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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32002 

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met 

uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten nar de exclusieve economische zone  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 28 mei 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA,  

ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel Da 

30 (Slob) 

In artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is geregeld dat de minister 

gebieden aanwijst ter uitvoering van richtlijn 79/409/EEG (richtlijn inzake het behoud van 

de vogelstand) en richtlijn 92/43/EEG (inzake de instandhouding van de natuurlijke 

habitats en de wilde flora en fauna). Met dit amendement wordt geregeld dat die 

aanwijzing (in de vorm van een besluit) niet plaatsvindt dan vier weken nadat het ontwerp 

van dat besluit, aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Bij de aanwijzing worden de instandhoudingdoelen voor het gebied geformuleerd en de 

begrenzing definitief gemaakt (Habitatrichtlijn) c.q. de begrenzing vastgesteld 

(Vogelrichtlijn). De aanwijzing is hiermee bepalend voor de impact van het wetsvoorstel in 

het betreffend gebied. Het is daarom van belang dat de Kamer kan spreken over de 

aanwijzing. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA en SP 
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Artikel I, onderdeel Db 

31 (Slob) 

Het aanmelden van gebieden door Nederland bij de Europese Commissie gebeurt op basis 

van de beoordelingscriteria van bijlage III bij de Habitatrichtlijn en op basis van relevante 

wetenschappelijke gegevens. De aanmelding geschiedt op ecologische gronden. Bij de 

aanmelding wordt het gebied ook begrenst. 

De Europese Commissie stelt op basis van de aangemelde gebieden een “lijst van gebieden 

van communautair belang” vast (art. 4, lid 3). Het gevolg hiervan is dat Nederland ervoor 

moet zorgen dat er geen verslechteringen of significante verstoringen optreden in de 

gebieden. 

Aangezien een aanmelding het proces van mogelijke gebiedsmaatregelen in gang zet en er 

discussie kan zijn tussen betrokken partijen over de begrenzing van gebieden regelt dit 

amendement dat  aanmelding van gebieden, geheel of gedeeltelijk gelegen in de 

exclusieve economische zone, of een voorstel tot aanpassing daarvan, als bedoeld in artikel 

4, eerste lid, van richtlijn 92/43/EEG, niet eerder plaatsvindt dan vier weken nadat het 

ontwerp van dat besluit, aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA en SP 

 

Artikel I, onderdeel Fa, tiende lid 

Artikel I, onderdeel Fa, elfde lid 

16  17 (Koopmans) 

I 

Bij 0ota van wijziging is artikel I, onderdeel Fa, in het wetsvoorstel ingevoegd, dat een 

overgangsregeling bevat voor handelingen in de exclusieve economische zone die reeds op 

grond van wetgeving vergunning plichtig zijn, en waarbij de beoordeling in het kader van 

de vergunningverlening voldoet aan het beoordelingskader van de Natuurbeschermingswet 

1998. Via dit amendement wordt geregeld dat de regeling uit onderdeel Fa geen 

overgangsregeling bevat, maar een permanente uitzondering voor dergelijke handelingen. 

II 

Meer in het bijzonder bevat het amendement de volgende achtergrond. Veel activiteiten 

die nu plaatsvinden in de exclusieve economische zone zijn reeds vergunning plichtig op 

grond van wetgeving die al in de exclusieve economische zone van toepassing is. In het 

kader van het huidige beheer van de Noordzee en de verlening van vergunningen op grond 

van die wetten houden de bevoegde gezagen rekening met natuurwaarden en toetsen zij 

of voorgenomen activiteiten schadelijke gevolgen hebben voor natuurwaarden in gebieden 

met bijzondere ecologische waarden. Deze gebieden komen overeen met de aan te wijzen 

Natura 2000-gebieden in de exclusieve economische zone. Onder andere het Integraal 

Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015) biedt hiervoor een afwegingskader. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Artikel I, onderdeel F 

Artikel II, onderdeel B, artikel 1a, tweede lid 

14 (Ouwehand) 

Dit amendement regelt dat activiteiten die plaatshebben in de Exclusieve Economische 

Zone en die onderwerp zijn van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, bedoeld in artikel 38 



 

 datum 3 april 2013 

 blad 3 

 

 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, komen te vallen onder het 

beschermings-regime van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. 

Indiener is van mening dat visserijactiviteiten in Natura 2000 gebieden gelegen in de 

Exclusieve Economische Zone niet als enige activiteit kunnen worden uitgesloten van het 

beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. De 

verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn van toepassing op alle activiteiten die 

mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de beschermde natuurwaarden, daar kan 

zeevisserij niet van worden uitgesloten. De Raad van State heeft geconcludeerd dat zolang 

het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet voorziet in uitputtende regelgeving op het gebied 

van milieu- en natuurbescherming, lidstaten bevoegd en verplicht zijn om op nationaal 

niveau voorschriften aan de visserij te stellen ter bescherming van natuur en milieu buiten 

het geharmoniseerde kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid om. Met dit 

amendement wordt dit bewerkstelligd, waardoor de wetgeving in overeenstemming wordt 

gebracht met Europese verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel F, artikel 22a 

Artikel II, onderdeel B, artikel 1a 

20  22 (Van Gerven) 

Dit amendement regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden 

bepaald dat artikelen of onderdelen daarvan uit de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- 

en Faunawet niet van toepassing zijn op bij of krachtens die maatregel aangewezen 

activiteiten in het kader van de visserij in de exclusieve economische zone. Het 

amendement strekt er tevens toe om ten aanzien van deze algemene maatregelen van 

bestuur een voorhangprocedure in de wet op te nemen.  

Met het hard uitsluiten van bepaalde specifieke posten in de Wet, beperkt de regering 

zichzelf onnodig en wordt de Wet ongewenst inflexibel. Uitsluitingsposten kunnen via een 

algemene maatregel van bestuur met voorhang geregeld worden. Hierdoor belemmert de 

regering zichzelf niet onnodig en is de invloed van de Kamer maximaal. Daarnaast brengt 

dit amendement de nodige flexibiliteit zodat indien gewenst of noodzakelijk wegens nieuwe 

regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid, aanpassingen gemakkelijker kunnen 

plaatsvinden. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks en SP 

 

Artikel I, onderdeel F, artikel 22a 

Artikel II, onderdeel B, artikel 1a, tweede lid 

26 (Van Veldhoven) 

Met dit amendement beoogt de indiener expliciet te maken dat de strekking van de in de 

wet opgenomen verwijzing naar de visserijwet-geving in de wetgeving gericht is op de 

visserijactiviteiten die vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel II, onderdeel B, artikel 1a, eerste lid 

19 (Ouwehand) 

Dit amendement regelt dat hoofdstuk IV van de Flora- en Faunawet van toepassing is in de 

Exclusieve Economische Zone voor onder meer toekomstige bescherming van 
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scheepswrakken. Scheepswrakken hebben een bijzondere ecologische waarde. Wrakken 

herbergen de helft van de biodiversiteit van het Nederlands Continentaal Plat en veel 

soorten die op scheepswrakken leven komen nergens anders in de Noordzee voor. Het is 

daarom van belang scheepswrakken te beschermen. De Flora- en Faunawet biedt de 

mogelijkheid een beschermde leefomgeving aan te wijzen voor de specifieke soorten. 

Indiener is daarom van mening dat de bepalingen in de Flora en Faunawet over de 

aanwijzing van een beschermde leefomgeving dan ook niet mogen worden uitgezonderd 

van de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet naar de Exclusieve Economische Zone. 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de bepalingen hierover in de wet kunnen 

worden toegepast in de Exclusieve Economische Zone en daarmee wordt het mogelijk 

scheepswrakken aan te wijzen als beschermde leefomgeving. 

Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel III 

15  18  29  (Geurts / Slob) 

Dit amendement regelt dat de beide kamers der Staten-Generaal inspraak hebben bij de 

inwerkingtreding van de wet. Wanneer één der beide kamers besluit niet in te stemmen 

met de inwerkingtreding van de wet, kan pas zes weken na dit besluit opnieuw een 

ontwerp besluit worden voorgelegd. Het wetsvoorstel bepaalt dat de regulering – in de EEZ 

– van visserijactiviteiten ter bescherming van de natuurwaarden via het 

Gemeenschappelijk Visserijbeleid plaatsvindt. Om tot een voorstel te komen dat aan de 

Europese Commissie kan worden voorgelegd is op initiatief van Nederland het FIMPAS 

project opgezet. FIMPAS staat voor Fisheries Measures in Protected Areas.  

Het FIMPAS project heeft geresulteerd in ontwerp-maatregelenpakketten voor 

visserijmaatregelen voor drie gebieden (Klaverbank, Doggersbank en Friese Front), die zijn 

voorgelegd aan het ICES Advies Comité. Het ICES Advies Comité heeft getoetst of met 

deze pakketten de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Voor de 

Klaverbank en Doggersbank is er een positief ICES-advies, maar is het nog onduidelijk 

welke gebieden exact zullen worden gesloten. Voor de Doggersbank wordt op basis van het 

ICES-advies nog onderhandeld door de betrokken lidstaten over de verdeling en 

begrenzing van gebieden die voor (delen van) de visserij worden gesloten. 

De exacte aanwijzing van de gebieden die gesloten worden voor (delen van) de visserij is 

bepalend voor de impact van het wetsvoorstel op de visserijsector. Doordat de 

maatregelpakketten nog niet definitief bekend zijn, kunnen hierover op dit moment nog 

geen conclusies worden getrokken. Naar verwachting wordt het definitieve voorstel voor de 

maatregelpakketten in de loop van 2013 bekend. Vervolgens zullen Nederland en de 

andere betrokken lidstaten de Europese Commissie verzoeken de voorgestelde 

visserijmaatregelen op te nemen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Tot het moment 

dat het proces van het opstellen van de maatregelpakketten volledig is doorlopen, is 

inwerkingtreding van de wet naar het oordeel van de indieners in ieder geval niet 

wenselijk. Daarom beogen de indieners dat de definitieve maatregelpakketten eerst 

worden voorgelegd aan beide kamers zodat deze betrokken kunnen worden bij het besluit 

in te stemmen met de inwerkingtreding van de wet. 

Ingetrokken 
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Moties 

23 (Ouwehand) over het aanwijzen van beschermde gebieden  

Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

24 (Van Gerven) over een netwerk van beschermde natuurgebieden  

Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

25 (Van Gerven) over het aanwijzen van de Borkumse Stenen als Natura 2000-gebied 

Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

32 (Slob / Geurts) over maatregelpakketten voor natuurgebieden op zee 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66 en PvdA 

 

33 (Slob / Geurts) over het eerst aan de Tweede Kamer voorleggen van de 

maatregelpakketten 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS en SP 


