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Wet natuurbescherming (Wnb)
Integreert en vervangt op 1 januari 2017:

• Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw): gebiedsbescherming

• Flora- en faunawet (Ffw): soortenbescherming

• Boswet: houtopstanden

Uitvoeringsregelgeving:

• Landelijk: Besluit en Regeling natuurbescherming

• Provincies: provinciale verordeningen



Waarom een nieuwe wet?
• Vereenvoudiging natuurwetgeving

• Beter aansluiten bij EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

• Beter aansluiten bij het omgevingsrecht

• Decentralisatie bevoegdheden van Rijk naar provincies

• Versterking handhavingsinstrumentarium

• Betere/effectievere bescherming natuurwaarden?



Doelstellingen Wnb
a. Beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege 

intrinsieke waarde, en het behoud en herstel van de 
biodiversiteit;

b. Beheer, gebruik en ontwikkelen van de natuur ter 
vervulling van maatschappelijke functies;

c. Verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het 
behoud en beheer van waardevolle landschappen.

• Bestuurorgaan dient zijn taken en bevoegdheden o.g.v. 
Wnb uit te oefenen met het oog op deze doelen.



Bevoegdheidsverdeling Wnb
• Provincies krijgen meeste bevoegdheden en taken 

(‘decentraal, tenzij’).

• Rijk blijft verantwoordelijk voor zaken waar regie op 
nationaal niveau onmisbaar is, een landelijke aanpak 
doelmatiger is of meer helderheid biedt, sprake is van 
regulering van handelsketens, dan wel nationale belangen 
of internationale verantwoordelijkheden dit vergen.

• Gemeenten: loketfunctie en handhavingstaken bij 
omgevingsvergunning o.g.v. Wabo waar natuurtoets in 
kader van Wnb is vereist. NB: geen verplichte koppeling 
met omgevingsvergunning (relevante bepalingen in Wnb
treden niet in werking).



Algemene bepalingen Wnb
• Natuurvisies: nationaal én provinciaal, hoofdlijnen beleid

• Monitoring: taak Minister EZ en provincies

• Algemene zorgplicht voor Natura 2000-gebieden en alle in 
het wild levende dieren en planten en hun directe 
leefomgeving.

• Actieve natuurbescherming: verplichting voor provincies!

• Programmatische aanpak: voorziening voor vaststellen 
nationale én provinciale beschermingsprogramma’s.



Gebiedsbescherming (1)
• Natura 2000-gebieden: regels voor aanwijzing, beheer en 

bescherming blijven grotendeels hetzelfde (hoofdstuk 2).

• Beschermde natuurmonumenten en bijbehorende doelen 
(natuurschoon, rust, ruimte, weidsheid, stilte, duisternis, 
enz.) komen te vervallen.

• Ook instrumenten van beschermde landschapsgezichten en 
beschermde leefomgeving verdwijnen (nooit gebruikt).



Gebiedsbescherming (2)
Natura 2000-gebieden:

• Aanwijzing gebieden door Minister EZ > aanwijzingsbesluit.

• Beheerplannen verplicht; integratie in ander plan mogelijk.

• Toetsingskader voor plannen, projecten en andere 
handelingen blijft inhoudelijk hetzelfde. 

• Bevoegd gezag vergunningen is provincie waar project of 
handeling wordt verricht (voorheen: waar Natura 2000-
gebied is gelegen). Soms Minister EZ.

• Dwingende maatregelen via aanschrijvingsbevoegdheid, 
toegangsbeperkingen, e.d.

• PAS geregeld in Besluit en regeling natuurbescherming.



Gebiedsbescherming (3)
Andere categorieën gebieden onder de Wnb:

• Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen: EHS): 
verplichting voor provincies tot aanwijzing gebieden voor 
NNN. Bescherming via ruimtelijke ordeningsrecht.

• Bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere 
provinciale landschappen: nieuwe bevoegdheid voor 
provincies tot aanwijzing van dit soort gebieden buiten 
NNN. Bescherming via provinciale instrumenten.

• Nationale parken: kunnen net als nu door Minister EZ 
worden aangewezen, maar geen juridische bescherming 
aan gekoppeld. Vooral educatieve en communicatieve 
functie.



Soortenbescherming (1)
Drie categorieën beschermde inheemse soorten (hoofdstuk 3):
I. Vogels: verboden en ontheffingen overeenkomstig 

Vogelrichtlijn.
II. Andere internationaal strikt beschermde dier- en 

plantensoorten: verboden en ontheffingen overeenkomstig 
Habitatrichtlijn.

III. Nationaal beschermde dier- en plantensoorten vermeld op de 
bijlage bij de wet: 145 soorten. Enkele verboden; ruime 
ontheffingsgronden.

• Landelijke vrijstellingsregelingen, waaronder werken volgens 
(door EZ) goedgekeurde gedragscodes.

• Aparte regels voor bestrijding van (invasieve) exoten en voor 
handel in en bezit van bedreigde dieren en planten (CITES).



Soortenbescherming (2)
Minder passieve bescherming onder Wnb:

• 200 soorten dieren (mol, groot aantal vissen, insecten, 
wijngaardslak) en vaatplanten worden niet meer 
beschermd.

• Toevoeging ‘opzet’ in verbodsbepalingen (NB: dekt ook 
voorwaardelijk opzet).

• Verstoring vogels niet verboden indien geen wezenlijke 
invloed op staat van instandhouding van de soort.

• Verstoring nationale soorten helemaal niet verboden.

• Meer ruimte voor verlenen ontheffingen/vrijstellingen.



Soortenbescherming (3)
Meer actieve bescherming onder Wnb:

Provincies moeten noodzakelijke maatregelen treffen voor:

• Bescherming, instandhouding of herstel biotopen en 
leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle in het 
wild levende vogelsoorten.

• Behoud of herstel van een gunstige staat van 
instandhouding van dier- en plantensoorten en habitats op 
bijlagen van Habitatrichtlijn.

• Behoud of herstel van een gunstige staat van 
instandhouding van bedreigde of speciaal gevaar lopende 
inheemse dier- en plantensoorten (op rode lijsten).



Soortenbescherming (4)
• Jacht door jachthouder in zijn jachtveld (op basis van 

jachtrecht) blijft bestaan: fazanten, wilde eenden, 
houtduiven, hazen, konijnen. Patrijs definitief verwijderd 
van de lijst.

• Schadebestrijding door grondgebruikers: landelijke lijst van 
schadeveroorzakende soorten (Canadese gans, houtduif, 
kauw, konijn, vos, zwarte kraai) met vrijstelling. Aanwijzing 
soorten op een provinciale schadelijst met bijbehorende 
vrijstelling in provinciale verordeningen.

• Populatiebeheer: gedeputeerde staten kunnen daarvoor 
ontheffing verlenen.



Soortenbescherming (5)
Faunabeheereenheden (FBE) en faunabeheerplan (FBP):

• Deelname van maatschappelijke organisaties 
vereist/mogelijk in bestuur FBEs.

• Jacht, schadebestrijding en populatiebeheer geschieden 
overeenkomstig FBP.

• FBP moet passende en doeltreffende maatregelen bevatten 
ter voorkoming en bestrijding van schade.

• Planmatig aanpak gebaseerd op trendtellingen.

• Jachtaktehouders moeten aantallen gedode dieren 
rapporteren aan FBE.



Houtopstanden (hoofdstuk 4 Wnb)
• Grotendeels continuering Boswet.

• Regeling geldt voor houtopstanden (> 10 are/20 rijbomen) 
buiten bebouwde kom.

• Bevoegdheden geheel naar provincies.

• Meldingsplicht en herplantplicht blijven bestaan.

• Uitzonderingen o.a. voor Natura 2000-maatregelen.

• Provincies (GS) kunnen vellen van houtopstanden 
verbieden voor ten hoogte vijf jaar ter bescherming van 
bijzondere natuur- of landschapswaarden.

• Provincies en gemeenten kunnen extra regels stellen (art. 
4.6 treedt niet in werking!).



Overgangsrecht (hoofdstuk 9 Wnb)
• Algemeen: bestaande vergunningen, ontheffingen, 

aanwijzingsbesluiten, beheerplannen, gedragscodes, aktes 
blijven gelden voor de periode dat zij zijn vastgesteld.

• Lopende procedures (bij bestuursorgaan) worden 
behandeld volgens nieuwe wet (NB: voor lopende 
procedures over flora- en fauna-ontheffingen blijft Minister 
EZ bevoegd gezag i.p.v. gedeputeerde staten).

• Beroepszaken (bij rechter) tegen besluiten die bekend zijn 
gemaakt voor 1 januari 2017, worden behandeld volgens 
de oude wetten.



Integratie Wnb in Omgevingswet
• Omgevingswet: integraal wettelijk kader voor de fysieke 

leefomgeving. Omvat ook natuur en landschappen.

• Wnb en Omgevingswet sluiten al op elkaar aan.

• Volledige integratie Wnb in Omgevingswet voorzien in 
2019.

• Integratie Wnb via “Aanvullingswet natuur”: wetsvoorstel in 
consultatie op 21 november 2016.

• Inhoudelijke normen blijven als het goed is hetzelfde, maar 
veel regels naar AMvB niveau via “Aanvullingsbesluit 
natuur” (in consultatie in 2017).


