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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In juli 2017 heeft Nederland door ratificatie ingestemd met het klimaatakkoord van Parijs. Tezamen met 

197 andere landen committeert Nederland zich met dit verdrag om de opwarming van de aarde tegen 

te gaan.1 Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te 

verminderen ten opzichte van 1990.2 Om dit doel te halen heeft Nederland in 2019 haar eigen 

Klimaatakkoord gepresenteerd met daarin diverse maatregelen om stapsgewijs tot de gewenste CO2-

vermindering te komen.  

Om te komen tot 49% vermindering van de CO2-uitstoot staat Nederland voor forse uitdagingen. Een 

van de manieren om het beoogde doel te halen, betreft de verduurzaming van nieuwe en bestaande 

woningen in Nederland met behulp van energiebesparende maatregelen.3 Het isoleren van een woning 

is een dergelijke energiebesparende maatregel welke steeds meer toegepast wordt.4 Het is de 

bedoeling dat met behulp van (schil)isolatie in enkele jaren 200.000 woningen per jaar verduurzaamd 

worden tot Nul op de Meter (NOM)-woning5 om zo de klimaatdoelstellingen te halen.6  

Daar waar mensen leven zijn ook dieren aanwezig. Bij het isoleren van een bestaande woning kunnen 

diersoorten, zoals de gierzwaluw, huismus, diverse vleermuissoorten en de steenmarter aanwezig zijn 

en verstoord worden.7 De bescherming van deze soorten is geregeld in de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb). Het opzettelijk doden of verstoren van deze beschermde soorten is niet toegestaan op 

basis van de Wnb. Het is dan ook noodzakelijk om een ontheffing te regelen op deze verboden of te 

werken conform een gedragscode om een woning van (schil)isolatie te voorzien en daarmee te voldoen 

aan de regels uit de Wnb. Door toepassing van deze gedragscode is niet altijd meer een individuele 

ontheffing nodig op basis van de Wnb, maar geldt een vrijstelling voor diverse 

renovatiewerkzaamheden, waaronder isolatie van een woning.8 

Naar aanleiding hiervan is door Vereniging De Brede Stroomversnelling de ‘Gedragscode 

natuurinclusief renoveren bestemd voor projecten met het NOM keur’ opgesteld op grond van artikel 

3.31 Wnb.9 Tegen deze gedragscode is hoger beroep ingesteld, omdat appellanten van mening zijn dat 

de gedragscode te weinig gespecificeerd was en onvoldoende omkleed met waarborgen om diverse 

vleermuizen en huismussen te beschermen in hun voortbestaan.10 De Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft dit standpunt onlangs in haar uitspraak bevestigd. De 

gedragscode had in zijn huidige vorm niet goedgekeurd mogen worden door het ministerie van LNV.11 

Hierdoor is sprake van een strijdigheid met de Wnb en daarmee samenhangend de Europese Vogel- 

en Habitatrichtlijn.12  

 
1 Stb. 2017, 314. 
2 Sociaal-Economische Raad 2019, p. 4. Vooralsnog is dit doel ook als zodanig vastgelegd in artikel 2 van de 
Nederlandse Klimaatwet. 
3 Sociaal-Economische Raad 2019, p. 15. 
4 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 2018, p. 105. 
5 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omschrijft een Nul op de Meter-woning als een woning 
waarbij het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en 
energieopwekkende voorzieningen. Bij een NOM-renovatie wordt een woning energiezuiniger gemaakt door het isoleren 
van de spouwmuur. Er zijn diverse manieren om een woning te isoleren. Bij een schilisolatie wordt een nieuwe gevel 
aan de buitenkant van de woning geplaatst. Het isoleren van een spouwmuur betreft het opvullen van de open ruimte, 
genaamd de spouw, tussen de binnen- en buitenmuur van een gebouw. 
6 Sociaal-Economische Raad 2019, p. 15. 
7 Broekmeyer e.a. 2015, p. 7.  
8 De Brede Stroomversnelling 2017, p. 4. 
9 De Brede Stroomversnelling 2017, p. 14. Deze gedragscode is op 18 december 2017 door het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) goedgekeurd. 
10 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 7.  
11 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 21. 
12 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 21.3. Door de uitspraak van de Afdeling is het 
goedkeuringsbesluit van de minister dat ten grondslag ligt aan de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ vernietigd, 
waardoor de gedragscode nu niet meer van kracht is. 
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Gezien de forse uitdagingen in het Klimaatakkoord zijn praktische (snelle) oplossingen geboden om zo 

te voldoen aan de gestelde klimaatdoelen.13 Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan zoals 

het verduurzamen van de woningvoorraad, plaatsing van windmolens, de realisatie van zonneparken 

worden vaak genoemd als mogelijke oplossing. Hierbij wordt alleen vaak voorbijgegaan aan het feit dat 

deze verduurzamingsmaatregelen (beschermde) natuur permanent kunnen schaden. Duurzaam 

denken betekent nog niet dat men daadwerkelijk duurzaam bezig is.14 De vraag voor praktische (snelle) 

korte termijn klimaatoplossingen lijkt lange termijn doelen, zoals het behoud en versterking van natuur, 

dan ook te overstemmen.  

 

1.2 Probleemstelling 
 

Het inzetten van een gedragscode, anders omgaan met de vigerende regels in het 

natuurbeschermingsrecht of het verruimen van de juridische mogelijkheden met betrekking tot 

natuurbescherming kan een oplossing bieden in het behalen van de Klimaatdoelen. De vraag is alleen 

hoe ver kunnen de grenzen in het natuurbeschermingsrecht opgezocht worden. Klimaatverandering 

wordt namelijk ook tegengegaan door het tegengaan van biodiversiteitsverlies.15 Hierbij is het essentieel 

dat dieren en planten goed (juridisch) beschermd worden. De vraag is hoe de juiste balans gevonden 

kan worden tussen de klimaatdoelstellingen en het natuurbeschermingsrecht. Afhankelijk van hoe 

omgegaan wordt met het natuurbeschermingsrecht in relatie tot de klimaatdoelstellingen kan 

natuurbeschermingsrecht versterkend of juist belemmerend werken. 

 

1.3 Onderzoeksmethode 
 

De uitspraak van de Afdeling met betrekking tot de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ illustreert 

helder de zoektocht naar de balans tussen klimaat- en natuurwetgeving. Deze gedragscode, de 

uitspraak van de Afdeling en haar gevolgen hiervan zullen daarom als uitgangspunt worden gebruikt in 

dit onderzoek in de zoektocht naar de (juridische) balans deze twee (ogenschijnlijke) tegenpolen. 

 

Door de uitspraak van de Afdeling als leidraad te gebruiken, ligt in dit onderzoek de focus op de vraag 

wat de rol is van het soortenbeschermingsrecht bij het stimuleren van een natuurinclusieve 

energietransitie in relatie tot de bestaande woningvoorraad rekening houdend met (gebouwbewonende) 

vleermuissoorten. Hierbij wordt bewust gekozen voor een focus op vleermuissoorten, omdat 

verduurzaming van de bebouwde omgeving in de vorm van isolatie met name een grote impact heeft 

op gebouwbewonende vleermuizen.16 Afhankelijk vanuit welke hoek het natuurbeschermingsrecht 

benaderd wordt, kan het natuurbeschermingsrecht bijdragen aan, een belemmering vormen of een 

aanzet tot innovatie om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken.17  

 

1.4 Hoofd- en deelvragen 
 

Hoofdvraag: 

De volgende vraag staat in dit onderzoek centraal: 
Vormen de soortbeschermende regels voor (gebouwbewonende) vleermuizen in het 

natuurbeschermingsrecht een (mogelijke) belemmering om de doelstellingen van het (Europese) 

Klimaatakkoord te realiseren welke betrekking hebben op de verduurzaming van de woningvoorraad? 

 

Deelvragen: 

1. Welke doelstellingen en maatregelen volgen uit het Europese en Nederlandse Klimaatakkoord met 

betrekking tot de verduurzaming van de woningvoorraad?  

 
13 Brouwer 2020, PBL.  
14 Kanne, 7 maart 2019, I&O Research, Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen.  
15 PBL 2017, p. 22. 
16 Buij e.a. 2018, p. 171.  
17 Dotinga 2020, p. 246. 



 

5 
 

2. Op welke manier worden (gebouwbewonende) vleermuissoorten beschermd door het 

natuurbeschermingsrecht?  

3. In hoeverre conflicteren de doelstellingen van het Europees en het Nederlandse Klimaatakkoord 

met het strikte soortenbeschermingsregime? 

 

1.5 Leeswijzer 
 

In totaal bestaat dit rapport uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de klimaatwet- en 

regelgeving die toeziet op de verduurzaming van de woningvoorraad en in welke uitdagingen dit 

resulteert voor (onder andere) beschermde gebouwbewonende vleermuissoorten. Het derde hoofdstuk 

gaat in op het natuurbeschermingsrecht, de wet- en regelgeving die toeziet op bescherming van diverse 

vleermuissoorten. De zoektocht tussen de belangen van natuur en klimaat wordt nader onderzocht in 

hoofdstuk 4 met behulp van het 3 P’s-model. In hoofdstuk 5 worden enkele aanbevelingen gegeven om 

tot een betere balans tussen de klimaat- en natuurdoelstellingen te komen. Tot slot wordt in hoofdstuk 

6 antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag.   
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2. Woningvoorraad: relatie energietransitie en vleermuis 

In de politiek en burgers bestaat soms onduidelijkheid over de impact van de energietransitie op milieu 

en natuur. Voordat ingegaan wordt op de wettelijke relevante kaders in het natuurbeschermingsrecht 

wordt in dit hoofdstuk daarom eerst de relatie tussen de energietransitie en de natuur, meer specifiek 

de leefomgeving van de vleermuis, uiteengezet . Hiermee wordt de orde van grootte van de 

problematiek in dit onderzoek nader geduid. Allereerst worden de verplichtingen welke voortvloeien uit 

het Europese en Nederlandse Klimaatakkoord voor de Nederlandse woningbouwvoorraad 

geïntroduceerd. Ten tweede wordt met deze kennis in het achterhoofd bekeken welke gevolgen dit kan 

hebben op de natuur, in dit geval de leefomgeving van gebouwbewonende vleermuissoorten. 

 

2.1 Woningvoorraad: verplichte energietransitie door Klimaatakkoord 
 

(Europees) Klimaatakkoord en richtlijnen: verduurzaming door vergroting energie-efficiëntie 

Onlangs is op 29 juli 2021 de Europese Klimaatwet in werking getreden.18 In deze wet is de doelstelling 

opgenomen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is. Ook is een tussendoel geformuleerd in 

de wet, namelijk een reductie van broeikasgassen met 55% ten opzichte van 1990 in 2030.19 Om te 

komen tot deze 55% reductie heeft de Europese Commissie op 14 juli 2021 het beleidspakket ‘Fit for 

55’ gepresenteerd.20  

 

In het Europese beleid wordt gewerkt met diverse pijlers, vele van deze pijlers hebben zowel direct en 

indirect invloed op de bebouwde omgeving. In het licht van de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad zijn met name de Europese richtlijnen betreffende energie-efficiëntie relevant. Deze 

richtlijnen vormen een nadere uitwerking van de Europese Klimaatwet waarin is vastgelegd dat voor 

2030 een broeikasgasemissiereductie van respectievelijk 55% behaald moet worden ten opzichte van 

1990. In de Nederlandse Klimaatwet wordt (nu nog) gesproken over 49% broeikasgasemissiereductie. 

Op dit punt zal de Nederlandse Klimaatwet nog aangepast moeten worden, omdat Nederland in 2019 

heeft ingestemd met de European Green Deal waarin een broeikasgasemissiereductie van 55% is 

afgesproken.21 

 

In de Europese richtlijn betreffende energie-efficiëntie uit 2012 (geactualiseerd in 2018) is afgesproken 

dat in 2020 een energiebesparing van 20% wordt gerealiseerd, voor 2030 32,5% en in 2050 sprake is 

van een energiebesparing van 40%.22 Nederland heeft zich gecommitteerd aan de richtlijn en daarmee 

ook de eerdergenoemde doelen voor energiebesparing.23 Deze instemming heeft tot gevolg dat 

Nederland met haar klimaatdoelen aan moet sluiten op deze Europese doelen, waaronder de doelen in 

relatie tot energie-efficiëntie en daarmee de verduurzaming van de woningvoorraad. In het onlangs 

gepresenteerde beleidspakket ‘Fit for 55’ wordt voorgesteld om dit doel voor 2030 verder aan te 

scherpen tot 36% (voor finaal verbruik), en 39% (voor primair gebruik) en dit bindend te maken op 

Europees niveau.24 

 

 

 

 

 
18 Formeel gezien betreft de Europese Klimaatwet een verordening, namelijk de ’Verordening (EU) 2021/1119 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999’. 
19 Artikel 4, Europese klimaatwet. 
20 COM(2021)550 def., p. 1. Het is van belang om te vermelden dat het beleidspakket ‘Fit for 55’ gebaseerd op de 
Klimaatwet nog een voorstel betreft. Dit voorstel moet nog het Europese wetgevingstraject doorlopen en kan hierdoor 
wezenlijk wijzigen.  
21 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021, p. 10. 
22 Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. 
23 De klimaatdoelen kunnen tussentijds bijgesteld worden, zoals al bleek met de instemming van de European Green 
Deal. 
24 COM(2021)564 def., p. 9. 
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(Europees) klimaatakkoord en richtlijnen: verbetering energieprestaties bestaande gebouwen 

Uit de richtlijn energieprestatie gebouwen volgt dat gebouwen goed zijn voor 40% van het 

eindenergieverbruik van de Unie.25 De lidstaten dienen een langetermijnstrategie op te stellen die 

gericht is op de renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen om zo te komen tot een verbetering van 

de energieprestaties. Het gaat hierbij om kosteneffectieve, ingrijpende renovaties waardoor het 

eindenergiegebruik van een gebouw met een aanzienlijk percentage wordt verminderd ten opzichte van 

de huidige situatie.26 In de Green Deal wordt bevestigd dat een flinke verbetering van de 

energieprestaties van bestaande gebouwen nodig is.27 Ten minste een verdubbeling van het aantal 

renovaties en grondige energierenovaties wordt noodzakelijk geacht door de Europese Commissie om 

in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn als Europese Unie. 

 

In de Nederlandse Klimaatwet is de verplichting opgenomen om iedere twee jaar na vaststelling van 

een Klimaatplan te rapporteren over de voortgang.28 Dit gebeurt door middel van een Klimaat- en 

Energieverkenning (KEV) rapportage. Hoewel Nederland eerst op koers lag met de klimaatdoelen in 

relatie tot energie-efficiëntie te realiseren, is door het bijstellen van de diverse Europese 

emissiereductieopgaven helder geworden dat met het huidig pakket aan maatregelen de doelstellingen 

voor de verduurzaming van de woningvoorraad in 2030 worden niet worden gehaald.29 Wanneer het 

huidige beleid ongewijzigd wordt voortgezet , resulteren de maatregelen in 1,7 MTon CO2-reductie, waar 

(minimaal) 3,4 MTon benodigd zijn conform het Klimaatakkoord voor de sector ‘bebouwde omgeving’ 

en daarmee de verduurzaming van de woningvoorraad.30  

 

In het beleidspakket ‘Fit for 55’ heeft de Europese Commissie aangekondigd dat de richtlijn 

energieprestatie van gebouwen op korte termijn herzien zal worden. De richtlijn staat ook wel bekend 

als de EPDB-richtlijn.31 Een herziening van de richtlijn is volgens de commissie noodzakelijk om het 

renovatietempo van gebouwen te versnellen en hiermee bij te dragen aan het behalen van de 

doelstellingen die onder andere volgen uit de richtlijnen betreffende energie-efficiëntie.32 

 

Verduurzamingsopgave 2030 Nederland: werk aan de winkel 

In juli 2021 is naar aanleiding van de (snel gaande) ontwikkelingen op Europees niveau een aanvullend 

beleidspakket voor de verduurzaming van de sector ‘gebouwde omgeving’ gepresenteerd door de 

Rijksoverheid. Deze sector houdt zich onder andere bezig met de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad. In dit aanvullende beleidspakket zijn extra maatregelen gepresenteerd om te kunnen 

voldoen aan de gestelde (Europese) eisen. In het aanvullend beleidspakket is rekening gehouden met 

extra maatregelen in de vorm van aardgasvrije en hybride warmtetechnieken, evenals 

isolatiemaatregelen voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen om het tekort op te vangen.33  

 

Uit het aanvullend beleidspakket blijkt dat de verduurzamingsopgave aanzienlijk is. Er dienen namelijk 

in het worst-case scenario tussen de 2,1 en 3 miljoen woningen verduurzaamd te worden.34 Hoe en met 

welke maatregelen deze aantallen behaald moeten worden daar wordt in het rapport geen uitspraak 

over gedaan, maar waar het rapport wel duidelijkheid over verschaft is dat Nederland voor een enorme 

verduurzamingsopgave staat met betrekking tot haar woningvoorraad tot 2030. In de KEV 2021 wordt 

wel een bandbreedte genoemd. Op basis van het huidige beleid komt de CO2-reductie 1 tot 11% lager 

uit dan de gestelde 49% broeikasreductie in 2030.35  

 
25 Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. 
26 Overweging 16 en artikel 4 Richtlijn (EU) 2012/27. 
27 COM(2020)662 def., p. 2. 
28 Artikel 4, Klimaatwet. 
29 PBL 2021 (2), p. 93.  
30 Ecorys 2021, p. 12. Dit getal zal nog wijzigen aangezien hierbij nog geen rekening gehouden is met de nieuwe 
beleidsontwikkelingen, zoals het beleidspakket ‘Fit for 55’.  
31 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van 
gebouwen (herschikking). 
32 COM(2020)662 def., p. 7. 
33 Ecorys 2021, p. 12.  
34 Ecorys 2021, p. 39. 
35 PBL 2021 (2), p. 74. In dit document wordt nog uitgegaan van 49% reductie, inmiddels is op Europees niveau 55% is 
afgesproken.  
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Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een eerste verkenning van het beleid ‘Fit for 55’ 

op hoofdlijnen dat de Europese voorstellen aansluiten op het lopende Nederlandse beleid. Echter is een 

forse koerswijziging nodig ten opzichte van het bestaande beleid én wordt een forse extra inspanning 

gevraagd van Nederland om de (Europese) verduurzamingsdoelen te behalen.36 De Afdeling advisering 

van de Raad van State concludeert dat de klimaatdoelstellingen uit zicht zijn voor Nederland. Een 

meeromvattende, substantiëlere aanpak noodzakelijk is op nationaal niveau om de doelen voor 2030 

te halen.37 Deze meeromvattende, substantiëlere aanpak wordt nog belangrijker nu onlangs bekend is 

geworden dat het nieuwe kabinet ten doel heeft gesteld om te komen tot ten minste 60% CO2 reductie 

in 2030.38 Kortom, werk aan de winkel om de gestelde nationale klimaatdoelen voor 2030 te behalen. 

  

2.2 Woningvoorraad: leefomgeving vleermuis 
 

Gebouwbewonende vleermuizen en hun verblijfplaats  

Vrijwel alle vormen van duurzame energieopwekking brengen in mindere of meerdere maten risico’s 

met zich mee voor de natuur.39 Denk hierbij aan de aanleg van windparken, zonneparken of bijvoorbeeld 

de opwekking van energie uit biomassa. Hetzelfde geldt voor de verduurzaming van de woningvoorraad. 

Bij het isoleren van een bestaande woning kunnen diverse vleermuissoorten die daar aanwezig kunnen 

zijn en zeer ernstig worden verstoord worden met de dood tot gevolg.40 Uit de gedragscode 

‘natuurinclusief renoveren’ volgt dat dit in ieder geval geldt voor 12 soorten vleermuizen.41 Dit betreffen 

gebouwbewonende vleermuissoorten die zowel hun vaste rust- als verblijfsplaats in gebouwen hebben. 

Deze vleermuizen worden beschermd op basis van de Habitatrichtlijn (hierna: Hrl) en de Wnb (zie bijlage 

1 voor een uitgebreid overzicht van het beschermingsregime dat geldt voor deze soorten). 

 

De vleermuissoorten gebruiken de spleten in en aan gebouwen in feite als een kunstmatige rots of grot. 

De spouwmuur, een (kleine) ruimte achter bijvoorbeeld daklijsten, gevelplaten, schoorstenen en 

kozijnen is voldoende voor een gebouwbewonende vleermuis om als vaste rust- en verblijfplaats te 

gebruiken. 42 Isolatie van deze ruimtes leidt tot verlies aan vaste rust-, en verblijfplaatsen van deze 

vleermuissoorten en kan leiden tot een aantasting van de staat van instandhouding, wanneer op 

grootschalig niveau de woningvoorraad wordt geïsoleerd.43 

 

Gebouwbewonende vleermuizen en de gebondenheid aan het stedelijk gebied 

Naast de verblijfplaats (gebouwen) is ook de leefomgeving rond of in de nabijheid van gebouwen waar 

vleermuizen verblijven relevant om in ogenschouw te nemen. Wageningen Universiteit heeft nader 

onderzoek gedaan naar de afhankelijkheid van diverse vleermuissoorten in het stedelijk gebied. Hierbij 

is gekeken naar de biodiversiteit van diverse soorten die van de stad afhankelijk is, dus niet de 

hoeveelheid biodiversiteit in zijn geheel in een bepaald gebied. Dit is bewust gedaan, om hiermee de 

afhankelijkheid van specifieke diersoorten van het stedelijk gebied in kaart te kunnen brengen. 

Zogenoemde ‘opportunisten’, soorten die overal in Nederland voorkomen, zijn hiermee uitgesloten van 

het onderzoek.44  

 

Uit dit onderzoek volgt dat de gewone dwergvleermuis een ‘obligaat stedelijke’ diersoort is. De gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis en watervleermuis betreffen ‘facultatief stedelijke’ soorten.45 Obligaat stedelijke soorten zijn 

in sterke mate afhankelijk van het stedelijk gebied. Deze soorten zullen niet zonder stedelijk gebied 

 
36 PBL 2021 (1), p. 52.  
37 Kamerstukken II, 2021/22, 32813, nr. 901, p. 8.  
38 Regeerakkoord 2021, p. 6. 
39 Dotinga 2020, p. 246. 
40 Ottburg e.a. 2016, p. 26.  
41 Binnen de gedragscode vallen de volgende soorten vleermuizen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, kleine dwergvleermuis, 
baardvleermuis, ingekorven vleermuis, grijze grootoorvleermuis, watervleermuis. 
42 Zoogdiervereniging 2012, p. 1.  
43 Van Leeuwen 2018, p. 206. 
44 Lahr e.a. 2014, p. 200. 
45 Lahr e.a. 2014, p. 198. 
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overleven. Facultatief stedelijke soorten komen talrijk voor in het stedelijk gebied. Zij zijn niet volledig 

afhankelijk van het stedelijk gebied, maar wanneer dit stedelijk gebied wegvalt, zal de populatie 

aanzienlijk kleiner zijn en daarmee de overlevingskans van de soort.46 Naast de afhankelijkheid van het 

stedelijk gebied, speelt de afhankelijkheid van geschikte gebouwen een belangrijke rol in dit stedelijk 

gebied. In tabel 1 is inzichtelijk gemaakt in welke mate verschillende vleermuissoorten afhankelijk zijn 

van gebouwen in het stedelijk gebied.  

 

 
 

Nader onderzoek toont aan dat meer dan de helft van bovengenoemde vleermuissoorten gevoelig zijn 

voor het ‘inpakken’ van gebouwen door middel van isolatie op grootschalige niveau.47 Een van de 

grootste zorgen over de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ is volgens diverse ecologen dat het 

een landelijke gedragscode betreft met te algemene mitigatie- en compensatiemaatregelen om deze 

isolatie van de woningvoorraad in goede banen te leiden. Deze standaardisatie resulteert in 

verstrekkende gevolgen voor met name enkele zeldzame vleermuissoorten, omdat juist maatwerk is 

geboden voor deze soorten.48  

 

2.3 Reflectie 
 

Een enorme verduurzamingsopgave vindt plaats en moet plaats gaan vinden in het natuurlijk leefgebied, 

het stedelijk gebied, van verschillende wettelijk beschermde vleermuissoorten. Sommige 

vleermuissoorten zijn sterk afhankelijk van het stedelijk gebied en de gebouwen die hierin aanwezig 

zijn. De voorgenomen isolatie van deze gebouwen leidt tot verstoring van vleermuizen met ingrijpende 

en onomkeerbare gevolgen.  

 

Het aanvullend beleidspakket dat onlangs is gepresenteerd door de Rijksoverheid spreekt van circa 2,1 

tot 3 miljoen woningen tot 2030 welke verduurzaamd dienen te worden om te voldoen aan de doelen 

die gesteld worden in het Europese en Nederlandse Klimaatakkoord. Deze maatregelen zijn 

noodzakelijk om de 1,7 MTon CO2-reductie te kunnen verhogen naar 3,4 MTon. Het is aannemelijk dat 

een nog verdere CO2-reductie noodzakelijk is. In dit beleidsvoorstel is namelijk nog geen rekening 

gehouden met het beleidsvoorstel ‘Fit for 55’ en het feit dat de Europese Commissie een verdere 

versnelling voorstelt van de verduurzaming van de (bestaande) woningvoorraad. De commissie acht 

het noodzakelijk om op korte termijn de richtlijn energieprestaties van gebouwen verder aan te scherpen 

 
46 Lahr e.a. 2014, p. 197.  
47 Buij e.a. 2018, p. 170. In dit onderzoek zijn de bosvleermuis, gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis en watervleermuis onderzocht. 
48 Van Leeuwen 2018, p. 212. 
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om de reductiedoelen te kunnen behalen en daarmee uiteindelijke de reductie van 55% in 2030 zoals 

vastgesteld in de Europese klimaatwet.  

 

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom de verduurzaming van de (bestaande) 

woningvoorraad volgen elkaar in een rap tempo op. Deze ontwikkelingen, alsmede de (voorgestelde) 

doelstellingen en maatregelen laten zien dat een forse verduurzamingsopgave noodzakelijk is in (onder 

andere) de gebouwde omgeving om de doelen uit het Europese en Nederlandse Klimaatakkoord te 

kunnen behalen. Met name de grootschaligheid van de (verplichte) energietransitie en 

isolatiemaatregelen voor de gebouwde omgeving vormen een groot risico voor verschillende 

beschermde vleermuissoorten, omdat deze soorten juist vragen om maatwerkoplossingen. 

 

De risico’s en ingrijpende gevolgen door de verduurzaming van de woningvoorraad voor sommige 

vleermuissoorten kunnen niet begrepen worden zonder dat men inzicht heeft in het 

natuurbeschermingsrecht. Dit rechtsgebied ziet namelijk toe op de bescherming van de natuur, 

waaronder de eerdergenoemde gebouwbewonende vleermuissoorten. In het volgende hoofdstuk wordt 

het natuurbeschermingsrecht dan ook nader geïntroduceerd. 
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3. Natuurbeschermingsrecht 

Zoals met veel wet- en regelgeving is de invloed van het Unierecht op het nationaal recht aanzienlijk. 

Dit geldt ook voor de Wet natuurbescherming dat van toepassing is op diverse beschermde 

vleermuizen. Deze wet vormt onder meer de Nederlandse implementatie van de verplichtingen die 

voortvloeien uit de Europese Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn vormt op zijn beurt (deels) weer een 

uitwerking van het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn.49 In dit hoofdstuk wordt daarom eerst 

ingegaan op de Habitatrichtlijn (paragraaf 3.1), waarna de Wet natuurbescherming (paragraaf 3.2) en 

de werking van deze wet verder geïntroduceerd wordt in relatie tot de bescherming van 

vleermuissoorten. De internationale verplichtingen die voortvloeien uit eerdergenoemde verdragen zijn 

verwerkt in de Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming en worden daarom verder niet behandeld.50 

3.1 Habitatrichtlijn 
 

Inleiding 

Binnen de Europese Unie wordt door lidstaten door middel van de Vogelrichtlijn (1979) (hierna: Vrl) en 

Habitatrichtlijn (1992) (hierna: Hrl) gewerkt op de instandhouding en het herstel van natuurlijke habitats 

en de wilde flora en fauna om zo de biologische diversiteit te waarborgen. Daar waar de Vrl toeziet op 

de bescherming en instandhouding van diverse vogelsoorten, wordt met de Hrl gestuurd op de 

bescherming en het herstel van de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en wilde 

flora en faunasoorten. De Hrl bevat verplichtingen met betrekking tot gebieds- en soortenbescherming.  

 

Voor de bescherming van vleermuissoorten zijn de regels rondom soortenbescherming uit de Hrl het 

leidende wettelijke Europese kader. De Hrl kent drie beschermingsregimes voor dier- en plantensoorten 

welke gelden voor het gehele Europese grondgebied: 

- Bijlage II: Verplichte aanwijzing speciale beschermingszones dier- en plantensoorten; 

- Bijlage IV: Strikt beschermde dier- en plantensoorten; 

- Bijlage V: Beschermde dier- en plantensoorten. 

Alle 12 de vleermuissoorten uit de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ zijn aangewezen als strikt 

beschermde diersoorten in bijlage IV van de Hrl en vallen hiermee onder het zwaarste 

beschermingsregime.51 

 

Het gebiedsbeschermingsregime van de Hrl ziet toe op de bescherming van specifiek aangewezen 

natuurgebieden (Natura-2000) in Europa. Het gebiedsbeschermingsregime kent zijn eigen regels met 

verbods- en gebodsbepalingen en vrijstellingen en ontheffingen. Deze regels gelden te allen tijde naast 

het soortenbeschermingsregime voor de genoemde vleermuissoorten, maar zullen in dit onderzoek 

enkel rakelings behandeld worden. 

 

Gunstige staat van instandhouding  

De Hrl bevat maatregelen en verplichtingen voor lidstaten die nodig zijn om te kunnen sturen op het 

behoud en herstel van de (strikt) beschermde soorten om hiermee te komen tot een gunstige staat van 

instandhouding van een soort, zoals opgenomen in artikel 1, lid a van de Hrl. In lid i van ditzelfde artikel 

wordt verder gespecificeerd dat de staat van instandhouding ‘gunstig’ is, 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. 

 

 
49 Kole 2014, par. 2.2.2 
50 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 140. 
51 In het Verdrag van Bern in bijlage II zijn deze 12 vleermuissoorten eveneens opgenomen als strikt beschermde soort. 
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De gunstige staat van instandhouding van soorten (hierna: gsvi) betreft het kernbegrip waar de Hrl 

rondom is opgebouwd. Enerzijds stelt de Hrl regels rondom behoud en anderzijds regels met betrekking 

tot herstel van soorten. Om de genoemde verplichtingen uit de Hrl na te komen, dient een lidstaat niet 

enkel een wettelijk kader vast te stellen, maar ook concrete en specifieke beschermingsmaatregelen te 

treffen.52 Er wordt zowel passieve als actieve natuurbescherming verlangd van een lidstaat vanuit de 

Europese Unie.53 Dit is logisch tegen de achtergrond dat veel Europese soorten, zowel flora als fauna, 

niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren. 54  

 

De laatste Habitatrapportage55 laat zien dat de staat van instandhouding voor de meeste 

vleermuissoorten die beschermd worden door de Hrl momenteel ongunstig is en dat deze staat van 

instandhouding in de toekomst bedreigd worden door de isolatie van woningen en versnippering en 

verkleining van hun leefgebied (zie bijlage 2).56  

 

Wet natuurbescherming 

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels die volgen uit onder andere de Hrl met betrekking tot het 

soortenbeschermingsrecht verwerkt in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). In deze wet is het 

regime van de Hrl met betrekking tot de strikte soortenbescherming bijna één op één omgezet in 

nationale wetgeving.57 Dit is bewust gedaan door de wetgever, om zo te komen tot een helder wettelijk 

systeem waarmee een goede doorwerking van het Europese recht verzekerd wordt.58 Zowel de Vrl als 

de Hrl fungeren als uitgangspunt voor de opzet en uitwerking van de Wnb.59 De verplichtingen en 

reikwijdte welke voortvloeien uit de Hrl zoals beschreven in deze paragraaf worden daarom verder 

toegelicht aan de hand van de introductie van de Wnb in de volgende paragraaf.  

 

3.2 Wet natuurbescherming 
 

3.2.1 Inleiding 
 

De Wet natuurbescherming vormt een (voorlopig) sluitstuk van twee decennia lang integreren van wet- 

en regelgeving rondom natuurbeschermingswetgeving.60 Deze wet vervangt de 

Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet. Nu de Flora- en faunawet overgegaan 

is in de Wnb, betreft dit het kader dat met betrekking tot soortenbescherming voorziet in de bescherming 

van dier- en plantsoorten zoals voorzien in de Vrl, de Hrl, het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn.61 Voordat ingegaan wordt op regels toegeschreven op specifieke soorten worden eerst enkele 

algemene bepalingen geïntroduceerd om de werking van de Wnb nader te duiden. 

 

Uitgangspunt soortenbescherming 

De Wnb heeft als algemene doelstelling het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege 

de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit.62 De Wnb gaat uit 

van het feit dat de beschermingsregimes uit de Wnb en daarmee de verbodsbepalingen worden 

nageleefd en kent voor het soortenbeschermingsregime dan ook geen vergunningstelsel. In specifiek 

benoemde gevallen is het mogelijk om voor een specifieke soort een ontheffing of vrijstelling op dit 

verbod te verlenen.63 Dit heeft tot gevolg dat het uitgangspunt van de wet is dat wanneer het verstoren 

 
52 HvJ EU 11 juni 2020, C-88/19, ECLI:EU:C:2020:458 (Alianța pentru combaterea abuzurilor/Roemenië), r.o. 23. 
53 Bastmeijer en Van Kreveld 2017, p. 221. 
54 WOT Natuur & Milieu 2020, p. 6. 
55 Artikel 17 Hrl schrijft voor dat door een lidstaat om de zes jaar verslag uitgebracht moet worden bij de Commissie over 

de genomen maatregelen met betrekking tot de soorten die beschermd worden door de Hrl. 
56 WOT Natuur & Milieu 2020, p. 8. 
57 Backes e.a. 2017, p. 206. 
58 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 11. 
59 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 12. 
60 Backes e.a. 2017, p. 28. 
61 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 19. 
62 Artikel 1.10 lid 1 Wet natuurbescherming. 
63 BIJ12 2017, p. 7. 
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van de betrokken dieren geheel of gedeeltelijk vermijdbaar is een ontheffing of vrijstelling niet verleend 

wordt.64 
 

Algemene zorgplicht 

Naast de specifieke beschermingsregimes uit de Wnb voor soorten geldt de algemene de zorgplicht 

(artikel 1.11 Wnb). In hoofdstuk 1 van de Wnb is de zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en 

planten opgenomen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of 

niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als een ontheffing of vrijstelling is verleend. De algemene 

zorgplicht schrijft in artikel 1.11 lid 2 Wnb voor dat iemand die weet, kan weten, vermoedt of kan 

vermoeden dat door zijn of haar handelen of nalaten in het wild levende dieren of planten nadelige 

gevolgen kunnen ondervinden zijn of haar handelen zo moet aanpassen om deze nadelige gevolgen 

respectievelijk (1) te voorkomen, (2) te beperken of (3) ongedaan te maken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 

om het niet verontrusten of verstoren van vleermuizen in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, 

de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 

 

Handhaving 

Naast deze algemene zorgplicht, beschikt de Wnb over algemene handhavingsregels om te zorgen dat 

de regels uit de Wnb worden nageleefd.65 Wanneer de regels uit de Wnb overtreden worden dan is 

sprake van een economisch delict. Toezichthouders, handhavers en (buitengewoon) 

opsporingsambtenaren hebben de mogelijkheid om naast de traditionele bestuursrechtelijke 

mogelijkheden ook een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen.66 Daarnaast kan een persoon en/of 

bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor (vervolg)schade die is opgelopen door de overtreding van de 

Wnb.67 

 

Praktische doorwerking verduurzaming woningvoorraad 

In deze subparagraaf zijn enkele algemene uitgangspunten en bepalingen uit de Wnb geïntroduceerd 

uit de Wnb die te allen tijde gelden. Naast deze algemene bepalingen beschikt de Wnb over specifieke 

bepalingen toegespitst op specifieke soorten, zoals de vleermuissoorten die genoemd worden in de Hrl. 

Bij het renoveren van een woning is het van belang om te onderzoeken of door de voorgenomen 

activiteiten in strijd gehandeld wordt met de Wnb. Met andere woorden zijn in (de omgeving van) de 

woning (strikt) beschermde diersoorten aanwezig en zo ja heeft de voorgenomen activiteit een 

(eventueel) negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten zoals de Hrl 

voorschrijft. Wanneer deze vragen bevestigend beantwoord worden, krijgt men te maken met deze 

specifieke bepalingen die volgen uit de Hrl en Wnb. Welke bepalingen dit zijn en de werking van deze 

relevante bepalingen wordt in de volgende (sub)paragrafen nader toegelicht.  

 

3.2.2 Wet natuurbescherming: verbodsbepalingen 
 

Strikt beschermde soorten, zoals de vleermuizen vermeld in de gedragscode ‘Natuurinclusief renoveren’ 

worden door verbodsbepalingen in hoofdstuk 3 Wnb beschermd. Het beschermingsregime voor soorten 

uit de Hrl is door middel van een verbodsbepaling vastgelegd in artikel 3.5 Wnb.68 In artikel 3.5 Wnb is 

artikel 12 van de Hrl bijna één op één geïmplementeerd.69  

 

 

 
64 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 150. 
65 Nanda 2021, p. 271. 
66 Tubbing 2016, p. 1. 
67 Besselink en Procee 2015, p. 77. 
68 In afdeling 3.1 zijn regels ter bescherming van vogels die vallen binnen het bereik van de Vrl opgenomen en afdeling 
3.3 bevat regels voor beschermde nationale soorten die niet in de Vrl of Hrl genoemd worden. 
69 Van Buuren, Nijmeijer en Robbe 2017, p. 361. Meer specifiek Hrl soorten (bijlage IV) en soorten van de Bern 

Conventie (bijlage II) en Bonn Conventie (bijlage I). 



 

14 
 

Om de reikwijdte van de bescherming die artikel 3.5 Wnb biedt inzichtelijk te krijgen worden de 

belangrijkste termen uit dit artikel verder geïntroduceerd. In de jurisprudentie zijn namelijk diverse 

termen uitgekristalliseerd uit dit artikel, zoals het opzetvereiste, ‘in het wild levende dieren van soorten’ 

en het ‘natuurlijk verspreidingsgebied’. 

 

Opzetvereiste 

Het opzetvereiste zoals opgenomen in artikel 12 Hrl is gecodificeerd in verschillende onderdelen van 

artikel 3.5 Wnb. In de Flora- en faunawet vielen niet opzettelijke handelingen onder het 

beschermingsregime met betrekking tot soorten.70 In eerste instantie lijkt het overnemen van het 

opzetvereiste in de Wnb een versoepeling ten opzichte van de oude wetgeving. De jurisprudentie laat 

echter zien dat deze zorg over de versoepeling door opnemen van het opzetvereiste onterecht is, omdat 

het begrip ‘opzet’ een zeer ruime uitleg kent. De Europese Commissie formuleert ‘opzet’ namelijk als 

volgt ‘opzettelijke acties moeten worden opgevat als acties door een persoon die weet … dat zijn actie 

hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een overtreding met betrekking tot het soort, maar dit voornemens is 

of, indien niet, bewust de voorzienbare gevolgen van zijn handelen te accepteren.’71 Onder deze definitie 

valt ook ‘voorwaardelijke opzet’, zoals bepaald is door het Europees Hof.72 Van voorwaardelijke opzet 

is sprake wanneer iemand een bepaalde handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans 

aanvaardt dat deze gedragingen schadelijk kunnen zijn voor een dier of een plant, denk hierbij aan het 

ontwortelen van een plant.73 Onlangs achtte het Hof Amsterdam zelfs kleurloos opzet voldoende om te 

kunnen spreken van een overtreding van de Wnb.74  

 

Het woord ‘opzettelijk’ is bewust niet opgenomen in artikel 3.5 lid 4 Wnb. Dit artikel ziet toe op 

voortplantings- of rustplaatsen van beschermde diersoorten. Ook niet opzettelijke handelingen zijn 

verboden bij (vaste) voortplantings- en rustplaatsen volgens het Hof van Justitie.75 Op 2 juli 2020 heeft 

het Hof hieraan toegevoegd dat dit ook rustplaatsen kunnen zijn die niet meer worden bewoond, maar 

waar de kans voldoende groot van is dat de soort terug zal keren naar de rustplaats.76 Het Hof hanteert 

hierbij een ruime uitleg van het begrip ‘voortplantingsplaats’, waarbij rekening gehouden moet worden 

met deze plaatsen gedurende de gehele draagtijd dat jongen daadwerkelijk nodig hebben om 

zelfstandig te worden en niet meer afhankelijk zijn van de voortplantingsplaats en hun omgeving.77 

Backes e.a. verduidelijken dat het doorslaggevend is of een aantasting zich voordoet van voortplantings- 

en rustplaatsen of dieren ‘in de problemen komen’ bij het gebruik van een voortplantingsplaats. Wanneer 

het voortplantingssucces geringer wordt, omdat zij bijvoorbeeld een andere plaats moeten zoeken is 

 
70 Backes e.a. 2017, p. 210. 
71 COM(2021)730, p 26. 
72 HvJ EU 30 januari 2002, C-103/00, ECLI:EU:C:2002:60 (Commissie/Griekenland), r.o. 36, 39, 43. 
73 HvJ EU 18 mei 2006, C-221/04, ECLI:EU:C:2006:329 (Commissie/Spanje), r.o. 71. 
74 Zie Hof Amsterdam, 2 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:266. Van kleurloos opzet is sprake wanneer iemand wel 
bewust een handeling heeft gepleegd, maar niet weet dat hij daarmee een verbodsbepaling overtreedt. 
75 HvJ EU 20 oktober 2005, C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626 (Commissie/Verenigd Koninkrijk), r.o. 77-79. 
76 HvJ EU 2 juli 2020, C-477/19, ECLI:EU:C:2020:517, AB 2020/370 (IE/Magistrat der Stadt Wien) m.nt. S.D.P. Kole, r.o. 
36.  
77 HvJ EU 28 oktober 2021, C-357/20, ECLI:EU:C:2021:881 (Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster – II)) AB 
2021/335, m.nt. S.D.P. Kole, noot 5. 
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sprake van strijd met de Hrl en artikel 3.5 lid 4 Wnb.78 De ecologische functionaliteit en het behoud 

hiervan is dus leidend bij het bepalen van voortplantings- en rustplaatsen van strikt beschermde 

soorten.79 Deze plaatsen maken namelijk onderdeel uit van (essentiële) delen van hun habitat. Met deze 

uitspraak in het achterhoofd wordt duidelijk dat gedegen kennis nodig is om te kunnen bepalen of niet 

in strijd gehandeld wordt met artikel 3.5 lid 4 Wnb, zowel ecologisch als van de omgeving. Met name bij 

soorten die wisselen tussen rustplaatsen in verschillende tijden van het jaar, zoals verschillende soorten 

vleermuizen.80 

 

In het wild levende dieren van soorten 

De Afdeling heeft bevestigd in haar rechtspraak dat de verboden uit de Flora- en faunawet, inmiddels 

de Wnb, van toepassing zijn op individuele exemplaren van een soort en niet exclusief op populaties. 

Voor de vaststelling van een overtreding van een van de verboden uit artikel 3.5 Wnb is het aantal 

exemplaren van een beschermde inheemse soort dat in een bepaald geval wordt verstoord niet 

relevant.81 Hierbij geeft de Afdeling in haar standaardjurisprudentie wel aan dat niet iedere handeling 

tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderende omgeving 

geldt als een opzettelijke verontrusting.82  

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

Ook het ‘natuurlijk verspreidingsgebied’ is een belangrijke term in het natuurbeschermingsrecht in relatie 

tot strikt beschermde soorten. Dit zijn gebieden waar een bepaalde dier- en/of plantsoort van nature of 

tijdelijk voorkomt of waar het zich naartoe verspreidt. Het is geen afgebakend gebied en kan veranderen 

naar verloop van tijd, afhankelijk van waar de soort zich naartoe verspreidt. Dit kan tot gevolg hebben 

dat gebied waar de strikt beschermde soort zich eerst niet bevond na verloop van tijd wel tot het 

‘natuurlijk verspreidingsgebied’ gerekend wordt.83 Verder kan het natuurlijk verspreidingsgebied ook 

door herintroductie van een soort opnieuw een beschermde status krijgen.84 Voor strikt beschermde 

soorten geldt dat dieren die hun natuurlijk habitat verlaten en terecht komen waar mensen terecht komen 

ook tot het beschermingsgebied gerekend worden.85 Het stedelijk gebied geldt dan ook als ‘natuurlijk 

verspreidingsgebied’, dit is onlangs nog bevestigd door het Europees Hof.86  

 

Geen strijd met verbodsbepalingen Wnb: Mitigerende maatregelen 

Er geldt een belangrijke ‘uitzondering’ op bovenstaande verbodsregime. Het verbodsregime uit de Wnb 

wordt niet overtreden door de toepassing van mitigerende maatregelen. Mitigerende maatregelen zijn 

maatregelen die verzekeren dat de ecologische functionaliteit van voortplantings- en/of rustplaats 

worden gewaarborgd.87 Deze maatregelen moeten wel tijdig en op de plek van de ingreep plaatsvinden 

én de gevolgen verzachten van het project.88  

 

In het natuurbeschermingsrecht wordt daarnaast vaak gesproken over compenserende maatregelen. 

Voor compenserende maatregelen geldt bovengenoemde situatie niet. Met compenserende 

maatregelen wordt aangerichte schade gecompenseerd en/of ongedaan gemaakt en is dus sprake van 

onzorgvuldig handelen en daarmee een inbreuk op de verbodsbepalingen uit de Wnb.89  

 

In de eerste plaats dient dus bekeken te worden of passende mitigerende maatregelen genomen 

kunnen worden om de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfsplaatsen te 

 
78 Backes e.a. 2017, p. 215-216. 
79 COM(2021)730, p 36.  
80 HvJ EU 2 juli 2020, C-477/19, ECLI:EU:C:2020:517 (IE/Magistrat der Stadt Wien), AB 2020/370, m.nt. Kole, noot 5.  
81 ABRvS 20 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT4210, JM 2005/74, m.nt. Van der Meijden, r.o 2.6. 
82 Zie bijvoorbeeld ABRvS 12 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO9200, ro 2.3.5. 
83 Zie bijvoorbeeld ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:2021:1457, r.o. 6.  
84 COM(2021)7301 def., p 11. 
85 HvJ EU 13 februari 2020, C-88/19, ECLI:EU:C:2020:93 (concl. A-G J. Kokott) (Asociaţia “Alianța pentru combaterea 
abuzurilor” t. TM e.a), r.o. 71. 
86 HvJ EU 11 juni 2020, C-88/19, ECLI:EU:C:2020:458 (Alianța pentru combaterea abuzurilor t. Roemenië), r.o. 39-44. 
87 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 138. 
88 ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:345, m.nt. M.M. Kaajan, noot 6. 
89 HvJ EU 27 februari 2014, C-521/12, ECLI:EU:C:2014:113 (concl. A-G E. Sharpston), (T.C. Briels e.a. t. Minister van 
Infrastructuur en Milieu), r.o. 36. 
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garanderen. Is dit niet mogelijk dan treedt de ontheffingsplicht in werking omdat de verboden uit de Wnb 

worden overtreden. 

  

Praktische doorwerking isoleren woningvoorraad 

Naar aanleiding van bovenstaande wordt duidelijk dat het verstoren van één enkele beschermde 

vleermuis door toepassing van isolatiemaatregelen aan een woning al strijd kan opleveren met artikel 

3.5 Wnb. Dit komt doordat deze soorten in hun natuurlijk leefgebied, zijnde het stedelijk gebied (zoals 

nader is toegelicht in hoofdstuk 2) worden verstoord. Doordat ook de voortplantings- of rustplaats van 

een vleermuis zich vaak in een woning bevindt (bijvoorbeeld een spouwmuur of dakpan) valt het 

opzetvereiste voor deze plaatsen weg, waardoor enkel beschadiging van deze voortplantings- of 

rustplaats al resulteert in strijdigheid met artikel 3.5, lid 4 Wnb. 

 

De kans is dan ook groot is dat bij de isolatie van een woning in strijd gehandeld wordt met artikel 3.5 

Wnb, tenzij het mogelijk is om mitigerende maatregelen toe te passen. Door bijvoorbeeld 

vleermuiskasten in de omgeving van de te isoleren woningen op te hangen, waardoor vleermuizen deze 

kasten als nieuwe rust- en verblijfplaats gaan gebruiken en daarmee de te isoleren woningen verlaten. 

Blijkt dit niet mogelijk, dan is het onder voorwaarden mogelijk om een vrijstelling of ontheffing te 

verkrijgen op de verbodsbepalingen uit de Wnb. Hierbij kunnen compenserende maatregelen bijdragen 

aan de noodzakelijkheid om de betreffende afwijking van de verbodsbepalingen uit de Wnb toe te staan. 

In de volgende paragraaf worden deze afwijkingsmogelijkheden uit de Wnb nader toegelicht. 

 

3.2.3 Wet natuurbescherming: afwijkingsmogelijkheden 
 

De Wnb beschikt over diverse instrumenten om af te wijken van het soortenbeschermingsregime, zoals 

opgenomen in artikel 3.5 Wnb. In sommige situaties is het onvermijdelijk om werkzaamheden uit te 

voeren op een locatie waarbij (strikt) beschermde diersoorten opzettelijk verstoord worden.90 De Wnb 

beschikt daarom over de mogelijkheid om een ontheffing of vrijstelling onder voorwaarden te verkrijgen 

op basis van artikel 3.8 Wnb.91 In artikel 3.8 Wnb is artikel 16 van de Hrl geïmplementeerd. Zowel de 

vrijstellings- en ontheffingsgronden uit artikel 3.8 Wnb zijn afgeleid van artikel 16 Hrl. Een vrijstelling of 

ontheffing uit artikel 3.8 Wnb mag niet verleend mag worden als (1) een alternatief bestaat voor de 

voorgenomen ingreep, (2) de overtreding nodig moet zijn met het oog op specifieke belangen zoals 

wettelijk benoemd in artikel 3.8 lid 5 Wnb en (3) geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de 

populaties van de betrokken soort in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van 

instandhouding te laten voortbestaan.92 De voorwaarden zijn cumulatief. Het Europees Hof verlangt een 

strikte en grondige omzetting van alle in artikel 16 Hrl vastgestelde voorwaarden, zonder dat enkele 

bepalingen selectief worden toegepast. Afwijken is enkel mogelijk wanneer het strikt noodzakelijk is.93 

In deze paragraaf wordt verder ingegaan op deze verplichte voorwaarden en hoe hieraan voldaan moet 

worden om een ontheffing te verkrijgen. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het 

instrument de vrijstelling.  

 

(1) Andere bevredigende oplossing 

De Memorie van Toelichting van de Wnb vermeldt dat het uitgangspunt is dat wanneer het doden van 

de betrokken dieren geheel of gedeeltelijk vermijdbaar is door het treffen van geschikte en proportionele 

mitigerende maatregelen een ontheffing of vrijstelling niet verleend wordt.94 Met andere woorden ‘er 

bestaat geen andere bevredigende oplossing’. Deze voorwaarde is vertaald in artikel 3.8 lid 5 sub a 

Wnb. 

 

 
90 Denk bijvoorbeeld aan diverse onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte (maaien van gras, snoeien van bomen) 
of het uitbaggeren van watergangen, maar ook de bouw van woningen, aanleg van wegen en bedrijventerreinen kan 
strijd opleveren met de Wnb. 
91 Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Een dergelijke vrijstelling geldt voor iedereen die aan de 
voorwaarden van de vrijstelling voldoet. Terwijl een ontheffing een besluit is waarbij in een individueel concreet geval 
een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 
92 Boeve en Groothuijse 2019, p. 333-334. 
93 HvJ EU 10 januari 2006, C-98/03, ECLI:EU:C:2006:3 (Commissie/Duitsland), r.o. 57-62.  
94 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 150. 
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Volgens het Richtsnoeren document is de beoordeling of in een concreet geval sprake is van een andere 

bevredigende oplossing aan de nationale rechters.95 Ditzelfde document schrijft een restrictieve 

benadering voor van het ontheffingscriterium ‘geen andere bevredigende oplossing’. Met andere 

woorden het afwijken van het beschermingsregime is een laatste redmiddel.96 Vaak wordt voor de uitleg 

van het soortenbeschermingsrecht dit Richtsnoeren document door de Afdeling gevolgd, echter niet met 

betrekking tot de voorgeschreven bovengenoemde restrictieve benadering.97 De Afdeling beoordeelt 

niet of sprake is van een ‘laatste redmiddel’, maar geeft het bevoegd gezag hierin beoordelingsvrijheid 

of sprake is van een andere bevredigende oplossing.98  

 

(2) Bij de wet genoemde belangen 

De bij de wet genoemde belangen en daarmee geldige redenen voor een afwijking van het 

verbodsregime zijn overgenomen uit artikel 16 Hrl en vormen de tweede voorwaarde. De volgende 

belangen worden genoemd; het voorkomen van ernstige schade aan met name de gewassen, 

veehouderijen, bossen, visgronden en wateren en andere vormen van eigendom, het belang van de 

volksgezondheid en de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, 

met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. Voor deze vereisten geldt een zware 

motiverings- en onderzoeksplicht.99 Het aantal in te roepen wettelijke belangen is zeer beperkt en 

afhankelijk van de soort. Al heeft klimaatverandering effect op de openbare veiligheid, volksgezondheid 

en flora en fauna waardoor het onder meerdere wettelijke belangen valt en daarmee een geldige reden 

is volgens vaste jurisprudentie.100  

 

(3) Gunstige staat van instandhouding soort 

Tot slot is de derde voorwaarde verwoord in artikel 3.8 lid 5 sub c Wnb, waarbij geen afbreuk gedaan 

worden aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in 

een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. In paragraaf 3.1 is reeds de definitie zoals 

opgenomen in de Hrl geïntroduceerd. Een ontheffing of een vrijstelling kan enkel toegestaan worden 

als het nettoresultaat van de afwijking neutraal of positief is voor de betreffende soort.101 De term ‘het 

streven naar’ is ongelukkig gekozen in artikel 3.8 lid 5 sub c Wnb. Deze term doet voorkomen of het een 

inspanningsverplichting betreft, maar het is een resultaatsverplichting die volgt uit de Hrl.102 

 

De vraag die altijd speelt bij de beoordeling van deze derde voorwaarde is welke populatieomvang voor 

deze toets moet worden aangehouden.103 Deze populatieomvang wordt bepaald en beoordeeld met 

behulp van de parameters genoemd in de definitie ‘staat van instandhouding van een soort’ in artikel 1 

onder i van de Hrl aan de hand van zogenaamde Gunstige Referentie Waarden (GRW’s). De uitwerking 

van deze GRW’s is soort-specifiek en vraagt veel ecologisch onderzoek. Met name omdat niet alleen 

op de korte termijn maar ook op de lange termijn gekeken moet worden. Voor veel soorten, waaronder 

vleermuissoorten, is deze informatie nog niet voorhanden. In een dergelijk geval dient uitgegaan te 

worden van ‘expert judgements’.104 Door het gebrek aan kennis en informatie is het lang niet altijd 

eenvoudig om deze derde voorwaarde degelijk te motiveren.  

 

Praktische doorwerking isoleren woningvoorraad 

Wanneer mitigerende maatregelen niet mogelijk zijn ten behoeve van beschermde vleermuizen die hun 

rust- en/of verblijfplaats in de te isoleren woning hebben, dient een ontheffing conform artikel 3.8 Wnb 

aangevraagd te worden. Voor het verkrijgen van de ontheffing dienen voornoemde drie cumulatieve 

voorwaarden getoetst en geborgd te worden. Het lastige hierbij is dat in de Hrl het belang van een 

 
95 COM(2021)7301 def., p 68. 
96 COM(2021)7301 def., p 70. 
97 ABRvS 8 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1491, m.nt. Gundelach, noot 2. 
98 In het geval van deze uitspraak heeft het bevoegd gezag beoordelingen en afwegingen welke zijn gebruikt bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan toegepast bij de beoordeling van een ontheffing in het kader van de Wnb. Zowel 
de rechtbank en de Afdeling stemmen in met deze benadering en vinden een afzonderlijke toetsing van ‘een andere 
bevredigende oplossing’ niet noodzakelijk.  
99 HvJ EU 10 oktober 2019, C-674/17, ECLI:EU:C:2019:851 (Commissie/Finland), r.o. 49. 
100 Onrust en Kaajan 2021, p. 420-421. 
101 COM(2021)730, p 74. 
102 Backes e.a. 2017, p. 238. 
103 Onrust en Kaajan 2021, p. 414. 
104 Bastmeijer 2018, p. 34-35.  
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ruimtelijke ontwikkeling en/of inrichting niet als geldig wettelijk belang is genoemd.105 Meestal wordt in 

dit geval aansluiting gezocht bij het wettelijk belang ‘publieke belangen van groot openbaar belang, 

zoals volksgezondheid of openbare veiligheid uit de Hrl om toch een ontheffing te kunnen krijgen.106 

Voor kleine initiatieven van particulieren en/of bedrijven is het erg lastig om aan te tonen dat voldaan 

wordt aan deze voorwaarde(n) aangezien geen sprake is van een publiek en groot openbaar belang bij 

de isolatie van één of enkele woningen.107 

 

In de praktijk zorgt dit voor veel uitvoeringslasten en kan een ontheffing hierdoor veel tijd in beslag 

nemen.108 Enerzijds om alle voorwaarden onderbouwd te krijgen en te voldoen aan de omvangrijke 

motiveringsplicht die volgt uit de Hrl. Anderzijds omdat lang niet altijd de benodigde informatie 

voorhanden is.109 Voor veel soorten is de ecologische onderbouwing nog onvoldoende om te kunnen 

beoordelen of sprake is van een gunstige staat van instandhouding en/ of een eventuele aantasting van 

de staat van instandhouding. Deze beoordeling wordt extra lastig gemaakt omdat een project vaak op 

lokaal niveau plaatsvindt, terwijl de Hrl voorschrijft dat inzichtelijk gemaakt moet worden wat het effect 

is van dit lokale project op de regionale populatie van een soort.110  

 

Gezien de enorme opgave die het na-isoleren (en daarmee verduurzamen) van de woningvoorraad 

behelst in combinatie met de enorme bewijslast die een ontheffing met zich meebrengt, is gezocht naar 

mogelijkheden om met andere afwijkingsmogelijkheden en toch te voldoen aan de eisen van de Wnb 

maar tegelijkertijd ook de doelen uit het Klimaatakkoord te kunnen behalen. Die oplossing is gevonden 

door Vereniging De Brede Stroomversnelling in de vorm de ‘Gedragscode Natuurinclusief renoveren – 

bestemd voor projecten met het NOM keur’ (verder: gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’). De 

gedragscode heeft als doel dat renovaties voor NOM-woningen resulteren in behoud en ontwikkeling 

van natuurwaarden in de gebouwde omgeving.111 In 2018 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit de gedragscode goedgekeurd. In de volgende paragraaf wordt deze bijzondere 

vorm van vrijstelling nader geïntroduceerd.  

 

3.2.4 Wet natuurbescherming: vrijstelling in de vorm van een gedragscode 
 

De Wnb maakt onderscheid tussen twee vrijstellingen, namelijk de algemene onvoorwaardelijke 

vrijstelling en de vrijstelling gekoppeld aan de toepassing van een gedragscode.112 Voor maar een paar 

(algemeen voorkomende) soorten, zoals muizen of konijnen, geldt een algemene onvoorwaardelijke 

vrijstelling ten opzichte van de Wnb.113 Voor de meeste soorten is het noodzakelijk om af te wijken van 

het verbodsregime van de Wnb door middel van een ontheffing . Met een ontheffing kan namelijk 

maatwerk geleverd worden voor een concreet geval en concrete (strikt) beschermde soorten, waardoor 

ook voldaan wordt aan de drie cumulatieve voorwaarden die volgen uit de Hrl en Wnb.114 

 

Door het strikte beschermingsregime dat volgt uit de Hrl en de Vrl zijn partijen gaan zoeken naar 

oplossingen om beter praktisch te kunnen werken met het complexe natuurbeschermingsrecht.115 Een 

van deze praktische oplossingen betreft de introductie van een bijzondere vorm van vrijstelling in 2004, 

namelijk de gedragscode.116 Het gebruik van dit instrument is dermate positief bevallen dat het 

overgenomen is vanuit de Flora- en faunawet in artikel 3.31 van de Wnb.117 

 

 
105 Onrust 2020, p. 88.  
106 Backes en Akerman 2018, p. 79.  
107 Onrust 2020, p. 89.  
108 Broekmeyer en Pleijte 2016, p. 82.  
109 Broekmeyer en Pleijte 2016, p. 138-139. 
110 Nanda 2021, p. 272. 
111 De Brede Stroomversnelling 2017, p. 9. 
112 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 44. 
113 Hunink 2018, p. 252.  
114 Berkhof 2019, p. 60.  
115 Hunink 2018, p. 252. 
116 Broekmeyer en Pleijte 2016, p. 83. 
117 Tubbing 2018, p. 168. 



 

19 
 

Een maatschappelijke organisatie kan een gedragscode vaststellen waarin regels opgenomen zijn in 

relatie tot specifieke handelingen die (opzettelijke) verstoring van strikt beschermde soorten en hun 

voortplantings- en verblijfsplaatsen.118 Hierbij dient wel voldaan te worden aan de voorwaarden uit artikel 

3.31 Wnb. Dit betreffen dezelfde drie cumulatieve voorwaarden waaraan getoetst wordt bij het verkrijgen 

van een individuele ontheffing zoals opgenomen in artikel 3.8 Wnb. Daarnaast dient de minister een 

dergelijke gedragscode goed te keuren.119 

 

In feite is een gedragscode een handleiding met spelregels en werkprotocollen om invulling te geven 

aan het wettelijk verplichte zorgvuldige handelen bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen met 

betrekking tot dier- en plantensoorten conform de Wnb.120 Dit betekent dat deze gedragscode voorziet 

in een vrijstelling voor specifieke handelingen onder voorwaarden ten opzichte van de 

verbodsbepalingen zoals genoemd in (onder andere) artikel 3.5 Wnb. Een dergelijke code heeft een 

geldigheid van maximaal 5 jaar. 

 

Een gedragscode geldt voor (een) handeling(en) ten aanzien van in het wild levende planten en dieren. 

Een gedragscode is mogelijk voor (1) bestendig beheer van diverse categorieën, (2) bestendig gebruik 

of (3) een ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Met bestendig beheer wordt bedoeld ‘het voortzetten van 

de ter plaatse bestaande praktijk’. Bestendig gebruik wordt nader gedefinieerd als ‘het langere tijd 

ondernemen van activiteiten die samenhangen met de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 

gebied en welke door de beheerder of eigenaar van het gebied inpasbaar zijn of ingepast zijn. Bij 

handelingen met betrekking tot ruimtelijke inrichting of ontwikkeling dient gedacht te worden aan 

werkzaamheden van kleine omvang (bouw van een schuur) tot grote projecten (realisatie woonwijk).121  

 

Wanneer een partij aantoonbaar zorgvuldig de voorgenomen activiteiten kan uitvoeren in relatie tot de 

aanwezige beschermde soorten op specifieke locaties is het mogelijk om gebruik te maken van een 

goedgekeurde gedragscode. Hierbij vermeldt het Ministerie van LNV dat een vrijstelling onder een 

gedragscode soortenbescherming enkel is bedoeld voor ‘kleinschalige’ werkzaamheden.122 

 

Voor- en nadelen gedragscode 

Het werken met gedragscodes heeft voor- en nadelen. Uit een evaluatie die gedaan is voor de 

gedragscode ‘Soortenbescherming Rijkswaterstaat’ volgt dat door het werken met een gedragscode de 

bewustwording bij de initiatiefnemers en uitvoerders van activiteiten rondom het werken met en in de 

natuurlijke leefomgeving van soorten heeft vergroot. Ook heeft de toetsing van de ecologische aspecten 

in een project een vaste structurele plaats gekregen in het werkproces. Partijen die werken met een 

gedragscode waarderen het instrument om zijn uniformiteit (duidelijkheid), flexibiliteit, eenvoud en 

gebruiksvriendelijkheid. 123 

 

De keerzijde van een gedragscode is allereerst dat de Hrl helemaal niet spreekt over het afwijken ten 

behoeve van een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.124 Waar in het verleden door de Afdeling helder 

is gesteld dat dit niet kan conform het Europees recht, is dit punt sinds de Wnb in werking is getreden 

nog niet ter discussie gesteld.125 Verder is het zo dat het toepassingsbereik van een gedragscode snel 

te breed is waardoor niet goed beoordeeld kan worden of sprake is van zorgvuldig handelen en daarmee 

gehandeld wordt conform de Hrl.126 Niet alle handelingen en daarmee bepaalde activiteiten lenen zich 

qua aard en inhoud zijn geschikt om in een gedragscode op te nemen.. Voor kleinere concrete en 

terugkomende activiteiten (bijvoorbeeld elk kwartaal maaien van een grasveld in een park) kan een 

gedragscode een passend instrument zijn, terwijl bijvoorbeeld grootschalige projecten zoals het 

natuurinclusief renoveren van duizenden woningen te complex zijn om in één gedragscode te 

verwerken. Tot slot is nog steeds het probleem dat bij het verkrijgen van een ontheffing speelt niet 

 
118 Backes e.a. 2017, p. 250. 
119 Backes e.a. 2017, p. 249. 
120 Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland 2020, p. 4. 
121 Kamerstukken II, 2018/19, 33348, nr. 3, p. 272-273. 
122 Zijlmans en Roepers 2019, p. 93. 
123 Zijlmans en Roepers 2019, p. 98-99. 
124 Onrust 2020, p. 88. 
125 Zijlmans en Roepers 2019, p. 92. 
126 Van Leeuwen 2018, p. 21*0. 
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weggenomen bij het gebruik van een gedragscode, namelijk dat van veel soorten de benodigde 

informatie voor een gedegen ecologische onderbouwing niet voorhanden is om de mitigerende 

maatregelen te kunnen waarborgen.127 

 

Praktische doorwerking isoleren woningvoorraad 

In het geval van de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ is de gedragscode aangevraagd een 

ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, zijnde de werkzaamheden (handelingen) die noodzakelijk zijn bij 

de renovatie en/of verbouwing van een woning.128 De reden dat de gedragscode ‘natuurinclusief 

renoveren’ is opgesteld is dat hiermee niet per project een ontheffing voor de Wnb aangevraagd hoeft 

te worden, maar kan deze specifieke gedragscode als een werkhandleiding gehanteerd worden bij 

specifieke werkzaamheden die komen kijken bij projecten om een NOM-keur te verkrijgen.129  

 

Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (hierna: SEVON) en Stichting Witte Mus zijn in 

beroep gegaan tegen goedkeuring van de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’. Zij stellen dat op 

verschillende onderdelen niet voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.31 Wnb en daarmee de 

Hrl en Vrl (zie bijlage 3).130 In eerste instantie stelde de rechtbank beide stichtingen in het ongelijk.131 

De Afdeling deelt deze mening niet en stelt dat de gedragscode niet voldoende is gespecificeerd en ook 

onvoldoende waarborgen bevat om te kunnen stellen dat voldaan wordt aan de eisen uit de Wnb en 

daarmee de eisen uit de Europese Vrl en Hrl.132 In de gedragscode ontbreekt namelijk de onderbouwing 

hoe op welke manier de gunstige staat van instandhouding van de strikt beschermde diersoorten wordt 

gewaarborgd. Verder is onduidelijk wat het effect is van alle 50.000 tot 200.000 renovaties op de staat 

van instandhouding van (onder andere) de vleermuispopulaties en of geen andere bevredigende 

oplossingen voorhanden zijn. De Afdeling stelt dat de gedragscode wel een instrument is dat gebruikt 

kan worden als vrijstelling, maar dan dient het beter met de drie cumulatieve waarborgen zoals die 

volgen uit de Hrl omkleed te worden.133 Dit heeft als gevolg dat het goedkeuringsbesluit dat ten 

grondslag ligt aan de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ is vernietigd door de Afdeling. De 

gedragscode is niet langer van kracht.  

 

Het gevolg van deze uitspraak is dat de voorwaarden uit artikel 3.31 Wnb richtlijnconform toegepast 

moeten worden.134 De reikwijdte tot het verkrijgen van een vrijstelling voor beschermde soorten door 

middel van een gedragscode wordt hiermee zeer ingeperkt. Het lijkt erop dat voor grootschaligere 

ontwikkelingen, zoals het op grote schaal verduurzamen van de woningvoorraad, enkel een individuele 

ontheffing (op korte termijn) op basis van artikel 16 Hrl jo. 3.8, vijfde lid Wnb de oplossing biedt om te 

komen tot een gedegen soortenbescherming.135  

 

3.3 Reflectie 
 

Er zijn verschillende natuurbeschermingsregels van toepassing wanneer men de woningvoorraad wil 

verduurzamen in het natuurlijk verspreidingsgebied van de strikt beschermde vleermuissoorten. De 

Wnb beschikt over een specifiek beschermingsregimes toegespitst op specifieke soorten uit (onder 

andere) de Hrl, waaronder diverse vleermuizen. Wanneer in de omgeving van een te renoveren woning 

beschermde vleermuizen (1) opzettelijk gedood of gevangen, (2) opzettelijk verstoord of (3) de rust- en 

verblijfplaatsen beschadigd of vernield worden van deze dieren wordt in strijd gehandeld met artikel 3.5 

Wnb. Er wordt niet in strijd gehandeld met artikel 3.5 Wnb wanneer mitigerende maatregelen mogelijk 

zijn in (de omgeving van) de te renoveren woning.  

 
127 Van Leeuwen 2018, p. 209. 
128 De Brede Stroomversnelling 2017, p. 14. 
129 De Brede Stroomversnelling 2017, p. 7. 
130 Zie bijlage 3 voor de toets aan de drie cumulatieve voorwaarden zoals deze heeft plaatsgevonden voor de 
gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’. 
131 Rb Noord-Holland 29 november 2018, ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 14. 
132 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 20. 
133 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 21.3. 
134 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 7.8. 
135 Zijlmans en Hunink 2021, p. 224. 
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In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig om te voldoen aan de drie cumulatieve voorwaarden om een 

ontheffing op basis van artikel 3.8 Wnb te verkrijgen. Vaak is de ecologische informatie over de 

betreffende soort marginaal of ontbreekt zelfs. Dit leidt vaak tot hoge uitvoeringslasten, welke veel tijd 

in beslag nemen. Bij omvangrijke projecten zoals de verduurzaming van (uiteindelijk) miljoenen 

woningen is gezocht naar oplossingen. Deze oplossing leek gevonden te zijn in de bijzondere vrijstelling 

in de vorm van de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ welke mogelijk is gemaakt door middel van 

artikel 3.31 Wnb. De mogelijkheid tot andere bevredigende oplossingen, alsmede de ecologische 

onderbouwing zijn echter niet voldoende om te komen tot de succesvolle toepassing van deze 

bijzondere vrijstelling. De Afdeling oordeelde namelijk dat de gedragscode te weinig gespecificeerd was 

en onvoldoende waarborgen bevatte om te kunnen voldoen aan de eisen die volgen uit de Hrl. Artikel 

3.31 Wnb moet hierdoor nu richtlijnconform worden toegepast. 

Hiermee wordt opnieuw bevestigd dat de Hrl en daarmee ook de Wnb beschikt over zware motiverings- 

en onderzoeksplicht waaraan voldaan dient te worden voordat een ontheffing verleend wordt. Op basis 

hiervan zou gesteld kunnen worden dat sprake is van een degelijke bescherming van 

(gebouwbewonende) vleermuissoorten onder het natuurbeschermingsrecht.  

 

Te strenge beschermingsregels kunnen een averechts effect bewerkstelligen. In feite is dat ook gebeurd 

met de toepassing van de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’. De gedragscode is een instrument 

dat van origine bedacht is om een generieke vrijstelling te kunnen realiseren voor kleine eenvoudige 

repeterende handelingen, waardoor niet voor elke kleine handeling een separate ontheffing nodig is. 

De reikwijdte van de handelingen en daarmee de grens van de toepassing van de gedragscode is 

steeds meer verruimd en lijkt nu zijn grens bereikt te hebben gezien de uitspraak die gedaan is door de 

Afdeling met betrekking tot de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’. Hierdoor valt men terug op de 

mogelijkheid tot het aanvragen van een individuele ontheffing. 

 

Deze uitspraak laat zien dat opnieuw gezocht moeten worden naar de balans tussen het beschermen 

van de strikt beschermde vleermuissoorten en het verduurzamen van de woningvoorraad. Hoewel op 

papier de vleermuis dus degelijk beschermd lijkt te worden door het natuurbeschermingsrecht, pakt dit 

in de praktijk toch vaak anders uit. Het vinden van de juiste balans tussen de belangen van natuur en 

klimaat blijkt een continue zoektocht. In het volgende hoofdstuk wordt nader onderzocht hoe de balans 

tussen natuur en klimaat zich verhoudt en of dit probleem enkel speelt bij de bescherming van 

vleermuizen bij het verduurzamen van de woningvoorraad.  
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4. Balans tussen klimaat en natuur 

Naar aanleiding van de uitspraak die gedaan is door de Afdeling met betrekking tot de gedragscode 

‘natuurinclusief renoveren’ is de vraag hoe de juiste balans gevonden kan worden tussen de 

klimaatdoelstellingen en het natuurbeschermingsrecht. Afhankelijk van hoe omgegaan wordt met het 

natuurbeschermingsrecht in relatie tot de klimaatdoelstellingen kunnen beiden elkaar vooruit helpen of 

belemmeren.  

Om een gedegen antwoord te geven op de vraag of beide rechtsgebieden elkaar vooruit helpen of 

belemmeren is het van belang om inzichtelijk te krijgen of dit probleem verder reikt dan enkel bij de 

verduurzaming van de woningvoorraad en de bescherming van vleermuizen. Of het een generiek of 

specifiek probleem is, bepaalt namelijk mede de oplossingsrichting voor het probleem.  

In dit hoofdstuk wordt de zoektocht in de balans daarom in brede zin tussen beide (rechts)gebieden, 

klimaat en natuur, inzichtelijk gemaakt met behulp van een aangepaste variant op de bekende 3 P’s-

model, oftewel het People, Planet, Profit model. Het model wordt steeds vaker door overheidsorganen 

toegepast om oorzaak-gevolg bij gemaakte of te maken beleidskeuzes en het (duurzame) effect hiervan 

op de samenleving inzichtelijk te maken.136 Dit model kan dan ook goed toegepast worden om 

inzichtelijk maken of de (juridische) belangen rondom klimaat en natuur met elkaar conflicteren. In figuur 

1 is inzichtelijk gemaakt hoe het 3P’s model toegepast wordt in dit onderzoek. 

 
Het 3 P’s-model gaat uit van het streven naar toevoeging van waarde in sociaal, economisch en 

milieutechnisch opzicht om te zorgen dat deze drie belangen in balans zijn en daarmee sprake is van 

een duurzame en houdbare situatie op de lange termijn. Hierbij sluit het ene belang het ander niet uit.137 

Met behulp van het 3 P’s model wordt in dit hoofdstuk onderzocht in hoeverre de doelstellingen van het 

Europees en het Nederlandse Klimaatakkoord (klimaat) met het strikte beschermingsregime (natuur) 

conflicteren voor gebouwbewonende vleermuizen als volgt onderzocht. 

 
136 Slaper en Hall 2011, p. 7. Het 3P’s model is van origine bedacht om de duurzaamheid van een bedrijf in kaart te 
brengen. Er zijn vele varianten op de 3 P’s bekend. Om enkele varianten te noemen; Vaak wordt ‘Profit’ vervangen door 
‘Prosperity’ om niet enkel het economisch, maar het maatschappelijk belang te duiden. Ook het 5 P’s model wordt vaker 
toegepast. In dit model zijn aan de 3 traditionele P’s, ‘Prosperity’ en ‘Peace’ toegevoegd. Omwille van de omvang van dit 
onderzoek is gekozen voor de toepassing van het traditionele model – People, Planet, Profit – zoals door Elkington in 
1997 is geïntroduceerd. 
137 Nijnens 2017, p. 17. 
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- Profit ziet toe op de winstgevendheid (in de breedste zin van het woord) van klimaatprojecten 

in dit onderzoek. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de huidige impact van klimaatprojecten op 

de natuur en daarmee een praktische kijk gegeven op de problematiek die breder draagt dan 

enkel de verduurzaming van de woningvoorraad. . 

- People staat in dit onderzoek voor de huidige natuurwet- en regelgeving en ontwikkelingen in 

het verleden tot nu. Rechtsregels (wet- en regelgeving) zijn een afspiegeling van de 

maatschappij, oftewel ‘people’. Deze regels over klimaat en natuur worden ook gevormd door 

(ontwikkelingen in) de maatschappij. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 

klimaat- en natuurwetgeving en de balans tussen beide rechtsgebieden. .  

- Planet staat voor de duurzame zorg voor natuur in relatie tot klimaat op de langere termijn in 

wet- en regelgeving in dit onderzoek. In paragraaf 4.3 wordt inzichtelijk gemaakt hoe het aspect 

‘natuur’ een betere (beleidsmatige) positie verwierf ten opzichte van het tegengaan van 

klimaatverandering.  

 

4.1 Balans tussen klimaat en natuur: profit 
 

Een nadeel van het ongecoördineerd enthousiasme dat nu loskomt rondom het tegengaan van 

klimaatverandering is dat de ideeën en (voorgestelde) oplossingen als paddenstoelen uit de grond 

schieten. In dergelijke gevallen maakt kwaliteit veelal plaats voor kwantiteit. Dit is in feite ook hetgeen 

onder andere is gebeurd met het opstellen van de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’. De 

maximale grenzen van het instrument zijn opgezocht om tot een versnelling te komen van het 

verduurzamen van de woningvoorraad om zo versneld klimaatverandering tegen te gaan ten koste van 

de bescherming van de natuur. 

 

Het ongecoördineerd enthousiasme is niet alleen een probleem bij het verduurzamen van de 

woningvoorraad, maar bij meerdere verduurzamingsprojecten. Onlangs is bekend geworden dat het 

gebied dat met bos bedekt is in de Europese Unie de afgelopen 30 jaar groter is geworden. De kwaliteit 

van deze bossen is verslechterd, maar 13% van de bossen verkeert in een gezonde staat. De aanplant 

van monoculturen draagt hier aan bij.138 Ook de groei van zonneparken is explosief, welke veelal in 

handen komen van buitenlandse investeerders en daarmee de subsidies die hieraan gekoppeld zijn. 

Het oorspronkelijke doel, een duurzame energietransitie wordt hier ruim mee voorbij gestreefd 

aangezien de financiële component leidend lijkt te zijn geworden.139 Verder ligt de verbranding van 

biomassa onder een vergrootglas. Oerbossen elders worden vernietigd om op een duurzame manier te 

stoken in eigen land.140  

 

Uitgaande van bovenstaande berichtgeving kan gesteld worden dat de klimaatdoelstellingen in de 

huidige situatie niet conflicteren met de soortenbeschermingsdoelstellingen. Feitelijk zet men de 

uitvoering van (zogenoemde) verduurzamingsmaatregelen namelijk toch door, waarbij vaak geen 

rekening gehouden met de effectiviteit op de lange termijn voor de natuur en of hiermee daadwerkelijk 

klimaatverandering wordt tegengegaan. Het probleem speelt dus niet enkel bij de verduurzaming van 

de woningvoorraad in relatie tot gebouwbewonende vleermuizen.  

 

Klimaatverandering bedreigt vele dier- en plantensoorten, maar paradoxaal genoeg bedreigen de 

voorgestelde verduurzamingsoplossingen de flora en fauna veel meer op dit moment.141 In plaats dat 

natuur en klimaat elkaar versterken, belemmeren ze elkaar momenteel vaak. VN Environment merkt 

 
138 Bakker 2021, De Volkskrant. De aanplant van monoculturen betreft de aanplant van één of enkele (boom)soort en 
doet afbreuk aan de biodiversiteit van een bos.  
139 Laconi 2021, Algemeen Dagblad. Laconi, 16 april 2021, Algemeen Dagblad, Buitenlandse investeerders gaan er 
vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken. De subsidie voor een zonnepark heet SDE-subsidie (voluit: 
Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie). Het Besluit stimulering duurzame energieproductie en 
klimaattransitie ligt hieraan ten grondslag en is opgesteld om de nationale CO2-reductiedoelstellingen te behalen die 
afgesproken zijn. 
140 Straver, 6 juli 2021, Trouw, Onderzoek: Nederlandse biomassa zorgt voor een kaalslag van bos in Estland. 
141 Van der Loo 2021, p. 261. 
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terecht op dat de groei in aandacht voor het klimaat in de vorm van wetgeving en rechtszaken positief 

is, maar dat zeker nog aandacht nodig is voor de daadwerkelijke ambitie en effectiviteit van voorgestelde 

maatregelen op lange termijn voor een gezonde natuur en het daadwerkelijk tegengaan van 

klimaatverandering.142  

 

4.2 Balans tussen klimaat en natuur: people 
 

In deze paragraaf wordt de historie uiteengezet rondom de totstandkoming van natuur- en 

klimaatwetgeving om zo een antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre de doelstellingen van 

het (Europese) Klimaatakkoord nu conflicteren met het (Europese) soortenbeschermingsregime. Hieruit 

zal blijken dat het zoeken naar balans tussen natuurbescherming en andere belangen zoals het 

tegengaan van klimaatverandering er een van alle tijden is. Tegelijkertijd wordt inzichtelijk in hoeverre 

de huidige klimaatwetgeving en daarmee de klimaatdoelstellingen zich verhouden met de 

natuurwetgeving, meer specifiek het soortenbeschermingsregime.  

 

Historie: natuurwetgeving 

De wet- en regelgeving met betrekking tot soortenbescherming is erg verbrokkeld tot stand gekomen.143 

In het verleden maakte het soortenbeschermingsrecht nog deel uit van de Natuurbeschermingswet 

1967 en was daarnaast vastgelegd in diverse losse wetten. Al deze wetgeving is samengevoegd in de 

Flora- en faunawet (hierna: Ffw) en (gefaseerd) in werking getreden in 2002. In deze wet zijn de 

verplichtingen die voortvloeien uit de Vrl en de Hrl geïmplementeerd.144 Dit mede naar aanleiding van 

een uitspraak van het Hof dat Nederland bepalingen uit de Vrl onvoldoende had geïmplementeerd in 

haar nationale wetgeving.145  

Het opstellen alsook het daadwerkelijk toepassen van de Ffw bleek ingewikkeld te zijn.146 Dit komt mede 

door de complexiteit die de Vrl en Hrl met zich meebrengt bij het implementeren van deze wetgeving. 

De wetgever heeft daarom de Ffw verschillende keren aangepast. Deze aanpassingen, het toenemende 

aantal vrijstellingen en ontheffingen en de groeiende hoeveelheid jurisprudentie zorgden voor een wet 

die ervaren werd als complex en ontoegankelijk. Daarbij resulteerde deze complexiteit en 

ontoegankelijkheid in een risico met betrekking een goede doorwerking van de Vrl en Hrl.147  

Om de Ffw minder complex en werkbaarder te maken is in 2005 een verruiming van het Besluit 

vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten doorgevoerd (hierna: Vrijstellingsbesluit). Voorheen 

legde de Ffw de bescherming van dier- en plantsoorten per situatie dwingend op met een 

ontheffingensysteem. Door het Vrijstellingsbesluit konden meerdere werkzaamheden met betrekking tot 

bestendig beheer, onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting door middel van een 

goedgekeurde gedragscode door de minister zonder een vergunning en/of ontheffing plaatsvinden. 

Destijds werd door de Afdeling advisering al aan gegeven dat het verlenen van een ontheffing in het 

kader van een ruimtelijke ontwikkeling en inrichting door middel van een gedragscode in strijd kon zijn 

met hetgeen de Vrl en Hrl voorschreef.148 In 2009 werd door de Afdeling bestuursrechtspraak 

geconcludeerd dat inderdaad sprake was van strijdigheid met beide richtlijnen op dit onderdeel.149 In 

2017 is met de invoering van de Wnb opnieuw gepoogd de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen uit 

de Vrl en Hrl te implementeren.150  

 

Nabije toekomst: natuurwetgeving 

 
142 VN Environment 2017, p. 40. 
143 Boeve en Groothuijse 2019, p. 12. 
144 Kamerstukken II 1992/93, 23147, nr.3, p. 7. 
145 HvJ EG 15 maart 1990, C-339/86, ECLI:EU:C:1990:119 (Commissie/Nederland), r.o. 28. 
146 Drahmann en Van Boven, 3 november 2016, Stibbeblog, ‘Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming: 
drie verschillende beschermingsregimes’. 
147 Kamerstukken II 2018/19, 33348, nr. 3, p. 11. 
148 Kamerstukken II 2003/04, 29448, nr. 4, p. 1-2. 
149 Kamerstukken II 2018/19, 33348, nr. 3, p. 144. 
150 Boerema en Onrust 2016, p. 82. 
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Over het algemeen zijn zowel juristen als de praktijk die moet werken met deze wet content met de 

komst van de Wnb. Het is een overzichtelijke wet waarin alle relevante onderdelen eenvoudig in te 

vinden zijn. De toepassingspraktijk heeft veel baat bij deze heldere structuur, aangezien 

natuurwetgeving vaak als complex en ingewikkeld beschouwd wordt.151 Met de komst van de 

Omgevingswet komt hier echter verandering in.  

Naar verwachting treedt de Omgevingswet medio 2023 in werking.152 In deze wet worden alle regels 

met betrekking tot de fysieke leefomgeving in één wet gebundeld. Voor het natuurbeschermingsrecht 

betekent dit dat door middel van de Aanvullingswet natuur de relevante wetgeving geïntegreerd wordt 

in de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de overgang van de 

natuurbeschermingsregels op een beleidsneutrale wijze geschiedt in de Omgevingswet.153  

 

Onrust heeft onlangs onderzocht hoe de soortenbescherming in de Omgevingswet geregeld is voor de 

(uitvoerings)praktijk. Enerzijds concludeert zij dat inhoudelijk voor het onderdeel soortenbescherming 

weinig veranderingen op stapel staan en daarmee inderdaad sprake is van een zo beleidsneutraal 

mogelijke omzetting. Anderzijds concludeert zij ook dat de Omgevingswet moeilijk leesbaar is doordat 

het een kaderwet is. Een kaderwet is een algemeen raamwerk van wetten, waarbij de invulling van de 

wet weer in afzonderlijke andere wetten terug te vinden is. Voor de Omgevingswet betekent dit concreet 

dat de materiële regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving verspreid zijn over diverse 

aanvullingswetten en AMvB’s.154 Dit heeft tot gevolg dat het een lijvige wet wordt waarin gewerkt wordt 

met veel indirecte verwijzingen.155 Zowel door de vele verwijzingen als het feit dat vele thema’s rondom 

de fysieke leefomgeving een plaats moeten vinden in de Omgevingswet maakt dat de 

soortenbeschermingsregels lastig terug te vinden zijn in de Omgevingswet. Dit komt de uitvoerbaarheid 

van de soortenbeschermingsregels niet ten goede.  

Hunink vult hier op aan dat met de wettelijke verankering van de decentralisatie van de natuurwetgeving 

in Wnb in 2017, de Omgevingswet opnieuw een decentralisatieslag vormt.156 De invulling van de fysieke 

leefomgeving en daarmee natuurdoelstellingen wordt overgelaten aan de gemeente.157 Hierdoor krijgen 

345 gemeenten de ruimte om de (inter)nationale natuurdoelen op hun eigen manier te interpreteren en 

te verankeren in bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het omgevingsplan.158 Dit kan tot gevolg hebben 

dat (inter)nationale natuurdoelen niet worden gehaald, omdat het vele malen moeilijker is om nationaal 

overzicht te houden op de uitwerking van de natuurbescherming door de verschillende bevoegd 

gezagen en daarmee tijdig te sturen op het behalen van (inter)nationale natuurdoelen.159 

Historie: klimaatwetgeving 

Jarenlang zijn door middel van internationale verdragen afspraken vastgelegd om klimaatverandering 

op internationaal niveau tegen te gaan.160 Lange tijd heeft dit niet tot concrete acties geleid om 

klimaatverandering tegen te gaan door de staten die zich aan deze verdragen geconformeerd hebben. 

Dit heeft er mee te maken dat klimaatverandering een ‘superingewikkeld’ beleidsprobleem is zoals de 

Verenigde Naties Environment (hierna: VN Environment) dit definieert. Een superingewikkeld 

 
151 Kaajan 2017, p. 281. 
152 De inwerkingtreding van de Omgevingswet is meermaals uitgesteld. Deze datum staat nog niet vast, maar 
geadviseerd wordt om 1 januari 2023 als nieuwe datum aan te houden. Dit is afhankelijk van een ‘kritiekepadplanning’ 
die momenteel gemaakt wordt. Wanneer duidelijk wordt dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet verantwoord ingevoerd 
kan worden, zal een nieuwe datum vastgesteld worden.  
153 Stb. 2021, 22, p. 91. Met beleidsneutraal invoeren van de Omgevingswet wordt volgens de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bedoeld dat de nieuwe regels binnen de context van het nieuwe wettelijke 
stelsel zoveel mogelijk materieel gelijk blijven uitwerken aan het huidige recht of het geldende beleid. Een 
(uitgebreidere) uitleg is terug te vinden in Kamerstukken I 2019/20, 33118m nr. AX, p. 2. 
154 Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 4, p. 109. 
155 Onrust 2020, p. 90.  
156 Hunink 2018, p. 251. 
157 Nijhuis 2019, p. 5. 
158 Hunink 2018, p. 261. 
159 Hunink 2018, p. 261. 
160 In 1992 is het eerste klimaatverdrag van de Verenigde Naties getekend in Rio de Janeiro. Sindsdien worden 
internationale klimaatconferenties gehouden om de afspraken rondom klimaatverandering te evalueren en waar nodig 
bij te sturen. De volgende klimaatconferentie staat gepland in Sharm-el-Sheikh in 2022. De belangrijkste stukken die uit 
deze conferenties zijn voortgevloeid zijn, naast het biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro uit 1992, het Kyoto Protocol 
(1997) en het klimaatakkoord van Parijs (2015).  
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beleidsonderwerp wordt gekenmerkt doordat (1) het probleem moeilijk over de lange termijn is te 

kwantificeren, (2) de actoren welke het beste klimaatverandering tegen kunnen gaan, zijn ook de 

actoren die primair verantwoordelijk zijn voor het probleem, waardoor de stimulans om het probleem 

tegen te gaan ontbreekt, (3) geen enkel institutioneel orgaan beschikt over volledige jurisdictie over de 

gehele wereld, het gebied waar het probleem zich in afspeelt. Dit heeft tot gevolg dat internationaal de 

sturing ontbreekt om te komen tot een oplossing voor het probleem.161 

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer merkbaar.162 Een duidelijke groei van wet- 

en regelgeving en rechtspraak rondom het tegengaan van klimaatverandering is waarneembaar (zie 

figuur 3).163 In feite betreft het de geuite zorg van burgers over hun leefomgeving. Hoewel het een 

superingewikkeld beleidsprobleem is, wordt het probleem op deze manier door steeds meer partijen 

gedragen, erkend en wordt gezocht naar een oplossing.  

 
 

Een concreet voorbeeld is het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten. Hoewel dit 

Klimaatakkoord op het eerste gezicht maar in een kleine internationale stap lijkt te voorzien in het 

tegengaan van klimaatverandering heeft dit akkoord weldegelijk een verandering in gang gezet. De 

trends die VN Environment heeft omschreven liggen hier mede aan ten grondslag. Zo heeft in 2019 

Nederland haar eerste Klimaatwet vastgesteld. Ook Europa heeft na het aangaan van een Green Deal, 

onlangs in de zomer 2021 een Europese Klimaatwet vastgesteld. Om deze Europese wet met vele om 

te zetten in daden is in de zomer 2021 het ‘Fit for 55’-voorstel gepresenteerd. Het Klimaatakkoord uit 

Parijs blijkt een eerste stap welke resulteert in daadwerkelijke internationale sturing en actie om 

klimaatverandering tegen te gaan.164 

 

Ook op nationaal niveau is een verandering zichtbaar. Zo is in het Nederlandse Klimaatplan, een 

uitvloeisel van de Nederlandse (en Europese) Klimaatwet, vastgelegd dat 30 regio’s een Regionale 

EnergieStrategie (RES) vast moeten stellen.165 In de RES worden de nationale afspraken uit het 

Klimaatakkoord die met name toezien op de gebouwde omgeving en elektriciteit geïmplementeerd.166 

De overheid beschouwt de RES als een startpunt om de opgave van klimaatverandering praktisch tegen 

te gaan. Door op locatieniveau in een RES te sturen op klimaatverandering wordt het probleem voor de 

burger concreet, behapbaar en daarmee oplosbaar.167 De RES zelf is niet juridisch bindend, maar de 

plannen die hieruit worden uitgewerkt en vastgelegd in bijvoorbeeld een omgevingsvisie, -plan en/of - 

 
161 VN Environment 2017, p. 7-8. 
162 IPCC 2021, p.1. 
163 Peel en Osofsky 2020, p. 25. Diverse internationale rechtsgeleerden onderzoeken het rechtsgebied dat zich bezig 
houdt met klimaatwetgeving. Zij concluderen dat de wet- en regelgeving en jurisprudentie rondom het tegengaan van 
klimaatverandering significant stijgt de laatste 15 jaar. Toonaangevende jurisprudentie zoals het Urgenda-arrest uit 
2015, maar ook het eerdere arrest Massachusetts v. EPA uit 2007 ligt hier vaak aan ten grondslag en spelen hierin dan 
ook een zeer belangrijke rol.  
164 VN Environment 2017, p. 7-8. 
165 In het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s, elke regio dient een eigen RES vast te stellen. 
166 Sociaal-Economische Raad 2019, p. 222. 
167 Sociaal-Economische Raad 2019, p. 222. 
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vergunning wel. Op dat moment is het van belang dat het aspect ‘natuur’ niet vergeten wordt. Een eerste 

inventarisatie van de RES-sen laat zien dat de aandacht voor het aspect ‘natuur’ zeer uiteen loopt, van 

zeer gedetailleerd tot zeer globaal.168 

 

Balans tussen natuur- en klimaatwetgeving 

Figuur 3 bevat een visualisatie van de ontwikkeling van natuur- en klimaatwetgeving. Gesteld kan 

worden dat met de Wnb over het algemeen een goede balans gevonden leek te zijn met betrekking tot 

de bescherming van de natuur in de Nederland. Deze balans lijkt weg te vallen met de komst van de 

Omgevingswet en hoe het aspect ‘natuur’ hier in vastgelegd wordt. Het onderwerp ‘natuur’ wordt 

namelijk ondergesneeuwd door de vele thema’s die allemaal een plaats moeten krijgen in de 

Omgevingswet. De Omgevingswet is en wordt uitgewerkt in verschillende aanvullingswetten en 

AMvB’s. Om deze losse wetten op elkaar aan te laten sluiten wordt met veel globale verwijzingen 

gewerkt welke de leesbaarheid van de omgevingsrechtelijke wetgeving en daarmee ook de 

soortenbescherming niet ten goede komt. Hierin schuilt het gevaar dat het overzicht verloren gaat en 

onduidelijk is welke soortenbescherming verlangd wordt bij een initiatief. 

 

Wanneer gekeken wordt naar de vorming van klimaatwetgeving wordt inzichtelijk dat een lange tijd 

veelal afspraken zijn gemaakt, maar er zijn weinig concrete acties ondernomen. Nu de gevolgen van 

klimaatverandering steeds duidelijker merkbaar worden, maken burgers zich steeds meer zorgen. 

Deze zorgen resulteren onder andere in een significante groei van wet- en regelgeving en 

rechtszaken rondom klimaatverandering. In reactie op deze groei is het aantal concrete 

verduurzamingsprojecten beduidend gegroeid.  

 

 

 

 
168 Barnhoorn, Van Mannekes en Buitenhuis 2021, p. 263-264. 
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Met deze informatie in het achterhoofd zijn de ontwikkelingen in klimaat(wetgeving) en 

natuur(wetgeving) zorgelijk. Kistenkas beschrijft helder wat fout kan gaan met de komst van de 

Omgevingswet en daarmee de bescherming van (onder andere) natuurwaarden. Hij baseert zich hierbij 

op de evaluatie die in 2020 plaats heeft gevonden voor de Nieuw-Zeelandse Omgevingswet (de 

Resource Management Act). Bij een integrale aanpak wordt namelijk gesuggereerd dat een 

(gebalanceerde) uitruil van milieubelangen plaatsvindt. Er vindt een (zachte) weging in plaats van een 

(harde) toetsing plaats. Het gevolg is hiervan dat zachte waarden zoals cultuurhistorie of natuur 

gemakkelijk het onderspit delven tegenover bijvoorbeeld het genereren van meer werkgelegenheid. 

Deze zachte waarden hebben dan ook harde rechtsbescherming nodig. Wanneer deze 

rechtsbescherming ontbreekt of zo onduidelijk in elkaar steekt is dat de gemiddelde persoon de regels 

amper kan reproduceren dan delven deze zachte waarden het onderspit.169  

 

Zoals eerder beschreven wordt de natuurwet- en regelgeving door de praktijk in de huidige situatie al 

als ingewikkeld ervaren.170 De significante groei aan klimaatprojecten, waar de verduurzaming van de 

woningvoorraad aan bijdraagt, vraagt juist (juridische) helderheid en coördinatie om te komen tot 

effectieve maatregelen. Doordat de natuurwetgeving, en daarmee de soortenbescherming voor 

gebouwbewonende vleermuizen, op een grote (onoverzichtelijke) hoop wordt geveegd in de 

Omgevingswet ontbreekt het juist aan helderheid.  

 

4.3 Balans tussen klimaat en natuur: planet 
 

In voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat het probleem verder draagt dan enkel bij de verduurzaming 

van de woningvoorraad in relatie tot gebouwbewonende vleermuizen. Dit probleem vraagt om 

cultuurverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan, dienen verduurzamingsmaatregelen anders 

ingestoken te worden om daadwerkelijk te komen tot een gezonde biodiversiteit. De Europese 

Commissie stelt niet voor niets dat het behoud en herstel van natuurgebieden met hun biodiversiteit een 

essentiële bondgenoot is in de strijd tegen klimaatverandering.171 De klimaatcrisis en de 

biodiversiteitcrisis hebben veel raakvlakken en kunnen en moeten zelfs tegelijkertijd aangepakt 

worden.172 Er is een kentering zichtbaar ten opzichte van hoe omgegaan dient te worden met natuur in 

relatie tot het tegengaan van klimaatverandering.  

 

Europees niveau 

De kentering is onder meer zichtbaar op Europees niveau. In 2013 werd al duidelijk dat de klimaatdoelen 

niet gehaald zouden worden met de toen voorgestelde aanpak.173 In reactie hierop heeft de Europese 

Commissie haar doelen hierop aangescherpt. De Green Deal en Europese klimaatwet zijn hiervan een 

uitvloeisel (zie paragraaf 2.1).  

  

Stichting Urgenda vond dat de Nederlandse staat sneller de uitstoot van broeikasgassen moest 

verminderen en heeft daarom een zaak aangespannen tegen de staat. In 2019 heeft de Hoge Raad de 

Staat verplicht om de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25% te 

verminderen.174 De uitspraak door de Hoge Raad is mede ingegeven door de verplichtingen die 

voortvloeien uit het EVRM voor de Staat. De Staat is verplicht om het leven en het welzijn van burgers 

in Nederland te beschermen.175 Een directe relatie met de omgang van natuur in relatie tot 

klimaatverandering valt hieruit niet op te maken. Het feit dat harder actie ondernomen moet worden door 

de Staat om de uitstoot van broeikasgasemissies te verminderen kan wel gezien worden als een aanzet 

tot verandering van de omgang met klimaatverandering en daarmee ook biodiversiteit. 

 

 
169 Kistenkas 2021, p. 28. 
170 Havermans, 19 april 2021, Trouw, ‘Natuurbeleid als moetje’.  
171 COM(2020) 380, p. 2. 
172 Dotinga 2020, p. 264. 
173 COM(2013) 216, p. 5. 
174 Zie Hoge Raad 20 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006 (Urgenda-arrest). Dit betreft een gerechtelijke uitspraak 
op nationaal niveau, maar met een effect op internationaal niveau zoals blijkt uit paragraaf 4.1. 
175 Hoge Raad 20 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006 (Urgenda-arrest), r.o. 5.10. 
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De achteruitgang van de biodiversiteit is lang een onduidelijk en ongrijpbaar probleem geweest. In 2019 

heeft de Raad van Europa bevestigd dat het ontwikkelen van een biodiversiteitsstrategie een kernstuk 

uitmaakt van de Europese Green Deal. In de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2030 wordt helder 

uiteengezet dat voor het herstel van biodiversiteit een alomvattend governancekader en daarmee ook 

juridisch bindende EU doelstellingen ontbreekt.176 Het gevolg hiervan is dat economische en sociale 

korte-termijn-belangen de boventoon voeren en dit resulteert in een verdere achteruitgang van de 

biodiversiteit.177 Om klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk om te komen tot 

biodiversiteitsvriendelijke verduurzamingsoplossingen.178  

 

Nationaal niveau 

Backes en Akerman hebben uitgebreid onderzocht hoe de soortenbeschermingswetgeving op nationaal 

niveau wordt toegepast in relatie tot verduurzamingsprojecten.179 Geconcludeerd wordt dat in alle 

onderzochte landen180, behalve Nederland, de soortenbeschermingswetgeving tot nu toe geen 

substantiële belemmering is gebleken voor het realiseren van duurzame energieprojecten. Hierbij dient 

wel vermeld te worden dat ten opzichte van het verleden wel een duidelijke toename merkbaar is en dat 

deze trend zich in de toekomst zal doorzetten. Met andere woorden in de toekomst wordt verwacht dat 

de soortenbeschermingswetgeving een substantiëler onderwerp zal worden, omdat een grote toename 

van verduurzamingsprojecten verwacht wordt.181 Dit kan als extra belemmering ervaren worden bij de 

realisatie van duurzame energieprojecten, tenzij hier in een planproces op geanticipeerd wordt. Dit vergt 

een andere manier van denken. 

 

Hunink en Turnhout stellen dat men maatschappelijk langzamerhand bewust wordt wat aan waardevolle 

natuur verdwenen is en dat het veel moeite en tijd kost om dit te herstellen. Het Nederlands natuurbeleid 

is veelal gestoeld op herstellen van natuur. Vaak gebeurt dit met ‘grote-stappen-snel-thuis’ beleid, 

waardoor in feite natuur kapot beheerd wordt omdat de benodigde tijd om tot goed herstel te komen niet 

genomen wordt. Er wordt gedacht vanuit kritische grenswaarden en juridische verplichtingen. Hierdoor 

wordt de natuur steeds meer uitgeput, terwijl gezonde noodzakelijk is om te komen tot een gezonde 

leefomgeving.  

 

Deze constateringen worden recentelijk bevestigd door de Raad van de Leefomgeving. Het 

Nederlandse natuurbeleid: 

1. hanteert een te smal natuurbegrip; 

2. is onvoldoende gekoppeld aan andere beleidsthema’s; 

3. is teveel gedecentraliseerd waardoor samenwerking ontbreekt in dit beleidsveld; 

4. heeft een zwakke positie ten opzichte van economische en politieke afwegingen. 

Tegen de achtergrond dat de natuur een bestaansvoorwaarde voor de mens vormt, is het van belang 

dat het Nederlandse natuurbeleid anders vormgegeven gaat worden.182 Hunink en Turnhout beschrijven 

het treffend ‘‘Natuurbeheer is dus geen moetje, maar is in ons eigen belang.’  

 

Dat een kentering gaande is wat betreft het groeiende belang van de (juridische) positie van het aspect 

‘natuur’ moet worden gezien als een kans in plaats van een obstakel. Deze kans kan aangegrepen 

worden om klimaatverandering op een vernieuwende manier aan te pakken. Gebeurt dit niet dan zal de 

natuur (‘planet’) vaak het onderspit delven.183 Paradoxaal genoeg zal daarmee uiteindelijk een probleem 

als klimaatverandering niet opgelost worden.  

 

  

 
176 COM(2020) 380, p. 17. 
177 European Commission Directorate-General Environment 2011, p.79. 
178 COM(2020) 380, p. 12 
179 Denk hierbij aan de plaatsing van windturbines of bijvoorbeeld de plaatsing van zonneparken. 
180 Naast Nederland is ook onderzoek gedaan in België, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 
181 Backes en Akerman 2018, p. 101. 
182 Raad voor de Leefomgeving 2022, p. 6. 
183 In dit onderzoek werd deze problematiek inzichtelijk gemaakt door bij de verduurzaming van de woningvoorraad in 
relatie tot de bescherming van vleermuizen. 
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4.4 Reflectie 
 

Projecten om klimaatverandering tegen te gaan schieten als paddenstoelen uit de grond, maar houden 

vaak geen rekening met de lange termijn effecten op de natuur. Het voorbeeld dat aangehaald is in 

deze scriptie, de verduurzaming van de woningvoorraad in relatie tot vleermuizen, is een van de vele 

voorbeelden. Er is een zoektocht gaande om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen, waarbij natuur 

(nu nog) veelal het onderspit delft in de uitvoering van de projecten en ‘profit’ de boventoon voert. 

Kwantiteit gaat vooralsnog voor kwaliteit.  

 

Het probleem kan niet opgelost worden met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Een verandering in 

denken en doen is noodzakelijk om te komen tot een groene economie, waarbij zowel positieve 

aandacht is voor de natuur als de welvaart van een maatschappij.184 Dit wordt ook onderschreven op 

Europees en nationaal niveau. Zoals ook het 3 P’s-model voorschrijft is het zoeken naar balans tussen 

people, planet en profit. Het is geen kwestie van het één (natuur) of het ander (klimaat). Uit voorgaande 

paragrafen wordt alleen inzichtelijk dat een zachte waarde als ‘natuur’ vaak het onderspit delft.185 

Wanneer het 3P’s model gevisualiseerd wordt voor voorliggend probleem dan kan dit als volgt 

gevisualiseerd worden:  

 
 

Een betere positie voor het aspect ‘natuur’ (‘planet’) is zowel juridisch als beleidsmatig noodzakelijk om 

de (Europese) klimaatdoelstellingen te behalen. Van een conflict tussen beide rechtsgebieden is geen 

sprake, maar van een goede samenwerking evenmin. In plaats van een ‘enge’ toetsing van soorten en 

gebieden dient de natuur, of beter gezegd biodiversiteit, meer integraal benaderd te worden om te 

komen tot effectieve maatregelen op de lange termijn tegen klimaatverandering. Daarbij is het positief 

dat biodiversiteit steeds meer een serieuze plaats verkrijgt in de toetsing van 

(verduurzamings)projecten. Bij het positioneren van het natuurbeschermingsrecht vormt de komst van 

de Omgevingswet wel een extra uitdaging gezien de complexiteit van de wet en de extra 

decentralisatieslag die gemaakt wordt.  

 

 

 

 

 
184 Asquith en Speck 2021, p. 5. 
185 Havermans, 19 april 2021, Trouw, ‘Natuurbeleid als moetje’. 
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Het onderkennen van het gebrek aan juridische kaders voor biodiversiteit vormen een voorzichtige stap 

de goede kant op. Echter, om daadwerkelijk te komen tot een effectieve uitvoering van deze bevindingen 

blijft serieuze aandacht voor het aspect ‘natuur’ noodzakelijk om op de langere termijn tot een 

natuurinclusieve energietransitie te komen en daarmee het succesvol behalen van de doelenstelling uit 

het (Europese) Klimaatakkoord. De casus over de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ en de 

effecten hiervan op gebouwbewonende vleermuizen welke als leidraad in dit onderzoek heeft gediend, 

betreft één van de vele tekenende voorbeelden.  
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5. Aanbevelingen 

Om tot een natuurinclusieve energietransitie te komen waarbij klimaat en natuur elkaar beiden vooruit 

helpen is, gezien de opschaling van de (Europese) klimaatdoelen, een vernieuwende aanpak rondom 

het natuurbeschermingsrecht hard noodzakelijk. Gedurende het proces dat geleid heeft tot dit 

onderzoek zijn vele mogelijke oplossingen de revue gepasseerd. Deze oplossingen worden als 

aanbevelingen en ter overdenking in dit hoofdstuk uiteengezet.186  
 

Breder kijken dan de Habitatrichtlijn 

Het natuurbeleid in Nederland is vooral toegespitst op habitats en soorten, omdat dit door Europese 

richtlijnen voorgeschreven wordt.187 Een andere kijk op natuur helpt om een eerlijkere afweging te 

maken omtrent het aspect ‘natuur’ bij de uitvoering van initiatieven, zoals het verduurzamen van een 

woning.  

 

Allereerst zou het goed zijn dat aan de natuur een economische waarde toegekend wordt. ‘Nu wordt 

natuur gratis verwaarloosd en kost herstel geld.’ Inspiratie kan geput worden uit de kosten-batenanalyse 

ontwikkeld door Van Grinsven e.a. waarmee inzichtelijk wordt in hoeverre stikstofemissies resulteren in 

omgevingskosten voor onder andere het ecosysteem uitgedrukt in valuta.188 Hiermee krijgt de zachte 

waarde ‘natuur’ een harde invulling en wordt inzichtelijk hoeveel ecologische schade de maatschappij 

kost in euro’s.  

 

Ten tweede zou het helpen om verder te kijken dan habitats en soorten door middel van de invoering 

van een landschapstoets. Het Europees Landschapsverdrag (ELV) van de Raad van Europa schrijft dit 

verplicht voor aan (onder andere) Nederland. Dit instrument is ondanks deze verplichting nog niet 

geïmplementeerd in de nationale wet- en regelgeving. Toch zou dit instrument bijdragen aan het toetsen 

op basis van kwaliteitsdoelstellingen voor een bepaald landschap, in plaats van 

instandhoudingsdoelstellingen zoals volgen uit de Habitatrichtlijn.189 Hiermee stuur je op een ‘gezonde 

natuur’ en voorkom je dat bijvoorbeeld bepaalde plantensoorten van een lijst worden gehaald omdat 

deze niet ‘bedreigd’ genoeg zijn, maar juist feitelijk wel bijdragen aan de balans in een gebied en 

daarmee de gewenste bescherming van een zeldzame soort. 190 

 

Ten derde opperen steeds meer juristen om de natuur zelf rechten toe te kennen.191 Het betreft een 

redelijk nieuw rechtsgebied. Bastmeijer noemt dit het ‘nieuwe juridisch denken’ over 

natuurbeschermingsrecht.192 Het voorbeeld dat vaak wordt aangehaald, betreft de Nieuw-Zeelandse 

rivier Whanganui, welke in 2017 als een levende entiteit met rechten te erkennen. Deze rivier wordt 

juridisch vertegenwoordigd door een stichting. In Nederland wordt momenteel een petitie gehouden om 

de rivier de Maas rechten toe te kennen.193 Dit nieuwe juridisch denken over natuurbeschermingsrecht 

kan bijdragen aan een betere balans tussen zowel people, profit en planet.  
 

  

 
186 Vanuit mijn professie, de ruimtelijke ordening, zie ik veelal dat bij de sectorale aspecten die getoetst dienen te 

worden voor ruimtelijke ontwikkelingen dat vanuit één bepaald vakgebied wordt gedacht. Het gevolg: sectoren die op 

éénzelfde beleidsterrein zouden moeten samenwerken, werken langs elkaar heen. In dit hoofdstuk wil ik dan ook graag 

enkele oplossingen die ik voorbij heb zien komen bijeen brengen en daarmee aanbevelen. Met als doel, leren van elkaar 

en nader tot elkaar te komen en daarmee een natuurinclusieve energietransitie welke bijdraagt aan het tegengaan van 

klimaatverandering. 
187 Havermans 19 april 2021, Trouw, ‘Natuurbeleid als moetje’. 
188 Van Grinsven e.a. 2013, p. 3573-3574. 
189 Kistenkas 2021, p. 30. 
190 Havermans 19 april 2021, Trouw, ‘Natuurbeleid als moetje’. 
191 Onder deze juristen vallen onder andere Tineke Lambooy, Jessica den Outer, Dorine van Norren, Jan van de Venis 
192 Geelen, 17 april 2021, De Volkskrant, ‘Eigen rechten voor de natuur?’ 
193 Zie ook https://www.mr-online.nl/petitie-voor-maas-in-de-wet/.  

https://www.mr-online.nl/petitie-voor-maas-in-de-wet/
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Omgevingswet als kans 

Hoewel de Omgevingswet verschillende uitdagingen met zich meebrengt, zien verschillende juristen de 

Omgevingswet ook als een kans. Vanuit een juridisch perspectief wordt voorgesteld door onder andere 

Van der Loo dat provincies een belangrijke rol spelen om te komen tot een goede afstemming van 

klimaatregels en natuurdoelen.194 In feite is dit hetgeen uit de evaluatie naar voren komt van de Nieuw-

Zeelandse Omgevingswet. Schiet niet door in het decentraliseren van kerntaken naar gemeenten en 

zorg voor instructieregels vanuit hogere hand (landelijk, provinciaal), zodat een zachte waarde zoals 

natuur niet te gemakkelijk worden overspoeld door (ogenschijnlijke) belangrijkere zaken.195 Dotinga 

beschrijft dit als een noodzakelijke wettelijke verankering van een natuurinclusieve energietransitie. In 

de huidige situatie is het namelijk nog niet vanzelfsprekend dat bij projecten die toezien op de 

energietransitie een goede afweging van de natuurwetgeving plaatsvindt.196  

 

Balans in schaalniveau toepassing natuurwetgeving vinden 

Ook in de ruimtelijke ordening kunnen ruimtelijke procedures veel tijd in beslag nemen. Om deze 

tijdspanne in te korten werken steeds meer gemeenten met veegplannen. Verschillende ruimtelijke 

plannen worden ‘op een hoop geveegd’ en gelijktijdig in procedure gebracht. In feite wordt van lokaal 

naar gemeentebreed opgeschaald en daarmee de ruimtelijke procedure doorlopen.  

 

In feite kan eenzelfde techniek ingezet worden wanneer bijvoorbeeld helder is op regionaal niveau welke 

woningen wanneer verduurzaamd dienen te worden conform de RES. In plaats van een enkele woning 

te onderzoeken, kunnen geschikte woningblokken gelijktijdig onderzocht worden op de aanwezigheid 

van beschermde flora en faunasoorten met een veegontheffing.197 Dit vereist wel een andere manier 

van werken en veelal vooruitdenken, aangezien een deel van de onderzoeksplicht naar voren gehaald 

wordt, maar kan aan de achterkant veel tijd besparen.  

 

Het op grotere schaal mogelijk maken van ontwikkelingen, in plaats van op locatieniveau, is al mogelijk 

op basis van de Wnb. Een ontheffing wordt meestal voor een of enkele specifieke locatie(s) 

aangevraagd op basis van artikel 3.8 Wnb. Dit artikel biedt ook de mogelijkheid om een gebiedsgerichte 

ontheffing aan te vragen met een zogenoemd soortenmanagementplan (SMP) (zie bijlage 4 voor een 

voorbeeld). In een dergelijk plan is de bescherming niet gericht op een of enkele beschermde 

diersoorten op een of enkele specifieke locatie(s), maar op een populatie binnen een of meerdere 

bepaalde gebied, bijvoorbeeld de te verduurzamen woonwijk conform de RES.198  

 

Zichtbaarheid natuurwetgeving vergroten 

In dit onderzoek is duidelijk geworden dat veelal de ecologische kennis ontbreekt om te komen tot 

passende acties voor een soort in relatie tot de voorgestelde acties om een woning te verduurzamen.  

In Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) om deze 

informatie te verkrijgen. Deze databank is alleen niet gratis en geeft slechts een indicatie, waardoor 

nader (veld)onderzoek noodzakelijk is. Verder zijn de bronnen veelal verspreid, opgesteld door 

bijvoorbeeld ecologische bureaus of provincies. Het is positief dat Nederland over verschillende 

databanken beschikt, aangezien dit lang niet in ieder land het geval is.199 Toch is ook in Nederland de 

wens uitgesproken door onder andere juristen en ecologen dat de data met betrekking tot flora en fauna 

beter ontsloten wordt en het wenselijk is dat bijvoorbeeld de NDFF vrij toegankelijk en beter leesbaar 

is.200  

 

 

 

 

 
194 Van der Loo 2021, p. 262. 
195 Kistenkas 2021, p. 28. 
196 Dotinga 2020, p. 265. 
197 Zie ook bijvoorbeeld Vz. ABRvS 16 april 2020, ECLI:NL:RVS:2021:805. 
198 Diedenhoven en Kolvoort 2020, p. 6-11.  
199 Backes en Akerman 2018, p. 97. 
200 Zie o.a. Tubbing 2018, p. 74 en Onrust 2020, p. 85.  
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Hunink en Riemer vullen hier op aan dat het aan te bevelen is om provinciebreed of landelijk onderzoek 

te verrichten naar de acceptatie van voorzieningen door soorten en daarmee de effectiviteit van 

maatregelen.201 In feite betreft dit de monitoring van mitigerende of compenserende maatregelen die 

zijn toegepast. Bevindingen van deze monitoring zouden dan een plaats kunnen krijgen in het NDFF.202  

 

Bij de verdere ontwikkeling van de ‘natuurdatabase’ verdient het de aanbeveling om bij ‘sectorale 

collega’s’ na te gaan hoe zij zaken geregeld hebben. Zo is door het Rijk het bodemloket opgesteld om 

landelijk de gedane bodemonderzoeken inzichtelijk te maken in één kaart. Voor het aspect ‘Archeologie’ 

is in de Erfgoedwet verplicht dat binnen twee jaar na afronding van het archeologisch onderzoek een 

rapport met resultaten uitgebracht wordt en geleverd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Wanneer een burger wil weten of archeologisch onderzoek uitgevoerd is op zijn of haar locatie kan de 

Rijksdienst hier helderheid over verschaffen. 

 

Ook qua normering die toegepast moet worden bij de digitale ontsluiting van bestemmingsplannen lijkt 

het dat de archeologen een betere lobby gevoerd hebben.203 In bestemmingsplannen wordt vaak met 

een duidelijke dubbelbestemming kenbaar gemaakt waar ergens mogelijk archeologische waarden 

aanwezig kunnen zijn. Deze zichtbaarheid op een kaart zorgt ervoor dat een burger geattendeerd wordt 

op het feit dat hier nog iets moet gebeuren voordat hij of zij aan de slag moet. Natuurwaarden die 

bescherming genieten worden ook in een bestemmingsplan beschreven, maar vaak op een locatie die 

niet direct zichtbaar is voor een burger. Het gevolg is dat vaak al onomkeerbare acties uitgevoerd zijn 

door een burger ten koste van de natuur.204 Een kentering is zichtbaar, zo worden steeds vaker 

bijvoorbeeld monumentale bomen vastgelegd in een verbeelding behorende bij een bestemmingsplan, 

maar dit onderwerp verdient zeker aandacht.  

 

Qua het vergroten van de zichtbaarheid van de natuurwetgeving kan de Omgevingswet kansen 

bieden.205 Zo zou de verplichte instructieregel die opgelegd wordt door een provincie voorzien kunnen 

worden van een uniform advies naar een overheidsorgaan toe hoe dit digitaal inzichtelijk gemaakt moet 

worden voor een burger. Alle gemeenten moeten na inwerkingtreding van de Omgevingswet aan de 

slag om vóór (nu nog) 2029 het opnieuw juist juridisch vastleggen van de regels omtrent de fysieke 

leefomgeving. Grijp dit moment aan om bijvoorbeeld met de VNG te zorgen voor een uniforme 

informatieverspreiding over hoe omgegaan moet worden met de informatie uit natuuronderzoeken en 

de ontsluiting hiervan naar burgers en bedrijven.  

 

  

 
201 Hunink en Riemer 2019, p. 230. 
202 Onlangs is de NDFF ondergebracht bij BIJ12 en wordt door middel van een stappenplan vernieuwd. Dit is een 
samenwerkingsorgaan tussen de 12 provincies in Nederland. Een van de acties betreft het meer openbaar toegankelijk 
maken van gegevens. 
203 In Nederland worden bestemmingplannen (nu nog) digitaal ontsloten via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hoe een 
bestemmingsplan ontsloten en vormgegeven moet worden is (nu nog) vastgelegd Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP2012). In dit document is een bindende lijst met hoofdgroepen van onder andere 
(dubbel)bestemmingen vastgelegd om te zorgen voor eenduidigheid en leesbaarheid van de verbeelding die hoort bij 
een bestemmingsplan naar de burger toe.  
204 Het zal niet de eerste keer zijn dat een monumentale boom of cultuurhistorische groensingel het loodje legt door 
onwetendheid van een burger. 
205 De discussies die momenteel lopen over de kwaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Linksom (via de NDFF, Ruimtelijke Plannen of een andere geschikte database) of 
rechtsom (via het DSO) is mijns inziens een betere digitale zichtbaarheid van het aspect ‘natuur’ gewenst. 
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6. Conclusies 

Vormen de soortbeschermende regels voor (gebouwbewonende) vleermuizen in het 

natuurbeschermingsrecht een (mogelijke) belemmering om de doelstellingen van het (Europese) 

Klimaatakkoord te realiseren welke betrekking hebben op de verduurzaming van de woningvoorraad? 

 

In de huidige situatie lijkt geen sprake te zijn van een groot conflict tussen de doelstellingen die gesteld 

zijn om te komen tot de verduurzaming van de woningvoorraad in relatie tot beschermde 

(gebouwbewonende) vleermuissoorten. Feitelijk worden verduurzamingsmaatregelen namelijk vaak 

doorgezet, waarbij lang niet altijd rekening gehouden wordt met de daadwerkelijke effectiviteit op de 

lange termijn voor de natuur. 

 

Op de lange termijn luidt de conclusie wellicht anders op de hoofdvraag, omdat duidelijk sprake is van 

een veranderende maatschappelijke opvatting omtrent de natuur en daarmee ook soortenbescherming 

in relatie tot het tegengaan van klimaatverandering. Maatschappelijk wordt men langzamerhand bewust 

hoeveel waardevolle natuur verdwenen is en dat veel moeite, tijd en geld gemoeid gaat met het herstel 

hiervan. Deze situatie speelt niet enkel voor de bescherming van (gebouwbewonende) vleermuizen, 

maar voor de natuur en de bescherming hiervan in het algemeen.  

 

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave welke plaats moet gaan vinden voor 2030.  

Het aanvullend beleidspakket dat onlangs is gepresenteerd door de Rijksoverheid spreekt van circa 2,1 

tot 3 miljoen woningen tot 2030 welke verduurzaamd dienen te worden om te voldoen aan de doelen 

die gesteld worden in het Europese en Nederlandse Klimaatakkoord. Het is aannemelijk dat een nog 

verdere CO2-reductie noodzakelijk is, aangezien in de diverse plannen rekening is gehouden met 49% 

reductie in plaats van de 55% reductie in 2030 zoals onlangs vastgesteld in de Europese Klimaatwet. 

 

Diverse beschermde dier- en plantensoorten, zoals diverse vleermuizen, zijn sterk afhankelijk van hun 

natuurlijk leefgebied, het stedelijk gebied, en de gebouwen die hierin aanwezig zijn, terwijl isolatie van 

gebouwen leidt tot verstoring van vleermuizen met (soms) ingrijpende en onomkeerbare gevolgen.  

Hoewel op papier de vleermuis degelijk beschermd lijkt te worden door het natuurbeschermingsrecht, 

pakt dit in de praktijk toch vaak anders uit. Het verleden heeft laten zien dat te strenge regels een 

averechts effect kunnen bewerkstelligen. 

 

In feite is dat ook gebeurd met de toepassing van de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ op basis 

van de Wet natuurbescherming. Bij omvangrijke projecten zoals de verduurzaming van miljoenen 

woningen door middel van onder andere isolatie en renovatie is gezocht naar oplossingen. Deze 

oplossing leek gevonden te zijn in de bijzondere vrijstelling in de vorm van de gedragscode 

‘natuurinclusief renoveren’ welke mogelijk is gemaakt door middel van artikel 3.31 Wnb. De ecologische 

onderbouwing bleek echter niet voldoende om te komen tot de succesvolle toepassing van deze 

bijzondere vrijstelling. De Afdeling oordeelde namelijk dat de gedragscode te weinig gespecificeerd was 

en onvoldoende waarborgen bevatte om te kunnen voldoen aan de eisen die volgen uit de Hrl en 

daarmee een gedegen bescherming van de soorten die geraakt worden door deze 

verduurzamingsmaatregelen.  

 

Deze uitspraak laat zien dat opnieuw gezocht moeten worden naar de balans tussen het beschermen 

van de strikt beschermde vleermuissoorten en het verduurzamen van de woningvoorraad. Het vinden 

van de juiste balans tussen de belangen van natuur en klimaat blijkt een continue zoektocht.  

 

De analyse die uitgevoerd is met behulp van het People-Planet-Profit-model maakt deze zoektocht 

helder inzichtelijk. Kwantiteit gaat vooralsnog voor kwaliteit. Uit dit onderzoek komt naar voren dat nu 

een zachte waarde als ‘natuur’ (‘planet’) vaak het onderspit delft ten opzichte van people en profit. Toch 

wordt ook duidelijk zichtbaar dat het natuurbeschermingsrecht steeds meer een serieuze plaats verkrijgt 

in de toetsing van (verduurzamings)projecten, mede doordat het aspect ‘biodiversiteit’ steeds hoger op 

de politieke en economische agenda komt.  
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Hoewel een kentering zichtbaar is, is een betere positie voor het aspect ‘natuur’ (‘planet’) op de korte 

termijn geen overbodige luxe. Hiervoor biedt de Omgevingswet diverse kansen en kan een verandering 

in schaalniveau qua toepassing van natuurbeschermingswetgeving een oplossing in bieden. Ook zijn in 

dit onderzoek voorstellen gedaan om de zichtbaarheid van de natuurwetgeving te vergroten. Tot slot, 

kan door de natuurwetgeving breder in te steken dan enkel de focus op de Habitatrichtlijn, bijvoorbeeld 

door natuurschade te verwaarden of een landschapstoets te introduceren, de belangen van de natuur 

breder en daarmee flexibeler en eerlijker getoetst worden ten opzichte van bijvoorbeeld ecologische 

belangen. Een next step zou het toekennen van rechten aan de natuur zelf zijn.  

 

Het is geen kwestie van het één (natuur) of het ander (klimaat), maar het zoeken naar balans tussen 

people, planet èn profit om te komen tot een gezonde natuur en daarmee het succesvol behalen van 

de (Europese) klimaatdoelstellingen. De klimaatcrisis en de biodiversiteitcrisis hebben veel raakvlakken 

en kunnen elkaar tegenwerken, maar ook met name vooruithelpen. Met meer aandacht voor de 

daadwerkelijke effectiviteit van voorgestelde verduurzamingsmaatregelen op de langere termijn voor de 

natuur komen we ook dichterbij een daadwerkelijke natuurinclusieve energietransitie. 
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Bijlage 1 
 

Overzicht beschermingsregime vleermuissoorten ‘Gedragscode 

natuurinclusief renoveren’ 
 

In onderstaande tabel is overzichtelijk weergegeven voor de 12 vleermuissoorten uit de gedragscode 

welke (inter)nationale wettelijk kaders ten grondslag liggen aan de bescherming van een bepaalde 

soort. Aan de hand van deze tabel worden de relevante wettelijke kaders voor dit onderzoek nader 

geïntroduceerd. 

 
Tabel i: Beschermingsregime natuurbeschermingsrecht vleermuizen opgenomen in gedragscode ‘Natuurinclusief renoveren’ 

(Bron: Soortendatabase Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 

Soort Verdrag van 
Bern 

Habitatrichtlijn Wet natuurbescherming 
 

Gewone dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Appendix III Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2. artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Ruige dwergvleermuis 
(Pipistrellus nathusii) 
 

Appendix II Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2. artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Laatvlieger (Eptesicus 
serotinus ssp. serotinus) 

Appendix II Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2. artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Gewone grootoorvleermuis 
(Plecotus auritus ssp. 
auritus) 
 

Appendix II Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2. artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Meervleermuis (Myotis 
dasycneme) 
 

Appendix II Opgenomen in 
bijlage II en IV 

Afdeling 3.2. artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Rosse vleermuis (Nyctalus 
noctula ssp. noctula) 
 

Appendix II Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2, artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Tweekleurige vleermuis 
(Vespertilio murinus ssp. 
murinus) 

Appendix II Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2, artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Kleine dwergvleermuis 
(Pipistrellus pygmaeus) 
 

- Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2, artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 

Baardvleermuis (Myotis 
mystacinus ssp. mystacinus) 
 

Appendix II Opgenomen in 
bijlage IV 

Afdeling 3.2, artikel 3.5 en 3.6 Wet 
natuurbescherming 
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Bijlage 2 
 

Overzicht staat van instandhouding vleermuissoorten ‘Gedragscode 

natuurinclusief renoveren’ 
 

 

Bron: Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019, Wageningen University and Research 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) is niet opgenomen in de lijst, onbekend is waarom 

deze ontbreekt. 
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Bijlage 3 
 

Toets drie cumulatieve voorwaarden gedragscode ‘Natuurinclusief 

renoveren’ 
 

Ook voor een gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ is getoetst aan de drie cumulatieve 

voorwaarden, zoals die gelden voor een individuele ontheffing.206  

1. Andere bevredigende oplossing: Volgens de Brede Stroomversnelling is de verduurzaming 

van de woningvoorraad niet haalbaar wanneer de ontheffingsaanvragen allen individueel 

worden gedaan. Hierdoor wordt de woningvoorraad niet tijdig verduurzaamd en worden de 

klimaatdoelen niet behaald. Het hanteren van een ontheffing in plaats van een generieke 

vrijstelling in de vorm van een gedragscode is daarmee geen bevredigende oplossing.207 Het 

werken met een gedragscode resulteert in een uniforme werkwijze en neemt deze nadelen 

weg.208  

2. Bij de wet genoemde belangen: In de gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ wordt 

daarnaast toegelicht dat sprake is van een groot openbaar belang op het vlak van veiligheid, 

natuurbescherming, welzijn en welvaart om klimaatverandering tegen te gaan, alsmede het 

belang voor de openbare veiligheid en gezondheid. Met de verduurzaming van de 

woningvoorraad wordt namelijk bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en 

daarmee het tegengaan van klimaatverandering.209 

3. Gunstige staat van instandhouding soort: De gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ 

zorgt, door de toepassing van mitigerende maatregelen en een goede planning, voor een 

gunstige instandhouding van de vleermuissoorten. Op deze manier wordt (versneld), rekening 

houdend met de beschermde soorten, een bijdrage geleverd aan het behalen van de doelen 

zoals opgenomen in het (Europese) Klimaatakkoord.210 

  

 
206 Backes e.a. 2017, p. 249. 
207 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 13.1-13.4 
208 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 1.3. 
209 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 3.1. 
210 ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:ECLI:NL:RVS:2021:853, r.o. 2. 

https://www.navigator.nl/document/idaaaebe85e9c041d192bf6ba07e49517d?anchor=id-333d4ca2-7b8e-4cc1-af20-c51eadc49302
https://www.navigator.nl/document/idaaaebe85e9c041d192bf6ba07e49517d?anchor=id-333d4ca2-7b8e-4cc1-af20-c51eadc49302
https://www.navigator.nl/document/idaaaebe85e9c041d192bf6ba07e49517d?anchor=id-333d4ca2-7b8e-4cc1-af20-c51eadc49302
https://www.navigator.nl/document/idaaaebe85e9c041d192bf6ba07e49517d?anchor=id-333d4ca2-7b8e-4cc1-af20-c51eadc49302
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Bijlage 4 
 

Praktisch voorbeeld toepassing soortenmanagementplan (SMP) Wijk bij 

Duurstede 
 

In de gemeente Wijk bij Duurstede is dit onlangs een soortenmanagementplan vastgesteld voor een 

complete woonwijk (zie onderstaand figuur). Op basis van dit plan kan gecontroleerd worden wat de 

stand van zaken is en of aanvullend onderzoek nog nodig is. Voor een groot deel blijkt dit vaak niet 

meer nodig wanneer men daadwerkelijk aan de slag wil gaan met renoveren van bijvoorbeeld een 

woning. Ook hiervoor geldt, het vereist een andere manier van werken omdat (een groot deel van) de 

onderzoeksplicht naar voren wordt gehaald, maar resulteert in een project met aandacht voor natuur 

en energie. 

 

 
Figuur i: Digitale kaart behorende bij soortenmanagementplan Wijk bij Duurstede (Bron: 

https://florafaunacheck.nl/content-wijk-bij-duurstede/) 

 

  

https://florafaunacheck.nl/content-wijk-bij-duurstede/
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