.1 Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn 
 

De Europese rivieren vormen een belangrijke bron van biodiversiteit, alsook een 
belangrijk onderdeel van ons rijke natuurlijke erfgoed. De afgelopen decennia hebben zij 
echter belangrijke veranderingen ondergaan. Daardoor hebben zij ingeboet aan 
veerkracht en is er minder ruimte voor natuur en wilde flora en fauna. De meeste rivieren 
zijn momenteel sterk aangetast en moeten worden hersteld. 
 
De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben het alarmerende 
biodiversiteitsverlies erkend en voor zichzelf het ambitieuze doel gesteld om dit verlies 
uiterlijk in 2020 tot staan te brengen en om te buigen. In mei 2011 heeft de Commissie 
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 20204 vastgesteld, waarin het beleidskader 
uiteengezet is om dit doel te bereiken. In april 2017 heeft zij een nieuw actieplan5 
gelanceerd om de praktische uitvoering van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn snel te 
verbeteren en de vorderingen in de richting van het streefdoel van de EU om het 
biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten uiterlijk in 2020 tot 
staan brengen en zo veel mogelijk ongedaan maken, te versnellen. 
 
De vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn vormen de hoekstenen van het natuur- en 
biodiversiteitsbeleid van de EU. Door deze richtlijnen kunnen alle EU-lidstaten binnen een 
gemeenschappelijk wetgevingskader met elkaar samenwerken om de meest bedreigde, 
kwetsbare en waardevolle soorten en habitats in hun hele natuurlijke verspreidingsgebied 
binnen de EU te beschermen, los van politieke of bestuurlijke grenzen. 
 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive 
4 Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, 

COM(2011) 244, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244 
5 Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie, COM(2017) 198 final, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0198 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0198
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De algemene doelstelling van de twee richtlijnen is om de beschermde soorten en 
habitattypen in hun hele natuurlijke verspreidingsgebied binnen de EU in een 

gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen6. 
 
Deze doelstelling is in positieve bewoordingen geformuleerd en gericht op een gunstige 
situatie die moet worden bereikt en behouden. Zij gaat dus verder dan het basisvereiste 
om een achteruitgang te voorkomen. 
 

Definitie van gunstige staat van instandhouding in de habitatrichtlijn 
 
Artikel 1 
 
Staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: 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 op het grondgebied van 
de EU. 
 
De staat van instandhouding van een natuurlijke habitat 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 noodzakelijke 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. 
 
Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die 
op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen 
bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de populaties van die soort op het 
grondgebied van de EU. 
 
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. 

 

 
Om deze doelstelling te verwezenlijken moeten de lidstaten op grond van de EU-
natuurrichtlijnen in het bijzonder twee belangrijke typen maatregelen nemen: 
 

 aanwijzing en instandhouding van kerngebieden voor de bescherming van de in de 
bijlagen I en II bij de habitatrichtlijn en bijlage I bij de vogelrichtlijn vermelde soorten en 

                                                           
6 Zie artikel 2, lid 2, van de habitatrichtlijn: „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.”. In de vogelrichtlijn komt het begrip „gunstige staat van 

instandhouding” niet voor, maar die richtlijn bevat analoge vereisten voor speciale beschermingszones. 
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habitattypen, alsook voor de bescherming van alle geregeld voorkomende trekvogels. 
Deze — momenteel meer dan 27 500 — gebieden vormen samen het Natura 2000-
netwerk, dat de hele EU omvat. Ecosystemen van meren en rivieren beslaan ongeveer 
4 % van de totale oppervlakte van Natura 2000 (Europees Milieuagentschap, 2010, 
voor EU-27); 

 opzetten van een soortbeschermingsregeling voor alle Europese vogelsoorten en de 
in bijlage IV bij de habitatrichtlijn vermelde andere soorten. Deze maatregelen zijn van 
toepassing hun het hele natuurlijke verspreidingsgebied dat in de EU gelegen is, d.w.z. 
zowel binnen als buiten de beschermde gebieden, zoals de Natura 2000-
gebieden. 

 
Bepalingen inzake de bescherming van Natura 2000-gebieden 
 
De bescherming en het beheer van de Natura 2000-gebieden zijn geregeld in artikel 6 
van de habitatrichtlijn, dat ook bepalingen bevat betreffende het verband tussen de 
instandhouding van de gebieden en ander gebruik van de gebieden en de omgeving 
ervan, bijvoorbeeld voor opwekking van waterkrachtenergie7. 
 
Artikel 6 voorziet in twee typen maatregelen: 
 

 het eerste type maatregelen betreft het beheer van de instandhouding van alle 
Natura 2000-gebieden en de bepaling van instandhoudingsdoelstellingen voor die 
gebieden. De lidstaten moeten: 

a) positieve instandhoudingsmaatregelen vaststellen en uitvoeren die 
beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen habitats van bijlage I en 
de soorten van bijlage II die in de gebieden voorkomen (artikel 6, lid 1); en 
b) passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de typen 
habitats en de habitats van soorten niet verslechtert en er geen significante 
storende factoren voor de aanwezige soorten optreden (artikel 6, lid 2). 

 
In de habitatrichtlijn wordt aanbevolen Natura 2000-beheersplannen op te stellen als 
middel om op open en transparante wijze te bepalen welke 
instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden nodig zijn. Zij vormen 
nuttige hulpmiddelen voor de bepaling van de instandhoudingsdoelstellingen en 
dragen ertoe bij dat alle belanghebbenden en belangengroepen de 
beheersoplossingen voor het gebied onderschrijven. Tevens kunnen zij dienen als 
instrument om de instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000 op te nemen in het 
bredere maatregelenprogramma van de kaderrichtlijn water; 

 

 het tweede type maatregelen (vermeld in lid 3 van artikel 6) betreft de 
beoordelingsprocedure voor plannen of projecten die gevolgen voor een of 
meer Natura 2000-gebieden kunnen hebben (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie). 
De procedure komt erop neer dat voor elk plan of project dat significante gevolgen 
voor een Natura 2000-gebied kan hebben, een passende beoordeling (PB) wordt 
gemaakt om die gevolgen in detail te onderzoeken, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. 
 
De bevoegde instanties kunnen slechts toestemming voor het plan of project geven 
nadat zij, op basis van de bevindingen van de PB, de zekerheid hebben verkregen dat 

                                                           
7 Details van alle beschikbare richtsnoeren voor het beheer van Natura 2000 zijn te vinden op: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
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het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. Het is 
belangrijk om erop te wijzen dat moet worden aangetoond dat het plan of project geen 
significante negatieve gevolgen zal hebben (en niet dat er wel dergelijke gevolgen 
zullen zijn). 

 
In uitzonderlijke omstandigheden kan gebruik worden gemaakt van de 
uitzonderingsregeling van artikel 6, lid 4, om een plan of project dat de natuurlijke 
kenmerken van een Natura 2000-gebied aantast, toch goed te keuren, als kan worden 
aangetoond dat er geen minder schadelijke alternatieven zijn en het plan of project om 
dwingende redenen van groot openbaar belang noodzakelijk wordt geacht. In 
dergelijke gevallen moeten voldoende compenserende maatregelen worden genomen 
om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 

 
Het is belangrijk op te merken dat de beoordelingsprocedure van de habitatrichtlijn 
niet dezelfde is als die van de MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn8 en artikel 4, lid 7, 
van de kaderrichtlijn water, al zouden zij idealiter onderling moeten worden 
geïntegreerd of ten minste gecoördineerd. 

 

 Bepalingen inzake de bescherming van soorten 

 
De tweede reeks bepalingen van de natuurrichtlijnen betreft de bescherming van 
bepaalde soorten in hun hele natuurlijke verspreidingsgebied binnen de EU, d.w.z. 
ongeacht of zij zich al dan niet in een Natura 2000-gebied bevinden. De 
beschermingsmaatregelen gelden voor de in bijlage IV bij de habitatrichtlijn vermelde 
soorten en alle in het wild levende vogelsoorten in de EU. De precieze voorwaarden zijn 
vastgesteld in artikel 5 van de vogelrichtlijn en artikel 12 (voor dieren) en artikel 13 (voor 
planten) van de habitatrichtlijn. 
 
Voor deze soorten moeten de lidstaten met name een verbod instellen op: 

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

 de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen; 

 het opzettelijk vernielen van nesten of eieren, of het ontwortelen of vernielen van 
beschermde planten. 

 
Er mag slechts in een beperkt aantal gevallen van de soortbeschermingsbepalingen 
worden afgeweken, bijvoorbeeld om ernstige schade aan gewassen of veehouderijen te 
voorkomen of in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, mits er 
geen andere bevredigende oplossing bestaat en de gevolgen van de afwijking niet 
onverenigbaar zijn met de algemene doelstellingen van de richtlijnen. De voorwaarden 
voor de toepassing van de afwijkingen zijn opgenomen in artikel 9 van de vogelrichtlijn en 
artikel 16 van de habitatrichtlijn9. 
 
De soortbeschermingsbepalingen zijn zeer relevant voor waterkrachtcentrales, ook 
als die buiten de Natura 2000-gebieden gelegen zijn. Zij zijn bedoeld om te voorkomen 
dat nieuwe projecten leiden tot vernietiging van de broed- en rustgebieden van in het wild 
levende vogelsoorten of van de habitat van de in bijlage IV bij de habitatrichtlijn vermelde 

                                                           
8 Internetpagina's van de Commissie over MEB en SMEB: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-

legalcontext.htm enhttp://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm 
9 Zie Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 

‘Habitats’ Directive, http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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soorten, tenzij de bevoegde instanties daarvoor overeenkomstig de richtlijnen een 
afwijking hebben toegestaan. Deze bepaling kan in het bijzonder belangrijk zijn voor 
waterkrachtcentrales in rivieren waarin trekkende soorten, zoals trekvogels en trekvissen, 
verblijven (bv. Acipenser sturio (steur) of Zingel asper, beide opgenomen in bijlage IV bij 
de habitatrichtlijn). 
 

1.2 Kaderrichtlijn water (KRW) 
 
Bij de kaderrichtlijn water is een kader vastgesteld voor de bescherming en het duurzame 
beheer van landoppervlaktewater (rivieren en meren), overgangswater (estuaria), 
kustwateren en grondwater. Het doel was om alle waterlichamen in de regel uiterlijk in 
2015 in een „goede toestand” te brengen (met uitzondering van sterk veranderde en 
kunstmatige waterlichamen, waarvoor gestreefd wordt naar een goed ecologisch 
potentieel). Net als de natuurrichtlijnen gaat de KRW verder dan het basisvereiste om een 
verdere achteruitgang te voorkomen van de waterlichamen en van de terrestrische 
ecosystemen en waterrijke gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van aquatische 
ecosystemen. 
 
Om dit doel te helpen bereiken, verplicht de KRW de lidstaten voor elk 
stroomgebiedsdistrict een stroomgebiedsbeheersplan op te stellen. De richtlijn gaat uit 
van een cyclisch proces waarin de stroomgebiedsbeheersplannen worden opgesteld, 
worden uitgevoerd en om de zes jaar worden herzien. 
 

1.3 Coördinatie tussen de KRW en de natuurrichtlijnen 
 
De kaderrichtlijn water en de twee natuurrichtlijnen houden nauw verband met elkaar, 
aangezien de richtlijnen alle drie tot doel hebben de Europese zoetwaterecosystemen te 
beschermen en te herstellen. Daarom moeten zij op gecoördineerde wijze ten uitvoer 
worden gelegd, zodat een geïntegreerde werking wordt gewaarborgd. Hieronder worden 
enkele belangrijke punten beschreven waarop sprake is van een wisselwerking tussen de 
KRW en de twee natuurrichtlijnen en die met name van belang zijn voor 
waterkrachtcentrales. Zij zijn afgeleid van het door de Commissie opgestelde document 
met antwoorden op veelgestelde vragen over het verband tussen de kaderrichtlijn water 
en de natuurrichtlijnen10. 
 
Verschillende doelstellingen van de KRW en de natuurrichtlijnen 

 
De KRW en de natuurrichtlijnen hebben, ten minste ten dele, betrekking op hetzelfde 
milieu en hebben globaal gezien alle tot doel een achteruitgang van de rivieren te 
voorkomen en de toestand van de aquatische ecosystemen te verbeteren. Hoewel de 
algemene doelstellingen van de richtlijnen vergelijkbaar zijn, hebben zij verschillende 
specifieke doelen, die echter wel nauw verband met elkaar houden. 
 
De KRW heeft tot doel alle oppervlaktewateren en het grondwater te beschermen, zodat 
zij een goede toestand of een goed potentieel bereiken, en achteruitgang te voorkomen. 
De vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, anderzijds, hebben tot doel specifieke soorten en 

                                                           
10 Zie Links between the Water Framework Directive and Nature Directives — Frequently Asked Questions: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf 



 

11 
 

habitattypen te beschermen, te handhaven en te herstellen, zodat zij in hun hele 
natuurlijke verspreidingsgebied binnen de EU een gunstige staat van instandhouding 
krijgen. 
 
Als in het kader van de KRW een goede ecologische toestand wordt bereikt, helpt dit 
gewoonlijk bij de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 
voor habitats en soorten die van water afhankelijk zijn, en omgekeerd. Het vereiste van 
een „goede ecologische toestand” betreft echter waterlichamen, terwijl de „gunstige staat 
van instandhouding” voor specifieke habitattypen en soorten geldt. 
 
Het bereiken van een goede ecologische toestand, zelfs voor alle waterlichamen, volstaat 
dus niet noodzakelijkerwijs om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Er 
kunnen aanvullende instandhoudingsmaatregelen nodig zijn om de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied te verwezenlijken voor de 
soorten en habitattypen waarvoor het is aangewezen. 
 
Dit is in de KRW expliciet erkend. In artikel 4, lid 2, van de KRW is het volgende bepaald: 
„Wanneer meer dan een van de doelstellingen [...] betrekking heeft op een bepaald 
waterlichaam, is de strengste van toepassing.”. Als bijvoorbeeld een Natura 2000-
gebied voor otters of beekparelmosselen wordt aangewezen, kan het tevens noodzakelijk 
zijn overbevissing aan te pakken, al is dit niet noodzakelijk om een goede ecologische 
toestand in het kader van de KRW te bereiken. 
 
Deze aanvullende voorschriften zouden idealiter moeten worden opgenomen in het KRW-
stroomgebiedsbeheersplan, of daarin zou ernaar moeten worden verwezen. Met 
specifieke bepalingen betreffende de beschermde gebieden moet worden gezorgd voor 
coherentie tussen de maatregelen op grond van de KRW en Natura 2000 en moeten 
conflicten daartussen worden vermeden (zie artikel 4, lid 1, punt c)). 
 
Sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen en Natura 2000 

 
Op grond van artikel 4, lid 3, van de KRW mogen bepaalde waterlichamen, waarvan de 
fysische kenmerken door menselijke activiteiten significant zijn veranderd, als sterk 
veranderd worden aangemerkt als zij aan alle in dat lid vervatte voorwaarden voldoen11. 
Waterlichamen die volledig door menselijke activiteiten tot stand zijn gekomen (zoals 
kunstmatige waterbekkens of binnenvaartkanalen) mogen als kunstmatige waterlichamen 
worden aangemerkt. 
 
Voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen geldt de KRW-doelstelling van een 
„goed ecologisch potentieel” (in plaats van een goede ecologische toestand), tenzij 
daarop de voorschriften voor minder strenge doelstellingen, zoals een „matig ecologisch 
potentieel”, van toepassing zijn. Dit is, met andere woorden, de best haalbare ecologische 
toestand die verenigbaar is met het rechtmatige gebruik van het waterlichaam dat de 
basis vormde voor de aanwijzing als sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam12. 
 

                                                           
11 Sterk veranderde waterlichamen zijn waterlichamen die door fysische wijzigingen ingevolge menselijke 

activiteiten wezenlijk van aard zijn veranderd, waardoor zij geen „goede ecologische toestand” kunnen 

bereiken. 
12 Gedetailleerdere informatie over de specifieke voorschriften is te vinden in CIS-oriëntatiedocument nr. 4, 

Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies. 
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Een sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam kan ook als Natura 2000-gebied worden 
aangewezen, wanneer daarin een soort of habitattype voorkomt die of dat vermeld is in 
bijlage I bij de vogelrichtlijn of bijlage I of II bij de habitatrichtlijn. In dergelijke gevallen 
moeten voor die soort of habitat tevens passende instandhoudingsmaatregelen worden 
genomen, overeenkomstig de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Ook hier 
geldt dat de maatregelen strenger kunnen zijn dan de maatregelen die vereist zijn om een 
„goed ecologisch potentieel” te bereiken. Zij zouden ook moeten worden opgenomen in 
de KRW-stroomgebiedsbeheersplannen in de vorm van specifieke bepalingen betreffende 
de beschermde gebieden (zie artikel 4, lid 1, punt c), in samenhang met artikel 4, lid 2). 
 

Beoordeling van nieuwe projecten op grond van de KRW 

 
Net als de natuurrichtlijnen bevat de KRW specifieke bepalingen betreffende de 
beoordeling van nieuwe projecten in verband met waterlichamen. Artikel 4, lid 7, van de 
KRW biedt de instanties onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid afwijkingen toe te 
staan voor nieuwe veranderingen en nieuwe duurzame activiteiten van menselijke 
ontwikkeling die leiden tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam of 
beletten dat een goede ecologische toestand, een goed ecologisch potentieel of een 
goede grondwatertoestand wordt bereikt. Hierbij kan het ook gaan om nieuwe 
waterkrachtprojecten13. 
 
Als het project van invloed is op zowel een KRW-doelstelling als een Natura 2000-gebied, 
moeten zowel de procedure van artikel 4, lid 7, van de KRW als de Natura 2000-
beoordelingsprocedure van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn worden gevolgd (idealiter 
op gecoördineerde of geïntegreerde wijze). De twee procedures hebben een 
verschillende juridische invalshoek: in het eerste geval wordt beoordeeld of het 
waarschijnlijk is dat het project de primaire doelstellingen van de KRW in gevaar brengt, 
terwijl bij de tweede procedure wordt beoordeeld of het project de natuurlijke kenmerken 
van een Natura 2000-gebied zal aantasten. Dit neemt echter niet weg dat bepaalde 
aspecten van de beoordeling kunnen worden gecoördineerd, bijvoorbeeld in onderzoeken 
en raadplegingen. 
 
In de KRW is duidelijk bepaald dat een project niet kan worden uitgevoerd als het niet 
verenigbaar is met andere EU-voorschriften op milieugebied. Met andere woorden, als 
het project de KRW-doelstellingen niet in gevaar brengt maar wel de natuurlijke 
kenmerken van een Natura 2000-gebied aantast, kan het uit hoofde van de KRW niet 
worden goedgekeurd, tenzij tevens een uitzondering uit hoofde van artikel 6, lid 4, van 
de habitatrichtlijn wordt toegestaan. De toepassing van artikel 4, lid 7, van de KRW 
betreffende de vrijstellingen van de milieudoelstellingen, is verduidelijkt in het in 2017 
goedgekeurde CIS-oriëntatiedocument nr. 3614, waarin ook wordt ingegaan op het 
verband met de natuurrichtlijnen. 
 

Instandhouding van de beekparelmossel in de deelstroomgebieden van Ierland 
 
De beekparelmossel (Margaritifera margaritifera) is een van de ongewervelde diersoorten 
in de wereld die het langste leeft. Door zijn ingewikkelde leefwijze en zijn behoefte aan 
bijna-natuurlijk, schoon stromend water is de beekparelmossel een belangrijke 

                                                           
13 Zie voor de jurisprudentie over de toepassing van artikel 4, lid 7, de arresten van het Hof van Justitie in de 

zaken C-461/13 en C-346/14. 
14 CIS Guidance Document no. 36 on WFD Article 4.: https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-

bdbb-939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF 
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biologische indicatorsoort voor de kwaliteit van de ecosystemen van rivieren. De soort 
heeft een beschermde status op grond van de EU-habitatrichtlijn, maar heeft in heel 
Ierland een ongunstige staat van instandhouding. Vastgesteld is dat dit met name het 
gevolg is van sedimentatie, of sedimentatie met verrijking met voedingsstoffen. 
 
In 2009 is er nationale wetgeving ontwikkeld om te bevorderen dat de beekparelmossel 
een gunstige staat van instandhouding bereikt. In die wetgeving werden bindende 
doelstellingen vastgesteld betreffende de kwaliteit van het milieu voor habitats van 
de beekparelmossel in Natura 2000-gebieden. Tevens werd het verplicht 
deelstroomgebiedsbeheersplannen en een maatregelenprogramma op te stellen. 
Doel van deze plannen was in het hele stroomgebied de problemen aan te pakken die 
bijdragen tot de achteruitgang van de soort. De plannen kregen dezelfde vorm als de 
KRW-stroomgebiedsbeheersplannen, zodat de deelstroomgebiedsbeheersplannen later 
in het stroomgebiedsbeheersplan kunnen worden ingebed. 
 
In Ierland werd het nauwe verband tussen de habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn en de KRW 
vroegtijdig ingezien. In 2009 stelde de nationale technische coördinatiegroep voor de 
KRW een werkgroep voor de ontwikkeling van natuurbehoudaspecten van de KRW in 
(de National Conservation Working Group). De werkgroep moest voornamelijk zorgen 
voor goede coördinatie en ondersteuning van de ontwikkeling van de 
natuurbehoudaspecten van de KRW in Ierland en moest bevorderen dat de betrokken 
overheidsinstanties doeltreffend met elkaar communiceerden. 
 
Ten aanzien van de deelstroomgebiedsbeheersplannen voor beekparelmosselen speelde 
de werkgroep een cruciale rol bij de verfijning en uitwerking van een nationale reeks 
standaardstroomgebiedmaatregelen voor beekparelmosselen („toolkit”) die 
uitvoerbaar, functioneel en kosteneffectief zijn. Ook toetste de werkgroep de plannen op 
uitvoerbaarheid en doeltreffendheid en wees zij op hiaten in het beleid en de richtsnoeren 
die de uitvoering van de plannen zouden bemoeilijken. 
 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

 

1.4 Overstromingsrichtlijn 
 
In november 2007 werd Richtlijn 2007/60/EG goedgekeurd. Bij die richtlijn werd een kader 
vastgesteld voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's en werden de 
lidstaten verplicht tot de opstelling van: 
 

 overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten, waarop de vastgestelde 

overstromingsrisicogebieden per stroomgebied (of een andere overeengekomen 
beheerseenheid) worden aangegeven. Op deze kaarten moeten ook de mogelijke 
negatieve gevolgen van de verschillende overstromingsscenario’s, met inbegrip van 
informatie over mogelijke bronnen van milieuverontreiniging als gevolg van 
overstromingen, worden aangegeven, alsook de in deze overstromingsrisicogebieden 
gelegen beschermde gebieden, zoals de Natura 2000-gebieden (uiterlijk in 
december 2013); 
 

 overstromingsrisicobeheersplannen om de mogelijke negatieve gevolgen van een 
overstroming te beheren en te verminderen. In deze plannen moet een reeks 
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maatregelen worden opgenomen, met vermelding van hun prioriteit. De maatregelen 
moeten alle aspecten van overstromingsrisicobeheer bestrijken, van preventie en 
bescherming tot paraatheid, met speciale aandacht voor de kenmerken van het 
betrokken stroomgebied of deelstroomgebied (uiterlijk in december 2015). 

 
De activiteiten in het kader van de overstromingsrichtlijn moeten in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van de natuurrichtlijnen. Als een maatregel ter bescherming tegen 
overstromingen bijvoorbeeld een of meer Natura 2000-gebieden dreigt aan te tasten, 
moet ook daarvoor de procedure van artikel 6 van de habitatrichtlijn worden gevolgd en 
moet er een passende beoordeling worden uitgevoerd om na te gaan of het plan of 
project de natuurlijke kenmerken van die Natura 2000-gebieden aantast. 
 

1.5 SMEB-richtlijn en MEB-richtlijn 
 
SMEB-richtlijn 

Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's (de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling of 
„SMEB-richtlijn”) heeft ten doel te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau door 
ervoor te zorgen dat de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 
reeds tijdens de voorbereiding en vóór de definitieve vaststelling ervan vastgesteld, 
beoordeeld en in aanmerking genomen zijn. 
 
Een strategische milieueffectbeoordeling is verplicht voor uiteenlopende plannen en 
programma's die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen 
voor de ontwikkeling van de in de MEB-richtlijn vermelde projecten. Ook voor plannen 
en programma's waarvoor uit hoofde van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn een 
beoordeling moet worden uitgevoerd omdat zij significante gevolgen kunnen 
hebben voor een Nature 2000-gebied, moet een SMEB worden uitgevoerd. 
 
In de SMEB-procedure moeten de lidstaten een milieurapport opstellen waarin de 
mogelijke aanzienlijke milieueffecten van de plannen of programma's alsmede van 
redelijke alternatieven worden beoordeeld. Daarnaast moeten zij de instanties die wegens 
hun specifieke verantwoordelijkheden op milieugebied met de milieueffecten van de 
uitvoering van plannen en programma's te maken kunnen krijgen (de milieu-instanties) en 
het publiek raadplegen. 
 
De raadpleging moet tijdig en doeltreffend zijn en de milieu-instanties en het publiek de 
gelegenheid geven om vóór de vaststelling hun mening te geven over het ontwerpplan 
of -programma en het bijbehorende milieurapport. Het is de bedoeling dat het proces voor 
de opstelling van de SMEB wordt gecoördineerd met de ontwikkeling van het plan, zodat 
milieuoverwegingen worden geïntegreerd in de definitieve versie van het plan. 
 
Uiteindelijk is de SMEB erop gericht een meer geïntegreerde en efficiënte aanpak van de 
ruimtelijke ordening te bevorderen, waarbij in een veel vroeger stadium van het 
planningsproces en op een veel strategischer niveau rekening wordt gehouden met het 
milieu en de biodiversiteitsproblematiek. Hierdoor worden conflicten in een later stadium 
van afzonderlijke projecten voorkomen. Ook kunnen hierdoor toekomstige projecten op 
een geschiktere locatie worden gesitueerd, zodat zij zich niet in de nabijheid bevinden van 
gebieden waar conflicten verwacht kunnen worden, zoals de Natura 2000-gebieden. 
 

MEB-richtlijn 
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Terwijl de SMEB-procedure betrekking heeft op plannen en programma's, geldt Richtlijn 
2011/92/EU (de MEB-richtlijn, gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU) voor afzonderlijke 
openbare en particuliere projecten. Derhalve mag pas toestemming worden gegeven voor 
de ontwikkeling van een project15 dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, 
nadat de mogelijke milieueffecten ervan zijn beoordeeld. 
 
De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen projecten waarvoor een MEB verplicht is 
(„bijlage I-projecten”16) en projecten waarvoor de instanties van de lidstaten moeten 
bepalen of zij vermoedelijk aanzienlijke milieueffecten zullen hebben („bijlage II-
projecten”). Dit gebeurt in een „toetsingsprocedure” waarin rekening wordt gehouden met 
de criteria van bijlage III bij de richtlijn. De meeste waterkrachtinstallaties zijn bijlage II-
projecten17. 
 

1.6 Verband tussen SMEB, MEB en artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn 
 
In de MEB-richtlijn (gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU) is bepaald dat een gecoördineerde 
en/of gemeenschappelijke procedure moet worden gevolgd als een project uit hoofde van 
zowel de MEB-richtlijn als de natuurrichtlijnen moet worden beoordeeld. De Commissie 
heeft richtsnoeren gepubliceerd voor de opzet van gecoördineerde en/of 
gemeenschappelijke procedures voor projecten18 die gelijktijdig moeten worden 
beoordeeld op grond van de MEB-richtlijn, de habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn, de 
kaderrichtlijn water en de richtlijn industriële emissies. 

 
Bij de gecoördineerde procedure moeten de lidstaten de verschillende op grond van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie vereiste afzonderlijke beoordelingen van de 
milieueffecten van een bepaald project coördineren door hiervoor een instantie aan te 
wijzen. In het kader van de gemeenschappelijke procedure moeten de lidstaten één 
beoordeling van de milieueffecten van een bepaald project uitvoeren, zoals vereist door 
de toepasselijke wetgeving van de Unie. 
 
De „passende beoordeling” op grond van de natuurwetgeving van de EU moet 
echter een duidelijk te onderscheiden en te herkennen deel van het algemene 
milieurapport blijven. In de passende beoordeling in het kader van de habitatrichtlijn 
worden namelijk andere aspecten van de natuurlijke omgeving beoordeeld en andere 
criteria toegepast voor de bepaling van de „significantie” dan in de MEB en de SMEB. In 
de MEB of SMEB wordt rekening gehouden met alle aspecten van het milieu, waaronder 
de biodiversiteit, terwijl de beoordeling in het kader van de natuurrichtlijnen specifiek 
gericht is op mogelijke gevolgen voor de soorten en habitattypen waarvoor het 
Natura 2000-gebied is aangewezen. 
 
Ook is er een verschil ten aanzien van de uitkomst van elke beoordeling. In een MEB of 
SMEB worden procedurele vereisten vastgelegd, maar geen verplichte milieustandaarden 
vastgesteld. De uitkomst van een beoordeling in het kader van de habitatrichtlijn is 

                                                           
15 In de MEB-richtlijn is „project” gedefinieerd als de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging 

van andere installaties of werken, of andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap. 
16 Onder bijlage I vallen onder meer projecten voor „stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of 

permanent opslaan van water, wanneer een nieuwe of extra hoeveelheid water van meer dan 10 miljoen m3 

wordt gestuwd of opgeslagen”. 
17 Onder bijlage II vallen onder meer projecten voor stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of 

voor de lange termijn opslaan van water (niet onder bijlage I vallende projecten). 
18 PB C 273 van 27.7.2016, blz. 1. 
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daarentegen onmiddellijk bindend voor de bevoegde instantie en bepalend voor haar 
definitieve besluit. 
 
Met andere woorden, als in de „passende beoordeling” niet kan worden vastgesteld dat 
het plan of project de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet aantast, 
kan de instantie geen toestemming geven voor het plan of project als zodanig, tenzij 
— in uitzonderlijke gevallen — wordt voldaan aan de voorwaarden van de 
uitzonderingsregeling van artikel 6, lid 4. 
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft verduidelijkt dat als een beoordeling in 
het kader van de habitatrichtlijn moet plaatsvinden, de SMEB-richtlijn op zichzelf op de 
plannen en programma's moet worden toegepast19. 
 
Richtsnoeren voor de stroomlijning van de milieubeoordelingsprocedures voor 
energie-infrastructuurprojecten van gemeenschappelijk belang 
 
Voor waterkrachtprojecten moeten, net als voor alle andere projecten, een aantal 
milieubeoordelingsprocedures worden toegepast. De Commissie heeft richtsnoeren 
gepubliceerd voor de stroomlijning van de verschillende procedures, in het bijzonder voor 
projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van de TEN-E-verordening, waarbij 
tegelijkertijd een maximaal niveau van milieubescherming overeenkomstig de EU-
milieuwetgeving wordt gewaarborgd. 
 
In die richtsnoeren doet de Commissie een aantal aanbevelingen die weliswaar gedaan 
werden met het oog op projecten van gemeenschappelijk belang, maar ook van belang 
zijn voor alle plannen en projecten op energiegebied, waaronder waterkrachtprojecten. De 
aanbevelingen zijn met name gericht op: 

 vroegtijdige planning, opstelling van stappenplannen en bepaling van de reikwijdte 
van beoordelingen; 

 vroegtijdige en doeltreffende integratie van milieubeoordelingen en andere 
milieuvereisten; 

 procedurele coördinatie en termijnen; 

 gegevensverzameling, gegevensuitwisseling en kwaliteitscontrole; 

 grensoverschrijdende samenwerking; en 

 vroegtijdige en doeltreffende participatie van het publiek. 
 
 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf 
 
 
  

                                                           
19 Arrest in zaak C-177/11, EU:C:2012:378, punten 19 en met 24. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Zoetwaterecosystemen en waterkrachtcentrales in de EU 
 
 

2.1 Toestand van de ecosystemen van rivieren en meren in de EU 
 
Door hun complexe structuur en zeer dynamische karakter zijn rivieren en meren 
uitzonderlijk rijke ecosystemen die van levensbelang zijn voor de watervoorziening van 
grote delen van het omringende land. Niet alleen zijn zij zelf waardevolle habitats, zij 
fungeren ook als essentiële ecologische corridors, die de verspreiding en migratie van 
soorten over grote afstanden bevorderen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het ontstaan 
van een rijkgeschakeerd netwerk van onderling verbonden, van water afhankelijke 
draslanden, zoals ooibossen, moerassen, zellingen en natte weilanden, die op hun beurt 
bijdragen aan de algehele biodiversiteit. 
 
Van de wilde dier- en plantensoorten in Europa is een aanzienlijk aantal, waaronder zo'n 
vierhonderd zoetwatersoorten die door de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn worden 
beschermd, afhankelijk van de ecosystemen van rivieren en meren om te kunnen 
overleven. Bij elkaar opgeteld beslaan meren en rivieren ongeveer 4 % van de totale 
oppervlakte van Natura 2000 (zo'n 31 560 km2 — een gebied dat groter is dan België). De 
betrokken gebieden zijn aangewezen voor soorten als de Atlantische zalm (Salmo salar), 
de otter (Lutra lutra), de ijsvogel (Alcedo atthis), de zoetwaterkreeft (Austropotamobius 
pallipes) en de Bataafse stroommossel (Unio crassus), alsook habitattypen als 
submontane en laaglandrivieren, bossen op alluviale grond, natte weilanden, drassige 
graslanden en zellingen. 
 
Daarnaast vormen rivieren ook een essentiële multifunctionele hulpbron voor de 
economie en het maatschappelijk welzijn van Europa, waarvan uiteenlopende 
bedrijfstakken gebruikmaken en die de samenleving vele belangrijke goederen en 
diensten oplevert. Door het intensieve gebruik is deze waardevolle hulpbron de afgelopen 
150 jaar echter enorm onder druk komen te staan, waardoor er nauwelijks nog grote 
rivieren zijn die in een geheel natuurlijke staat verkeren. Vele rivieren hebben in meerdere 
of mindere mate te maken gekregen met verontreiniging en een hoge nutriëntenbelasting, 
waardoor de waterkwaliteit aanzienlijk achteruitgegaan is. Bovendien werd hun 
hydromorfologie, natuurlijke waterverloop en ecologische samenhang ingrijpend 
gewijzigd. 
 
In 2015 werd in het verslag van het Europees Milieuagentschap over de toestand van het 
Europese milieu20 geconcludeerd dat meer dan de helft van de rivieren en meren in 
Europa geen goede ecologische toestand of goed ecologisch potentieel had. In 2009 
verkeerde slechts 43 % van het oppervlaktewater in een goede of zeer goede ecologische 
toestand. Verwacht werd dat 53 % van de waterlichamen in 2015 een goede ecologische 
toestand zou hebben, slechts een lichte verbetering. Hiermee worden de streefwaarden 
van de KRW lang niet gehaald. 

 
De situatie van de beschermde zoetwatersoorten en -habitats in de EU is nog nijpender. 
Volgens het meest recente verslag van de Commissie over de toestand van de natuur 
betreffende de staat van instandhouding van de habitats en soorten die in het kader van 
de twee natuurrichtlijnen worden beschermd, dat de periode 2007-2012 betreft21, was de 

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer 
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu 

http://www.eea.europa.eu/soer
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toestand van bijna drie kwart van de zoetwatersoorten (74 %) en zoetwaterhabitattypen 
(73 %) „ongunstig-ontoereikend” of „ongunstig-slecht”. Slechts 17 % respectievelijk 16 % 
had een gunstige toestand. 
 

Staat van instandhouding Staat van instandhouding 
a) Soorten (5 615 beoordelingen) b) Habitats (94 beoordelingen) 

 

 

  Gunstig   Onbekend 

  Ongunstig-ontoereikend  Ongunstig-slecht 

 
Staat van instandhouding en trends voor soorten a) en habitats b) (habitatrichtlijn) in verband met 
ecosystemen van rivieren en meren. Bron: EEA, 2015b, Article 17 reports and assessments. 

 
De doorgaans slechts toestand van de Europese rivieren is zeer zorgwekkend. Het is 
duidelijk dat veel Europese rivieren sterk zijn aangetast en dat er nog veel werk moet 
worden verzet om de doelstellingen van de KRW en de twee natuurrichtlijnen te 
verwezenlijken. Dit is alleen haalbaar als niet alleen prioriteit wordt gegeven aan het 
voorkomen van verdere achteruitgang van de rivieren, maar ook aan actieve 
verbetering van hun ecologische toestand. 
 
 

2.2 Drukfactoren en bedreigingen voor de Europese 

zoetwaterecosystemen 
 
Waterlichamen staan onder druk door uiteenlopende activiteiten. Met name 
hydromorfologische druk, waaraan meer dan 40 % van de rivieren en overgangswateren 
blootstaan, heeft grote gevolgen gehad. Uit de eerste typering van de stroomgebieden in 
verband met de KRW22 blijkt dat de meeste EU-lidstaten de zwaarste druk toeschrijven 
aan stadsontwikkeling, bescherming tegen overstromingen, energieopwekking met 
inbegrip van waterkracht, binnenvaart, kanalisatie en afwatering voor de landbouw, en dat 
deze factoren de hydromorfologische toestand van de waterlichamen verregaand 
beïnvloeden. 
  

                                                           
22 Mededeling van de Commissie: Naar duurzaam waterbeheer in de Europese Unie — Eerste fase in de 

uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) (COM(2007) 128 definitief). 
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  Percentage van waterlichamen   Percentage van waterlichamen 

 
Significante drukfactoren (links) en gevolgen voor rivieren; tussen haakjes het aantal betrokken 
lidstaten (European waters — assessment of status and pressures 2012) 

 
 
Voor de zoetwaterlichamen van Natura 2000 vormen „veranderingen in de 
omstandigheden van de waterlichamen” veruit de meest voorkomende bedreiging en 
drukfactor, zo blijkt uit verslag over de toestand van de natuur. 
 
Figuur 4.37 Top 10 (% van frequentie) van gemelde ernstigste drukfactoren en bedreigingen voor soorten 
(habitatrichtlijn) in verband met ecosystemen van rivieren en meren 
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State of Nature report, EEA 2015 
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Waterkracht in de EU 
 
In 2011 telde de EU zo'n 23 000 waterkrachtinstallaties, waarmee ongeveer 13 % van alle 
elektriciteit werd opgewekt. Veruit de meeste installaties (91 %) zijn kleine centrales (< 10 MWH). 
Grote waterkrachtcentrales vormen dus slechts 9 % van alle installaties, maar zij genereren wel 
zo'n 87 % van alle met waterkracht opgewekte elektriciteit23. 
 
Om technische redenen staan de meeste waterkrachtcentrales in bergachtige gebieden, maar zij 
hebben verstrekkende gevolgen voor zowel grote als kleine rivieren en meren in uiteenlopende 
regio's. Voor kleine rivieren kan zelfs een kleine wateronttrekking of verstoring van de natuurlijke 
ecologische omstandigheden grote negatieve gevolgen hebben. 
 
De volgende soorten waterkrachtcentrales zijn het meest gangbaar: 
 
Doorstroomcentrales. Bij doorstroomcentrales wordt elektriciteit opgewekt met de bestaande 
stroming en het bestaande verval van een rivier. Bij deze installaties wordt de natuurlijke waterloop 
gebruikt om elektriciteit te genereren. Er wordt geen water verzameld voor later gebruik. Dit type is 
vooral gangbaar bij kleine centrales, maar komt ook voor bij grote centrales. 
 
Doorstroomcentrales met waterbekkens. Wanneer er weinig vraag is, kan het water in een 
waterbekken worden verzameld voor gebruik in piekperioden. De productiecapaciteit is daardoor 
minder afhankelijk van de beschikbaarheid van de waterstroom. Bij de waterbekkens kan het gaan 
om opslag gedurende een dag, een seizoen of het hele jaar, waardoor kan worden voldaan aan 
pieken in de vraag naar elektriciteit en de opname in het energiesysteem van variabele bronnen 
van duurzame energie, zoals windmolens, kan worden vergemakkelijkt. 
 
Stuwdamcentrales. De conventionele stuwdamcentrale heeft een stuwmeer dat groot genoeg is 
om tijdens zowel natte als droge seizoenen water te kunnen bevatten. Het water wordt achter een 
stuwdam verzameld en is op elk moment voor de centrale beschikbaar. Deze centrales kunnen het 
jaar rond doeltreffend voor basis- of piekbelasting worden gebruikt. 
 
Pompcentrales. Deze centrales maken gebruik van waterbekkens op verschillende hoogte, 
waardoor bij hoge pieken in de vraag aanvullende elektriciteit kan worden opgewekt. Het water 
wordt op momenten met weinig vraag naar een hoger gelegen waterbekken gepompt en stroomt 
op momenten met veel vraag via turbines terug. Pompcentrales zijn niet uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn hernieuwbare energie, maar zij vallen buiten de statistieken voor 
duurzame energie. 
 
 

 

                                                           
23 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. DG Milieu van de Europese 

Commissie. 168 blz. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N 

Zie ook Water management, Water Framework Directive & Hydropower. Common Implementation Strategy 

Workshop. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
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2.3 Gevolgen van waterkrachtcentrales voor zoetwaterecosystemen 
 
De gevolgen van een waterkrachtcentrale voor de door de twee EU-natuurrichtlijnen 
beschermde soorten en habitattypen variëren aanzienlijk van geval tot geval. Zij hangen 
af van de individuele kenmerken van de rivier, haar fysieke en ecologische toestand — 
aangetast of ongerept, groot of klein, gelegen in berggebied of laagland enz. —, van de 
aard en grootte van de waterkrachtcentrale en van de soorten en habitats waarvoor het 
gebied is aangewezen. Daarom moet elke centrale afzonderlijk worden bekeken. 
 
De gevolgen kunnen tijdens elke fase in het bestaan van de waterkrachtcentrale 
optreden: tijdens de aanleg, de renovatie, de ontmanteling of de dagelijkse exploitatie. Zij 
kunnen leiden tot verlies, achteruitgang en fragmentatie van natuurlijke habitats en van 
soortenpopulaties die voor hun overleven van deze habitats afhankelijk zijn. Hoe ernstig 
dat verlies is, hangt af van de schaal van de gevolgen en van de zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid van de betrokken habitats en soorten. 
 
In de rest van dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op de uiteenlopende gevolgen die 
waterkrachtcentrales kunnen hebben voor habitats en soorten die onder de EU-
natuurrichtlijnen vallen. Exploitanten die zich bewust zijn van deze gevolgen en inzicht 
hebben in de complexiteit van de ecosystemen van rivieren, zullen beter in staat zijn 
ervoor te zorgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de 
KRW en de natuurrichtlijnen. Zij zullen ook beter win-winsituaties kunnen herkennen die, 
waar mogelijk, kunnen bijdragen tot het herstel van reeds aangetaste rivieren. 
 

 Veranderingen in riviermorfologie en -habitats 
 
Fysieke veranderingen van waterlichamen beïnvloeden de normale hydrologische 
processen en verstoren de ecologische continuïteit24 van zoetwatersystemen in zowel de 
lengte als breedte, bijvoorbeeld doordat de verbinding tussen rivieren en hun omringende 
uiterwaarden en draslanden wordt doorgesneden of doordat meervorming optreedt bij 
energiecentrales. 
 
De meest in het oog springende vorm van habitatverlies is de rechtstreekse fysieke 
vernietiging van de habitats zelf, die stroomopwaarts, stroomafwaarts in het omringende 
gebied gelegen kunnen zijn (bv. door ruimtebeslag, overstroming, verwijdering van 
oevervegetatie of fysieke constructies in de rivier). Maar ook zonder fysiek ruimtebeslag 
kan de verstoring van natuurlijke hydromorfologische processen leiden tot verstoring of 
verandering van de biotische of abiotische omstandigheden die cruciaal zijn voor de 
structuur en de werking van de habitat. Een ander gevolg kan zijn dat de aangetaste 
habitats worden ingenomen door invasieve soorten, die uiteindelijk de natuurlijke fauna 
kunnen verdrijven. 

 
 Obstakels voor migratie en geografische verspreiding van beschermde soorten 
 
Rivieren, meren en oevergebieden spelen een belangrijke rol bij de geografische 
verspreiding en migratie van zoetwatersoorten en bij de meer plaatselijke verplaatsingen 
tussen de verschillende foerageer-, voortplantings-, rust- en broedgebieden. Zij fungeren 

                                                           
24 Meer details zijn te vinden in Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, WFD 

and hydromorphological pressures, Technical Report, Good practice in managing the ecological impacts of 

hydropower schemes. https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-

413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Mogelijke gevolgen van verschillende typen waterkrachtcentrales. Bron: Veronika Koller-Kreimel 

 

als essentiële ecologische corridors of verbindingselementen in het landschap. Obstakels 
of belemmeringen voor de vrije stroomopwaartse of -afwaartse verplaatsing van deze 
soorten, hoe klein ook, kunnen grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van deze 
soorten. 



 

23 
 

Waterkrachtcentrales kunnen de geografische verspreiding en migratie van soorten direct 
of indirect verstoren of belemmeren. De duidelijkste obstakels zijn dammen en afgedamde 
gedeelten die de vistrek fysiek belemmeren doordat de vissen niet meer stroomopwaarts 
of -afwaarts kunnen zwemmen. Dit heeft grote gevolgen voor het voortbestaan van 
uiteenlopende zoetwatersoorten, want met name populaties van bepaalde 
zoetwatervissen raken hierdoor gefragmenteerd en geïsoleerd, waardoor zij uiteindelijk 
kunnen verdwijnen. 
 
Zeker als er meerdere obstakels in een deel van een rivier zijn, zijn de gevolgen ernstig. 
Ook door zeer kleine constructies of fysieke barrières kunnen rivieren al snel 
onpasseerbaar worden. Kunstmatige kanalen kunnen ook obstakels voor de verplaatsing 
van terrestrische soorten vormen, doordat zij terrestrische habitats doorsnijden en 
habitatfragmentatie veroorzaken. Ook kunnen zij kunstmatige verbindingen tussen 
stroomgebieden tot stand brengen en zo de verspreiding van uitheemse soorten 
bevorderen ten koste van inheemse soorten. 
 
Hoewel de stroomopwaartse en stroomafwaartse migratie voor alle vissoorten belangrijk 
is, is continuïteit met name voor diadrome vissoorten essentieel. De stroomopwaartse trek 
is buitengewoon belangrijk voor anadrome vissen en prikken, zoals de Atlantische zalm 
(Salmo salar), de zeeprik (Petromyzon marinus) en de rivierprik (Lampetra fluviatilis), en 
bepaalde steursoorten, zoals Acipenser sturio, omdat zij periodiek (idealiter jaarlijks) over 
grote afstanden trekken. De stroomafwaartse trek is essentieel voor hun jongen en voor 
volwassen katadrome vissen, zoals de aal (Anguilla anguilla), die beschermd wordt in het 
kader van de aalverordening25. 
 

 Verstoring van sedimentdynamiek 
 
Sedimenten zijn een natuurlijk deel van de aquatische ecosystemen en zijn essentieel 
voor het hydrologische, geomorfologische en ecologische functioneren van deze 
systemen. Sedimenten vormen uiteenlopende habitats die direct of indirect een breed 
spectrum van soorten ondersteunen. In natuurlijke omstandigheden vindt er een 
permanente stroomafwaartse verplaatsing van sedimenten (met name grind) plaats, 
waardoor de ecologische structuur en functie van de rivieren in stand wordt gehouden. 
Dwarsconstructies, zoals stuwen en dammen, verstoren veelal de natuurlijke 
sedimentdynamiek. 
 
Grote bekkens kunnen meer dan 90 % van het inkomende sediment tegenhouden, 
waardoor de erosie van de stroomafwaarts gelegen beddingen en oevers toeneemt en ter 
plaatse belangrijke hydromorfologische structuren, zoals grindbanken, worden vernietigd. 
Onderhoudswerkzaamheden aan stuwen en dammen waarbij periodiek (meestal in de 
zomer bij lage waterstand) sedimenten worden weggespoeld, kunnen — als zij niet op de 
juiste wijze worden uitgevoerd — ook schadelijk zijn voor habitats en soorten. 
 
De afname van de sedimenttransportcapaciteit vóór een stuwdam, in een bekken of in 
een afgedamd gedeelte van een rivier leidt tot ophoping van sediment, wat schade kan 
opleveren voor zowel soorten als habitats, bijvoorbeeld doordat dit de groei bevordert van 
algen en andere waterplanten die de beschermde soorten verdringen. De ophoping van 
grind of andere afgezette sedimenten in de rivierbedding of in de waterkolom kan in het 
bijzonder schadelijk zijn voor lithofiele soorten, zoals de vlagzalm (Thymallus thymallus), 
die deze gebieden als paaigrond gebruikt, voor de beekparelmossel (Margaritifera 
margaritifera) en voor de Bataafse stroommossel (Unio crassus). Ook vogelsoorten als 

                                                           
25 Zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100 
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plevieren, strandlopers en snippen, die in droge grindbeddingen broeden, hebben 
hieronder te lijden. 
 
 
Verwijdering van obstakels in het stroomgebied van de Donau 
 
45 % van de rivier- en habitatonderbrekingen in het Donaubekkendistrict wordt veroorzaakt door 
waterkrachtcentrales. In totaal zijn er 1 688 obstakels in de rivieren van dit district, dat een 
stroomgebied van meer dan 4 000 km heeft. Het gaat om 600 dammen en stuwen, 
729 drempels/bodemstuwen en 359 andersoortige onderbrekingen. Hiervan zijn er momenteel 756 
aangewezen om te worden uitgerust met vispassages. 932 onderbrekingen (55 %) vormen sinds 
2009 een belemmering voor de migratie van vissen en worden momenteel als significante 
drukfactoren beschouwd. Volgens het meest recente stroomgebiedsbeheersplan voor de Donau 
hebben de Donaulanden gepland het aantal onderbrekingen door dammen uiterlijk in 2021 
aanzienlijk te verminderen. 
 

 
  
 
Danube River Basin District: River and habitat continuity interruption — (above) current situation 2015; 
(1st map) expected improvements by 2021 (2nd map) — Source DRBMP  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published 

 

 

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Verandering van ecologische stromen 
 
Ecologische stromen zijn cruciaal voor de instandhouding van de ecosysteemprocessen 
van gezonde rivieren waarvan de door de EU beschermde soorten en habitats afhankelijk 
zijn, alsook om de waterlichamen in goede ecologische toestand te houden26. Door een 

verandering van de ecologische stroom kan de aquatische habitat kleiner worden of 
verslechteren of haar verbinding met oeverhabitats verliezen. 
 
Zo kan een te laag waterpeil uiteenlopende negatieve gevolgen hebben en bijvoorbeeld 
leiden tot uitdroging van paaiplaatsen voor vissen en prikken of belemmering van de 
ontwikkeling van viskuit en jonge vissen. Ook kan in het rivierdeel met een geringere 
stroming de stroomopwaartse vistrek worden gehinderd doordat er blokkades ontstaan of 
doordat vissen onvoldoende stimulansen krijgen om te migreren. 
 
Een te laag debiet in de oorspronkelijke rivierbedding kan er ook toe leiden dat het water 
opwarmt of zuurstofarm wordt (zoals hierboven is beschreven). In dat geval zijn de 
leefomstandigheden ongeschikt voor talrijke soorten, zoals vissen, kreeften en prikken, 
tweekleppige weekdieren en libellen die afhankelijk zijn van stromende aquatische 
habitats. 
 

 Veranderingen van de stroming door piekwaterkrachtcentrales 
 
Sterke schommelingen in het debiet kunnen, 
zeker in kleine rivieren, grote schade aan 
soorten en habitats toebrengen. In de 
waterloop levende organismen raken 
gestrest door plotselinge waterpeil-
veranderingen (waterpieken). In het 
bijzonder bepaalde organismen, zoals jonge 
vissen en traag voortbewegende of 
stilstaande organismen (met name 
plantensoorten), zijn hier niet tegen bestand. 
Waterpieken zijn ook van invloed op het 
gedrag van de prooidieren van beschermde 
soorten en daardoor ook op de gezondheid van deze soorten. 
 
Het effect van waterpieken is met name sterk tijdens perioden waarin de soorten 
kwetsbaar zijn (zoals droogte- of vorstperioden) en wordt belangrijker doordat het klimaat 
verandert. Een ander schadelijk effect van piekwaterkrachtcentrales is dat het 
uitstromende water tijdens de piekperiode vaak een heel andere (veel lagere) temperatuur 
heeft. Soorten die aan regelmatige watertemperaturen aangepast zijn, zijn niet bestand 
tegen plotselinge temperatuurveranderingen die verscheidene uren per dag aanhouden. 

 
 Veranderingen in seizoenscycli van een stroom 
 
Soms worden beddingen veranderd om het waterpeil van een rivier beter te kunnen 
regelen. Ingrepen in de stroming kunnen de seizoenscycli van een stroom verstoren, 
waardoor beschermde habitattypen en soorten die van deze cycli afhankelijk zijn, soms 

                                                           
26 „Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive” — 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
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geheel verdwijnen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bossen op alluviale gronden, niet-
permanente poelen, hoefijzermeren en rivierarmen, en de daar levende soorten. 
 

 
EU-ONDERZOEKSPROJECT RIPEAK: reactie van oeverbossen op waterpieken: 
naar een duurzaam beheer van waterkrachtcentrales 
 
Waterpieken zijn plotselinge veranderingen in het peil van rivieren, die binnen een dag 
plaatsvinden en het gevolg zijn van het in- of uitschakelen van waterturbines voor 
elektriciteitsproductie, afhankelijk van schommelingen in de marktvraag. Hierdoor 
veranderen zowel boven- als benedenstrooms de hydrologie, de hydraulische 
parameters, de waterkwaliteit en de morfologie van de rivier, en verandert uiteindelijk 
ook het ecosysteem van de rivier. Er is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek naar 
de gevolgen van waterpieken gedaan en de bestaande studies hebben vooral 
betrekking op visfauna. Naar oevervegetatie is nog geen onderzoek gedaan. 
 
Waterpieken kunnen leiden tot het wegvallen van de rekrutering van oeversoorten, 
waardoor de instandhouding van oeverpopulaties in gevaar komt. Door een analyse van 
de zaadkieming en de prestaties van de zaailingen te maken, kunnen verbanden worden 
vastgesteld tussen de waterpieken en de reacties van de vegetatie, waardoor de 
biologische reacties op waterpieken kunnen worden gekwantificeerd, gecorreleerd en 
voorspeld. Deze verbanden zijn cruciaal voor de objectieve vaststelling van 
grenswaarden waarmee de ecologische gevolgen van de opwekking van 
waterkrachtenergie tot een minimum kunnen worden beperkt zonder significant 
productieverlies. 
 
Dit project is bedoeld om enig inzicht te krijgen in het duurzame beheer van rivieren die 
door waterkrachtcentrales worden gebruikt. De geplande onderdelen betreffen een 
uitvoerige literatuurstudie, een analyse van reeksen van meerdere keren per dag 
verzamelde debietgegevens, veldexperimenten en computermodellen. De verwachte 
eindresultaten van het project zijn: 1) nieuwe hydrologische en ecologische (voor de 
oevervegetatie geldende) methoden voor de meting van de gevolgen van waterpieken; 
2) nieuwe hydrologisch-ecologische modellen voor het kwantificeren van die gevolgen; 
en 3) nieuwe doeltreffende maatregelen voor de duurzame exploitatie van dammen voor 
waterkrachtcentrales. 
 
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-
forests-to-hydropeaking/ 

 
 
 

 Hydrochemische en temperatuurveranderingen 
 
Dammen kunnen de chemische kwaliteit, de minerale samenstelling en de pH van een 
rivier zowel boven- als benedenstrooms fundamenteel veranderen, bijvoorbeeld door 
ophoping van verontreinigingen in sedimenten. Al deze veranderingen zijn van invloed op 
de samenstelling van de aanwezige plantaardige en dierlijke levensgemeenschappen. 
Ook veranderingen in de watertemperatuur, en de daaraan verbonden 
zuurstofconcentratieveranderingen, zijn van invloed op organismen. Waterbekkens 
kunnen de temperatuur sterk doen stijgen, maar kunnen ook leiden tot een 
temperatuurdaling als water van de bodem van het bekken wordt gebruikt. 
 

http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/


 

27 
 

 Verwonding en dood van individuele dieren 
 
In een waterkrachtcentrale kunnen vissen en andere soorten gewond raken of dood gaan. 
Een waterkrachtcentrale kan leiden tot27: 
 

- verwonding door fysiek contact met de leidschoepen, de rotor of het turbinehuis; 
- schade door drukveranderingen tijdens de passage van de turbine; 
- beknelling in de inlaatroosters en verwonding door reinigingsmachines; 
- verwonding door sterke stroming en overloopconstructies in afvoerkanalen; 
- kwetsbaarheid voor predatie door desoriëntatie. 

 
De sterfte kan binnen een en dezelfde waterkrachtcentrale van 0 tot 100 % variëren28. Het 
aanwezige type vissen, de constructie van de waterkrachtcentrale en de toegepaste 
schadebeperkingsmaatregelen spelen daarbij een grote rol. De sterfte is hoger naarmate 
de rotor sneller draait en meer bladen heeft en naarmate de afstand tussen de bladen 
kleiner is (Kaplan). Bij de passage van turbines onder hoge druk (bv. peltonturbines) kan 
de vissterfte oplopen tot 100 %. 
 

 Verdringing en verstoring 
 
Waterbouwkundige werken aan rivieren kunnen, zowel in Natura 2000-gebieden als 
daarbuiten, leiden tot verstoring van (de levenscyclus van) bepaalde soorten, en in het 
bijzonder bentische fauna en flora waarvoor een goede waterkwaliteit essentieel is. 
Hierdoor kunnen soorten niet in staat zijn zich voort te planten, te foerageren, te rusten, 
zich te verspreiden en te migreren. 
 
Door ernstige verstoringen kunnen soorten uit een gebied worden verdreven, waardoor de 
habitat niet meer wordt gebruikt, of kunnen hun overlevings- en/of voortplantingskansen 
dalen. Bij zeldzame en bedreigde soorten kunnen zelfs minieme of tijdelijke verstoringen 
ernstige gevolgen hebben voor hun overlevingskansen op de lange termijn in de regio. 
Dergelijke situaties zijn in strijd met de bepalingen inzake de bescherming van soorten 
van de twee natuurrichtlijnen. 
 

 Gevolgen voor terrestrische soorten en habitats 
 
De gevolgen van waterkrachtcentrales hoeven niet beperkt te zijn tot zoetwatersoorten 
en -habitats, maar kunnen zich ook uitstrekken tot terrestrische soorten en habitats. Ook 
hiervoor geldt dat de gevolgen zich tijdens elke fase kunnen voordoen, bijvoorbeeld 
tijdens de aanleg, de ontmanteling of de renovatie van de centrale. De schade kan ook 
worden veroorzaakt door de infrastructuur die bij de centrale hoort, zoals toegangswegen, 
pijpleidingen en stroomleidingen om de centrale op het elektriciteitsnet aan te sluiten. 
 
Deze infrastructuur kan niet alleen leiden tot verlies, achteruitgang en fragmentatie van 
habitats, maar ook tot de dood of ernstige verstoring van terrestrische soorten. Zo kunnen 
vogels tegen bovengrondse elektriciteitsleidingen opvliegen of daardoor geëlektrocuteerd 
worden en kunnen hun broedplaatsen ernstig worden verstoord door regelmatig verkeer 
op de toegangswegen. Deze gevolgen kunnen in het bijzonder significant zijn als de 

                                                           
27 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. DG Milieu van de Europese 

Commissie, 168 blz. 
28 Referenties: Ferguson, Absolon, Carlson en Sandford 2006. Transaction of the American Fisheries Society 

135:139-150). Calles en Greenberg 2009. River Research and Applications 25:1268-1286. Gustafsson 2010. 
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waterkrachtcentrale en de bijbehorende infrastructuur gelegen zijn op trekroutes of in 
nauwe valleien met rotswanden die gebruikt worden door roofvogels, of in de buurt van 
draslanden die belangrijk zijn voor vogels. 
 

2.4 Cumulatieve gevolgen 
 

Uit het EEA-verslag over de toestand van het Europese milieu blijkt dat de meeste 
Europese rivieren momenteel zijn aangetast en dat veelal een verzadigingspunt is bereikt 
waarop deze rivieren geen ruimte meer kunnen bieden aan nieuwe projecten of 
activiteiten zonder dat de toestand van de rivier significant verder verslechtert. Daarom 
moet bijzondere aandacht worden besteed aan de beoordeling van de mogelijke 
cumulatieve gevolgen van nieuwe activiteiten, waaronder activiteiten voor 
waterkrachtcentrales, op rivieren in het algemeen en Natura 2000-gebieden in het 
bijzonder. 
 
De beoordeling van cumulatieve gevolgen is in het bijzonder belangrijk voor bijna-
natuurlijke rivieren, en met name kleine rivieren, die kwetsbaar zijn voor 
hydromorfologische veranderingen. Een of twee kleine installaties kunnen al 
onaanvaardbare grote gevolgen hebben, die in strijd zijn met de wettelijke voorschriften 
van de KRW en de beide natuurrichtlijnen. 
 
In de beoordeling van cumulatieve gevolgen moeten alle waterkrachtcentrales en andere 
projecten in het stroomgebied worden betrokken, ongeacht of zij al dan niet in een 
Natura 2000-gebied liggen. Soms heeft één waterkrachtproject op zichzelf geen 
significante gevolgen, maar wel als de gevolgen worden opgeteld bij de reeds bestaande 
activiteiten en goedgekeurde projecten. 
 
Cumulatieve gevolgen treden vaak pas na verloop van tijd op. Daarom is het belangrijk 
dat tijdens de beoordeling rekening wordt gehouden met alle plannen of projecten. Dit 
betekent dat ook rekening moet worden gehouden met eerder goedgekeurde plannen of 
projecten die nog niet zijn uitgevoerd of voltooid, alsook met alle bestaande drukfactoren 
en bedreigingen. In dit verband kan de informatie in de KRW-
stroomgebiedsbeheersplannen en de Natura 2000-beheersplannen nuttig zijn. 
 
Het is ook belangrijk op te merken dat het feit dat reeds een plan of project is 
goedgekeurd, niet betekent dat toekomstige andere plannen of projecten eveneens zullen 
worden goedgekeurd. Als een waterkrachtproject bijvoorbeeld geen significante gevolgen 
heeft en daarom wordt goedgekeurd, mag niet automatisch worden aangenomen dat dit 
ook zal gelden voor toekomstige waterkrachtprojecten. De goedkeuring van dit project kan 
juist betekenen dat de rivier haar maximumcapaciteit heeft bereikt en geen verdere 
projecten aankan, hoe klein ook. 
 
Bovendien beperkt de beoordeling van de cumulatieve en gecombineerde gevolgen zich 
niet tot soortgelijke plannen of projecten in dezelfde sector. Bij de beoordeling moet ook 
rekening worden gehouden met andere soorten plannen of projecten die, in combinatie 
met het plan of project dat wordt onderzocht, significante gevolgen kunnen hebben. De 
mogelijke cumulatieve gevolgen moeten worden beoordeeld op basis van deugdelijke 
referentiegegevens en de beoordeling mag niet alleen op kwalitatieve criteria berusten. 
De beoordeling van de cumulatieve gevolgen moet in de algemene beoordeling worden 
geïntegreerd en mag niet pas aan het eind van de beoordelingsprocedure als bijzaak aan 
de orde komen. 
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Ten slotte moet in de beoordeling van de cumulatieve gevolgen ook rekening worden 
gehouden met de reeds in de rivier aanwezige installaties (de „bestaande belasting”29). 
Als bijvoorbeeld een nieuw project voor een nieuwe turbine wordt gepland, moeten de 
gevolgen daarvan worden beoordeeld in het licht van de bestaande waterkrachtcentrale, 
zelfs als die al tientallen jaren eerder is gebouwd. Als de cumulatieve gevolgen significant 
zijn, wordt geen toestemming voor het nieuwe project gegeven. 
  

                                                           
29 Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-142/16.  
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Aanbevelingen voor kleine waterkrachtcentrales, Umweltbundesamt, Duitsland 
 
In Duitsland wordt al ongeveer 80 % van het voor bruikbare waterkrachtpotentieel benut. Ook 
zijn de grenzen van het technische potentieel veelal bereikt. Daarom bieden de 
hulpprogramma's relatief weinig steun voor de toepassing van waterkracht. Het resterende 
bruikbare potentieel betreft vooral kleine, praktisch ongerepte wateren die nog niet voor 
waterkracht zijn gebruikt. Toch kan aan de weinige resterende ongerepte waterlopen in 
Duitsland aanzienlijke ecologische schade worden aangericht. 
 
Een macro-economische kosten-batenanalyse heeft uitgewezen dat de economische kosten 
ook aanzienlijk kunnen zijn in verhouding tot de voordelen. De kosten-batenanalyse valt 
ongunstiger uit naarmate de capaciteit van de installatie kleiner is en naarmate de waterloop 
natuurlijker is. Economische berekeningen wijzen uit dat, zeker bij kleine 
waterkrachtcentrales met een capaciteit van minder dan 100 kW, de productiekosten van 
de energie bij zowel nieuwbouw, modernisering als reactivering hoger uitvallen dan de 
tarieven van de wet op hernieuwbare energie. Daarom is het, zelfs onder gunstige 
omstandigheden, zelden mogelijk op rendabele wijze elektriciteit te produceren. 
 
Een subsidie voor de exploitatiekosten van kleine waterkrachtcentrales — met een capaciteit 
van minder dan 100 kW — leidt tot hoge macro-economische kosten voor het vermijden van 
CO2-emissies, zo blijkt uit een economische afweging. Vanwege de negatieve ecologische 
gevolgen vormt verdere benutting van het potentieel van kleine waterkrachtcentrales 
geen prioriteit in het kader van klimaatbescherming. 
 
Gezien de geldende wettelijke voorschriften en de eisen van de kaderrichtlijn water zijn de 
volgende aanbevelingen gedaan: 

 vanwege hun grotere rendement krijgen grote waterkrachtcentrales over het algemeen 
de voorkeur boven kleine en zeer kleine installaties voor secundair gebruik in reeds 
gebruikte en afgedamde wateren. Bij de ontwikkeling van waterkrachtcapaciteit moet de 
nadruk liggen op optimalisering; 

 afgezien moet worden van het gebruik van waterkracht in praktisch ongerepte 
waterlopen of in waterlopen waarvoor natuurlijk herstel is gepland; 

 de aanleg en reactivering van kleine waterkrachtcentrales levert geen problemen op 
bij bestaande dammen die niet kunnen worden gesloopt, in het bijzonder als 
tegelijkertijd ecologische verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zoals het herstel van 
vrije passages; 

 bij de reactivering van installaties die momenteel buiten gebruik zijn, en bij de verlenging 
van waterrechten, moet meer rekening worden gehouden met 
waterbeschermingsaspecten en moeten voorwaarden op dit terrein worden gesteld (bv. 
functionele vistrappen, een structureel gewaarborgd dynamisch minimumdebiet, uitsluiting 
van plotselinge overstromingen achter dammen); 

 bij nieuwe installaties moet worden afgezien van het afdammen van waterlichamen 
om de waterstroom om te leiden. De gekozen constructiewijze moet het water zodanig 
omleiden dat de vrije passage en het karakter van de waterloop behouden blijven (bv. 
laterale waterinlaat, met een omleidingsstructuur in het waterlichaam). Er moeten 
voorschriften voor het minimumdebiet gelden en maatregelen worden genomen om 
beschadiging van vissen door de turbines te voorkomen. Plotselinge overstromingen 
achter dammen moeten worden verboden. 
 

Uittreksel uit: Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy – legal and 
ecological aspects – Umweltbundesamt, November 2003 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf 

 
 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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2.5 Onderscheid tussen significante en niet-significante gevolgen 
 
De vaststelling van de mogelijke gevolgen van een waterkrachtplan of -project voor 
soorten en habitats is de eerste stap van iedere effectbeoordeling. Vervolgens moet 
worden bepaald of die gevolgen al dan niet significant zijn in het licht van de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. De beoordeling van de 
significantie moet uiteraard per geval gebeuren, afhankelijk van de soorten en habitats die 
voor het gebied relevant zijn en van de precieze kenmerken van het project zelf, en moet 
berusten op deugdelijke wetenschappelijke expertise (zie hoofdstuk 5). 
 
Voor bepaalde soorten kan het verlies van enkele individuele exemplaren niet-significant 
zijn, terwijl het voor andere ernstige consequenties kan hebben. Factoren die een rol 
spelen bij de beoordeling van de significantie zijn de grootte, de verspreiding, het 
verspreidingsgebied, de voortplantingsstrategie en de levensduur van de populatie, 
waarbij er bovendien verschillen zijn per Natura 2000-gebied, ook al zijn zij voor dezelfde 
soort aangewezen. Er moet ook rekening worden gehouden met de wisselwerking tussen 
de gevolgen. Zo kunnen de gevolgen van ruimtebeslag op zichzelf niet significant zijn 
voor een bepaalde soort, maar wel in combinatie met ingrijpende verstoringen van de 
natuurlijke stroming van een rivier. 
 
Bij de beoordeling van de significantie moet naar een passend geografisch gebied worden 
gekeken. Voor soorten die over zeer grote afstanden trekken, zoals de Atlantische zalm 
(Salmo salar), kunnen de gevolgen in een specifiek gebied consequenties in een groter 
geografisch gebied (stroomgebied) hebben. Ook voor niet-trekkende soorten met grote 
territoria of wisselend habitatgebruik kan het echter nodig zijn de potentiële gevolgen niet 
alleen op lokale, maar op regionale schaal te beoordelen. 
 
De instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden zijn eveneens essentieel 
voor de beoordeling van de significantie van de gevolgen. In het Waddenzeearrest van 
het Hof van Justitie30 (punt 49) is bevestigd dat „[...] een plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied, wanneer het de 
instandhoudingsdoelstellingen daarvan in gevaar dreigt te brengen, moet worden 
beschouwd als een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het 
betrokken gebied. Dit moet met name worden beoordeeld in het licht van de specifieke 
milieukenmerken en omstandigheden van het gebied waarop het plan of project 
betrekking heeft.”. 
 
De passende beoordeling moet worden gebaseerd op de beste beschikbare gegevens. 
Dit kan inhouden dat voorafgaand aan het project enige tijd spefieke veldonderzoeken of 
monitoringprogramma's moeten worden uitgevoerd. De investeerders moeten hiermee 
rekening kunnen houden in hun planning en informatie over alle belangrijke aspecten in 
de relevante gegevens van het biologische en hydrologische toezicht opnemen (bv. 
levenscyclus- en seizoensveranderingen). In sommige gevallen kost het meerdere jaren 
om in een studie voldoende gegevens over de levenscyclus van de betrokken soorten en 
habitattypen te verzamelen (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie). 
 

                                                           
30 Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-127/02. 
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Richtsnoeren voor de vaststelling van significantiegrenswaarden in Duitsland 
 
In Duitsland bleek het, net als elders, lastig om een objectieve beoordeling te verrichten van 
de significantie van de gevolgen voor de doelkenmerken van Natura 2000, die de kern vormt 
van de passende beoordeling. Daardoor beschikten de bevoegde instanties veelal niet over 
de redelijke wetenschappelijke zekerheid die zij nodig hadden voor de onderbouwing van hun 
besluit om een plan of project al dan niet toe te staan. Ook waren de besluiten daardoor 
juridisch aanvechtbaar. Om dit probleem aan te pakken en bij de praktische beoordeling van 
de significantie van de gevolgen een eenvormigere en consistentere benadering te kunnen 
volgen, heeft het Duitse Bundesamt für Naturschutz (BfN) een onderzoeksproject laten 
uitvoeren om voor alle in Duitsland voorkomende soorten en habitattypen uit de vogel- en 
habitatrichtlijn wetenschappelijk getoetste voorschriften en conventies vast te stellen31. De 
hieruit voortkomende richtsnoeren zijn in 2007 gepubliceerd. 
 
Uitgangspunt van de richtsnoeren is dat in een Natura 2000-gebied ieder permanent verlies 
van habitattypen en habitats voor soorten als een „significant gevolg” moet worden 
beschouwd. Voor bepaalde soorten en habitattypen kan echter een zekere mate van verlies, 
onder bepaalde voorwaarden, als niet-significant worden beoordeeld. De richtsnoeren 
bevatten wetenschappelijk overeengekomen grenswaarden en criteria voor de bepaling van 
de significantie, die gebaseerd zijn op zowel kwalitatieve als functionele aspecten — en niet 
alleen kwantitatieve criteria. 
 
Gevolgen kunnen alleen als niet-significant worden beschouwd als aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan: 

- de specifieke kenmerken van de habitat/de habitat voor de soorten of de essentiële 
habitats van typische soorten worden niet gewijzigd; 

- de oriënteringswaarden voor het „kwantitatief-absoluut oppervlakteverlies” worden niet 
overschreden; 

- de aanvullende waarden voor het „kwantitatief-relatief oppervlakteverlies” van 1 % 
worden niet overschreden; 

- door de cumulatieve gevolgen met andere projecten worden bovenstaande 
grenswaarden niet overschreden; 

- er zijn geen cumulatieve effecten met andere factoren. 
 
Voor het tweede punt werden zeven grootteklassen voor habitats en acht grootteklassen voor 
soorten vastgesteld, die een bereik afbakenen waarbinnen de grenswaarden voor elk 
habitattype/elke soort liggen; voor elke klasse werden er drie niveaus vastgesteld. In de 
praktijk betekent dit dat voor 21 van de 91 habitattypen die in Duitsland voorkomen geen enkel 
verlies aanvaardbaar is, terwijl voor de overige habitats, na bepaling van de grootteklassen en 
niveaus, enig verlies als „niet significant” kan worden beschouwd. Er zijn geen 
oriënteringswaarden voor 16 van de 53 soorten van bijlage II en voor 20 van de 98 soorten 
van de vogelrichtlijn. Hiervoor zullen dus geen enkele gevolgen aanvaardbaar worden geacht. 
Al deze conclusies, cijfers en grenswaarden dienen uitsluitend als richtsnoeren. Dit betekent 
dat nog steeds een passende beoordeling voor ieder geval afzonderlijk moet worden verricht. 
 
De richtsnoeren zijn sinds de publicatie met succes getest door de Duitse rechterlijke 
instanties en worden nu in het hele land toegepast. 
 
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html 

                                                           
31 Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. 

(Vakinformatiesysteem en vakconventies voor de bepaling van de significantie in het kader van de passende 

beoordeling van de habitatrichtlijn — Eindverslag betreffende vakconventies, definitieve versie juni 2007. In 

het Duits.) 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
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Schaalverdeling die Tsjechische deskundigen gebruiken bij passende 
beoordelingen 
 
Een praktisch aspect van de passende beoordeling (PB) is de schaalverdeling die bij de 
beoordeling van de significantie van de gevolgen wordt gebruikt. Er bestaan geen 
voorschriften, maar onderstaande schaalverdeling wordt aanbevolen voor deskundigen 
die in Tsjechië wettelijk bevoegd zijn een PB uit te voeren32. De significantie van de 
gevolgen moet worden beoordeeld ten opzichte van elk doelkenmerk van het gebied. 
Zelfs als de gevolgen voor slechts één doelkenmerk de waarde – 2 krijgen, betekent dit 
automatisch dat de natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast en mag geen 
toestemming voor het project worden gegeven in het kader van de procedure van 
artikel 6, lid 3. 

 

Waarde Begrip Omschrijving Voorbeelden 

– 2 Significant 
negatief 
effect 

Significante negatieve gevolgen. 
Uitvoering plan/project uitgesloten. 
Significante verstoring of vernietigende 
gevolgen voor (substantieel deel van) 
habitat of populatie; significante verstoring 
van de ecologische behoeften van habitat 
of soort; significante gevolgen voor de 
habitat of de natuurlijke ontwikkeling van 
een soort. Onder bepaalde voorwaarden 
kunnen de gevolgen worden beperkt met 
schadebeperkingsmaatregelen. 

Verstoring van 
trekroutes naar 
paaiplaatsen van 
anadrome soorten. 
Vernietiging van 
habitat door 
overstroming als 
gevolg van dam. 
Hydrologische 
veranderingen door 
omleiding met 
significante invloed 
op populatie. 

– 1 Matig 
negatief 
effect 

Beperkte/lichte/niet-significante negatieve 
gevolgen. Uitvoering plan/project niet 
uitgesloten. 
Matige negatieve gevolgen voor habitat of 
populatie; matige verstoring van de 
ecologische behoeften van habitat of soort; 
marginale gevolgen voor habitat of 
natuurlijke ontwikkeling van een soort. 
Kunnen worden weggenomen door 
schadebeperkingsmaatregelen te nemen, 
maar handhaving van de toepassing van 
deze maatregelen is niet mogelijk, tenzij in 
de nationale wetgeving anders is bepaald. 

Modernisering: 
gebruik van 
technologie om 
beschadiging van 
vissen te beperken 
door in bestaande 
obstakels 
vispassages te 
bouwen. 
Gevolgen voor 
marginale delen van 
de populatie. 
Gevolgen voor 
habitat gebruikelijk in 
omgeving. 

0 Geen 
gevolgen 

Het plan/project heeft geen aantoonbare 
impact. 

Buiten 
verspreidingsgebied. 

                                                           
32 Sinds 2007 wordt deze schaal aanbevolen aan en gebruikt door de deskundigen die in Tsjechië wettelijk 

bevoegd zijn een PB uit te voeren — http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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+ 1 Matig 
positief 
effect 

Matige positieve gevolgen voor habitat of 
populatie; matige verbetering van de 
ecologische behoeften van habitat of soort; 
matige gunstige gevolgen voor de habitat 
of de natuurlijke ontwikkeling van een 
soort. 

Verbouwing van 
piekwaterkracht-
centrale tot 
doorstroomcentrale 
zonder stuw of dam. 

+ 2 Significant 
positief 
effect 

Significante positieve gevolgen voor habitat 
of populatie; significante verbetering van 
ecologische behoeften van habitat of soort; 
significante positieve gevolgen voor habitat 
of natuurlijke ontwikkeling van een soort. 

Sloop van 
waterkrachtcentrale. 
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3. Goede praktijkvoorbeelden van schadebeperking en 

toepassing van ecologische herstelmaatregelen op 

waterkrachtcentrales 
 

3.1 Streven naar de best haalbare ecologische toestand van rivieren in 

verband met waterkrachtcentrales   
 
Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangegeven verkeren nog maar weinig grote rivieren in 
Europa in betrekkelijk natuurlijke staat. De meeste rivieren hebben om uiteenlopende 
redenen — waaronder de opwekking van waterkrachtenergie — in de loop der jaren 
fysieke veranderingen ondergaan. Daarom moet de modernisering van bestaande 
waterkrachtcentrales om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, voorrang 
krijgen op de bouw van nieuwe centrales.   
 
Er kunnen uiteenlopende maatregelen worden genomen om de negatieve gevolgen van 
waterkrachtcentrales op de ecosystemen van rivieren en de habitats en soorten in de 
omgeving te beperken en de staat van instandhouding ervan te verbeteren. Dit is van 
groot belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de KRW en de twee 
natuurrichtlijnen. 
 
Er moet ook worden gekeken naar de mogelijkheden om inefficiënte of verouderde 
installaties te ontmantelen en volledig los te koppelen van het riviersysteem. Overigens 
moet worden opgemerkt dat de KRW als standaardmaatregel voorschrijft dat bij 
aantasting van een waterlichaam door een bestaande installatie de goede ecologische 
toestand van de rivier moet worden hersteld. Significante fysieke veranderingen mogen 
alleen plaatsvinden als zij ook een legitiem doel dienen dat niet kan worden bereikt met 
andere, voor het milieu gunstigere middelen (zie artikel 4, lid 3, van de KRW voor meer 
bijzonderheden over de voorschriften voor de aanwijzing als sterk veranderd of 
kunstmatig waterlichaam en richtsnoeren hiervoor). 
 
De mogelijkheden om waterkrachtcentrales technisch te verbeteren en ecologische 
herstelmaatregelen te nemen, moeten per geval worden afgewogen met inachtneming 
van de cumulatieve gevolgen ervan. Het type ecologische maatregelen dat kan worden 
genomen, hangt ook sterk af van de omstandigheden ter plaatse, zoals de toestand van 
de rivier, andere in de rivier aanwezige drukfactoren en de reeds aanwezige 
voorzieningen, alsook de aanwezige soorten en habitattypen. 
 

3.2 Omgang met bestaande waterkrachtcentrales die negatieve gevolgen 

hebben voor een Natura 2000-gebied 
 
Bestaande waterkrachtcentrales die in (de buurt van) Natura 2000-gebieden gelegen zijn 
of daar negatieve gevolgen voor hebben, moeten te allen tijde aan artikel 6, lid 2, van de 
habitatrichtlijn voldoen. Artikel 6, lid 2, bevat de verplichting om ervoor te zorgen dat 
het gebied niet verslechtert ten opzichte van de toestand waarin het zich bevond 
toen het als Natura 2000-gebied werd aangewezen. Dit betekent dat de lidstaten alle 
maatregelen moeten nemen die redelijkerwijs van hen verwacht kunnen worden om 
ervoor te zorgen dat de kwaliteit van habitats niet verslechtert en er geen significante 
verstoringen optreden voor soorten. 
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De lidstaten zijn bijgevolg wettelijk verplicht:  
 

 onderzoek te doen naar de bedreigingen en drukfactoren als gevolg van de 
aanwezigheid van waterkrachtcentrales voor de soorten en habitattypen waarvoor 
het gebied is aangewezen; en  

 de nodige herstelmaatregelen te nemen als de bestaande drukfactoren leiden tot 
een afname of verslechtering van de aanwezige beschermde soorten en habitats. 

 
Het Hof van Justitie (HvJ) heeft dit voorschrift bevestigd in het Owenduffarrest in 

zaak C-117/0033, waarin het Hof oordeelde dat artikel 6, lid 2, werd geschonden omdat er 

geen maatregelen waren genomen om de verslechtering te voorkomen van de habitats 
van de soorten waarvoor een speciale beschermingszone was aangewezen. In 
verschillende arresten van het HvJ34 is nader verduidelijkt welk soort 

rechtsbeschermingsregeling moet worden ingevoerd met het oog op artikel 4, leden 1 
en 2, van de vogelrichtlijn en artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn. Daarin werd met name 
benadrukt dat de juridische regeling concreet, coherent en volledig moet zijn en dat 
daarmee het duurzame beheer en de doeltreffende bescherming van de betrokken 
zones moeten kunnen worden verzekerd (zaak C-293/07). 
 
Het Hof stelde ook schendingen vast in zaken waarin de bestaande regeling te algemeen 
werd bevonden en niet specifiek betrekking had op de speciale beschermingszone of de 
daarin levende soorten (C-166/04), waarin de getroffen maatregelen „gedeeltelijke en 
verspreide maatregelen [waren] waarvan slechts enkele de instandhouding van de 
populaties van de betrokken vogels bevorderen, die geen coherent geheel vormen” 
(C-418/04) en waarin de speciale beschermingszone onderworpen was aan heterogene 
rechtsregelingen die die zone onvoldoende beschermden (C-293/07). Ook achtte het Hof 
zuiver administratieve of vrijwillige maatregelen ontoereikend voor het doeleinde van 
artikel 6, lid 2 (C-96/98). 
 
Opgemerkt moet worden dat artikel 6, lid 1, van de habitatrichtlijn de lidstaten ook 
verplicht tot het nemen van instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden die 
beantwoorden aan de ecologische vereisten van de habitattypen van bijlage I en de 
soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen. Dit betekent dat 
waterkrachtcentrales tevens moeten voldoen aan ambitieuzere 
instandhoudingsdoelstellingen, die verder gaan dan het in artikel 6, lid 2, gestelde doel 
om verslechtering te voorkomen. Zij zouden ook moeten worden opgenomen in het 
maatregelenprogramma van het stroomgebiedsbeheersplan. 
 
Hoewel dit niet verplicht is, worden de natuurautoriteiten in de habitatrichtlijn 
aangemoedigd in nauwe samenwerking met de betrokken plaatselijke belanghebbenden 
en landeigenaren beheersplannen voor Natura 2000-gebieden te ontwikkelen om de 
bedreigingen en drukfactoren voor elk Natura 2000-gebied vast te stellen en gezamenlijk 
te bepalen welke instandhoudingsmaatregelen moeten worden getroffen. 
 
Goede communicatie tussen de exploitanten van waterkrachtcentrales en de autoriteiten 
en/of instanties die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening is essentieel en kan 
ertoe leiden dat maatregelen worden genomen die de handhavingsdoelstellingen helpen 
verwezenlijken en tegelijkertijd gunstig zijn voor de exploitatie van de waterkrachtcentrale. 
 

                                                           
33 Zie ook de zaken C-75/01, C-418/04 en C-508/04. 
34 Zie ook de zaken C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, C-508/04, 
C-241/08, C-491/08 en C-90/10. 
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3.3 Invoering van ecologische schadebeperkings- en herstelmaatregelen 
 
Voor zowel bestaande als nieuwe waterkrachtcentrales kunnen uiteenlopende 
maatregelen worden genomen om de ecologische gevolgen ervan te beperken35.  Daarbij 
kunnen mogelijke gevolgen worden voorkomen of kan reeds toegebrachte schade worden 
hersteld. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn: 
 
- het herstel van de riviercontinuïteit en de vistrek, bijvoorbeeld door oude constructies 

weg te halen of vispassages te bouwen; 

- reductie van vissterfte, bijvoorbeeld door roosters aan te brengen bij inlaten en 
speciale turbines toe te passen; 

- herstel van een toereikende variabele ecologische stroming (met beperking van 
laagwater, dynamische stroming, onvoldoende stroming voor vissen en plotseling 
veranderende debieten) en sedimentdynamiek waardoor de structuur en de werking 
van de zoetwaterhabitats worden verbeterd. 

Er kunnen ook uiteenlopende maatregelen worden genomen om waardevolle natuurlijke 
rivierhabitats en habitats voor zeldzame en bedreigde soorten actief te herstellen, weer 
met elkaar te verbinden of te reconstrueren om een positieve nettobijdrage te leveren en 
zo de ecologische toestand van een rivier te verbeteren, overeenkomstig de 
doelstellingen van de KRW en de natuurrichtlijnen. Welk soort maatregel wordt gekozen, 
zal sterk afhangen van de ecologische toestand van het betrokken waterlichaam, het type 
waterkrachtcentrale, andere drukfactoren en bedreigingen, de totale kosten en de 
mogelijkheden om het rendement van de centrale te verbeteren en capaciteit te 
genereren.   
 
Na invoering van de maatregelen moeten monitoringsystemen worden ingevoerd om na 
te gaan of de maatregelen het gewenste effect hebben en zo nodig corrigerende 
maatregelen te nemen. 
 

                                                           
35 Er is een belangrijk verschil tussen schadebeperkingsmaatregelen en compenserende of ecologische 

herstelmaatregelen (zie punt 5.3). 
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Verschil tussen schadebeperking, compensatie en ecologisch herstel 
 
Schadebeperkingsmaatregelen houden direct verband met de verwachte effecten en 
vormen een onderdeel van een project, of worden door de autoriteiten voorgeschreven 
als voorwaarde voor de verlening van de vergunning. Zij zijn gebaseerd op het 
voorzorgsbeginsel en dienen om verwachte negatieve gevolgen te vermijden, te 
ontkrachten of te beperken tot een niveau waarop zij de natuurlijke kenmerken van het 
gebied niet meer aantasten. Op het moment dat de vergunning wordt verleend, moeten 
de in het project opgenomen schadebeperkingsmaatregelen garanderen dat er 
wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel meer bestaat dat het de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied niet aantast36. 
 
Compenserende maatregelen zijn bedoeld om de schade die een project kan 
veroorzaken te compenseren. Volgens artikel 6, lid 4, zijn zij alleen toegestaan als erkend 
is dat het plan of project om dwingende redenen van groot openbaar belang noodzakelijk 
is en als er geen alternatieven bestaan (zie hoofdstuk 5). 
 
Ecologische herstelmaatregelen houden niet noodzakelijkerwijs verband met een 
milieueffectbeoordeling en zijn bedoeld om de ecologische toestand van een reeds 
aangetaste rivier per saldo te verbeteren, overeenkomstig de doelstellingen van de KRW 
en de natuurrichtlijnen. 
 
 
Tabel: Overzicht van de meest toegepaste schadebeperkingsmaatregelen voor 
wateropslag 

Hydro-
morfologische 
veranderingen 

Belangrijkste 
ecologische impact 

Beperking van ... Mogelijke 
schadebeperkings-
maatregelen 

Riviercontinuïteit 
voor 
stroomopwaartse 
vistrek beperkt of 
onderbroken 

Vissen: populaties van 
trekvissen en andere 
riviervissen afwezig of 
abundantie verminderd 

Stroomopwaartse 
continuïteit voor 
vissen 

- helling 
- vistrap 
- visomleiding 
 

Riviercontinuïteit 
voor 
stroomafwaartse 
vistrek beperkt of 
onderbroken 

Vissen: populaties van 
trekvissen en andere 
riviervissen afwezig of 
abundantie verminderd 

Stroomafwaartse 
continuïteit voor 
vissen 

- visvriendelijke 
turbines 
- visroosters 
- visomleiding 
- vistrap 

Kunstmatige zeer 
lage waterstand 
of aanhoudend 
laagwater 

Verminderde abundantie 
van planten- en 
dierensoorten. 
Veranderingen in de 
samenstelling van 
planten- en 
dierensoorten 

Geringe stroming - verhoging van 
waterstroom 
- verandering van 
riviermorfologie 

Stroming 
verdwenen of 

Populaties van 
trekvissen afwezig of 

Onvoldoende 
stroming voor 

verhoging van 
stroming voor vissen 

                                                           
36 Zie het arrest van het Hof van Justitie in zaak C–142/16 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-

142/16, dat verderop nog aan de orde komt. Zie ook de voorbeelden van mogelijke 

schadebeperkingsmaatregelen voor waterkrachtcentrales verderop in dit hoofdstuk. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Hydro-
morfologische 
veranderingen 

Belangrijkste 
ecologische impact 

Beperking van ... Mogelijke 
schadebeperkings-
maatregelen 

onvoldoende, 
zodat zij 
ontoereikend is 
om vistrek op 
gang te brengen 
en te houden 

abundantie verminderd vissen 

Verlies, afname 
of ontbreken van 
variabele 
stroming die 
nodig is voor 
doorstroming 

Verandering of 
verminderde abundantie 
van vissen en 
ongewervelde soorten 

Variabele 
stroming 

- passieve 
stroomvariabiliteit 
- actieve 
stroomvariabiliteit 

Plotseling 
veranderende 
debieten 
(waaronder 
waterpieken) 

Afname van abundantie 
van planten- en 
dierensoorten door 
stranding en te hoge 
stroomsnelheid 

Plotseling 
veranderende 
debieten 

- regelbekken(s) 
(intern) 
- verplaatsing 
afvoerkanaal 
- verlaging debiet 
- verandering 
riviermorfologie 
- regelbekkens 
(extern) 
 

Verandering van 
algemene 
fysisch-
chemische 
omstandigheden 
boven- en 
benedenstrooms 
(bv. temperatuur, 
oververzadiging 
enz.) 
 

Veranderde 
samenstelling of groei 
van 
levensgemeenschappen 
van macro-invertebraten 
en vissen of vissterfte 

Fysisch-
chemische 
verandering 

- flexibele inlaten 
- meerdere inlaten 
- beheer van 
bekkenniveau 

Riviercontinuïteit 
voor sediment 
onderbroken of 
beperkt, 
waardoor 
substraat-
samenstelling 
verandert 

Verminderde abundantie 
van vissen en 
ongewervelden en 
veranderingen in 
soortensamenstelling 

Sediment-
veranderingen 

- mechanische 
verwijdering van 
bodemconstructies 
- 
sedimentverwijdering 
- herintroductie 
sediment 
(inlaatstructuren) 
- herintroductie 
sediment (bekkens) 
- herstel laterale 
erosieprocessen 
- introductie stroming 
om 
sedimentverplaatsing 
te stimuleren 
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Hydro-
morfologische 
veranderingen 

Belangrijkste 
ecologische impact 

Beperking van ... Mogelijke 
schadebeperkings-
maatregelen 

Kunstmatige 
extreme 
waterpeil-
veranderingen in 
meren, afname 
kwaliteit en 
hoeveelheid 
habitats in 
ondiepe wateren 
en oeverzones 

Verminderde abundantie 
van planten- en 
dierensoorten. 
Veranderingen in 
soortensamenstelling. 

Verandering 
waterpeil meren 

- wateronttrekking 
verminderen 
- waterinstroom 
verhogen 
- creatie inham(men) 
- beheer habitats 
ondiepe wateren en 
oeverzones 
- verbinding met 
zijrivieren 
- kunstmatige 
drijftillen 
 

Ontwaterde 
oevers en 
afgenomen 
stroming — 
afgedamde rivier 

Veranderingen in de 
soortensamenstelling 
van fauna en flora 
(waarbij bv. soorten die 
ongevoelig zijn voor 
verstoring of in stilstaand 
water voorkomen de 
overhand krijgen) 

Afgedamde 
rivieren 
(stuwmeren) 

- omleidingskanaal 
- verlaging opslagpeil 
- habitatverbeteringen 
in waterloop 
- herstel laterale 
verbindingen 

 
Bron: Aangepaste versie van tabel 3 in het verslag van de Ecostat-werkgroep betreffende 
een gezamenlijke visie op de toepassing van schadebeperkingsmaatregelen om een 
goed ecologisch potentieel te bereiken voor sterk veranderde waterlichamen, deel 2: 
Impacted by water storage37 

 
In waterkrachtcentrales wordt vaak bijzondere aandacht besteed aan het scala aan 
technieken dat kan worden toegepast om de stroomopwaartse en stroomafwaartse 
verplaatsing van vissen en andere aquatische fauna in de riviersystemen te herstellen of 
te bevorderen. Op dit gebied zijn er veel wetenschappelijke ontwikkelingen, waarbij 
regelmatig uiteenlopende technieken en innovatieve oplossing worden getest en 
geëvalueerd. Zij zijn echter geen panacee.  
 
Maar al te vaak zijn er vispassages gebouwd die als schadebeperkingsmaatregelen 
waren bedoeld, maar uiteindelijk niet bleken te werken of zelfs schadelijk waren voor de 
vispopulaties die moesten worden beschermd. Mogelijk waren deze passages niet goed 
ontworpen of ongeschikt voor het beoogde doel, of werd geen rekening gehouden met de 
cumulatieve gevolgen van reeds bestaande andere obstakels in het riviergedeelte. Een 
andere verklaring kan zijn dat de voorzieningen niet goed werden onderhouden of 
beheerd of dat er geen monitoringsysteem was om te controleren of de voorziening naar 
behoren functioneerde.   
 
Daarom is het belangrijk dat vispassages of aangepaste turbines niet alleen 
volgens de laatste stand van de techniek en op de modernste wijze worden 
gebouwd, maar dat er ook een goed monitoringsysteem is om feedback over de 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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doeltreffendheid te verkrijgen. Uit de monitoring moet over het algemeen blijken dat 
alle riviersoorten de passage binnengaan en dat veruit de meeste (bv. 85 %) deze 
levend verlaten. 
 
Vispassages moeten de natuur zo goed mogelijk benaderen, omdat de algemene regel is 
dat deze voorzieningen beter werken naarmate zij meer op de natuurlijke situatie lijken. 
Welk type passage het meest geschikt is (bv. passage met verticale doorlaatopeningen, 
omleidingskanaal, cascadetrap, vislift) hangt sterk af van de omstandigheden ter plaatse 
(hoogte van de barrière, aard van de stroom, bruikbaarheid van omliggende terrein enz.) 
en vereist voor elk geval een zorgvuldige studie. 
 
Ook turbines hebben doorgaans een significante impact op vissen, die soms kan worden 
verminderd door aanpassing van de vorm en werking van de turbine. Tot op heden is 
echter nog niet aangetoond dat in dergelijke aangepaste turbines geen vissen meer 
sterven of dat zij geen obstakel meer vormen voor migratie. Ook hiervoor geldt dat de 
doeltreffendheid per geval moet worden geëvalueerd en gemonitord. 
 
De planning van vispassages of aangepaste turbines moet ook worden afgestemd op de 
beoordeling van de cumulatieve gevolgen van de barrières in het grotere riviersysteem. 
Het is niet efficiënt om veel geld uit te geven aan de bouw van één vispassage in een 
rivier vol barrières. Daarom is het belangrijk dat strategisch wordt gekeken naar alle 
barrières in het betrokken riviergedeelte om te beslissen welke corrigerende maatregelen 
het beste zijn.    
 
Ten slotte is het essentieel dat er een onderhoudsplan is voor alle nieuwe 
constructies. Veel vispassages of turbines verliezen hun doelmatigheid na verloop van 
tijd als zij niet regelmatig worden onderhouden. 
 
Wanneer is een vistrap een doeltreffende schadebeperkingsmaatregel?   
Beoordeling door het Hof van Justitie van zaak C–142/16 betreffende de 
kolengestookte centrale van Moorburg 
 
De kolengestookte centrale van Moorburg bevindt zich in de haven van Hamburg op de 
zuidelijke oever van de Süderelbe. Deze rivier vormt een migratieroute voor sommige in 
bijlage II bij de habitatrichtlijn opgenomen vissen en vervult daarom een belangrijke 
functie voor een aantal stroomopwaarts van de Geesthachtdam (Duitsland) gelegen 
Natura 2000-gebieden waarvan de instandhoudingsdoelstellingen deze vissoorten 
omvatten. Deze gebieden liggen tot ongeveer 600 km van de centrale verwijderd. In 
het Elbedal, tussen de centrale van Moorburg en de Natura 2000-gebieden, bevindt zich 
de Geesthachtdam. 
 
Voorafgaand aan de verlening van de bouwvergunning voor de centrale van Moorburg op 
30 september 2008 is krachtens de Duitse waterwetgeving een milieueffectbeoordeling 
uitgevoerd. De conclusie van deze beoordeling luidde dat de vergunning verenigbaar was 
met de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden, aangezien de 
exploitant zich ertoe had verbonden een tweede vistrap te installeren op ongeveer 30 km 
van deze centrale, aan de Geesthachtdam. Er was dus een intentie om het visverlies te 
compenseren dat wordt veroorzaakt door de werking van het koelsysteem van deze 
centrale, waarbij belangrijke hoeveelheden water worden onttrokken om de centrale van 
Moorburg te koelen (hierna: „vistrap”). Voorts werd in de effectbeoordeling toezicht in 
meerdere fasen voorgeschreven om de doeltreffendheid van de vistrap te controleren. 
Volgens de Commissie had de betrokken autoriteit de vistrap ten onrechte als een 
schadebeperkingsmaatregel beschouwd. 
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Beoordeling door het Hof 
 
„De Duitse autoriteiten dienden rekening te houden met de in de bouwplannen 
vastgestelde beschermingsmaatregelen teneinde zich ervan te vergewissen dat het 
project voor de bouw van de centrale van Moorburg de natuurlijke kenmerken van de 
betrokken Natura 2000-gebieden niet aantast. Het is dienaangaande vaste rechtspraak 
dat het voorzorgsbeginsel van de bevoegde nationale instantie verlangt dat zij bij de 
toepassing van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn met name rekening houdt met de in 
dit project vastgestelde beschermingsmaatregelen waarmee wordt beoogd de 
eventuele schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit dit project voortvloeien, te 
voorkomen of te verminderen, teneinde ervoor te zorgen dat het betrokken project 

de natuurlijke kenmerken van het beschermde gebied niet aantast ([...] C-521/12, [...] 

C-387/15 en C-388/15 [...]). 

 
In casu moet worden opgemerkt dat uit het aan het Hof overgelegde dossier blijkt dat [...] 
[de] vistrap [...] tot een uitbreiding van de bestanden van migrerende vissen [zou] kunnen 
leiden door die soorten de mogelijkheid te bieden sneller hun voortplantingsgebieden in 
de midden- en bovenloop van de Elbe te bereiken. De uitbreiding van de bestanden zou 
de verliezen bij de centrale van Moorburg compenseren zodat er geen significante 
gevolgen zouden zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van de stroomopwaarts van 
deze centrale gelegen Natura 2000-gebieden. 
 
Uit de effectbeoordeling blijkt echter dat deze geen definitieve bevindingen bevat omtrent 
de doeltreffendheid van de vistrap, maar enkel preciseert dat pas na verscheidene 
jaren van toezicht zal worden bevestigd of deze vistrap al dan niet doeltreffend is. 
 
Hoewel deze vistrap tot doel had om rechtstreekse significante gevolgen voor de 
stroomopwaarts van de centrale van Moorburg gelegen Natura 2000-gebieden te 
verminderen, dient dus te worden vastgesteld dat hij, samen met de andere in punt 35 
van het onderhavige arrest vermelde maatregelen, op het ogenblik van de afgifte van de 
vergunning niet alle redelijke twijfel kon wegnemen dat die centrale de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zou aantasten in de zin van artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn. [...] 
 
Aangaande de prognoses waarop de effectbeoordeling was gebaseerd, dient te worden 
opgemerkt dat de bevindingen voor de jaren 2011 tot en met 2014 door de 
Bondsrepubliek Duitsland zijn meegedeeld na de afgifte van de vergunning van 
30 september 2008. 
 
In dat verband dient in herinnering te worden gebracht dat bij de verlening van 
toestemming voor de realisering van het project wetenschappelijk gezien 
redelijkerwijs geen twijfel meer mag bestaan dat er geen schadelijke gevolgen zijn 
voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied (arrest van 26 oktober 2006, 

Commissie/Portugal, C-239/04, EU:C:2006:665, punt 24, en aldaar aangehaalde 

rechtspraak).” 
 
De Commissie voerde ook aan dat de stad Hamburg de vergunning van 
30 september 2008 had afgegeven zonder in de effectbeoordeling van de centrale van 
Moorburg rekening te houden met de cumulatieve gevolgen van deze centrale en de uit 
1958 stammende pompcentrale van Geesthacht, die niet over specifieke installaties 
beschikt om de vissoorten te beschermen. Volgens de Commissie is het niet van belang 
dat de pompcentrale van Geesthacht gebouwd is vóór het verstrijken van de  
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Beoordeling door het Hof 
 
Artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn verlangt van de nationale autoriteiten dat zij in het 
kader van het onderzoek van de cumulatieve gevolgen alle projecten in aanmerking 
nemen die samen met het project waarvoor een vergunning is aangevraagd, significante 
gevolgen kunnen hebben, rekening houdend met de doelstellingen van deze richtlijn, ook 
al dateren zij van vóór de datum waarop deze richtlijn in nationaal recht is omgezet. 
 
Projecten zoals de pompcentrale van Geesthacht, die in combinatie met het project 
waarvan de gevolgen worden beoordeeld, tot een verslechtering of een verstoring voor de 
migrerende vissen in de rivier, en dus tot een verslechtering van het betrokken gebied in 
het licht van de doelstellingen van de habitatrichtlijn kunnen leiden, mogen immers niet 
worden uitgesloten van de krachtens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn te 
verrichten effectbeoordeling. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16  
 
 
 

 
Technisch document van de ICPDR: Vismigratiemaatregelen bij dwarsconstructies 
 
In dit document worden de Donaulanden geïnformeerd over bestaande technische 
oplossingen om de riviercontinuïteit te herstellen met het oog op vismigratie. Er werd 
gekeken naar alle beschikbare richtsnoeren voor het stroomgebied van de bovenloop van 
de Donau. Een vergelijking van die richtsnoeren wees uit dat zij grotendeels 
overeenkomen qua algemene structuur en inhoud en dat de verschillen in de meeste 
gevallen marginaal zijn. In het document worden de hoofdlijnen van de richtsnoeren, die 
doorgaans alleen in het Duits beschikbaar zijn, samengevat in het Engels. 
 

 https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omzettingstermijn van de habitatrichtlijn, aangezien artikel 6, lid 3, van die richtlijn niet 
enkel van toepassing is op plannen en projecten die zijn goedgekeurd of afgerond na het 
verstrijken van de omzettingstermijn van die richtlijn. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
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3.4 Goede praktijkvoorbeelden van schadebeperking en/of ecologisch 

herstel 
 
De volgende voorbeelden laten zien hoe onder uiteenlopende omstandigheden 
verschillende soorten schadebeperkings- en/of ecologische herstelmaatregelen met 
succes zijn toegepast bij waterkrachtcentrales. 
 
Beheer van Natura 2000-zoetwatergebieden in Engeland, met name voor 
waterkrachtcentrales en speciale beschermingszones bij rivieren 
 
Natural England is de wettelijke adviesinstantie voor beschermde gebieden in Engeland, 
waaronder Natura 2000-gebieden. Bij de besluitvorming voor beschermde 
zoetwatergebieden laat Natural England zich leiden door habitats, maar de instantie let 
ook op soorten. De doelstellingen worden gebaseerd op de natuurlijke ecosysteemfunctie, 
waarbij zoetwatersoorten waar mogelijk worden beschermd als karakteristieke onderdelen 
van het op natuurlijke wijze functionerende ecosysteem. 
 
Er wordt een holistische benadering voor de kenmerken van de beschermde 
zoetwaterhabitats gevolgd, waarbij de rivierhabitat het hele rivierdal, met alle daarin 
gelegen kleinschalige biotopen, omvat (bv. kenmerk H3260 van bijlage II bij de 
habitatrichtlijn: rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het 
Callitricho-Batrachion). De kernelementen van de natuurlijke habitatfunctie (stroming, 
natuurlijke morfologie en sedimentregeling, waterchemie en afwezigheid van directe 
biologische stressfactoren, zoals uitheemse soorten) vormen een intrinsiek onderdeel van 
de voor het habitatkenmerk overeengekomen doelstellingen. De streefniveaus voor de 
natuurlijkheid van deze elementen zijn vastgesteld in de UK guidance for protected sites. 
Effecten op deze elementen van de natuurlijke functie worden tegengegaan met 
uiteenlopende beschermings- en herstelmaatregelen. 
 
De aanpak komt grotendeels overeen met de beginselen van de doelstellingen voor de 
ecologische toestand van de kaderrichtlijn water, maar verschilt daarvan wat betreft het 
voorzorgsniveau dat bij de besluitvorming wordt gehanteerd, het ambitieniveau voor de 
bescherming van de natuurlijke functie en de aanpak van historische schade en de mate 
waarin rekening wordt gehouden met effecten op de natuurlijke werking van het 
ecosysteem. De aanpak strookt ook met de beginselen voor de aanpassing van 
zoetwaterecosystemen aan klimaatverandering, waarbij de nadruk ligt op herstel van de 
natuurlijke functie. 
Het Engelse oppervlaktewaternetwerk (met inbegrip van speciale beschermingszones) 
omvat vele duizenden constructies in waterlopen, die met name schadelijk zijn voor de 
natuurlijke ecosysteemfunctie van rivieren en meren. Er zijn omvangrijke constructies met 
grote ecologische gevolgen, maar ook vele kleine constructies die aanzienlijke 
cumulatieve gevolgen hebben. Voor veel van deze constructies is een vergunning voor 
wateronttrekking verleend, waarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt. Sommige zijn 
gebouwd om waterkrachtenergie op te wekken en vele kunnen worden omgebouwd. 
Er zijn herstelplannen opgesteld om waar mogelijk fysieke veranderingen ongedaan 
te maken in rivieren die speciale beschermingszones zijn en zo de natuurlijke 
habitatfunctie te herstellen. Dit is een ambitieus programma met een lange looptijd, 
dat tien jaar geleden is begonnen (Wheeldon e.a. ( 2015)). Ook zijn er programma's 
om de belasting door wateronttrekking en vervuiling, alsook uitheemse soorten, 
aan te pakken 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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In samenwerking met de regelgevende instantie voor water in Engeland (het Environment 
Agency) is een gezamenlijke regelgeversverklaring over waterkracht opgesteld om de 
besluitvormingsprocessen voor beschermde gebieden uiteen te zetten. Daarin is de 
noodzaak erkend van een voorzorgsbenadering voor het milieu, inaanmerkingneming van 
de cumulatieve gevolgen en besluitvorming in het licht van de specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en de bijbehorende herstelplannen. 
 
Als een in een rivier gebouwde constructie in een Natura 2000-rivierherstelplan wordt 
beschouwd als niet-verwijderbaar, of als verwijdering veel tijd vergt, kan er (permanent of 
tijdelijk) ruimte zijn voor de opwekking van waterkrachtenergie. De constructie zou echter 
wel moeten worden gewijzigd om de impact op de natuurlijke habitatfunctie tot een 
minimum te beperken en de streefwaarden voor natuurlijke stromingsregeling moeten 
worden gehaald (inclusief de grenswaarden voor de cumulatieve omvang van rivierdelen 
met een geringere stroming als gevolg van wateronttrekking). Gezien de doelstellingen 
van de beschermde zoetwatergebieden in Engeland, de voorzorgsbenadering en de 
ambities voor het herstel van de natuurlijke habitatfunctie, komt het zoetwaternetwerk van 
Natura 2000 niet direct in aanmerking voor de ontwikkeling van waterkrachtcentrales. 
Hoewel het niet uitgesloten is dat waterkrachtcentrales onder bepaalde plaatselijke 
omstandigheden verenigbaar zijn met de Natura 2000-doelstellingen, liggen er grotere 
kansen in delen van het oppervlaktewaternetwerk die geen beschermde status hebben. 
 
Als de bouw van een waterkrachtcentrale in het Natura 2000-netwerk van bijzonder groot 
belang is, hoewel dit in strijd is met de instandhoudingsdoelstellingen, kunnen dwingende 
redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd. Alternatieven waarbij andere 
soorten duurzame energie worden geproduceerd die minder natuurschade opleveren, 
zullen waarschijnlijk echter kosteneffectiever zijn.   
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
 
 
Gecontroleerde overstromingen door waterkrachtcentrales in de Ebro (Spanje)  
 
In Spanje bestaat sinds 2008 wetgeving voor gecontroleerde overstromingen. Sindsdien 
zijn er een aantal gecontroleerde overstromingen van de rivieren die in de Middellandse 
Zee uitmonden uitgevoerd.  Zo zijn er sinds 2002 gecontroleerde overstromingen 
berekend en vanaf het stuwdamcomplex Mequinenza-Ribarroja-Flix, waar het peil van de 
rivier wordt geregeld, uitgevoerd in de benedenloop van de Ebro (Noordoost-Spanje). 
Met deze overstromingen werd met name beoogd de macrofytpopulaties te reguleren en 
de sedimentaire activiteit in het stroomgebied te bevorderen (Tena e.a. (2013)). Het 
stuwdamcomplex is tussen 1948 en 1969 gebouwd en heeft een totale opslagcapaciteit 
van ongeveer 1 700 hm3. Het waterbekkensysteem is gebouwd voor verschillende 
doeleinden: opwekking van waterkrachtenergie, watervoorziening (ook voor een 
stroomafwaarts gelegen kerncentrale) en overstromingsbeheersing. 
De overstromingen achter de stuwdammen werden uitgevoerd door de exploitant van de 
waterkrachtcentrale (Endesa Generación S.A.) en gecontroleerd door de 
stroomgebiedautoriteit van de Ebro. In 2002 hebben de exploitant van de 
waterkrachtcentrale, de waterschappen en de wetenschappelijke gemeenschap 
afgesproken gecontroleerde overstromingen te gaan uitvoeren. Sindsdien vinden deze 
twee keer per jaar (in het voor- en najaar) plaats. Doorgaans wordt daarbij in een 
tijdsbestek van 16 uur ongeveer 36 hm3 water doorgelaten, met pieken van (telkens) 
900-1 300 m3/s. 
 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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Nationale kaderstrategie voor trekvissen in Frankrijk 
 
In de Franse rivieren komen elf diadrome vissoorten voor die gedurende hun complexe 
levenscyclus lange afstanden tussen zoetwater- en zoutwatergebieden overbruggen. Veel 
van deze soorten, zoals de Europese steur, de Atlantische zalm, de elft en de rivierprik, 
worden beschermd door de EU-habitatrichtlijn. Al deze soorten blijven, ondanks de 
inspanningen om ze te behouden, zowel in Frankrijk als elders in de EU in een ongunstige 
staat van instandhouding.  
 
Het Franse ministerie van Ecologie en Duurzame Ontwikkeling heeft erkend dat deze 
soorten in Frankrijk in grote problemen verkeren en kwam in 2010 met een nationale 
strategie voor de instandhouding van trekvissoorten. De strategie is opgezet als een 
voortschrijdende kaderstrategie en bevat een aantal algemene streefcijfers en 
doelstellingen, die na verloop van tijd kunnen worden aangepast op basis van het 
gebleken herstel van de soorten. 
 
Vanwege de vele overheidsdiensten en belanghebbenden die bij de instandhouding, het 
gebruik en het herstel van deze trekvissen betrokken zijn of erdoor worden getroffen, is er 
vanaf het begin op ingezet alle partijen bij de ontwikkeling van de strategie te 
betrekken, zodat iedereen de globale aanpak steunde en bereid was bij te dragen aan de 
uitvoering ervan. De strategie werd in 2010 formeel vastgesteld door het ministerie van 
Duurzame Ontwikkeling en wordt door alle betrokkenen gesteund. 
 
In verscheidene Franse stroomgebiedsbeheersplannen (schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux, SDAGE) is een groot aantal maatregelen 
opgenomen om, overeenkomstig de nationale strategie, de toestand van de aanwezige 
migrerende soorten te verbeteren. 
 
Het nationale plan voor het herstel van de riviercontinuïteit, dat in 2010 werd 
opgesteld, speelt eveneens een belangrijke rol bij de uitvoering van de nationale strategie 
voor trekvissoorten. Dit plan is opgezet rond vijf pijlers: 

  

 
Er zijn verscheidene studies uitgevoerd waarin de opzet en de stroomafwaartse 
gevolgen van deze overstromingen zijn onderzocht en besproken (Batalla e.a. (2006); 
Batalla & Vericat (2009); Tena e.a. (2013)). Ook zijn de kosten van de gecontroleerde 
overstromingen berekend en geanalyseerd, waarbij is gebleken dat de kosten 
overeenkwamen met een kleine fractie van de aan de markt geleverde energie en de 
totale jaarlijkse inkomsten (0,17 % voor de twee jaarlijkse gecontroleerde 
overstromingen) (Gómez e.a. (2014)). 
 
Referenties 
C.M. Gómez, C.D. Pérez-Blanco & R.J. Batalla (2014). Tradeoffs in river restoration: Flushing 
flows vs hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology 518: 
130-139. 
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 opstelling van een nationale inventaris van de 60 000 obstakels die significante 
gevolgen hebben voor de werking van het aquatische ecosysteem; 

 bepaling van de prioritaire gebieden van elk stroomgebied waar ingegrepen 
moet worden (overeenkomstig het Plan Grenelle voor groene en blauwe 
infrastructuur); 

 herziening van de programma's van de wateragentschappen om de nodige 
financiering te verkrijgen voor herstelwerkzaamheden in de prioritaire 
gebieden; 

 inzet van waterpolitiediensten in het kader van een meerjarenprogramma voor 
controles van de obstakels die de grootste belemmering voor vismigratie vormen; 

 evaluatie van de milieuvoordelen van de herstelmaatregelen en nauwgezette 
monitoring van de effecten ervan. 

 
Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur 
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l  
 
 
 

Herstel van rivierverbindingen in Oostenrijk 
 
In het Oostenrijkse stroomgebiedsbeheersplan staat dat het ontbreken van 
longitudinale en laterale verbindingen een van de belangrijkste drukfactoren vormt 
voor de rivieren in het land. In het plan wordt aangegeven dat een goede ecologische 
toestand volgens de KRW alleen kan worden bereikt als van bron tot monding, en van 
rivier tot drasland, de migratie van aquatische soorten en de verplaatsing van sediment 
mogelijk worden gemaakt. Rivierverbindingen zijn tevens cruciaal voor het herstel van de 
soorten en habitats die in het kader van de twee natuurrichtlijnen worden beschermd. 
 
Het herstel van het longitudinale continuüm wordt dan ook gezien als een van de 
hoofddoelen van het beheersplan. In 2009 zijn de prioritaire gebieden voor de 
verwijdering van migratiebelemmeringen vastgesteld en sindsdien zijn er een 
aantal rivierherstelprojecten uitgevoerd. Verschillende daarvan zijn medegefinancierd 
door het EU-steunprogramma LIFE. Daardoor leiden de uitgevoerde herstelmaatregelen 
niet alleen tot betere verbindingen van de rivier ten behoeve van de KRW en trekvissen, 
maar ook tot verbetering van de algemene behoudsstatus van de diverse Natura 2000-
gebieden langs de rivier. 
 
In 2011 zijn deze inspanningen opgevoerd met de start van een groot LIFE+-project dat 
een groot pakket maatregelen in het Oostenrijkse deel van de Donau omvat. Dit project, 
LIFE+ Netzwerk Donau, heeft een totaal budget van 25 miljoen euro en is daarmee 
het grootste in zijn soort dat ooit in Oostenrijk is uitgevoerd. Het staat onder leiding 
van VERBUND, het grootste Oostenrijkse elektriciteitsbedrijf, met steun van het 
Oostenrijkse ministerie van Milieu en de visserijorganisaties. Het bouwt voort op de 
werkzaamheden die in de eerdere LIFE-projecten langs de Donau zijn uitgevoerd en die 
samen al 20 km van de rivieren Melk, Pielach en Ybbs geschikt hebben gemaakt voor de 
passage van trekvissen. 
 
Het project omvat uiteenlopende maatregelen in de bovenloop van de Donau ter 
verbetering van de algemene ecologische toestand van de rivier en de staat van 
instandhouding van zo'n 17 vissoorten uit de habitatrichtlijn. Ook zullen er ecologische 
verbindingselementen tussen vier belangrijke Natura 2000-gebieden langs de rivier 
worden gecreëerd, wat hun algemene staat van instandhouding eveneens moet 

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l
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verbeteren. 
 
Meer in het bijzonder zal „Netzwerk Donau”, met zeer verschillende ecologische 
maatregelen, ononderbroken, natuurlijke vistrekroutes herstellen bij vijf van de 
grootste doorstroomcentrales in het Oostenrijkse deel van de Donau (met een 
lengte van ten minste 22 km). Ook worden er belangrijke grindhabitats (grindbanken 
en -eilanden) teruggebracht in de bekkens van deze vijf waterkrachtcentrales en worden 
langs de Donau riviertakken met een lengte van 500 m hersteld. Ook wordt de 
bescherming tegen overstromingen verbeterd. 
 
De afzonderlijke projecten worden momenteel op regionaal niveau behandeld en zullen 
ter goedkeuring aan de verantwoordelijke autoriteiten worden voorgelegd voordat zij 
worden uitgevoerd. In een van deze projecten, het omleidingskanaal Ottensheim-
Wilhering, wordt de langste vistrap van Oostenrijk gebouwd. De 14,2 km lange 
omleiding via de Innbach-Aschachbeek kost ongeveer 8 miljoen euro. 
 
VERBUND streeft ernaar het Oostenrijkse deel van de Donau (zo'n 352 km) uiterlijk 
in 2027 volledig geschikt te maken voor de passage van vissen. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 
 

 
Prioriteiten voor hydromorfologisch herstel in Oostenrijk 
 
Aanzienlijke delen van de waterlichamen in Oostenrijk zijn onderhevig aan 
hydromorfologische drukfactoren, zoals wateronttrekking, stuwmeren en lozing. Dit is de 
voornaamste reden waarom twee derde van de Oostenrijkse rivieren volgens de criteria 
van de KRW geen goede ecologische toestand heeft (BMLFUW (2014)). In 2015 heeft 
Oostenrijk in zijn meest recente stroomgebiedsbeheersplan prioriteit gegeven aan 
verbetering van de hydromorfologie van de rivieren. Aangegeven werd dat er 
grootschalige milieuherstelprogramma's nodig waren om de rivierstructuur te verbeteren 
en het herstel van bedreigde reofiele vissoorten te bevorderen. Door de terugkeer van 
dynamische uiterwaarden en de bijbehorende afzettingsgebieden verbetert niet alleen de 
ecologische toestand van de rivieren volgens de KRW, maar ook de behoudsstatus van 
de Natura 2000-gebieden en de aanwezige soorten en habitats. 
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 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  

 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 

instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 

ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
	

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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Aan de bovenloop van de Mur is prioriteit toegekend en er zijn in dit gebied verschillende 
grote herstelprojecten uitgevoerd, vaak met medefinanciering van EU LIFE38.  Dankzij 
deze projecten zijn nieuwe rivierstructuren tot stand gekomen en zijn meanders weer met 
de Mur verbonden. Daarnaast werden over een totale lengte van 4,7 km de kunstmatige 
oeverversterkingen deels verwijderd. Hierdoor is er een vrije doorgang voor vissen 
ontstaan in 90 km van de rivier. 
 
In een tweede LIFE-project worden zeven andere delen van de rivier aangepakt. Toch 
blijft het de vraag hoe over de hele lengte van de rivier in Oostenrijk (330 km) enerzijds 
aan de eisen van de KRW, Natura 2000 en de overstromingsrichtlijn kan worden voldaan 
en anderzijds hernieuwbare energie kan worden geproduceerd. Daarom hebben de 
autoriteiten in overleg met belanghebbenden een nieuw plan ontwikkeld, waarin de rivier 
zorgvuldig is verdeeld in verschillende zones: ecologische zones, gemengde zones en 
zones zonder bijzondere beperkingen of aandachtspunten (voornamelijk in de middelhoge 
tot lage rivierdelen). In dit plan, dat tot 2022 loopt, wordt de basis gelegd voor de naleving 
van de verplichte energiedoelstellingen met behoud of verbetering van de ecologische 
toestand van de rivier overeenkomstig de EU-milieuwetgeving. 
 
 
 
Het project Kembs: ecologische integratie van een bestaande grote 
waterkrachtcentrale (Frankrijk) 
 
De stuwdam van Kembs leidt 
water om naar het Grand Canal 
d’Alsace, waarin zich vier 
waterkrachtcentrales bevinden. 
De stroomafwaarts van de dam 
gelegen Oude Rijn heeft een 
lengte van 50 km en is sterk 
aangetast door de bedijking 
sinds de 19e eeuw. Omdat de 
regeling bij Kembs gevolgen 
heeft voor drie landen, met elk 
een eigen visie op milieubeheer, 
koos EDF voor een 
geïntegreerde benadering 
voor milieuverbetering en werd 
niet gestreefd naar een strikt evenwicht tussen impact en schadebeperking. 
 
Dit heeft geresulteerd in: 

 een significante verbetering van de ecologische stroming: bij een variabel regime 
varieert het doorgelaten debiet van dag tot dag, afhankelijk van de natuurlijke instroom 
in het bekken. Er is een nieuwe centrale (8,5 MW, 28 GWh) gebouwd om het 
energieverlies te beperken en te zorgen voor de dagelijkse modulatie van de stroom in 
de Oude Rijn; 

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015). 
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 sterke geomorfologische dynamiek in de Oude Rijn, met de aanvoer van grind uit 
de nieuwe centrale en de toepassing van het originele concept van gecontroleerde 
erosie; 

 maatregelen om de vismigratie te bevorderen (longitudinaal en lateraal) en 
drasland te herstellen. 

 
Voorbeelden van de milieumaatregelen: 
 

 verbinding tussen het Grand Canal d’Alsace en het drasland Petite Camargue 
Alsacienne. In dit beschermde gebied bevindt zich een netwerk van meertjes en 
beken, die weer verbonden zijn met het Grand Canal d’Alsace, evenals twee nieuwe 
vispassages; 

 gecontroleerde erosie: bij dit innovatieve concept wordt de natuurlijke 
erosiecapaciteit van rivieren gebruikt om de Oude Rijn weer met materiaal aan 
te vullen nadat de dijken zijn geslecht. Door de terugkeer van een losse grindbedding 
(in combinatie met het variabele debiet) ontstaan paaigronden voor vissen en 
mogelijkheden voor pioniervegetatie. Er is gebruikgemaakt van een kleinschalig model 
om te bepalen hoeveel er moet worden afgegraven om de erosie op gang te brengen; 

 herstel van een voormalige zijtak van de Rijn met bijbehorende omgeving: dit grote 
herstelproject is in 2013 gestart. Een maïsveld van 100 ha wordt omgezet in natuur 
en een 8 km lange oude rivierarm wordt in de oorspronkelijke toestand hersteld. 
Het gebied wordt opgenomen in het natuurgebied Petite Camargue Alsacienne, dat 
ook deelneemt aan het project. 

 
Door dit geïntegreerde project is de milieukwaliteit van het waterkrachtcomplex verbeterd, 
al waren er wel energieverliezen als gevolg van de toegenomen ecologische stroming (die 
gedeeltelijk zijn gecompenseerd met de nieuwe centrale).  
 
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 
 
Reactivering van sedimentverplaatsing langs elf waterkrachtcentrales in de 
grensoverschrijdende Hoogrijn 
 
Tussen de Bodensee en Bazel is in totaal 73 km van de Rijn afgedamd en zijn er slechts 
drie vrij stromende riviergedeelten met een natuurlijker karakter. De sedimentverplaatsing 
en de sedimentbalans worden niet alleen (ernstig) verstoord door de dammen en stuwen 
in de hoofdrivier, maar ook door de sterk afgenomen instroom van sediment uit de 
belangrijkste zijrivieren en door het ontbreken van oevererosie als gevolg van 
grootschalige oeverversterking. 
 
De sedimentverplaatsingsproblematiek bij stuwdammen wordt sinds 1990 aan de orde 
gesteld in de uitgebreide procedures voor de verlening van nieuwe concessies voor 
waterkrachtcentrales, waarbij echter niet verder wordt gekeken dan het grondgebied van 
de concessie. De verplaatsing van riviersediment is echter een grootschalig 
vraagstuk waarbij het hele stroomgebied betrokken is. Als in een rivier meerdere 
waterkrachtcentrales achter elkaar zijn geplaatst, is samenwerking vereist om dit 
vraagstuk aan te pakken. 
 
In 2006 besloten de elf waterkrachtcentrales, die al georganiseerd waren in een los 
samenwerkingsverband (VAR, Verband der Aare-Rhein-Kraftwerke), op initiatief van de 
Zwitserse niet-gouvernementele milieuorganisatie Rheinaubund een gemeenschappelijk 
platform op te richten (PGG, Projektgruppe Geschiebehaushalt Hochrhein). Samen met 
de verantwoordelijke overheidsinstanties (het Zwitserse Bundesamt für Energie (BFE) en 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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het Duitse Regierungspräsidium Freiburg (RPF)) hebben zij vervolgens een masterplan 
opgesteld en gefinancierd om in de Hoogrijn de sedimentverplaatsing te 
reactiveren en de natuur te herstellen. Het platform PGG heeft slechts een adviserende 
rol, maar de nationale en regionale autoriteiten beschouwen het masterplan als een 
vakstudie. 
 
Het masterplan heeft de volgende procedures doorlopen: 1) de PGG-kerngroep van 
deskundigen stelde de aanbesteding en het contract op en verrichtte de 
wetenschappelijke en technische evaluatie van het masterplan; 2) het PGG-forum, 
bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden, evalueerde de 
procedure van de kerngroep en stelde het masterplan op; 3) de plenaire PGG-
vergadering, bestaande uit alle geïnteresseerde belanghebbenden, werd in een eerste 
workshop over het geplande project geïnformeerd en vervolgens in korte verslagen over 
de voortgang van de werkzaamheden en in een slotworkshop over de definitieve versie 
van het masterplan. 
 
Het masterplan dient om: 

 een wetenschappelijke evaluatie van de natuurlijke en de huidige 
sedimentverplaatsing te bieden (d.w.z. met en zonder waterkrachtcentrales);  

 basale wetenschappelijke achtergrondinformatie te geven over de 
sedimentverplaatsingsmechanismen en -modellen; en  

 alle mogelijke en technisch haalbare maatregelen en scenario's te beschrijven 
waarmee de sedimentverplaatsing en de vishabitats in het hele getroffen 
riviersegment kunnen worden verbeterd. 

 
De eerste fase duurde van 2007 tot en met 2013 en betrof de organisatie van PGG en de 
voorbereiding van het masterplan. In de tweede fase heeft de plenaire vergadering, onder 
leiding van de Zwitserse en Duitse autoriteiten, de politieke haalbaarheid van de 
aanbevolen individuele of gecombineerde maatregelen besproken en zijn oplossingen 
gezocht voor de uitvoering van bepaalde vervolgmaatregelen. Zij werden gerangschikt op 
grond van hun prioriteit, herstelpotentieel, kosten en baten en risico's. 
 
Zie voor meer informatie: www.energiedienst.de  
 
 
 
EU-project CH2OICE (Certification for HydrO: Improving Clean Energy) 
 
In dit project, dat van september 2008 tot en met februari 2011 liep, werd een technisch 
en economisch haalbare certificeringsprocedure ontwikkeld voor waterkrachtinstallaties 
die aan hoge milieunormen beantwoorden. De procedure moest coherent zijn met de 
voorschriften van de KRW, moest toepasbaar zijn voor „groene” elektriciteitsproducten en 
moest zo veel mogelijk worden geïntegreerd in de bestaande EU-instrumenten, zoals de 
EU-milieukeur, EMAS, milieueffectbeoordelingen en maatregelen voor duurzame energie. 
 
In het project werd een operationele methode ontwikkeld en getest voor gebruik bij 
verhandelbare producten, alsook een reeks richtsnoeren die ontwikkelaars en 
besluitvormers bij plannings- en vergunningsprocedures kunnen toepassen. De 
deelnemende landen waren Italië, Slovenië, Frankrijk, Spanje en Slowakije. Verwacht 
wordt dat het project op termijn een positief effect heeft op de opwekking van 
waterkrachtenergie in Europa, aangezien bevorderd wordt dat nieuwe centrales overgaan 
op duurzame oplossingen en dat de vergunningsprocedures worden vereenvoudigd. 
 

http://www.energiedienst.de/
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De resultaten van het project in detail  

1 De partners bij het project zijn een algemene certificeringsmethode 
overeengekomen die coherent is met de KRW (kaderrichtlijn water), waarbij een 
oplossing werd gevonden voor de belangrijkste problemen die zich in het verleden 
hebben voorgedaan of die gemeld werden door belanghebbenden, en waarbij 
„strategische” beslissingen werden genomen (bv. keuze voor kwantitatieve of 
resultaatgerichte benadering, dan wel „best practice”-benadering). 

2 Italië en Slovenië hebben, na raadpleging van nationale deskundigen en 
belanghebbenden, beide een nationale methode voor operationele certificering 
bepaald en getest.  Aan het eind van het project was de certificeringsmethode 
klaar voor toepassing op een verhandelbaar product. 

3 Er zijn richtsnoeren voor besluitvormers en waterkrachtenergieproducenten 
overeengekomen, betreffende plaatsing, bouw en beheer van nieuwe „groene” 
waterkrachtcentrales. Deze helpen besluitvormers snel vast te stellen of een 
installatie „geen impact” heeft (bv. centrales in „niet-significante” waterlichamen) 
en begeleiden hen, en de ontwerpers van waterkrachtcentrales, bij de aanlevering 
van de juiste informatie voor de beoordeling van centrales en de verlening van 
vergunningen. 

4 Er is een analyse voor Spanje gemaakt, met een stappenplan voor de ontwikkeling 
van vrijwillige certificering voor waterkrachtinstallaties die aan hoge milieunormen 
beantwoorden. 

5 Er zijn voorstellen gedaan voor de opname van de keurmerkregeling in bestaande 
procedures en er is een haalbaarheidsstudie verricht (waarbij standpunten zijn 
verzameld en — waar mogelijk — instemming van relevante actoren is verkregen), 
waarbij de nadruk lag op Italië en Frankrijk.  

 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice 
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Sturgeon 2020: een strategisch programma voor steursoorten in de Donau 
 
Steuren zijn een belangrijk onderdeel van het natuurlijke erfgoed van het stroomgebied 
van de Donau en de Zwarte Zee. Deze vissoorten zijn een uitstekende indicator voor 
goede water- en habitatkwaliteit. Van de zes steursoorten zijn er momenteel zijn vier 
ernstig bedreigd, wordt er een kwetsbaar geacht en is er een uitgestorven. Alle soorten 
worden nu beschermd door de EU-habitatrichtlijn. 
 
In juni 2011 is in de EU-strategie voor de Donauregio het doel „instandhouding van 
levensvatbare populaties van Donau-steursoorten en andere inheemse vissoorten tegen 
2020” opgenomen (doel PA6). Vervolgens werd in januari 2012 een taskforce voor de 
steur in de Donau opgericht om te bepalen hoe dit doel samen kon worden bereikt. De 
taskforce bestaat uit steurdeskundigen en vertegenwoordigers van ngo's, de 
Internationale Commissie voor de bescherming van de Donau, de Donaustrategie en 
nationale regeringen. 
 
Een van de eerste acties van de taskforce was de opstelling van het programma 
Sturgeon 2020, dat als kader voor gecoördineerde acties dient. Het programma 
Sturgeon 2020 is een dynamisch document en het succes van het programma hangt af 
van de langdurige inzet en de uitvoeringscapaciteit van de betrokken landen, aangezien 
complexe samenwerking tussen regeringen, beleidsmakers, lokale gemeenschappen, 
belanghebbenden, wetenschappers en ngo's vereist is. 
 
Het stroomgebiedsbeheersplan voor de Donau (DRBMP) en het bijbehorende 
gezamenlijke maatregelenprogramma zijn de meest voor de hand liggende instrumenten 
die kunnen bijdragen aan de uitvoering van de voorgestelde maatregelen van 
Sturgeon 2020. In de visies en beheersdoelstellingen van het tweede ontwerp van het 
DRBMP, dat in 2015 is geactualiseerd, is aangegeven dat gestreefd wordt naar een 
situatie waarin er geen antropogene barrières en habitattekorten meer zijn die de migratie 
en de voortplanting van vissen belemmeren, waarbij steursoorten en andere treksoorten 
toegang hebben tot de Donau en haar relevante zijrivieren. In het stroomgebied van de 
Donau moeten populaties van steursoorten en bepaalde andere trekvissen aanwezig zijn 
die zichzelf in stand kunnen houden, overeenkomstig hun historische verspreiding. 
 
Om deze beheersdoelstelling te verwezenlijken werden onder meer de volgende 
maatregelen geformuleerd: 
- specificatie van het aantal vispassages en andere riviercontinuïteitsmaatregelen 

dat elk land uiterlijk in 2021 moet uitvoeren, en de locatie daarvan; 
- specificatie van de locatie en de reikwijdte van de uiterlijk in 2021 door elk land te 

nemen maatregelen om de riviermorfologie te verbeteren door middel van herstel, 
instandhouding en verbetering; 

- voorkoming van nieuwe barrières voor vismigratie als gevolg van nieuwe 
infrastructuurprojecten; als nieuwe barrières onvermijdelijk zijn, moeten al in het 
ontwerp van het project de nodige schadebeperkingsmaatregelen worden opgenomen 
(bijvoorbeeld vistrappen);  

- opvulling van leemten in kennis over de mogelijkheden van steuren en bepaalde 
andere trekvissen om via de stuwdammen IJzeren Poort I & II stroomopwaarts of 
stroomafwaarts te migreren, met inbegrip van habitatonderzoek; 

- als dit onderzoek positieve resultaten oplevert, moeten passende maatregelen worden 
genomen en moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd voor de stuwdam bij 
Gabčíkovo en de boven-Donau.  

 
Volgens het DRBMP worden in het stroomgebied voor eind 2021 140 vispassages 
gebouwd (sinds het eerste DRBMP zijn er al 120 gebouwd). Deze moeten de migratie van  
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Vispassage Gars am Inn (Duitsland) 
  
In 2015 bouwde VERBUND voor in totaal 9,7 miljoen euro vier vistrappen in de Inn bij de 
waterkrachtcentrales Feldkirchen, Neuötting, Teufelsbruck en Gars. In verband met de 
specifieke situatie ter plaatse werden verschillende bouwwijzen toegepast en werden 
uiteenlopende schadebeperkingsmaatregelen genomen, zoals aanvullende paaigronden, 
habitats voor jonge vissen en sedimentvariatie. Dankzij de vistrappen kunnen inheemse 
vissen als de Donauzalm, vlagzalm, barbeel en sneep, maar ook andere aquatische 
organismen, veilig langs de waterkrachtcentrales 
zwemmen. 
 
Het ontwerp van de vistrappen is vooraf 
overeengekomen met de natuurbeschermingsautoriteit, 
het Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, de lokale 
visserijorganisatie en visserijdeskundigen. Boven- en 
benedenstrooms zijn een aantal kunstmatige 
hoefijzermeren, paaigronden en 
rivierreguleringsconstructies aangelegd. De plannings- 
en uitvoeringsfase werd volledig gesteund door de 
lokale overheden en ngo's. 
 
De komende tien jaar vindt wetenschappelijke 
vismonitoring plaats en verwacht wordt dat daarbij bevestigd wordt dat de 
vissenpopulatie in de Inn is verbeterd. De eerste waarnemingen hebben al bevestigd dat 
de Donauzalm weer kuit schiet in de vispassage bij Gars, waar de natuurlijke situatie zo 
goed mogelijk is benaderd. Dit is een groot succes voor deze zeldzame en bedreigde 
soort. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf  
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alle vissoorten, waaronder steuren, van alle leeftijdscategorieën mogelijk maken door 
toepassing van de beste beschikbare technieken. Voor de periode na 2021 zijn nog eens 
330 maatregelen gepland om onderbrekingen van de riviercontinuïteit weg te nemen 
(artikel 4, lid 4, KRW). 
http://www.dstf.eu  
 

https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf
http://www.dstf.eu/
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4. GOEDE PRAKTIJKEN BIJ DE TOEPASSING VAN EEN 

GEÏNTEGREERDE PLANNINGSAANPAK VOOR 

WATERKRACHTCENTRALES 
 

4.1 Voordelen van geïntegreerde planning 
 
Het voorschrift om — overeenkomstig de doelstellingen van de EU-richtlijn hernieuwbare 
energie — energie uit hernieuwbare bronnen te produceren en te gebruiken en de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen, vormt een belangrijke drijfveer om 
waterkrachtcentrales en andere hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en te 
exploiteren. Tegelijkertijd moeten de lidstaten zich houden aan de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water (KRW) en de natuurrichtlijnen, waarmee beoogd wordt de Europese 
waterlichamen niet alleen te behoeden tegen verdere verslechtering, maar tevens in een 
goede toestand te brengen (of een goed potentieel te bereiken), en de door de EU 
beschermde soorten en habitats in de hele EU in een gunstige staat van instandhouding 
te brengen. 
 
Om deze opgaven goed te vervullen, kan het beste worden uitgegaan van een 
strategische en geïntegreerde planning, die wordt uitgevoerd middels nationale 
actieplannen voor hernieuwbare energie, stroomgebiedsbeheersplannen en 
instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden39. 
 
Een strategische planning: 

 vormt een uitgelezen mogelijkheid om de doelstellingen van het water-, natuur- en 
energiebeleid en andere belangrijke beleidsterreinen met elkaar te verenigen; 

 maakt het mogelijk de strategische planning voor het aquatische milieu en 
natuurbehoud te koppelen aan de nationale energieplanning voor hernieuwbare 
elektriciteit; 

 biedt de mogelijkheid alle betrokkenen inspraak te geven, waardoor toekomstige 
conflicten kunnen worden voorkomen en de uitvoering van de projecten wordt 
gewaarborgd; 

 gebruikt het planningsproces om prioriteiten te stellen (bv. een evenwicht te vinden 
tussen prioriteiten op het gebied van energie, natuur en waterbeheer); 

 helpt de vergunningsprocedure voor voorgestelde nieuwe waterkrachtprojecten 
stroomlijnen en vergroot de inzichtelijkheid en voorspelbaarheid voor de ontwikkelaars 
van waterkrachtcentrales; 

 maakt een goede beoordeling mogelijk van de beste opties voor het milieu en het 
grote openbare belang dat het project vertegenwoordigt; 

 geeft de ontwikkelaars op voorhand informatie over de locaties waarvoor mogelijk een 
vergunning zal worden verleend, aangezien duidelijk wordt welke gebieden al dan niet 
geschikt zijn; 

 past de bestaande beleidsmaatregelen en criteria toe om de risico's van cumulatieve 
gevolgen van waterkrachtcentrales te beheersen; 

 biedt, door middel van stroomgebiedsbeheersplanning, de kans om een strategische 
planning voor de ontwikkeling van waterkrachtcentrales te verenigen met 
doelstellingen voor het aquatische milieu, waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

                                                           
39 Zie de conclusies van de tweede CIS-workshop over de KRW en waterkracht, die in 2011 in Brussel werd 

gehouden https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop een geïntegreerde 
planning vroegtijdig rekening kan houden met de mogelijke schadelijke effecten voor 
habitats en soorten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 gekeken naar de voorschriften van 
de natuurrichtlijnen betreffende de juridische beoordeling van een voorgesteld plan of 
project. Die beoordeling moet gewoonlijk pas veel later plaatsvinden, als er sprake is van 
„significante (negatieve) gevolgen”. 
 
Als een strategisch plan voor de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale een 
substantieel ruimtelijk element inhoudt, zoals de aanwijzing van gebieden waar projecten 
kunnen worden ontwikkeld, moet het strategische plan ook zelf als „plan” worden 
beoordeeld in het kader van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn. Dit biedt, 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, de mogelijkheid om de potentiële gevolgen van de 
ontwikkeling van waterkrachtcentrales voor het Natura 2000-netwerk te beperken door 
ervoor te zorgen dat gebieden worden vermeden waar waarschijnlijk een conflict tussen 
de belangen van de projecten en de bescherming van een Natura 2000-gebied zal 
ontstaan. 
 
Ook in de in 2012 vastgestelde blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren 
werd gewezen op het belang van strategische geïntegreerde planning: „In het kader van 
artikel 4, lid 7, verdient de ontwikkeling van energie uit waterkracht bijzondere aandacht. 
[...] Renovatie en uitbreiding van bestaande installaties moet voorrang krijgen boven 
nieuwe ontwikkelingen, waaraan een strategische beoordeling op 
stroomgebiedniveau ten grondslag moet liggen, en vanuit een oogpunt van 
energieproductie met zo klein mogelijke milieueffecten optimale locaties moeten 
worden gekozen.”. 
 
Het is duidelijk dat een dergelijke geïntegreerde planning in eerste instantie een grotere 
investering van de betrokken overheden vereist. Alles wijst er echter op dat geïntegreerde 
planning op lange termijn voor iedereen grote voordelen kan hebben: voor de 
energiesector, voor de verwezenlijking van de KRW- en Natura 2000-doelstellingen enz. 
Deze voordelen wegen vaak ruimschoots op tegen de aanvankelijke extra investering. 
 
De overheden, en in voorkomend geval ook de projectontwikkelaars, moeten op 
verschillende niveaus en in verschillende planningsstadia werken aan een strategische 
geïntegreerde planning. Dit is met name nodig bij: 
 

 de keuze van het type hernieuwbare energiebron voor het bereiken van de doelen 
van de richtlijn hernieuwbare energie met de beste optie voor het milieu. Zowel in de 
uitzonderingsprocedure van artikel 4, lid 7, van de KRW als bij de „passende 
beoordeling” van artikel 6 van de habitatrichtlijn moet worden gezocht naar 
alternatieve oplossingen. Het zoeken naar alternatieven is echter eveneens belangrijk 
tijdens de strategische planning en bij de opstelling van nationale of regionale plannen 
voor hernieuwbare energie; 
 

 het vaststellen van de meest geschikte potentiële locaties voor 
waterkrachtcentrales uit energie- en milieuoogpunt. Strategische geïntegreerde 
planning helpt ook bij de vaststelling van gebieden waar de kans op significante 
gevolgen groot is en waarvoor waarschijnlijk geen vergunning zal worden verleend in 
het kader van de uitzonderingsprocedure van artikel 4, lid 7, KRW of de passende 
beoordeling van artikel 6 van de habitatrichtlijn. Door in een vroegtijdig 
planningsstadium dergelijke risicobeoordelingen te verrichten of risicokaarten voor 
biodiversiteit op te stellen, kan worden voorkomen dat er in een later stadium, 
wanneer de financiële middelen al zijn toegewezen en er minder speelruimte is, 
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conflicten over specifieke locaties ontstaan of kan het aantal conflicten worden 
beperkt. Ook beschikken de ontwikkelaars hierdoor over een transparanter en 
stabieler regelgevingskader, waardoor zij meer zekerheid hebben over de kans van 
slagen van hun voorstel voor een plan of project; 
 

Verklaring van de directeuren waterbeheer in de EU over de ontwikkeling van 
waterkrachtcentrales in verband met de KRW (2010) 
 
In 2010 hebben de directeuren waterbeheer in de EU een verklaring over de ontwikkeling 
van waterkrachtcentrales in verband met de KRW afgegeven40. Daarin werden de 
belangrijkste beginselen en aanbevelingen uit het proces van de gemeenschappelijke 
tenuitvoerleggingsstrategie (Common Implementation Strategy — CIS) samengevat. De 
verklaring berustte grotendeels op elementen van de CIS-beleidsnota over de KRW en 
hydromorfologische drukfactoren41, CIS-oriëntatiedocument nr. 20 over uitzonderingen 
voor de milieudoelstellingen42 en de conclusies van de eerste CIS-workshop over de KRW 
en waterkrachtcentrales43. 
 

 Er moeten mechanismen voor proactieve planning worden ontwikkeld, waardoor 
verbodsgebieden voor nieuwe waterkrachtprojecten worden aangewezen. De 
aanwijzing moet gebeuren op basis van een dialoog tussen de verschillende 
overheidsinstanties, belanghebbenden en ngo's. 

 Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk nieuwe locaties nodig zijn, kan de 
waterkrachtcapaciteit ook worden vergroot door de bestaande infrastructuur te 
moderniseren en verbeteren. 

 De ontwikkeling van waterkrachtenergie moet gepaard gaan met verbetering van de 
waterecologie, met duidelijke milieunormen voor nieuwe of gemoderniseerde 
installaties en met betere exploitatievoorwaarden. Nieuwe waterkrachtcentrales 
moeten bijvoorbeeld altijd worden uitgerust met vispassages en zorgen voor een 
minimale ecologische stroming. 

 Er moet een kosten-batenanalyse van het project worden gemaakt om te bepalen of 
de voordelen van het project groter zijn dan de voordelen voor het milieu en de 
samenleving van het voorkomen van een verslechtering of het herstel van de goede 
toestand van het waterlichaam. Om deze afweging te kunnen maken, is het niet 
noodzakelijk om alle kosten en baten van het project in geld uit te drukken of te 
kwantificeren. 

  

                                                           
40 Informele vergadering van de directeuren waterbeheer van de Europese Unie, de kandidaat-lidstaten en de 

EVA-landen, Segovia, 27-28 mei 2010, https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-

0d20bcb249ad 
41 Common implementation strategy for the Water Framework Directive 2006: WFD and hydro- 

morphological pressures — policy paper. December 2006, https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-

4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf 
42 Common implementation strategy for the Water Framework Directive 2009: Guidance document No 20 on 

exemptions to the environmental objectives. Technical report — 2009-027, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf 
43 Key conclusions, common implementation strategy workshop on WFD & hydropower, Berlin, 4-5 June 

2007, https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
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 De grootte van het project speelt geen rol bij het bepalen of aan de voorwaarden van 
artikel 4, lid 7, wordt voldaan. Beoordeeld moet worden of het project leidt tot een 
verslechtering van de toestand van een waterlichaam. Projecten van elke grootte 
kunnen dus voldoen aan artikel 4, lid 7. 

 
 

 de keuze tussen renovatie of nieuwbouw van waterkrachtcentrales. Zoals 
hiervoor al werd aangegeven, moet er rekening worden gehouden met vele factoren, 
zoals de toestand van het waterlichaam volgens de KRW en de habitat- en 
vogelrichtlijn en de doelstellingen voor het bereiken van een goede ecologische 
toestand of een gunstige staat van instandhouding. De rivierbeoordelingen en de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 helpen ook bij het bepalen of de rivier 
bestand is tegen nieuwe projecten zonder dat het waterlichaam wordt aangetast of er 
schadelijke gevolgen zijn voor de natuurlijke kenmerken van een of meer 
Natura 2000-gebieden; 
 

 de keuze van de meest geschikte projectopzet waarbij vanaf het begin rekening 
wordt gehouden met de mogelijke gevolgen, en in het oorspronkelijke ontwerpplan 
een reeks schadebeperkingsmaatregelen wordt opgenomen om de uiteindelijke 
impact van het project op het aquatisch milieu, en op Natura 2000 in het bijzonder, 
ongedaan te maken of ten minste te beperken. Bij de ontwikkeling van een plan of 
project, voor waterkracht of andere doeleinden, is de traditionele benadering dat eerst 
het plan of project als zodanig wordt ontworpen en pas daarna wordt gekeken naar 
ruimere aspecten zoals het milieu en andere vormen van gebruik. Daardoor wordt 
echter vaak pas in een betrekkelijk laat stadium van de projectplanning — als de 
speelruimte beperkt is — gekeken naar mogelijke conflicten. Ook hebben de 
ontwerpers van het plan of project hierdoor weinig contact met deskundigen uit de 
milieusector voordat ze de passende beoordeling laten uitvoeren. 

 
In een dusdanig vergevorderd stadium van het ontwerpproces rest er bij de 
milieueffectbeoordeling vaak niets anders dan de schade te beperken. Dit betekent 
dat succes niet is gegarandeerd, ook al worden alle voorschriften, waaronder die van 
de habitatrichtlijn, volledig nageleefd. Deze traditionele benadering voor het 
ontwerpen van projecten of plannen kan bovendien leiden tot lange discussies met 
planningsinstanties, andere belangengroepen en ngo's tijdens de openbare 
raadpleging, waardoor het planningsproces aanzienlijk kan worden vertraagd en de 
kosten kunnen oplopen. 

 
Steeds meer infrastructuurplanners zijn zich inmiddels bewust van deze 
problemen en volgen een geïntegreerde benadering voor het plannen en 
ontwerpen van projecten. Bij de geïntegreerde benadering wordt vanaf het 
begin rekening gehouden met zowel de infrastructuur als de ecologische 
behoeften van de locatie, en worden deze in het eerste projectontwerp verwerkt, 
net als andere vormen van gebruik van de rivier. 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. 

 
 

 
 
 
 



 

59 
 

Protocol voor de beoordeling van de duurzaamheid van waterkrachtprojecten 
 
Het project Hydro4LIFE van de International Hydropower Association ondersteunt de 
toepassing van een protocol voor de beoordeling van de duurzaamheid van 
waterkrachtprojecten in de EU. Het protocol bevat een methode waarmee de 
prestaties van een waterkrachtproject kunnen worden gemeten aan de hand van 
twintig ecologische, maatschappelijke, technische en economische criteria. Het geeft 
regeringen, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen en de 
waterkrachtsector een gemeenschappelijke taal om duurzaamheidsaspecten te 
bespreken en te beoordelen. Het protocol vloeit voort uit intensieve werkzaamheden 
van het Hydropower Sustainability Assessment Forum, een wereldwijd 
samenwerkingsforum van vertegenwoordigers van uiteenlopende belanghebbenden, 
zoals maatschappelijke en ecologische ngo's, regeringen, banken en de 
waterkrachtsector. 
 
De beoordelingen omvatten alle stadia van het project: beginstadium, 
voorbereiding, uitvoering en exploitatie. Aan elk project wordt, voor elk van de twintig 
criteria, een score tussen 1 en 5 toegekend (waarbij 5 staat voor bewezen beste 
praktijk). Een van de criteria betreft biodiversiteit en invasieve soorten. In de 
voorbereidingsfase van het project wordt bijzondere aandacht besteed aan: 

 ecosysteemwaarden; 

 habitats; 

 specifieke vraagstukken, zoals bedreigde soorten en vistrek in het 
stroomgebied, de bekkens en de stroomafwaarts gelegen gebieden; en 

 potentiële gevolgen die ontstaan door de komst van invasieve soorten als 
gevolg van het geplande project. 

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx  
 
  

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Duurzame waterkrachtontwikkeling in het stroomgebied van de Donau: 
richtsnoeren van de Internationale Commissie voor de bescherming van de Donau 
(ICPDR) 
 
In 2010 riepen de ministers van de Donaulanden op tot de opstelling van richtsnoeren 
voor de inachtneming van milieuaspecten bij de toepassing van waterkracht. Die moeten 
ervoor zorgen dat waterkrachtprojecten op evenwichtige en geïntegreerde wijze worden 
ontwikkeld en dat vanaf het begin rekening wordt gehouden met mogelijke tegenstrijdige 
belangen. De richtsnoeren zijn opgesteld na een brede raadpleging van 
vertegenwoordigers van de overheidsinstanties op het gebied van energie en milieu, de 
waterkrachtsector, ngo's en wetenschappers. Zij zijn in 2013 door de ICPDR vastgesteld 
en bevatten met name de volgende aanbevelingen: 
 
Algemene beginselen voor de ontwikkeling van duurzame waterkracht 
1) Bij de ontwikkeling van waterkrachtcentrales moeten de duurzaamheidsbeginselen in 

acht worden genomen en moet op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met 
ecologische, sociale en economische factoren. 

2) De opwekking van hernieuwbare energie, zoals waterkrachtenergie, moet deel 
uitmaken van een totaalaanpak voor het energiebeleid (nationaal energieplan, met 
actieplannen voor hernieuwbare energie). Belangrijke punten die in die aanpak aan de 
orde moeten komen, zijn het nog niet benutte potentieel aan hernieuwbare energie, 
energiebesparingen en vergroting van de energie-efficiëntie. 

3) Op basis van deze richtsnoeren, die voor het hele stroomgebied gelden, moeten 
nationale of regionale waterkrachtstrategieën worden opgesteld, die zorgen voor 
duurzame waterkrachtontwikkeling en goede afweging van de verschillende openbare 
belangen. In die strategieën moet rekening worden gehouden met het multifunctionele 
gebruik van de waterkrachtinfrastructuur (overstromingsbeheersing, watervoorziening 
enz.) en met de (cumulatieve) milieueffecten ervan. 

4) De afweging van de openbare belangen op nationaal of regionaal niveau moet op 
transparante, gestructureerde en reproduceerbare wijze gebeuren aan de hand van 
criteria en relevante informatie en het publiek moet in een vroeg stadium van het 
besluitvormingsproces inspraak hebben. 

5) De opwekking van hernieuwbare energie wordt in het algemeen niet beschouwd als 
een dwingend openbaar belang. Een waterkrachtproject vormt niet automatisch een 
dwingend openbaar belang omdat het leidt tot de opwekking van hernieuwbare 
energie. Elk geval moet afzonderlijk worden beschouwd op basis van de nationale 
wetgeving. 

6) Om de planningsprocessen van nieuwe waterkrachtprojecten te optimaliseren en te 
komen tot een gezamenlijke visie en aanvaarding van de praktische uitvoering ervan, 
is de betrokkenheid van burgers en burgerverenigingen, belanghebbende partijen en 
ngo's waarvan de belangen door een waterkrachtproject worden geraakt, cruciaal. 

7) Bij de ontwikkeling van waterkrachtcentrales moet rekening worden gehouden met de 
effecten van klimaatverandering op de aquatische ecosystemen en wateren 
(veerkracht van rivierhabitats, hoeveelheid stroming en seizoensveranderingen van 
stroming). 

 
Technische verbetering van bestaande waterkrachtcentrales en ecologisch herstel 
8) De technische verbetering van bestaande waterkrachtcentrales, om de hoeveelheid 

opgewekte energie te vergroten, moet worden bevorderd. Dergelijke verbeteringen 
zijn de meest milieuvriendelijke wijze om milieudoelstellingen te verwezenlijken (bv. 
KRW). 

9) De technische verbetering van bestaande waterkrachtcentrales moet worden 
gekoppeld aan ecologische criteria voor de bescherming en verbetering van de 
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watertoestand. In nationale energiestrategieën en -instrumenten moeten stimulansen 

of milieukeuren worden opgenomen om technische verbeteringen te bevorderen en 
financieel te ondersteunen. 

10) Door bij bestaande waterkrachtinstallaties technische verbeteringen te combineren 
met ecologisch herstel ontstaat een win-winsituatie waarvan zowel de 
energieproductie als het milieu profiteren. 

 
Strategische planning van nieuwe waterkrachtcentrales 
11) Aanbevolen wordt een strategische planning toe te passen voor de ontwikkeling van 

nieuwe waterkrachtcentrales (gekoppeld aan het actieplan voor hernieuwbare energie 
en het stroomgebiedsbeheersplan). Hierbij vindt een beoordeling plaats op twee 
niveaus (met lijsten van aanbevolen criteria): eerst een nationale of regionale 
beoordeling en vervolgens een specifieke beoordeling van het project. Deze 
benadering volgt het preventiebeginsel en het voorzorgsbeginsel, alsook het beginsel 
dat de vervuiler betaalt. 

12) Eerst worden de riviergedeelten vastgesteld waar op grond van nationale of regionale 
wetgeving/overeenkomsten geen waterkrachtcentrales mogen worden gebouwd 
(gevrijwaarde gebieden). Vervolgens worden alle andere gedeelten beoordeeld aan 
de hand van een beoordelingsmatrix en classificatieschema (figuren 14 en 15). 

13) De nationale of regionale beoordeling is een instrument dat overheidsinstanties helpt 
nieuwe waterkrachtcentrales te situeren in de gebieden waar de verwachte 
milieueffecten het kleinst zijn. Dit kan door tegelijkertijd te kijken naar de behoeften op 
het gebied van waterkrachtenergieproductie en de ecosystemen en door de 
besluitvorming te ondersteunen met duidelijke en transparante criteria, waaronder 
aspecten van energiebeheer, milieu en landschap. In voorkomend geval moet 
rekening worden gehouden met grensoverschrijdende aspecten of aspecten die het 
hele stroomgebied van de Donau betreffen. 

14) Van de nationale/regionale beoordeling profiteren zowel het milieu als de watersector, 
maar ook de waterkrachtsector, aangezien het besluitvormingsproces 
voorspelbaarder wordt en transparanter wordt in welke gebieden een 
vergunningaanvraag voor nieuwe projecten kansrijk is. 

15) Terwijl de beoordeling op nationaal of regionaal niveau algemeen van aard is, worden 
bij de projectspecifieke beoordeling, waarbij de geschiktheid van riviergedeelten voor 
de toepassing van waterkracht wordt geclassificeerd, de voordelen en gevolgen van 
een concreet project grondig en in detail beoordeeld. Dit maakt het gemakkelijker om 
te bepalen of een project goed is afgestemd op een specifieke locatie. De 
projectspecifieke beoordeling wordt uitgevoerd naar aanleiding van een 
vergunningaanvraag voor een nieuwe waterkrachtcentrale en betreft dus het 
specifieke projectontwerp. 

16) Er moet op gepaste wijze rekening worden gehouden met het bestaande beleid en 
nieuwe beleidsontwikkelingen, in het bijzonder de EU-wetgeving en de Donaustrategie 
van de EU. 

17) Om een zo duurzaam mogelijke ontwikkeling van waterkrachtenergie te bevorderen, 
moeten de stimuleringsregelingen voor nieuwe waterkrachtprojecten rekening houden 
met de resultaten van de strategische planning en garanderen dat er voldoende 
schadebeperkingsmaatregelen worden genomen. 

Beperking van de negatieve gevolgen van waterkrachtcentrales 
18) Er moeten schadebeperkingsmaatregelen worden genomen om de negatieve 

gevolgen van waterkrachtinstallaties op de aquatische ecosystemen te minimaliseren. 
Als daardoor de bestaande waterkrachtcentrales minder stroom kunnen produceren, 
kan dit worden gecompenseerd mits de nationale wetgeving daarin voorziet. 

19) Om de ecologische toestand van de wateren in stand te houden en te verbeteren, 
moet prioriteit worden gegeven aan maatregelen op het gebied van vismigratie en 
ecologische stromen. 
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20) Andere schadebeperkingsmaatregelen die belangrijk zijn voor de rivierecologie en 
voor waterrijke gebieden die rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijk 
zijn, betreffen bijvoorbeeld verbetering van het sedimentbeheer, minimalisering van de 
negatieve gevolgen van kunstmatige waterpeilfluctuaties (waterpieken), 
instandhouding van grondwatercondities en herstel van bepaalde soorten habitats en 
oevergebieden. Overwogen moet dan ook worden deze maatregelen op te nemen in 
het projectontwerp, waarbij tegelijkertijd gekeken moet worden naar de 
kosteneffectiviteit en de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening. 

 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 
 

 

4.2 Geïntegreerde nationale of regionale waterkrachtplannen 
 
In plannen voor ruimtelijke ordening, die afhankelijk van de wetgeving van het land op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld, kunnen de verschillende 
aanspraken op landgebruik voor een groot geografisch gebied worden onderzocht. Dit 
betekent dat een geïntegreerde strategie voor duurzame ontwikkeling kan worden 
opgesteld waarin, waar mogelijk, synergieën worden gezocht en conflicten worden 
vermeden. 
 
Plannen voor ruimtelijke ordening bieden bovendien een evenwichtig beleidskader, omdat 
zij ervoor kunnen zorgen dat al vroeg in het planningsproces rekening wordt gehouden 
met bredere maatschappelijke en ecologische aspecten. Gewoonlijk leidt dit tot een 
voorspelbaarder en stabieler planningskader voor alle betrokkenen, waardoor de kans op 
problemen en vertraging in een later stadium, bijvoorbeeld op het niveau van individuele 
projecten, afneemt. Ook leiden zij tot betrokkenheid van verschillende bedrijfstakken, 
belangengroepen en het grote publiek via openbare inspraakmogelijkheden, waardoor het 
besluitvormingsproces transparanter wordt. 
 
Ruimtelijke ordening en sectorale planning vormen belangrijke handvatten voor bedrijven. 
Een aantal landen hebben specifieke waterkrachtplannen op nationaal of regionaal niveau 
ontwikkeld om, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden, te beslissen over 
toekomstige projecten. Daarnaast moeten alle lidstaten op grond van de richtlijn 
hernieuwbare energie nationale actieplannen voor hernieuwbare energie opstellen, 
waarin zij aangeven welke combinatie van maatregelen in een bepaald land of een 
bepaalde regio nodig is om de streefcijfers voor het gebruik van hernieuwbare energie te 
halen. Beide soorten plannen vereisen niet alleen een analyse van de verwachte 
behoeften aan de verschillende soorten hernieuwbare energie, waaronder 
waterkrachtenergie, maar vormen ook een gelegenheid om in een vroeg en strategisch 
planningsstadium rekening te houden met algemenere sociaaleconomische 
overwegingen (stroomgebiedsbeheersplannen of Natura 2000). 

  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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Passende beoordeling van plannen 
 
In artikel 6 van de habitatrichtlijn is ook bepaald dat plannen en programma's (zoals 
nationale of regionale waterkrachtplannen of actieplannen voor hernieuwbare energie) 
aan een „passende beoordeling” moeten worden onderworpen. Dit is bevestigd door het 
Hof van Justitie44. Een passende beoordeling van een plan of programma voor ruimtelijke 
ordening gebeurt natuurlijk op een meer strategisch niveau, maar de procedure is in 
essentie gelijk aan die voor projecten. Bij de passende beoordeling moet derhalve worden 
beoordeeld welke gevolgen het plan of programma zal hebben voor de natuurlijke 
kenmerken van de Natura 2000-gebieden, afzonderlijk en in combinatie met andere 
plannen of projecten. 
 
De beoordelingswerkzaamheden moeten in verhouding staan tot de geografische 
reikwijdte van het plan en de aard en omvang van de mogelijke gevolgen. Er moet 
voldoende informatie over het voorgestelde plan worden verkregen om de passende 
beoordeling naar behoren uit te voeren. Het onderliggende doel moet altijd zijn 
voorzienbare negatieve gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-
gebieden te voorkomen of te elimineren, of redelijke gronden voor bezorgdheid over 
dergelijke gevolgen weg te nemen. 
 
De passende beoordelingen van een plan hebben als groot voordeel dat mogelijke 
conflicten met Natura 2000-gebieden in een later stadium, wanneer de gevolgen van 
afzonderlijke projecten worden beoordeeld, kunnen worden voorkomen door bijvoorbeeld 
de locatie van de activiteiten zo te bepalen dat Natura 2000-gebieden er geen hinder van 
ondervinden. Ook moeten de betrokkenen in een zeer vroeg stadium van het 
planningsproces nagaan of er minder schadelijke oplossingen zijn om aan de 
doelstellingen van het plan te voldoen. Tegelijkertijd worden zij op die manier 
aangemoedigd bij de ontwikkeling van waterkracht een meer geïntegreerde en holistische 
aanpak te volgen. 
 

4.3 Kwetsbaarheidskaarten voor wilde fauna en flora en instelling van 

zones 
 
Bestemmingsplannen en sectorale plannen bestrijken meestal een groot geografisch 
gebied. Door de grote schaal van de plannen, en hun ruimtelijke karakter, kunnen daarin 
strategische beslissingen worden genomen over de capaciteit en locatie van de 
waterkrachtprojecten in een groot gebied, met inachtneming van de multifunctionele rol 
van de rivieren en de mogelijke milieueffecten van de beslissingen. 
 
Mogelijke conflicten met Natura 2000-gebieden kunnen daarbij bijvoorbeeld worden 
vermeden of tot een minimum worden beperkt door locaties langs een rivier aan te wijzen 
die geschikt, of juist ongeschikt, worden geacht voor waterkrachtgebruik. Deze kunnen 
worden aangegeven op een kaart van de natuurwaarden van de rivier om na te gaan of er 
gebieden zijn waar zich conflicten voordoen — bijvoorbeeld in beschermde gebieden als 
Natura 2000-gebieden of trekroutes van door de EU beschermde soorten.  
 
Kwetsbaarheidskaarten voor wilde fauna en flora kunnen ertoe bijdragen dat 
waterkrachtprojecten niet worden gesitueerd op plaatsen waar significante gevolgen te 

                                                           
44 Arrest van Hof in zaak C-6/04, Commissie/Verenigd Koninkrijk, 20 oktober 2005. 
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verwachten zijn, zoals in de buurt van Natura 2000-gebieden, en waar de diverse 
milieuvergunningsprocedures, bijvoorbeeld op grond van de KRW, de habitatrichtlijn of de 
MEB-richtlijn, omslachtig zullen zijn en de kans op afwijzing van de aanvraag groot is. Er 
kunnen ook kwetsbaarheidskaarten voor bepaalde categorieën soorten (zoals vissoorten 
van Europees belang) of bepaalde typen habitats of beschermde gebieden in een vooraf 
bepaald gebied worden gemaakt. Het is evenwel belangrijk dat de kaarten op de beste 
beschikbare gegevens en informatie worden gebaseerd en dat de selectiecriteria 
transparant en duidelijk zijn voor alle betrokkenen (en eventueel in een openbare 
raadpleging worden voorgelegd). De kaarten moeten gedetailleerd genoeg zijn om een 
betrouwbare typering van de gebieden mogelijk te maken.  
 
Het andere grote voordeel van kwetsbaarheidskaarten van wilde fauna en flora is 
dat zij mogelijke schendingen van artikel 5 van de vogelrichtlijn en de artikelen 12 
en 13 van de habitatrichtlijn helpen vermijden. Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, zijn 
deze bepalingen bedoeld om soorten van Europees belang in hun hele natuurlijke 
verspreidingsgebied binnen de EU te beschermen, ongeacht of zij zich al dan niet in een 
Natura 2000-gebied bevinden. Ontwikkelaars of planners van waterkrachtcentrales 
moeten deze strenge soortbeschermingsvoorschriften bijgevolg naleven. 
 
Het gebruik van kwetsbaarheidskaarten die op gegevens over de bestaande verspreiding 
van soorten zijn gebaseerd kan echter verraderlijk zijn, want de bestaande verspreiding 
kan het gevolg zijn van reeds aanwezige effecten die moeten worden aangepakt. Als 
dergelijke kaarten worden gebruikt, moet rekening worden gehouden met plannen om de 
verspreiding van soorten te herstellen. Zodra de waterkrachtkaarten en 
kwetsbaarheidskaarten zijn gemaakt, kunnen zij over elkaar worden gelegd en kan 
worden gekeken welke gedeelten van de rivier in een van de volgende globale 
categorieën kunnen worden ingedeeld: 
 

 geschikte gebieden: gebieden met een goed waterkrachtpotentieel (ook voor de 

verbetering van bestaande centrales), met een geringe kans op conflicten met de 
natuurwaarden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sterk veranderd waterlichaam van 
weinig ecologisch belang, zonder Natura 2000-gebieden of door de EU beschermde 
migrerende soorten; 

 minder geschikte gebieden: gebieden waar enige kans is op conflicten met een of 
meer Natura 2000-gebieden of door de EU beschermde soorten langs de rivier; 

 ongeschikte gebieden: gebieden waar een grote kans is op conflicten met een of meer 
Natura 2000-gebieden of door de EU beschermde soorten langs de rivier. Deze 
gebieden kunnen het beste worden vermeden, omdat het zeer moeilijk of onmogelijk 
zal zijn om te voldoen aan alle voorwaarden van de beoordelingsprocedure van 
artikel 6 van de habitatrichtlijn en de uitzonderingsprocedure van artikel 4, lid 7, van 
de KRW. 

 
Overigens kunnen kwetsbaarheidskaarten slechts een globaal beeld geven van de 
gebieden met een mogelijk hoog risico (waar het beste helemaal geen nieuwe projecten 
kunnen worden gepland), een middelhoog risico (waar schadebeperkingsmaatregelen 
mogelijk kunnen zijn) en een laag risico (waar de verwachte gevolgen gering of beperkt 
zijn). Daarom kunnen zij niet de plaats innemen van een milieueffectbeoordeling (MEB) of 
een passende beoordeling (PB) op projectniveau. Het kan toch noodzakelijk zijn deze 
beoordelingen te verrichten voor afzonderlijke waterkrachtprojecten. 
 
Met uitgebreid soortenonderzoek in het kader van de MEB of de PB op het niveau van 
individuele locaties kunnen voor elke locatie de specifieke natuurwaarden en de te 
verwachten impact nauwkeuriger worden bepaald. In dit verband kunnen de kaarten op 
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strategisch niveau al een indicatie geven van het beoordelingsniveau dat vereist is voor 
gedetailleerdere en striktere nulmetingen voor individuele projecten. 
 

DE NATURA 2000-VIEWER: een nuttig hulpmiddel voor projectontwikkelaars 

http://natura2000.eea.europa.eu/  

De Natura 2000-viewer is een online geografisch informatiesysteem (GIS) dat 
projectontwikkelaars helpt bij het vinden en onderzoeken van alle gebieden van het 
Natura 2000-netwerk. De gebieden kunnen op zeer nauwkeurige schaal (1:500) worden 
bekeken, waarbij de grenzen van het gebied en de belangrijkste landschapsaspecten 
ervan in een zeer hoge resolutie worden weergegeven. Voor elk Natura 2000-gebied kan 
een standaardgegevensformulier worden gedownload waarin de soorten en habitattypen 
zijn vermeld waarvoor het gebied is aangewezen, met een schatting van de grootte of de 
oppervlakte van de populatie en de behoudsstatus in het gebied, en de betekenis van dat 
gebied voor de soort of het habitattype. De viewer heeft ook andere zoek- en 
weergavemogelijkheden waarmee gegevens uit verschillende bronnen op de kaart van de 
Natura 2000-gebieden kunnen worden weergegeven. 
 
 
 
Aanbevelingen van de ICPDR voor nationale/regionale beoordelingen en criteria 
 
In de ICPDR-richtsnoeren wordt een proces van twee stappen aanbevolen voor de 
strategische zoneplanning van waterkracht op nationaal of regionaal niveau. Eerst worden 
de riviergedeelten vastgesteld waar op grond van internationale, nationale of regionale 
wetgeving/overeenkomsten geen waterkrachtcentrales mogen worden gebouwd 
(gevrijwaarde gebieden). Vervolgens moeten alle andere gedeelten worden beoordeeld 
met een vooraf vastgesteld classificatieschema, op basis van overeengekomen criteria. 
Het is belangrijk dat de beoordeling op nationaal of regionaal niveau technisch 
uitvoerbaar is en gebaseerd wordt op alle gegevens die op dit niveau verkregen kunnen 
worden. De daaruit voortvloeiende matrix vormt een besluitvormingshulpmiddel om een 
goede afweging van de energie- en milieudoelstellingen te maken. Deze afweging moet in 
het kader van een openbare raadpleging worden gemaakt door de instantie die bevoegd 
is voor het nationale of regionale niveau binnen elk Donauland. De resultaten moeten ook 
worden verwerkt in de stroomgebiedsbeheersplannen en de actieplannen voor 
hernieuwbare energie. 
 
  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Het Ökomasterplan: een cartografisch hulpmiddel voor de Oostenrijkse rivieren (WWF) 
 
Voor WWF Oostenrijk is het belangrijk dat bij toekomstige waterkrachtprojecten een 
strategische benadering wordt gevolgd, zodat de resterende significante, kwetsbare en 
ongerepte riviergedeelten behouden blijven. Om hiertoe bij te dragen heeft WWF het 
Ökomasterplan gemaakt, dat bedoeld is als gedegen technische basis voor de besluitvorming 
in verband met de bescherming van de Oostenrijkse wateren (WWF, Ökomasterplan, 2009). 
 
In deze in 2009 gepubliceerde studie werd voor het eerst de ecologische betekenis van de 
53 grootste rivieren in Oostenrijk, met een totaal stroomgebied van meer dan 500 km2, 
beoordeeld. Ook werden de officiële gegevens gepresenteerd van de watertoestandanalyse 
door het voor de uitvoering van de KRW verantwoordelijke ministerie, evenals 
instandhoudingsinformatie, bijvoorbeeld over Natura 2000-gebieden en andere beschermde 
gebieden. Elk riviersegment werd ingedeeld in een categorie en gerangschikt naar belang op 
basis van verschillende selectiecriteria (bv. ecologische toestand, situatie in beschermde 
gebieden, hydromorfologie, lengte van aaneengesloten vrij stroomgebied). 
 
Aldus werd alle riviergedeelten ingedeeld in de volgende kwetsbaarheidsklassen: 

 kwetsbaarheidsklasse 1: verdient zeer hoge bescherming op grond van ecologische 
toestand; 

 kwetsbaarheidsklasse 2: verdient zeer hoge bescherming op grond van situatie in 
beschermd(e) gebied(en); 

 kwetsbaarheidsklasse 3: verdient hoge bescherming op grond van morfologie; 

 kwetsbaarheidsklasse 4: verdient hoge bescherming op grond van de lengte van het 
aaneengesloten vrije stroomgebied; 

 kwetsbaarheidsklasse 5: verdient mogelijk bescherming, maar er zijn onvoldoende 
gegevens beschikbaar om de ecologische toestand met zekerheid te bepalen; 

 kwetsbaarheidsklasse 6: verdient mogelijk bescherming; 

 kwetsbaarheidsklasse 7: verdient nauwelijks bescherming; 

 kwetsbaarheidsklasse 8: wordt reeds gebruikt voor energieopwekking; 

 geen gegevens beschikbaar (ecologische toestand, hydromorfologie). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.oekomasterplan.at/home.html 
  

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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Planningsinstrumenten waardoor in Frankrijk waterkrachtontwikkeling en herstel van 
het aquatisch milieu hand in hand gaan 
 
In 2008 hield het Franse ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en Energie een 
conferentie om te bespreken hoe in Frankrijk uitbreiding van de duurzame toepassing van 
waterkracht gepaard kon gaan met herstel van het aquatische milieu. Er waren twee 
doelstellingen: in 2020 moest de jaarlijkse productie van waterkrachtenergie met 3 TWh zijn 
toegenomen en in 2015 moest 66 % van het oppervlaktewater in goede toestand verkeren. 
 
Na uitgebreid overleg met lokale gekozen autoriteiten, waterkrachtenergieproducenten, de 
nationale beroepsorganisatie van binnenvissers en een aantal ngo's ondertekende het 
ministerie een overeenkomst met vier hoofddoelen: 

 ondersteuning van waterkracht door een doorlopend proces van gezamenlijk onderzoek 
naar ecologische integratie, monitoring en controles; 

 modernisering en optimalisatie van bestaande centrales, zodat de in de regelgeving 
voorgeschreven verhoging van de minimale stroming uiterlijk in januari 2014 tot stand is 
gekomen, en invoering van verplichte visvergunningen. Tevens moet iedere verlenging 
van een concessie gepaard gaan met maatregelen ter verbetering van de energie- en 
milieuprestaties van de centrale; 

 verwijdering van de grootste belemmeringen voor ecologische continuïteit, die in het 
nationale programma zijn aangegeven, en uitvoering van deze herstelmaatregelen met 
financiële ondersteuning van de waterautoriteiten; 

 ontwikkeling van waterkracht met „hoge milieukwaliteit”, met zo min mogelijk gevolgen 
voor het milieu. Nieuwe centrales moeten bij voorkeur worden gebouwd in gebieden met 
een geringe milieuwaarde, terwijl gebieden met een rijke biodiversiteit moeten worden 
gespaard (bv. rivieren die zijn geclassificeerd als reservaat of als essentieel voor de 
ecologische continuïteit). 

 
Op basis daarvan heeft de regering tussen 2012 en 2015 twee lijsten van beschermde rivieren 
vastgesteld om aan de KRW te voldoen. De eerste lijst bevat de rivieren die zijn 
geclassificeerd als reservaat of beschermingsgebied. Hiervoor geldt dat nieuwe obstakels niet 
zijn toegestaan en dat bij bestaande dammen 
de ecologische continuïteit moet worden gewaarborgd bij verlenging van de licentie. De 
tweede lijst bevat de rivieren waarvoor het herstel van de continuïteit bij de bestaande 
dammen prioriteit heeft. Bij deze rivieren moeten de bestaande dammen binnen vijf jaar 
worden aangepast, zodat de stroomopwaartse en stroomafwaartse vistrek wordt gewaarborgd 
en de sedimentverplaatsing voldoende is. 
 
De eerste lijst bevat: rivieren met een hoge status (bv. in Natura 2000), rivieren met diadrome 
vissoorten (ook vaak in Natura 2000) en belangrijke habitats (réservoirs biologiques). Samen 
vertegenwoordigen zij zo'n 25 – 30 % van de rivieren in Frankrijk. De tweede lijst bevat andere 
rivieren met diadrome vissoorten, rivieren die niet dreigen te voldoen aan de 
milieudoelstellingen als gevolg van hydromorfologische druk en niet goed functionerende 
„biologische reservoirs”, zoals vastgesteld in het stroomgebiedsbeheersplan. Samen 
vertegenwoordigen zij zo'n 10 % van de rivieren. 
 
In de regionale plannen voor hernieuwbare energie worden de potentiële nieuwe gebieden 
voor waterkrachtcentrales met name vastgesteld op basis van waterkrachtgegevens en 
verenigbaarheid met de lijsten 1 en 2, waaruit blijkt welke gebieden geschikt, minder geschikt 
of ongeschikt zijn. 
 
Bron: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-
Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Fr
ance.pdf 
 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
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4.4 Vroegtijdige raadpleging 
 
Om aanvaardbare en duurzame oplossingen te kunnen vinden, is het belangrijk dat in een 
vroeg stadium belanghebbenden uit de milieusector, maar ook alle andere 
belanghebbenden, worden geraadpleegd. Dit is ook belangrijk om een gezamenlijke visie 
op de vraagstukken te krijgen en in een geest van samenwerking te zoeken naar 
oplossingen, voornamelijk als de ecologische gevolgen van een project zich niet blijken te 
lenen voor een gangbare schadebeperkingsaanpak. 
 
Conflicten ontstaan veelal doordat de belanghebbenden uit de milieusector niet vroeg 
genoeg in de planningsprocedure bij een project of plan worden betrokken, wat tot 
langdurige en kostbare vertraging kan leiden. Idealiter moeten de belanghebbenden en 
het bredere publiek bij alle ontwikkelingsstadia van het project of plan worden betrokken. 
Inspraak is met name van belang in de „definitiefase” waarin wordt bepaald hoe een plan 
of project eruit zal zien en tijdens het interactieve en iteratieve proces waarin realistische 
alternatieve oplossingen voor problematische gebieden worden uitgewerkt. 
 
De Europese wet- en regelgeving is niet erg specifiek wat de voorschriften voor openbare 
raadplegingen en inspraak betreft en voorziet gewoonlijk pas in formele stappen voor een 
openbare raadpleging nadat de milieueffectonderzoeken zijn afgerond en de plannen of 
projecten ter goedkeuring zijn ingediend. Dit mag ontwikkelaars er echter niet van 
weerhouden zo vroeg mogelijk zelf regelingen te treffen om het openbare 
raadplegingsproces te organiseren. 
Een goed opgezette strategie voor openbare raadpleging moet de volgende 
doelstellingen hebben: 

 het plannings- en besluitvormingsproces voor het infrastructuurplan of -project 
transparant maken en openheid bieden over alle relevante informatie en gegevens; 

 de aandacht vestigen op de algemene doelstellingen van het plan of project en de 
betrokken problematiek; 

 publiek draagvlak creëren voor het planningsproces en de uitvoering van het plan of 
project; 

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

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

 timing van inspraak: de belanghebbenden moeten in een zo vroeg mogelijk stadium 
bij het plan of project worden betrokken, zodat milieu-informatie kan worden gebruikt 
bij het overwegen van alternatieven voor het ontwerp, de locatie en de financiële 
regelingen. De raadpleging van belanghebbenden moet worden voortgezet tijdens de 
gehele milieubeoordelingsprocedure en de cyclus van het plan of project; 
 

 bepaling van de relevante belangengroepen: de bepaling van de relevante 
belangengroepen of belanghebbenden is cruciaal voor het welslagen van de publieke 
betrokkenheid, ongeacht of het gaat om beleid, een plan, een programma 
(bijvoorbeeld van sectorale of regionale aard) of een project. Een analyse van de 
sociale samenstelling van de gemeenschap waarin het plan of project zal worden 
uitgevoerd, kan ertoe bijdragen dat alle relevante maatschappelijke actoren of 
belanghebbenden bij de raadpleging worden betrokken; 
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 keuze van de juiste vorm van communicatie en raadpleging: het publiek kan op 
allerlei manieren bij een plan of project worden betrokken, variërend van het 
simpelweg verspreiden van informatie tot raadpleging en volledige deelname aan het 
besluitvormingsproces: 

o voorlichting: verstrekking van informatie door de promotor aan het publiek 
(eenrichtingsverkeer); 

o raadpleging: uitwisseling van informatie tussen de promotor en het publiek 
(tweerichtingsverkeer), waarbij het publiek de gelegenheid krijgt zijn mening te 
geven en de promotor kan antwoorden; 

o participatie: uitwisseling van informatie en ideeën (tweerichtingsverkeer), 
waarbij de promotor en het publiek gezamenlijk analyses maken en de agenda 
bepalen, en het publiek en de belanghebbenden via consensus over de 
hoofdpunten op vrijwillige basis deelnemen aan het besluitvormingsproces 
inzake het ontwerp en het beheer van het project. De vereiste mate van 
betrokkenheid van het publiek bij een bepaald plan of project hangt af van de 
maatschappelijke en politieke context. Voor de belangrijkste groepen 
belanghebbenden kan een participatiematrix worden opgesteld om de juiste 
mate van participatie te bepalen. Deze matrix kan ook worden gebruikt als 
hulpmiddel voor het vaststellen van de rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende belanghebbenden en voor het vaststellen van de punten waarop 
de groepen van mening verschillen; 

o betrokkenheid en engagement: door in een vroeg stadium mogelijk betrokken 
groepen te raadplegen kunnen de besluitvormers over betere milieu-informatie 
beschikken (bijvoorbeeld doordat de gevolgen voor het milieu worden 
vastgesteld of passende schadebeperkingsmaatregelen worden 
aangedragen), waardoor conflicten en vertragingen tot een minimum worden 
beperkt. Daadwerkelijke inspanningen om het publiek te informeren en te 
reageren op suggesties of zorgen van het publiek helpen ook misverstanden 
voorkomen en kunnen leiden tot een grotere acceptatie van projecten waarbij 
de plaatselijke gemeenschap zich meer betrokken voelt. 
 

Het raadplegen en bij de besluitvorming betrekken van het publiek kan veel tijd en moeite 
kosten, maar wanneer dit op een constructieve wijze geschiedt, kan hierdoor worden 
voorkomen dat de partijen vijandig tegenover elkaar komen te staan en kunnen de 
kansen op succes op de lange termijn worden vergroot. 
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Strategische planning en samenwerking op stroomgebiedniveau in Engeland 
 
Bij de „Catchment Based Approach” (CaBA) wordt op stroomgebiedniveau samengewerkt om 
het aquatisch milieu over de gehele linie te verbeteren. In elk van de meer dan honderd 
stroomgebieden in Engeland die onder de kaderrichtlijn water vallen, en die zich tot over de 
grens met Wales uitstrekken, zijn lokale partnerschappen actief. Zij vertegenwoordigen een 
schat aan lokale kennis en deskundigheid. 
 
In totaal zijn in Engeland meer dan 1 500 organisaties bij deze partnerschappen betrokken, 
waaronder ngo's, waterbedrijven, lokale overheden, overheidsinstanties, landeigenaren, 
visverenigingen, landbouworganisaties, wetenschappelijke instellingen en lokale bedrijven. 
  
De CaBA-partnerschappen bevorderen een kosteneffectieve praktische uitvoering ter plaatse, 
waaraan velerlei voordelen kleven, zoals verbetering van de waterkwaliteit, grotere 
biodiversiteit, afname van het overstromingsrisico, weerbaarheid tegen klimaatverandering en 
grotere betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij haar lokale rivier. De partnerschappen 
vormen een katalysator voor aanvullende financiering en in sommige gevallen heeft dit ertoe 
geleid dat de beschikbare middelen maar liefst acht keer zo groot waren als de 
oorspronkelijke investering. 
 
In een aantal onderzoeksprojecten is inmiddels aangetoond dat een 
stroomgebiedpartnerschap dat over reële bevoegdheden beschikt en uit verschillende 
belanghebbenden en technisch specialisten uit (de omgeving van) een stroomgebied bestaat, 
verantwoordelijk kan zijn voor de coördinatie van de planning, financiering en waarborging van 
een goede ecologische gezondheid voor de rivier en haar stroomgebied. 
 
Ook is gebleken dat een geïntegreerde, door belanghebbenden aangestuurde beoordeling 
van een stroomgebied kan bijdragen tot een volledig inzicht in de knelpunten en vervolgens tot 
de ontwikkeling van een strategisch, doelgericht, evenwichtig en dus kosteneffectief plan van 
aanpak voor het beheer van het stroomgebied. 
 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 
 

 
 

CaBA-WEBSITE 
 

De CaBA-website is bedoeld om het fantastische werk te laten zien dat de 
stroomgebiedpartnerschappen in het hele land verrichten. Door de uitwisseling van beste 
praktijken hopen we dubbel werk te vermijden en de CaBA-beheerders (hosts) te laten profiteren 
van alle lessen die in de loop der jaren zijn geleerd door degenen die bij het stroomgebiedbeheer 
betrokken waren. Ten slotte is deze website ook bedoeld als bron van inspiratie voor de CaBA-
partnerschappen. Uit de voorbeelden blijkt hoeveel er bereikt kan worden met participatieve 
stroomgebiedplanning en participatief stroomgebiedbeheer. 
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71 
 

5. BEOORDELINGSPROCEDURE OP GROND VAN DE 

HABITATRICHTLIJN 
 

5.1. Inleiding 
 
In de natuurwetgeving van de EU is bepaald dat elk plan of project dat significante 
gevolgen kan hebben voor een of meer Natura 2000-gebieden, moet worden 
onderworpen aan een „passende beoordeling (PB) op grond van artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn. Dit hoofdstuk bevat stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een PB 
voor plannen en projecten voor waterkrachtcentrales45.  
 

 
Aangezien Natura 2000 betrekking heeft op de meest waardevolle en bedreigde habitats 
en soorten van Europa, moeten de goedkeuringsprocedures voor projecten die 
significante negatieve gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, vanzelfsprekend 
streng genoeg zijn om te vermijden dat de algemene doelstellingen van de vogelrichtlijn 
en de habitatrichtlijn in gevaar komen. Daarom wordt er met name op gelet dat 
beslissingen worden genomen op basis van deugdelijke wetenschappelijke gegevens en 
expertise. Vertragingen in het goedkeuringsproces zijn vaak het gevolg van ondeugdelijke 
PB's, waardoor de bevoegde instanties de gevolgen van het plan of project niet kunnen 
beoordelen. 
 
Het is ook belangrijk dat de milieubeoordelingen in het kader van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MEB-richtlijn) en de strategische-
milieueffectbeoordelingsrichtlijn (SMEB-richtlijn) of de uitzonderingsprocedure van 
artikel 4, lid 7, van de kaderrichtlijn water (KRW) niet worden verward met de PB op grond 

                                                           
45 De Commissie heeft richtsnoeren opgesteld waarin de procedure voor de passende beoordeling wordt 

uitgelegd en toegelicht. De richtsnoeren zijn te vinden op de Natura 2000-website van de Commissie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

Artikel 6, lid 3: 
Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en 
onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties 
slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat 
het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in 
voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 
 
Artikel 6, lid 4: 
Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende 
maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 
De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende 
maatregelen. 
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van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn. Hoewel deze beoordelingen vaak samen worden 
uitgevoerd en coördinatie voordelen oplevert, heeft elke beoordeling een ander doel en 
worden de gevolgen voor verschillende milieuaspecten beoordeeld. De PB kan dus niet 
worden vervangen door de andere beoordelingen, al verdient het aanbeveling de 
beoordelingen te coördineren. 
 
Bij de PB ligt de nadruk op de soorten en habitattypen die door de vogelrichtlijn en 
de habitatrichtlijn worden beschermd, en met name op de soorten en habitats 
waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Een PB op grond van artikel 6, lid 3, 
heeft dus een beperktere reikwijdte dan de beoordelingen op grond van de KRW, de 
MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn omdat alleen de gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden worden beoordeeld. 
 
De beoordelingsprocedures hebben ook verschillende gevolgen. Bij de PB en de KRW is 
de uitkomst juridisch verbindend voor de bevoegde instantie en bepalend voor de 
uiteindelijke beslissing. Als uit de PB dus blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het 
Natura 2000-gebied, ondanks het nemen van schadebeperkingsmaatregelen, zullen 
worden aangetast, kan het plan of project alleen worden goedgekeurd als aan de 
voorwaarden van artikel 6, lid 4, wordt voldaan. 
 

5.2 Wanneer is de procedure van artikel 6 vereist? 
 
In artikel 6 van de habitatrichtlijn zijn de procedurele en materiële waarborgen vastgesteld 
die moeten worden toegepast op plannen of projecten die significante gevolgen voor een 
Natura 2000-gebied kunnen hebben.  
 
Deze procedure heeft tot doel: 

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

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

 te voorzien in een mechanisme voor de goedkeuring van een plan of project met 
negatieve gevolgen, indien er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn die 
minder schadelijk zijn en het plan of project noodzakelijk worden geacht vanwege 
dwingende redenen van groot openbaar belang; 

 te waarborgen dat in het laatste geval compenserende maatregelen worden 
getroffen om ervoor te zorgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 
bewaard blijft. 

 
In artikel 6, lid 3, worden de volgende begrippen gebruikt om te specificeren of een PB 
vereist is: 

 elk plan of project;  

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

 afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten; 

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

De richtlijn bevat geen definitie van de reikwijdte van het „plan” of „project”. De bepalende 
factor is of er al dan niet significante gevolgen kunnen zijn. Het begrip „project” moet 
daarom ruim worden uitgelegd en omvat zowel bouwwerken als andere ingrepen in de 
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natuurlijke omgeving46. Het omvat ook projecten die bedoeld zijn om een bestaande 
waterkrachtcentrale te herstellen, verbeteren, handhaven of moderniseren, als zij geacht 
worden significante gevolgen te kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. 
 
Het geografische toepassingsgebied van artikel 6, lid 3, is niet beperkt tot plannen en 
projecten die in een Natura 2000-gebied worden uitgevoerd, maar omvat ook daarbuiten 
gelegen projecten die significante gevolgen voor het gebied kunnen hebben. Het feit dat 
een voorgenomen project buiten de grenzen van een Natura 2000-gebied valt, betekent 
niet dat het is vrijgesteld van de uitvoering van een PB ingevolge artikel 6, lid 3. 
 
Of er een beoordeling noodzakelijk is, hangt dus af van de vraag of het project, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen voor 
een Natura 2000-gebied kan hebben, ongeacht of het project al dan niet in een 
Natura 2000-gebied ligt. Zo kan een stroomopwaarts van een Natura 2000-gebied 
gelegen project de natuurlijke kenmerken van dat gebied aantasten doordat de 
waterstroom wordt verstoord, de sedimentverplaatsing wordt veranderd, vervuiling 
optreedt of de verplaatsing en migratie van soorten worden belemmerd. In dergelijke 
gevallen moet het project op grond van artikel 6, lid 3, worden beoordeeld. 
 
Daarbij moet idealiter ook worden gekeken naar grensoverschrijdende gevolgen. Als een 
plan of project, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied in een ander land, moeten in de PB 
ook de gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in dat andere 
land worden beoordeeld. Dit is in overeenstemming met bij het Verdrag van Espoo, dat in 
de EU ten uitvoer is gelegd door de MEB-richtlijn en de SMEB-richtlijn. 
 

5.3 Stapsgewijze procedure 
 
De procedure van artikel 6, lid 3, 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 toetsing bijvoorbeeld wordt geconcludeerd dat er geen negatieve 
gevolgen voor het Natura 2000-gebied zullen zijn, kan het plan of project worden 
goedgekeurd zonder dat verdere beoordeling noodzakelijk is. 
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen (zie stroomschema): 
 
- toetsing: bij deze eerste stap wordt bepaald of voor een plan of project een PB vereist 

is. Als niet kan worden uitgesloten dat het plan of project significante gevolgen voor 
een Natura 2000-gebied kan hebben, is de PB vereist; 

 
- passende beoordeling: nadat is besloten dat een PB vereist is, moet een 

gedetailleerde analyse worden gemaakt van de gevolgen die het plan of project, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, kan hebben voor de 
natuurlijke kenmerken van een of meer Natura 2000-gebieden, rekening houdend met 
de instandhoudingsdoelstellingen ervan; 

 
- besluitvorming: als de PB niet aantoont dat de natuurlijke kenmerken van het gebied 

niet worden aangetast, of dat er schadebeperkingsmaatregelen mogelijk zijn om 
aantasting tegen te gaan, moeten de bevoegde instanties het plan of project afwijzen. 

                                                           
46 Arrest van het Hof van Justitie in zaak C–127/02. 
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Als de PB echter aantoont dat de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied 
niet worden aangetast, kan het project worden goedgekeurd.  

 
In artikel 6, lid 4, worden enkele uitzonderingen op deze algemene regel toegestaan. Als 
aan de voorwaarden van artikel 6, lid 4, wordt voldaan, kan de promotor van het plan of 
project verzoeken het plan op grond van de uitzonderlijke omstandigheden goed te 
keuren. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat dit besluitvormingsproces is gestoeld op het 
voorzorgsbeginsel. De nadruk ligt erop dat op objectieve wijze, op basis van betrouwbare 
gegevens, wordt aangetoond dat er geen negatieve gevolgen voor het Natura 2000-
gebied zullen zijn; de bewijslast berust bij de promotor van het plan of project, die moet 
aantonen dat er geen schadelijke gevolgen zullen zijn. 
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Figuur 6: Stroomschema van de procedure van artikel 6, leden 3 en 4 (gebaseerd op de 
methodologische richtsnoeren van de Europese Commissie) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Houdt het plan of project (PP) direct 

verband met of is het nodig voor het 

beheer van het gebied? 

Nee Ja 

Ja 

Kan het PP significante gevolgen 

voor het gebied hebben? 

Beoordeel de gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 

gebied 

Beoordeel de cumulatieve gevolgen in combinatie 
met andere plannen en/of projecten  

Kan worden geconcludeerd dat het PP de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet aantast? 

Kunnen de negatieve gevolgen worden weggenomen, bv. 
met schadebeperkingsmaatregelen?  

Nee 

Passende beoordeling  

Bevat het gebied een prioritair 
habitattype/een habitat van een prioritaire 

soort?  

Nee 

Nee 

Wijzig het 

plan/project 

Zijn er alternatieve 

oplossingen?  

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

 Toetsing 

Uitzondering (art. 6, lid 4)  

Nee Ja 

Zijn er dwingende redenen van 

groot openbaar belang?  

Zijn er overwegingen in verband met de menselijke 

gezondheid of de veiligheid of wezenlijke gunstige 

effecten voor het milieu?  

 

Nee 

Vergunning mag 

worden verleend  

Vergunning mag niet 

worden verleend 

Vergunning mag niet 

worden verleend 

Vergunning mag worden 

verleend, mits er voldoende 

compenserende maatregelen 

worden genomen 
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openbaar belang als Commissie 

gunstig advies uitbrengt en er 
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Ja 

Ja 
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5.3.1 Toetsing 

 
In de eerste stap van de procedure van artikel 6, lid 3, wordt bepaald of er een PB nodig 
is, d.w.z. of het plan of project significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. Als met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat het plan of project, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, waarschijnlijk geen 
significante gevolgen zal hebben, kan het zonder verdere beoordeling worden 
goedgekeurd. 
 
Als er echter ook maar enige twijfel bestaat over de waarschijnlijkheid van gevolgen, moet 
een PB worden uitgevoerd om de mogelijke gevolgen grondig te onderzoeken. Het Hof 
van Justitie heeft dit bevestigd in het Waddenzeearrest (zaak C-127/02), waarin het 
concludeerde dat het voor het milieubeschermingsmechanisme van artikel 6, lid 3, niet 
nodig is dat het voorgenomen plan of project met zekerheid significante gevolgen heeft 
voor het betrokken gebied, maar dat het volstaat dat het plan of project waarschijnlijk 
dergelijke gevolgen heeft. In geval van twijfel of significante gevolgen zullen uitblijven, 
moet die beoordeling plaatsvinden, waardoor op efficiënte wijze kan worden voorkomen 
dat toestemming wordt verleend voor plannen of projecten die de natuurlijke kenmerken 
van het betrokken gebied aantasten en kan worden bijgedragen aan de algemene 
doelstellingen van de habitatrichtlijn. 
 
De gronden voor de definitieve beslissing over de noodzaak van een PB moeten worden 
vastgelegd. Er moet voldoende informatie worden verschaft om de bereikte conclusie te 
onderbouwen. 
 

 
Milieuvergunning voor een waterkrachtproject 
 
De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft een elektronische checklist ingevoerd 
om potentiële projecten voorafgaand aan de planning te helpen screenen 
(Environmental site audit checklist for hydropower schemes). De checklist helpt 
aanvragers te bepalen welke informatie zij naar de bevoegde instanties moeten 
sturen om een volledige beoordeling van de gevolgen van het voorgestelde 
waterkrachtproject mogelijk te maken. Ook kunnen zij een eerste advies over het 
geplande project inwinnen. Hierdoor kunnen tijd en geld worden uitgespaard voor 
projecten die weinig kans maken op een vergunning. 
 
De aanvragers krijgen in de checklist in het bijzonder vragen over: 

 
1. wateronttrekking en stromingsregeling; 
2. instandhouding; 
3. waterkwaliteit; 
4. biodiversiteit en visserij; 
5. beheer van overstromingsrisico's; 
6. bevaring. 

 
De regering heeft ook een reeks richtsnoeren gepubliceerd om ontwikkelaars van 
projecten voor doorstroomcentrales te helpen met hun vergunningsaanvragen. 
Daarin wordt uitgelegd: 

 op welke wijze het Environment Agency waterkracht reguleert; 
 op welke milieuvraagstukken moet worden gelet; 
 hoe een waterkrachtproject het beste kan worden ontworpen; 
 hoe de benodigde vergunningen en licenties kunnen worden aangevraagd. 
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https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-
audit-checklist  
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-
agency-hydropower-handbook 

 
2. Instandhouding 

Zie voor meer informatie onze adviesnota over  

de kaderrichtlijn water, natuurbehoud en erfgoed 

 JA NEE 

Is het project gelegen in of kan het gevolgen hebben voor een gebied van bijzonder 

wetenschappelijk belang (SSSI)? 

(zie opmerking 2a) 

  

Is het project gelegen in of kan het gevolgen hebben voor een speciaal beschermingsgebied (SAC)? 

(zie opmerking 2b) 

  

Is het project gelegen in of kan het gevolgen hebben voor een speciale beschermingszone (SPA)? 

(zie opmerking 2c) 

  

Is het project gelegen in of kan het gevolgen hebben voor een nationaal natuurreservaat? 

(zie opmerking 2d) 

  

Is het project gelegen in of kan het gevolgen hebben voor een lokaal natuurreservaat? 

(zie opmerking 2d) 

  

Is het project gelegen in een gebied van uitzonderlijke landschappelijke schoonheid (AONB)? 

(zie opmerking 2e) 

  

Is het project gelegen in een nationaal park? 

(zie opmerking 2f) 

  

Kan het project gevolgen hebben voor een waterval, openbaar voetpad, erfgoedelement of 

beschermd gebied? 

(zie opmerking 2g) 

  

Is er formeel ecologisch onderzoek naar het gebied gedaan? 

(zie opmerking 2h) 

  

Houdt het project rekening met beschermde soorten die in (de buurt van) het gebied kunnen 

leven? 

(zie opmerking 2i) 

  

 

 

5.3.2 Passende beoordeling 

 
Nadat is besloten dat een PB vereist is, moet de beoordeling worden uitgevoerd voordat 
de bevoegde instantie een beslissing neemt over de goedkeuring van het plan of project 
(overeenkomstig het arrest van het Hof in zaak C-127/0247). Met „passend” wordt in 
wezen bedoeld dat de beoordeling geschikt moet zijn voor het doel dat zij dient op grond 
van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, namelijk de bescherming van de soorten en 
habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. 
 

                                                           
47 Arrest van het HvJ in zaak C-127/02 — Waddenvereniging en Vogelbeschermingvereniging. 

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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„Passend” houdt ook in dat de beoordeling moet leiden tot een met redenen omklede 
conclusie. Als het verslag geen voldoende gedetailleerde beoordeling van de gevolgen 
voor het Natura 2000-gebied omvat of als op basis van de in het verslag vervatte 
gegevens niet kan worden bepaald of de natuurlijke kenmerken van het gebied worden 
aangetast, voldoet de beoordeling niet aan haar doelstelling en kan ze niet worden 
beschouwd als „passend” voor de toepassing van artikel 6, lid 3. 
 
Dit is bevestigd door het Hof van Justitie, dat heeft geoordeeld: „Weliswaar vermeldt het 
verslag van het IREALP48 dat de voornaamste storende factoren die de fauna bedreigen, 
voortkomen uit de vernieling van de nesten tijdens de ontbossingsfase en uit de opdeling 
van de habitat, maar het wordt gekenmerkt door talrijke preliminaire constateringen 
en door het ontbreken van definitieve conclusies. Dat verslag vestigt immers de 
aandacht op het belang van geleidelijk uit te voeren beoordelingen, met name op basis 
van kennis en preciseringen die tijdens de realisatie van het project kunnen worden 
verkregen. Dat verslag is bovendien opgevat als een gelegenheid om andere voorstellen 
voor de verbetering van de milieubalans van de geplande handelingen te introduceren.”. 
 
„Uit die elementen volgt dat het verslag van het IREALP evenmin kan worden 
beschouwd als een passende beoordeling van de gevolgen van de litigieuze 
werkzaamheden voor de specialebeschermingszone IT 2040044.”. „Gelet op het 
voorgaande worden zowel de studie van 2000 als het verslag van 2002 gekenmerkt door 
leemten en door het ontbreken van volledige, precieze en definitieve constateringen 
en conclusies die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de 
geplande werkzaamheden voor de betrokken specialebeschermingszone 
wegnemen. Dergelijke constateringen en conclusies waren onontbeerlijk om de 
bevoegde autoriteiten in staat te stellen de nodige zekerheid te verkrijgen om een 
vergunning voor die werkzaamheden toe te kennen.” (Zaak C-304/05, Commissie/Italië, 
punten 46 tot en met 73). 
 
Het Hof heeft tevens het belang benadrukt van het gebruik van de beste 
wetenschappelijke kennis bij de uitvoering van de PB, zodat de bevoegde instanties de 
noodzakelijke zekerheid kunnen verkrijgen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied 
niet zullen worden aangetast. Het oordeelde dat „op basis van de beste 
wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het plan of het project die op 
zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten deze doelstellingen in gevaar 
kunnen brengen, moeten worden geïnventariseerd.” (C-127/02, punt 54). 
 
Het verslag van de passende beoordeling moet met name het volgende bevatten: 
 

 een gedetailleerde beschrijving van het project of plan om inzicht te geven in de 
omvang, de schaal en de doelstellingen ervan; 

 een beschrijving van de referentietoestand en de instandhoudingsdoelstellingen van 
het Natura 2000-gebied; 

 een beschrijving van alle mogelijke gevolgen die zich kunnen voordoen; 

 een analyse van de wisselwerking tussen die kenmerken van het project en de 
ecologische behoeften van de soorten en habitattypen waarvoor het gebied is 
aangewezen, om de mogelijke gevolgen van het plan of project voor het Natura 2000-
gebied, alsook de significantie daarvan, vast te stellen; 

 een uitleg van de wijze waarop dergelijke gevolgen voorkomen of zo veel mogelijk 
beperkt zullen worden; 

                                                           
48 (Onderzoeksinstituut voor de ecologie en de economie toegepast op de alpengebieden). 
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 een tijdplanning en mechanismen voor de waarborging, invoering en monitoring van de 
schadebeperkingsmaatregelen; 

 een overzicht van alle informatiebronnen. 
 
Ten slotte berust de verantwoordelijkheid voor het laten uitvoeren van de PB, en de 
verschaffing van informatie daarvoor, bij de projectpromotor, die ook moet waarborgen dat 
de PB van voldoende kwaliteit is. Het is de verantwoordelijkheid van de autoriteiten om 
een eerlijke en volledige beoordeling van de gegevens in de PB te verrichten en te 
controleren of de bevindingen betreffende de gevolgen, en de significantie daarvan, 
correct zijn en of de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen ervan, niet worden aangetast. 
 
Beoordeling van de gevolgen, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen 
van het gebied 
 
Zoals hierboven is aangegeven, moeten de mogelijke gevolgen van het plan of project 
worden beoordeeld, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van het 
gebied. De minimale instandhoudingsdoelstelling is dat een achteruitgang van de soorten 
en habitats waarvoor het gebied is aangewezen, wordt voorkomen. 
 
Als er op grond van artikel 6, lid 1, ambitieuzere instandhoudingsdoelstellingen zijn 
vastgesteld, moeten de mogelijke gevolgen van het plan of project in het licht van deze 
ambitieuzere doelstellingen worden beoordeeld. Als de doelstelling bijvoorbeeld is om de 
ijsvogelpopulatie binnen acht jaar weer op een bepaald niveau te brengen, moet worden 
beoordeeld of het plan of project dat herstel in gevaar brengt, en niet alleen of de 
ijsvogelpopulatie stabiel blijft. 
 
 

 
Natura 2000-standaardgegevensformulier 
Voor elk Natura 2000-gebied zijn standaardgegevensformulieren gemaakt. Zij bevatten informatie 
over de oppervlakte van het gebied en de representativiteit en behoudsstatus van de habitats in 
het gebied, alsook een algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de 
instandhouding ervan. Ook geven zij informatie over de aanwezige soorten, bv. populatie en status 
(standpopulatie, voortplantingspopulatie, overwinterende populatie, trekkende populatie) en 
behoudsstatus ervan, en over de betekenis van het gebied voor de betrokken soorten49. 
 
Behoudsstatus van de habitats en soorten in het gebied 
De staat van instandhouding van een soort of habitat moet niet worden verward met de 
behoudsstatus van die soort of habitat. De „staat van instandhouding” betreft de toestand van de 
soort of habitat in het hele natuurlijke verspreidingsgebied in de EU, en kan uitsluitend op een 
hoger niveau (bv. nationaal, biogeografisch of voor de hele EU) worden beoordeeld. De 
„behoudsstatus” betreft de toestand van een bepaalde soort of habitat in een specifiek gebied. Als 
deze status slecht is, kunnen de autoriteiten hebben besloten ambitieuzere 
instandhoudingsdoelstellingen voor die soort of habitat in het gebied vast te stellen, in plaats van 
slechts te streven naar voorkoming van verdere verslechtering.  
 
Overeenkomstig artikel 17 van de habitatrichtlijn brengen de lidstaten om de zes jaar verslag uit 
over de staat van instandhouding van de habitats en soorten op hun grondgebied. Op basis van 

                                                           
49 Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juli 2011 betreffende een gebiedsinformatieformulier voor 

Natura 2000-gebieden (kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 4892), PB L 198 van 30.7.2011, 

blz. 39. 
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die nationale verslagen stelt de Commissie een samenvattend verslag op van de staat van 
instandhouding ervan op biogeografisch en EU-niveau50. 
 
 
Natura 2000-beheersplannen 
Hoewel dit niet verplicht is, wordt in de habitatrichtlijn aanbevolen beheersplannen voor 
Natura 2000-gebieden op te stellen om instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen, alsook de 
maatregelen die nodig zijn om deze doelstellingen aldaar te verwezenlijken, overeenkomstig de 
ecologische vereisten van de habitats en soorten die in die gebieden voorkomen. Beheersplannen 
vormen bijgevolg een waardevolle bron van informatie over Natura 200051. 

 
Verzameling van de nodige informatie voor de PB 
 
De verzameling van de nodige informatie over het project en het Natura 2000-gebied 
vormt een belangrijke eerste stap in de PB. Dit is gewoonlijk een terugkerend element 
(iteratief proces). Als uit de eerste onderzoeken en analyses blijkt dat er belangrijke 
leemten zijn in de kennis, is er mogelijk nader ecologisch onderzoek en veldwerk nodig 
om de kennis over de referentietoestand te vergroten. Zoals reeds is aangegeven, is het 
belangrijk dat de PB op de beste wetenschappelijke kennis ter zake berust, zodat 
elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de geplande 
werkzaamheden voor het gebied wordt weggenomen. 
 
Bij gedetailleerde onderzoeken en veldwerk moet de nadruk liggen op de soorten en 
habitats waarvoor het gebied is aangewezen en die gevoelig zijn voor de geplande 
werkzaamheden. Bij de analyse van hun gevoeligheid moet rekening worden gehouden 
met de mogelijke wisselwerkingen tussen de projectactiviteiten (aard, omvang, methoden 
enz.) en de betrokken habitats en soorten (ligging, ecologische vereisten, essentiële 
gebieden, gedrag enz.). 
 
Om er rekening mee te houden dat de ecologische omstandigheden per seizoen en per 
jaar sterk kunnen variëren, moeten veldstudies een voldoende lange periode 
bestrijken en voldoende robuust zijn. Zo zal een veldstudie tijdens enkele dagen in de 
winter geen uitsluitsel geven over het habitatgebruik door een soort in andere, 
belangrijkere perioden van het jaar (bijvoorbeeld in het trek- of voortplantingsseizoen). 
 
Ook door vroeg in het proces natuurautoriteiten, wetenschappelijke deskundigen, 
wetenschappers en natuurbeschermingsorganisaties te raadplegen kan een vollediger 
beeld ontstaan van het gebied, de daarin aanwezige soorten/habitats en de te analyseren 
soorten effecten. Deze verschillende partijen kunnen tevens advies geven over de meest 
recente wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over het gebied en de door de 
EU beschermde soorten en habitats, alsook over eventuele aanvullende nulmetingen en 
veldonderzoeken die noodzakelijk kunnen zijn om de mogelijke gevolgen van het project 
te beoordelen. 
 
Vaststelling van schadelijke gevolgen 
 
Nadat alle noodzakelijke referentiegegevens zijn verzameld, kunnen de gevolgen van het 
plan of project voor het Natura 2000-gebied worden beoordeeld. De in hoofdstuk 3 
opgenomen beschrijving van de mogelijke schadelijke gevolgen van waterkrachtprojecten 
kan helpen bij de bepaling naar welke soorten gevolgen gekeken moet worden. Het is 
duidelijk dat de gevolgen van elk afzonderlijk project uniek zijn en per geval moeten 

                                                           
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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worden geëvalueerd. Dit is ook aangegeven in het Waddenzeearrest (zie boven): „In het 
kader van de inschatting van de effecten die dit plan of project kan hebben, moet de 
significantie van die gevolgen met name worden beoordeeld in het licht van de specifieke 
milieukenmerken en omstandigheden van het gebied waarop het plan of project 
betrekking heeft.” 
 
Eerst moet volledig worden geanalyseerd welke van de door de EU beschermde soorten 
en habitats waarvoor een gebied is aangewezen, kunnen worden aangetast en aan een 
diepgaandere beoordeling moeten worden onderworpen. Dit is belangrijk omdat elke soort 
en elk habitattype zijn eigen ecologische levenscyclus en instandhoudingsvereisten kent. 
De gevolgen voor deze soorten en habitattypen verschillen tevens van gebied tot gebied, 
afhankelijk van de behoudsstatus en de onderliggende ecologische omstandigheden van 
het gebied in kwestie. Bij de beoordeling van elk gevolg moet ook rekening worden 
gehouden met de ernst, de aard, de omvang, de duur, de intensiteit en het tijdstip van de 
afzonderlijke gevolgen. 
 
Bij de PB zelf worden alle aspecten van het plan of project bekeken die gevolgen 
kunnen hebben voor het gebied. Elk element moet achtereenvolgens worden onderzocht 
(bv. niet alleen de dam die zal worden gebouwd, maar ook de nieuwe toegangswegen en 
andere infrastructuur die voor de dam is gepland). De mogelijke gevolgen moeten ook in 
aanmerking worden genomen voor elk van de soorten of habitattypen waarvoor het 
gebied is aangewezen (de „kenmerken” of „doelkenmerken”). De gevolgen voor de 
verschillende kenmerken moeten vervolgens samen en in relatie tot elkaar worden 
bekeken, zodat ook de onderlinge wisselwerking kan worden bepaald. 
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Stappen die in het kader van de passende beoordeling moeten worden ondernomen (aangepaste 
versie van Europese Commissie (2014)). 

BEPAAL OF ER NOG 

GEVOLGEN VOOR DE 

NATUURLIJKE KENMERKEN 

VAN HET GEBIED ZIJN 
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NATURA 2000-GEBIEDEN 

VAST 

BEOORDEEL DE GEVOLGEN EN 

DE SIGNIFICANTIE  

voor de beoogde habitattypen, de 

habitats van de soorten en de soorten, 

alsook voor de ecologische structuur 

en functie van het gebied 

STEL DE VOOR DE 

BEOORDELING RELEVANTE 

ECOLOGISCHE KENMERKEN 

VAST 
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VERZAMEL 
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EN PROJECTEN  

om de cumulatieve 

gevolgen te kunnen 

beoordelen 

GA NA WELKE 

PREVENTIEVE EN 

SCHADEBEPERKINGS-
MAATREGELEN 

MOGELIJK ZIJN EN 

BEOORDEEL DEZE  
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Hoewel de nadruk hierbij moet liggen op de soorten en habitats van EU-belang waarvoor 
het gebied is aangewezen, mag niet worden vergeten dat er complexe wisselwerkingen 
zijn tussen deze doelkenmerken, andere soorten en habitats, en de natuurlijke omgeving. 
Daarom is het belangrijk dat alle essentiële onderdelen van de structuur, de werking en 
de dynamiek van het ecosysteem worden onderzocht. Veranderingen van deze 
onderdelen, hoe klein ook, kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de aanwezige 
soorten en habitattypen. 
 
De gevolgen moeten zo precies mogelijk worden voorspeld en in de PB moet de 
basis van deze voorspellingen duidelijk worden aangegeven en vastgelegd (er moet 
dus ook duidelijk worden aangegeven hoe zeker de voorspelde gevolgen zijn, aangezien 
dit cruciaal is: uit de beoordeling moet kunnen worden geconcludeerd dat er 
wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is over de gevolgen). De PB moet, 
zoals alle effectbeoordelingen, worden gestructureerd om ervoor te zorgen dat de 
voorspellingen zo objectief mogelijk zijn en gebaseerd zijn op kwantificeerbare criteria. Dit 
vergemakkelijkt ook de taak om schadebeperkingsmaatregelen te ontwikkelen die de 
voorspelde gevolgen kunnen helpen wegnemen of tot een niet-significant niveau kunnen 
beperken. 
 
Ten slotte is het belangrijk dat er bij de beoordeling van de mogelijke gevolgen rekening 
mee wordt gehouden dat de gevolgen in elke fase van het waterkrachtproject kunnen 
optreden, van de aanleg, de exploitatie en het beheer tot de renovatie en ontmanteling. 
De gevolgen kunnen dus tijdelijk of permanent zijn, ter plaatse of elders optreden, 
cumulatief zijn en zich op verschillende momenten van de projectcyclus voordoen. 
 
Gangbare methoden voor het voorspellen van gevolgen 
 
Bij de PB moet worden gebruikgemaakt van de beste beschikbare technieken en methoden 
voor het schatten van de reikwijdte van de gevolgen. 

- Er kunnen directe metingen worden verricht, bijvoorbeeld van verloren gegane of 
aangetaste habitats, proportioneel verlies van soortenpopulaties, habitats en 
levensgemeenschappen. 

- Met stroomschema's en netwerk- en systeemdiagrammen kunnen ketens van gevolgen 
worden vastgesteld die uit de directe gevolgen voortvloeien; indirecte gevolgen worden, 
afhankelijk van hoe ze worden veroorzaakt, aangemerkt als secundair, tertiair enz. 
Systeemdiagrammen zijn flexibeler en lenen zich beter voor het weergeven van 
wisselwerkingen dan netwerkdiagrammen. 

- Kwantitatieve prognosemodellen kunnen wiskundige voorspellingen opleveren op basis 
van gegevens en aannames over de intensiteit en de richting van de gevolgen. Door 
middel van modellen kunnen voorspellingen worden geëxtrapoleerd die consistent zijn 
met de gegevens uit het verleden en het heden (trendanalyse, scenario's, analogieën 
met informatie uit andere relevante gebieden waarmee wordt vergeleken) en intuïtieve 
prognoses. Bij gebruik van normatieve modellen wordt teruggewerkt vanaf het gewenste 
resultaat om te beoordelen of het voorgestelde project die doelen zal halen. 
Voorspellende modellen spelen vaak een belangrijke rol omdat de grootste gevolgen 
veelal voortvloeien uit veranderingen in de hydromorfologische structuren, waardoor het 
sedimentatieregime verandert, met ernstige gevolgen voor onderwaterorganismen. 

- Populatieniveauonderzoek kan bijdragen tot het bepalen van de gevolgen voor het 
populatieniveau van bijvoorbeeld vogel-, vleermuis- of mariene zoogdiersoorten. 

 



 

84 
 

- Geografische informatiesystemen (GIS) worden gebruikt om modellen van ruimtelijke 
relaties te maken, zoals overlays van belemmeringen, of om kwetsbare gebieden en 
locaties van habitatverlies in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een 
combinatie van digitale cartografie, opgeslagen kaartgegevens en een beheersysteem 
waarbij kenmerken als landgebruik of hellingspercentage in een database worden 
opgeslagen. Met behulp van GIS kunnen de opgeslagen variabelen snel worden 
weergegeven, gecombineerd en geanalyseerd. 

- Informatie van eerdere gelijksoortige waterkrachtprojecten kan nuttig zijn, vooral als er 
kwantitatieve voorspellingen zijn gedaan die tijdens de uitvoering zijn gemonitord. 

- Adviezen en beoordelingen door deskundigen kunnen worden ontleend aan eerdere 
ervaringen en raadplegingen in het kader van soortgelijke projecten, of worden verkregen 
bij lokale deskundigen met ervaring en kennis van de situatie ter plaatse. 

- Beschrijving en correlatie: fysische factoren (bv. waterhuishouding, stroming, substraat) 
kunnen rechtstreeks verband houden met de verspreiding en abundantie van soorten. Als 
toekomstige fysische omstandigheden voorspeld kunnen worden, kan het mogelijk zijn 
om op basis daarvan de toekomstige ontwikkeling van habitats en populaties of de 
reacties van soorten en habitats te voorspellen. 

- Bij capaciteitsanalyses wordt de stressdrempel bepaald waaronder populaties en 
ecosysteemfuncties in stand kunnen worden gehouden. Daarbij worden mogelijk 
beperkende factoren onderzocht en wiskundige vergelijkingen opgesteld om de capaciteit 
van de hulpbron of het systeem te beschrijven, uitgedrukt in de drempelwaarde die door 
elke beperkende factor wordt bepaald. 

Methodologische richtsnoeren inzake de bepalingen van artikel 6, leden 3 en 4, van de 
habitatrichtlijn  

 
Beoordeling van mogelijke cumulatieve gevolgen 
 
De cumulatieve gevolgen vormen een cruciaal deel van de beoordeling. De 
beoordeling van deze gevolgen is niet alleen een wettelijke vereiste, maar kan ook grote 
consequenties hebben voor het plan of project, en voor latere plannen of projecten die 
voor het gebied worden voorgesteld. Dit is in het bijzonder belangrijk bij waterkracht, 
aangezien zelfs kleine waterkrachtcentrales onaanvaardbaar grote cumulatieve gevolgen 
kunnen hebben. 
 
Gevolgen die op zichzelf beschouwd bescheiden zijn, kunnen bij elkaar opgeteld 
significant zijn. Daarom wordt in artikel 6, lid 3, rekening gehouden met de gevolgen in 
combinatie met andere plannen of projecten. Er wordt niet gespecificeerd welke andere 
plannen of projecten onder die bepaling vallen, maar het is duidelijk dat plannen en 
projecten in aanmerking moeten worden genomen die zijn voltooid (d.w.z. reeds 
bestaande infrastructuur) en goedgekeurd. De informatie in de KRW-
stroomgebiedsbeheersplannen en de beheersplannen van de betrokken Natura 2000-
gebieden kan hierbij nuttig zijn. 
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat wanneer een lidstaat een plan- of projectvoorstel 
goedkeurt, dit niet automatisch betekent dat soortgelijke plannen of projecten in de 
toekomst eveneens zullen worden goedgekeurd. Het tegendeel is eerder het geval: als in 
een bepaald gebied al een of meer projecten zijn goedgekeurd, kan dat betekenen dat de 
ecologische grens voor toekomstige plannen of projecten in dat gebied eerder wordt 
bereikt. 
 
Als er bijvoorbeeld achtereenvolgens verschillende voorstellen voor waterkrachtprojecten 
in of in de buurt van Natura 2000-gebieden worden ingediend, kan het heel goed zijn dat 



 

85 
 

bij de beoordeling van het eerste project wordt geconcludeerd dat het project het gebied 
niet zal aantasten, terwijl het tweede en derde project niet worden goedgekeurd omdat de 
gevolgen ervan in combinatie met die van het voorgaande project de natuurlijke 
kenmerken van het gebied wel aantasten. 
 
Het is in dit verband belangrijk dat de waterkrachtprojecten in een voldoende groot 
geografisch gebied strategisch en in combinatie met elkaar worden onderzocht, en niet 
slechts afzonderlijk worden beschouwd alsof ze los van elkaar staan. In de beoordeling 
van cumulatieve gevolgen moeten alle waterkrachtcentrales en andere projecten in het 
stroomgebied worden betrokken, ongeacht of zij al dan niet in een Natura 2000-gebied 
liggen. 
 
De beoordeling van de cumulatieve gevolgen moet idealiter worden uitgevoerd in nauw 
overleg met de betrokken autoriteiten, die informatie over ander plannen en projecten 
hebben die in aanmerking moet worden genomen. Ook de informatie in de KRW-
stroomgebiedsbeheersplannen moet worden geraadpleegd, aangezien die betrekking 
heeft op alle drukfactoren en gevolgen voor het aquatisch milieu in het hele stroomgebied. 
 
De mogelijke cumulatieve gevolgen moeten worden beoordeeld op basis van deugdelijke 
referentiegegevens en niet alleen aan de hand van kwalitatieve criteria. De beoordeling 
moet bovendien in de algemene beoordeling worden geïntegreerd en mag niet pas aan 
het eind van de beoordelingsprocedure als bijzaak aan de orde komen. 
 
Bepaling van de significantie van de gevolgen 
 
Nadat de gevolgen zijn bepaald (zie ook punt 4.7) moet de significantie52 ervan voor de 
soorten en habitats in het gebied worden beoordeeld, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.  
 
Bij het beoordelen van de significantie kunnen de volgende parameters in aanmerking 
worden genomen: 
 
- kwantitatieve parameters van het doelkenmerk (d.w.z. de soort of het habitattype 

waarvoor het gebied is aangewezen): bijvoorbeeld hoeveel habitat er voor die soort of 
dat habitattype verloren gaat. Voor bepaalde soorten of habitattypen moet een verlies 
van enkele eenheden of een klein percentage van de gebieden waar ze voorkomen 
binnen een bepaald Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld voor prioritaire habitattypen en 
soorten) worden opgevat als een significant gevolg. Voor andere kan de drempel 
hoger zijn. Dit hangt wederom af van de soorten en de habitattypen, hun 
behoudsstatus in het gebied en hun toekomstperspectieven; 
 

- kwalitatieve parameters van het doelkenmerk: los van de kwantitatieve parameters 
moet bij de beoordeling van de significantie van de gevolgen rekening worden 
gehouden met de kwaliteit van het doelkenmerk in het gebied. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om: 

 het enige gebied in een bepaalde regio of een bepaald land met dat doelkenmerk 
(hoewel het doelkenmerk daar overvloedig aanwezig is, komt het nergens anders 
voor en wordt het beschermd); 

 een gebied met een belangrijke populatie van de soort (bv. kerngebied van de 
populatie, grotere representatieve standplaats); 

                                                           
52 Met „significantie” wordt hier de zwaarte van de gevolgen bedoeld. Dit mag niet worden verward met de 

toetsingsfase, waarin de nadruk ligt op de waarschijnlijkheid van significante gevolgen. 
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 een gebied waar de soort zich aan de grens van zijn bestaande 
verspreidingsgebied bevindt (rekening houdend met de toekomstige mogelijke 
invloeden van klimaatverandering); 

 
- het belang van het gebied voor de biologie van de soort, bv. als voortplantingsgebied 

(broedplaatsen, paaigebieden enz.), foerageergebied, schuilplaats, trekroute of 
pleisterplaats; 
 

- ecologische functies en structuren die nodig zijn voor het behoud van de 
doelkenmerken, en dus de natuurlijke kenmerken van het gebied. 
 

Als er twijfels of meningsverschillen zijn over de significantie, is het raadzaam een 
bredere consensus te zoeken tussen relevante deskundigen, bijvoorbeeld regionale en/of 
nationale specialisten op het gebied van het betrokken doelkenmerk. 
 
Bepaling of de natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast 
 
Nadat de gevolgen van het project zo nauwkeurig mogelijk zijn voorspeld, de significantie 
ervan is beoordeeld en alle mogelijke schadebeperkingsmaatregelen zijn onderzocht, 
moet de PB leiden tot een conclusie over de aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
het Natura 2000-gebied. 
 
Het begrip „natuurlijke kenmerken” heeft duidelijk betrekking op de ecologische 
integriteit. De „natuurlijke kenmerken van het gebied” kunnen worden omschreven als de 
optelsom van de ecologische structuur, de functie en de ecologische processen van het 
hele gebied, of de habitats, het complex van habitats en/of de soortenpopulaties waarvoor 
het gebied is aangewezen. De natuurlijke kenmerken van een gebied zijn groot wanneer 
het inherente potentieel om de instandhoudingsdoelstellingen te verwezenlijken wordt 
benut, het herstel- en regeneratievermogen in dynamische omstandigheden behouden 
blijft en er minimale beheersondersteuning van buitenaf nodig is. 
 
Als een plan of project het uiterlijk (de esthetische kwaliteit) van een gebied aantast of 
significante gevolgen heeft voor andere habitattypen of soorten dan die waarvoor het 
Natura 2000-gebied is aangewezen, is dit geen aantasting in de zin van artikel 6, lid 3. 
Als daarentegen een van de soorten of habitattypen waarvoor het gebied is 
aangewezen significant wordt aangetast, worden bijgevolg ook de natuurlijke 
kenmerken van het gebied aangetast. 
 
Het begrip „natuurlijke kenmerken van het gebied” geeft aan dat de nadruk op het 
specifieke gebied ligt. Schade aan een gebied of een gedeelte daarvan kan dus niet 
worden gerechtvaardigd met het argument dat de staat van instandhouding van de in het 
gebied aanwezige habitattypen en soorten voor het totale Europese grondgebied van de 
lidstaat gunstig blijft. 
 
In de praktijk moet bij de beoordeling van de aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
het gebied met name worden bepaald of het project ertoe leidt dat de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet worden verwezenlijkt en: 

 veranderingen teweegbrengt in significante ecologische functies die noodzakelijk 
zijn voor de doelkenmerken (de soorten of habitattypen waarvoor het gebied is 
aangewezen); 

 een significante beperking inhoudt van het verspreidingsgebied van de habitattypen 
(zelfs als die van lagere kwaliteit zijn) of de levensvatbaarheid van 
soortenpopulaties die doelkenmerken van het gebied zijn; 
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 de diversiteit van het gebied beperkt; 

 tot versnippering van het gebied leidt; 

 leidt tot verlies of beperking van de essentiële eigenschappen van het gebied (bv. 
het bosbestand, regelmatige jaarlijkse overstromingen) waarvan de status van het 
doelkenmerk afhankelijk is; 

 leidt tot sterfte onder doelsoorten. 
 
Invoering van maatregelen om schadelijke gevolgen weg te nemen 
 
Als uit de beoordeling van een waterkrachtplan of -project op grond van artikel 6 van de 

habitatrichtlijn blijkt dat het plan of 
project een aantal schadelijke 
gevolgen voor een Natura 2000-
gebied heeft, wordt het niet altijd 
automatisch afgewezen. Afhankelijk 
van de ernst van de mogelijke 
gevolgen kan het mogelijk zijn 
(verdere) schadebeperkingsmaatregelen te nemen om die gevolgen weg te nemen, of ten 
minste tot een insignificant niveau te beperken, als die beschermende maatregelen nog 
niet in het project zijn opgenomen. 
 
De keuze van de schadebeperkingsmaatregelen moet, net als de effectbeoordeling 
zelf, worden gebaseerd op een grondig inzicht in de betrokken soorten/habitats en 
een dialoog tussen de promotor, de bevoegde instantie en 
natuurbeschermingsdeskundigen. 
 
De schadebeperkingsmaatregelen kunnen een aanpassing van de grootte, de locatie of 
het ontwerp van het waterkrachtplan of -project behelzen of een aanpassing van de 

gebruikte technologie (waarmee bv. migratiebelemmeringen en/of schade aan vissen in 
de turbines worden voorkomen). Ook kunnen zij een plaatselijke aanpassing tijdens de 
bouwfase of de operationele fase inhouden (bv. voorkoming van waterverontreiniging als 
er stroomafwaarts kwetsbare delen of populaties van doelsoorten zijn). Zie hoofdstuk 3 
voor meer informatie over de mogelijke schadebeperkingsmaatregelen voor 
waterkrachtcentrales. 
 
Het is belangrijk dat voor elke voorgestelde schadebeperkingsmaatregel: 

 wordt uitgelegd hoe de bekende schadelijke effecten voorkomen of insignificant 
gemaakt worden; 

 wordt aangetoond hoe en door wie de maatregel gewaarborgd en uitgevoerd gaat 
worden; 

 wordt aangetoond in hoeverre erop vertrouwd kan worden dat de maatregel effectief 
is; 

 een termijn wordt aangegeven waarbinnen de maatregel voor het project of plan 
uitgevoerd zal worden; 

 wordt aangetoond hoe de maatregel gemonitord zal worden en hoe aanvullende 
maatregelen ingevoerd zullen worden als de schadebeperkingsmaatregel 
ontoereikend blijkt te zijn. 

 
Nadat de geschikte schadebeperkingsmaatregelen zijn vastgesteld en in detail zijn 
uitgewerkt, kan het plan of project op grond van de beoordelingsprocedure van artikel 6 
van de habitatrichtlijn worden goedgekeurd, mits de schadebeperkingsmaatregelen: 
1) garanderen dat de gevolgen niet significant zijn, rekening houdend met de 

Schadebeperkingsaanpak Voorkeur 
Vermijd gevolgen aan de bron Hoogst 

 
 

Laagst 

 Beperk gevolgen aan de bron 

Beperk gevolgen in het gebied 

Beperk gevolgen in 
ontvangstgebied 
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instandhoudingsdoelstellingen van het gebied; en 2) als intrinsiek onderdeel van het 
project worden uitgevoerd. 
 
Als er ook na de invoering van schadebeperkingsmaatregelen nog significante gevolgen 
voor het gebied zijn, moeten alternatieve oplossingen worden onderzocht (bv. een andere 
projectlocatie, een andere schaal of ontwerp voor het project of andere processen). Als 
die niet voorhanden zijn, kan het plan of project in uitzonderlijke gevallen toch worden 
goedgekeurd, mits aan de voorwaarden van artikel 6, lid 4, wordt voldaan en er geschikte 
maatregelen worden goedgekeurd om de resterende significante schadelijke gevolgen te 
compenseren zodat het Natura 2000-netwerk niet in gevaar gebracht wordt.  
 
5.3.3 Conclusies van de passende beoordeling 

 
Het is aan de bevoegde nationale instanties om het plan of project goed te keuren in het 
licht van de conclusies van de PB. Dit kan alleen gebeuren als de zekerheid is verkregen 
dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zullen worden aangetast. Als 
de conclusies positief zijn, in die zin dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen 
twijfel meer bestaat dat er geen gevolgen zijn voor het gebied, kunnen de bevoegde 
instanties het plan of project goedkeuren. 
 
Er moet dus, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, worden bewezen dat een plan of 
project geen gevolgen zal hebben, en niet dat er gevolgen zullen zijn (zaak C-157/96). 
Dit is in verschillende arresten van het Hof bevestigd. In het Waddenzeearrest 
(zaak C-127/02) heeft het Hof bevestigd dat „voor een plan of project slechts toestemming 
kan worden verleend indien de bevoegde nationale autoriteiten de zekerheid hebben 
verkregen dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het 
betrokken gebied. Wanneer er onzekerheid bestaat of deze schadelijke gevolgen voor het 
gebied zullen uitblijven, zal de bevoegde autoriteit dus toestemming voor het betrokken 
plan of project moeten weigeren.” Met andere woorden er mag wetenschappelijk gezien 
redelijkerwijs geen twijfel meer bestaan dat er geen schadelijke gevolgen voor de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zijn. 
 
De PB en de bijbehorende conclusies moeten duidelijk worden vastgelegd. Uit het verslag 
moet blijken hoe en op welke wetenschappelijke gronden de beslissing tot stand is 
gekomen. 
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5.4 Uitzonderingen op grond van artikel 6, lid 4 
 
Artikel 6, lid 4, voorziet in uitzonderingen op de regel van artikel 6, lid 3. Dit is geen 
automatisme; het is aan de promotor van het plan of project om te beslissen of hij een 
uitzondering wil aanvragen. In artikel 6, lid 4, zijn de voorwaarden vastgesteld waaraan in 
dergelijke gevallen moet worden voldaan en zijn de stappen beschreven die genomen 
moeten worden voordat een nationale bevoegde nationale instantie toestemming kan 
verlenen voor een plan of project dat volgens de beoordeling ingevolge artikel 6, lid 3, de 
natuurlijke kenmerken van een gebied aantast. 
 
In artikel 6, lid 4, is bepaald dat de bevoegde instanties moeten waarborgen dat de 
volgende voorwaarden vervuld zijn voordat een beslissing kan worden genomen over de 
goedkeuring van een plan of project dat een gebied kan aantasten: 

 het alternatief dat ter goedkeuring is voorgelegd, is het minst schadelijke voor de 
habitats, de soorten en de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied en er is 
geen uitvoerbaar alternatief dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast; 

 er zijn dwingende redenen van groot openbaar belang om het plan of project goed 
te keuren; 

 alle nodige compenserende maatregelen zijn genomen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 

 
De volgorde waarin deze voorwaarden worden getoetst is belangrijk, aangezien elke stap 
bepaalt of de volgende stap noodzakelijk is. Als er bijvoorbeeld een alternatief voor het 
plan of project wordt gevonden, is het niet nodig om te onderzoeken of het oorspronkelijke 
plan of project van groot openbaar belang is of om passende compenserende 
maatregelen te ontwikkelen, aangezien het plan of project niet kan worden goedgekeurd 
als er een uitvoerbaar alternatief bestaat. 
 
Aantonen van de afwezigheid van alternatieve oplossingen 
 
Alternatieve oplossingen kunnen tamelijk divers zijn, maar moeten aansluiten bij de 
doelstellingen van openbaar belang van het plan of project. Er kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan alternatieve locaties, een andere schaal of een ander ontwerp van het 
project, verschillende bouwmethoden of alternatieve processen en benaderingen om 
hernieuwbare energie te produceren. Dit voorschrift houdt ook nauw verband met 
artikel 4, lid 7, punt d), van de KRW, waarin is bepaald dat de autoriteiten moeten 
waarborgen dat er geen andere, voor het milieu gunstigere middelen zijn53. 
 
Hoewel de eis om alternatieve oplossingen te zoeken is opgenomen in artikel 6, lid 4, doet 
de planner er in de praktijk verstandig aan in een zo vroeg mogelijk stadium van de eerste 
planning van het infrastructuurproject alle mogelijke alternatieven te overwegen. Als in dat 
stadium een geschikt alternatief wordt gevonden dat waarschijnlijk geen significante 
gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied, kan het onmiddellijk worden goedgekeurd 
en hoeft er geen PB te worden uitgevoerd (al kunnen wel andere 
milieueffectbeoordelingen vereist zijn). 
 
Als in de PB van een project echter blijkt dat het onvermijdelijk is dat de natuurlijke 
kenmerken van het gebied worden aangetast, moet de bevoegde instantie bepalen of er 
alternatieve oplossingen zijn. Daarbij moeten alle uitvoerbare alternatieven worden 
geanalyseerd en moet met name worden gekeken naar hun relatieve bijdrage tot de 

                                                           
53 Zie CIS-oriëntatiedocument nr. 20. 
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verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied en het 
behoud van de natuurlijke kenmerken ervan. 
 
Als er een uitvoerbare alternatieve oplossing is waarmee de projectdoelen gehaald 
kunnen worden, moet die ook aan een nieuwe passende beoordeling worden 
onderworpen als zij significante gevolgen kan hebben voor hetzelfde of een ander 
Natura 2000-gebied. Als de alternatieve oplossing overeenkomsten vertoont met het 
oorspronkelijke voorstel, kan bij de passende beoordeling mogelijk veel van de benodigde 
informatie uit de eerste PB worden gehaald. 
 
Dwingende redenen van groot openbaar belang 
 
Als er geen alternatieve oplossingen zijn, of als het alternatief nog grotere schadelijke 
gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen of de natuurlijke kenmerken van 
het gebied, moeten de bevoegde instanties onderzoeken of er dwingende redenen van 
groot openbaar belang54 zijn die rechtvaardigen dat het plan of project toch wordt 
goedgekeurd, ook al kan het de natuurlijke kenmerken van een of meer Natura 2000-
gebieden aantasten. 
 
Het begrip „dwingende reden van groot openbaar belang” is niet gedefinieerd in de 
richtlijn. Uit de bewoordingen blijkt echter duidelijk dat een plan of project aan de 
volgende drie voorwaarden moet voldoen om te kunnen worden goedgekeurd op grond 
van artikel 6, lid 4: 

 het moet van openbaar belang zijn: de formulering geeft duidelijk aan dat alleen 
openbare belangen kunnen worden afgewogen tegen de 
instandhoudingsdoelstellingen van de richtlijn. Projecten die door particuliere 
entiteiten worden ontwikkeld, komen dus alleen in aanmerking als aangetoond 
wordt dat zij een openbaar belang dienen (arrest in zaak C-182/10, Solvay e.a., 
punten 71 t/m 79); 

 er moeten dwingende redenen voor de uitvoering van het plan of project zijn, 
waarmee duidelijk wordt bedoeld dat het project essentieel moet zijn voor de 
samenleving, en niet alleen wenselijk of nuttig; 

 het plan of project moet van groot belang zijn; dit betekent dat moet worden 
aangetoond dat de uitvoering van het plan of project nog belangrijker is dan de 
bescherming van het Natura 2000-gebied overeenkomstig de 
instandhoudingsdoelstellingen ervan. Het is duidelijk dat niet elk type openbaar 
belang van sociale of economische aard toereikend is, met name wanneer dit wordt 
afgewogen tegen het bijzondere gewicht van de belangen die door de richtlijn 
worden beschermd (zie bv. de vierde overweging, waarin wordt gerefereerd aan het 
„natuurlijk erfgoed van de Gemeenschap”). Het lijkt ook redelijk om aan te nemen 
dat het openbaar belang alleen groot is als er sprake is van een langetermijnbelang; 
economische kortetermijnbelangen of andere belangen die alleen op de korte 
termijn voordelen opleveren voor de samenleving, wegen niet op tegen de 
langdurige instandhoudingsdoelstellingen die door de richtlijn worden beschermd. 

 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de voorwaarden betreffende een groot openbaar 
belang nog strenger zijn wanneer het plan of project de natuurlijke kenmerken kan 
aantasten van een Natura 2000-gebied waarin prioritaire habitattypen en/of soorten 
aanwezig zijn, en die habitattypen en/of soorten er invloed van ondervinden. In dat geval 

                                                           
54 Dit begrip wordt ook gebruikt in artikel 4, lid 7, van de KRW. 
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kunnen dwingende redenen van groot openbaar belang alleen worden aanvaard als zij 
verband houden met: 

 de menselijke gezondheid en de openbare veiligheid; of 

 voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; of 

 andere dwingende redenen van groot openbaar belang, mits de Commissie vóór 
goedkeuring advies over het plan of project heeft uitgebracht. 

 

Stroomschema van de voorwaarden van artikel 6.4 
 

 
 

Project of plan kan de natuurlijke 

kenmerken van een gebied aantasten 

Zijn er alternatieve oplossingen?  

Nee 

Bevat het gebied een prioritaire 

habitat of soort die invloed van het 

project of plan kan ondervinden? 

Zijn er dwingende redenen van 

groot openbaar belang? 

Zijn er argumenten i.v.m. 

menselijke gezondheid, veiligheid 

of wezenlijke milieuvoordelen? 

Er mag geen vergunning worden 

verleend 

Er mag een vergunning worden 

verleend. Er moeten compenserende 

maatregelen worden genomen 

Na overleg met de Commissie mag een 
vergunning worden verleend wegens 
andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang. 
Er moeten compenserende maatregelen 
worden genomen 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 
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Compenserende maatregelen 
 
Als er geen alternatieven voorhanden zijn, maar er zijn wel dwingende redenen van 
openbaar belang om het plan of project uit te voeren, moeten de instanties ervoor zorgen 
dat compenserende maatregelen worden genomen voordat met het project kan worden 
begonnen. Compenserende maatregelen vormen dus een „laatste redmiddel” dat alleen 
wordt gebruikt als het besluit onder de hierboven beschreven voorwaarden is genomen. 
 
Strikt genomen staan de compenserende maatregelen los van het project en zij worden 
gewoonlijk buiten het projectgebied uitgevoerd. Zij moeten de aan het gebied en de 
doelkenmerken ervan berokkende schade volledig kunnen compenseren en toereikend 
zijn om de algehele samenhang van Natura 2000 te bewaren. 
 
Om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft, moeten 
de voor een plan of project voorgestelde compenserende maatregelen met name: 

 bijdragen tot de instandhouding van de aangetaste habitattypen en soorten in de 
betrokken biogeografische regio of in hetzelfde verspreidingsgebied, op dezelfde 
trekroute of in hetzelfde overwinteringsgebied voor soorten in de desbetreffende 
lidstaat; 

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

 een aanvulling vormen op de verplichtingen ingevolge de richtlijn, in de zin dat ze 
niet in de plaats kunnen treden van bestaande verplichtingen, zoals de uitvoering 
van Natura 2000-beheersplannen. 

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

 reconstructie van een vergelijkbare habitat of biologische verbetering van een 
aangetaste habitat in een bestaand aangewezen gebied, mits dit verder gaat dan 
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en geen schade toebrengt aan 
andere Natura 2000-doelkenmerken in dat gebied; 

 reconstructie van een vergelijkbare habitat of biologische verbetering van een 
aangetaste habitat in een niet-aangewezen gebied, dat dan in het Natura 2000-
netwerk wordt opgenomen; 

 toevoeging van een nieuw gebied aan het Natura 2000-netwerk, waarvan de 
kwaliteit en toestand vergelijkbaar of beter zijn ten opzichte van het 
oorspronkelijke gebied55. 

 
Er moet ten minste een vergelijkbare mate van compensatie worden geboden voor de 
aangetaste habitattypen en soorten, maar aangezien pogingen om aangetaste habitats te 
reconstrueren of te herstellen gepaard gaan met grote risico's en wetenschappelijke 
onzekerheid, wordt met klem aanbevolen een aanmerkelijk grotere verhouding dan 1:1 te 
hanteren om er zeker van te zijn dat de maatregelen de vereiste compensatie opleveren. 
 
Wanneer de schadelijke gevolgen van een plan of project zich voordoen in kwetsbare 
natuurlijke habitats of natuurlijke habitats van soorten die veel tijd nodig hebben om weer 
dezelfde ecologische functie te vervullen, moeten de lidstaten bijzonder behoedzaam te 
werk gaan. Bij bepaalde habitats en soorten is het eenvoudigweg onmogelijk verliezen 

                                                           
55 Het toegevoegde gebied moet, na goedkeuring door de Europese Commissie, formeel worden aangewezen 

door de instanties van de lidstaat. 
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binnen een redelijke termijn te compenseren, omdat de ontwikkeling ervan tientallen jaren 
duurt. 
 
Bovendien is voor bepaalde habitattypen en habitats van soorten compensatie in het 
geheel niet mogelijk omdat de ecologische kenmerken ervan niet kunstmatig kunnen 
worden gesimuleerd of gecreëerd. Daarom moeten de promotors van elk nieuw 
waterkrachtproject, alvorens een plan of project op te stellen, nagaan of compensatie 
mogelijk is voor de betrokken habitattypen en soorten. 
 
Tot slot moeten de compenserende maatregelen zijn uitgevoerd en volledig functioneren 
voordat de werkzaamheden van het plan of project worden gestart. Zo moeten de 
schadelijke gevolgen van het project voor de soorten en habitats worden opvangen 
doordat er geschikte alternatieve locaties in het compensatiegebied ontstaan. Als dit niet 
volledig haalbaar is, moeten de bevoegde instanties zorgen voor extra compensatie voor 
de tijdelijke verliezen die zich in de tussentijd voordoen. Zodra de compenserende 
maatregelen tijdens het planningsproces zijn goedgekeurd, moet de Commissie hiervan 
op de hoogte worden gebracht, zodat zij — als hoedster van de Verdragen — kan 
beoordelen of de richtlijn correct wordt toegepast. 
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Afkortingen 
 

AWB Artificial water body: kunstmatig waterlichaam in de zin van de KRW  

EEA European Environmental Agency: Europees Milieuagentschap 
(http://www.eea.europa.eu/) 

EU Europese Unie (EU-28) 

FCS Favourable conservation status: gunstige staat van instandhouding — belangrijkste 
doelstelling van de habitatrichtlijn 

GES Good ecological status: goede ecologische toestand — belangrijkste doelstelling van 
de kaderrichtlijn water 

HMWB Heavily modified water body: sterk veranderd waterlichaam in de zin van de KRW 

HvJ, 
Hof 

Hof van Justitie van de Europese Unie, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ 

KRW Kaderrichtlijn water 

MEB Milieueffectbeoordeling van projecten 

Natura 
2000 

Gebieden die op grond van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn zijn aangewezen 
(pSCI, SCI, SAC, SPA) en in het Natura 2000-netwerk zijn opgenomen 

Ngo Niet-gouvernementele organisatie 

PB Passende beoordeling ingevolge artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn 

PCI Project of common interest: project van gemeenschappelijk belang 

pSCI Proposed site of Community importance: aan de Commissie voorgesteld gebied van 
communautair belang  

RBMP River basin management plan: stroomgebiedsbeheersplan ingevolge de kaderrichtlijn 
water 

SAC Special area of conservation: speciale beschermingszone waarin noodzakelijke 
natuurbehoudsmaatregelen worden toegepast 

SCI Site of Community importance: door de Commissie goedgekeurd gebied van 
communautair belang 

SDF Standard data form: standaardgegevensformulier voor een Natura 2000-gebied 

SMEB Strategische milieueffectbeoordeling van plannen en programma's 

SPA Special protection area: op grond van de vogelrichtlijn aangewezen speciale 
beschermingszone 
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