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Voortgang wetsvoorstel natuurbescherming 

September 2010: regeerakkoord kabinet Rutte I: ‘verwijderen nationale koppen’ 

 

Oktober 2011: consultatiewetsvoorstel staatssecretaris Bleker 

 

April 2012: kabinet Rutte I demissionair 

 

Augustus 2012: wetsvoorstel Bleker naar Tweede Kamer: controversieel verklaard 

 

Oktober 2012: regeerakkoord kabinet Rutte II: ‘evenwicht ecologie en economie’ 

 

Juni 2014: Nota van Wijziging staatssecretaris Dijksma naar Tweede Kamer 

 

September 2014: Tweede Kamer start behandeling wetsvoorstel 

 

In werking treden wet natuurbescherming hangt af van voortgang behandeling 
wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer 
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Natuurvisie 

‘Micromanagement en strikte regelgeving 
leiden tot beperkte maatschappelijke 
acceptatie en een lage effectiviteit van 
het natuurbeleid.  

 

Het kabinet beschouwt het daarom als 
zijn verantwoordelijkheid om het 
combineren van natuur met particuliere 
en maatschappelijke initiatieven te 
vergemakkelijken.  

 

Inzet daarbij is een kanteling in denken 
van beschermen van laatste exemplaar 
naar een gebiedsbenadering voor 
robuuste natuur.’ 

 

 
 

(bron: aanbiedingsbrief bij Rijksnatuurvisie, augustus 2014) 



Geen generieke aanpak maar… 

 

Gebiedsgerichte aanpak 

 

voor 

 

Ruimtelijke Ontwikkelingen 

 

en 

 

Soortenbescherming 
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Kern gebiedsgerichte aanpak: maatregelen 

 

• Toegesneden op soorten  

 

• Toegesneden op functionaliteit van verblijfplaatsen 

 

• Toegesneden op kenmerken van het gebied 
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Gebiedsgerichte aanpak 
 

= 

 

 

 

Soortenmanagementplan (welke maatregelen) 

 

+ 

 

Voorzorgsbenadering (hoeveel maatregelen) 

 

+ 

 

(gebiedsgerichte) ontheffing (maatregelen > voorwaarden) 
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Soortenmanagementplan (SMP) 
= 

Beeld van verspreiding van beschermde soorten 

 

+ 

 

Beeld van functies van verblijfplaatsen voor deze soorten 

 

+ 

 

Beeld van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 

 

(binnen afgebakend gebied) 



Voorzorgsbenadering 
= 
 Verspreidingskennis uit SMP 

 

+ 

 

Omgevingskenmerken (soortspecifiek) 

 

+ 

 

Functionaliteit van verblijfplaats 

 

+ 

 

Bij twijfel overcompensatie 
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Gebiedsgerichte ontheffing 
= 

SMP in plaats van regulier projectplan 

 

+ 

 

Langere duur dan bij reguliere ontheffing 

 

+ 

 

Groter gebied dan (doorgaans) bij reguliere ontheffing 
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Nog nader uit te werken 

• Koppeling gebiedsgerichte aanpak aan omgevingsvergunning 

 

• Mogelijkheden voor communicatie en facilitatie 

 

• Monitoring en handhaving 
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