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BIJLAGE 2. TRANSPONERINGSTABELLEN              
 

Tabel 1. Vogelrichtlijn 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het be-
houd van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) 

 
Artikel 

Omgevingswet/ 
Aanvullingswetsvoorstel natuur 

Wet natuurbescherming  

1 – – Behoeft geen implemen-
tatie, betreft omschrij-
ving doel en toepas-
singsbereik richtlijn 

2 • Artikel 3.1, derde lid (omge-
vingsvisie) 

• Voorgesteld gewijzigde artike-
len 20.1 en 20.4 (monitoring) 

• Artikelen 1.6, 1.7 en 1.8 (al-
gemene zorgplicht)  

• Voorgesteld artikel 2.18, eer-
ste lid, onder f, onder  1°, en 
voorgesteld artikel 2.31a,  on-
der a (actieve soortenbe-
scherming en natuurnetwerk 
Nederland), 

• Artikel 2.1, derde lid (belan-
gen)  

• Voorgestelde artikelen 2.43 en 
2.31a (Natura 2000) 

• Artikel 1.5, lid 3 (omge-
vingsvisie) 

• Artikel 1.8 (monitoring) 
• Artikel 1.11 (zorgplicht) 
• Artikel 1.12, eerste en 

tweede lid (actieve soor-
tenbescherming en na-
tuurnetwerk Nederland) 

• Artikel 1.10, derde lid 
(belangen) 

• Artikel 2.1 (Natura 2000) 

– 

3 en  
4, eer-
ste, 
tweede 
en vierde 
lid  

• Voorgestelde artikelen 2.43 en 
2.31a (aanwijzing Natura 
2000) 

• Voorgestelde artikelen 2.18, 
eerste lid, onder f, onder 2°, 
eerste streepje, en 2.19, vier-
de lid, onder b (instandhou-
dingsmaatregelen en passende 
maatregelen) 

• Voorgestelde gewijzigde arti-
kelen 3.8, derde lid, en 3.9, 
derde lid (beheerplan) 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-
steld artikel 4.30 en artikel 4.5 
en 4.6 (maatwerkvoorschriften 
of -regels) 

• Voorgesteld artikel 2.44 (ge-
biedsverboden of - beperkin-
gen 

• Voorgestelde artikelen 2.18, 
eerste lid, onder f, onder 2°, 
eerste streepje, en 2.19, vier-
de lid, onder b, in samenhang 
met voorgesteld artikel 10.10a 
(feitelijke maatregelen, te ge-
dogen door rechthebbenden) 

• Artikel 2.1 (aanwijzing 
Natura 2000) 

• Artikel 2.2 (instandhou-
dingsmaatregelen en pas-
sende maatregelen) 

• Artikel 2.3 (beheerplan) 
• Artikel 2.4 (aanschrij-

vingsbevoegdheid) 
• Artikel 2.5 (gebiedsver-

boden of –beperkingen) 
• Artikel 2.6 (feitelijke 

maatregelen, te gedogen 
door rechthebbenden). 

– 

4, derde 
lid 

• Voorgesteld gewijzigde artike-
len 20.1 en 20.4 (monitoring) 

• Artikel 1.8 (monitoring) – 

4, vierde 

lid 

– – Behoeft geen implemen-

tatie, zie artikel 7 Habi-
tatrichtlijn. 

5, en 
6 eerste 
en twee-
de lid, 
derde lid,  
eerste 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
5.1, tweede lid, onder g: om-
gevingsvergunning voor “flora- 
en fauna-activiteiten”  

• Artikelen 3.1 en 3.2, 
eerste, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid 

– 
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volzin 

6, derde 
lid, ove-
rige 
zinnen 

– – Behoeft geen implemen-
tatie. 

7, eer-
ste, 
tweede 
en derde 
lid, en 
vierde 
lid, eer-
ste drie 
volzinnen 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-
steld artikel 4.31 

• Artikelen 3.20 en 3.22 – 

7, vierde 
lid, laat-
ste volzin 

• Artikel 20.6 • Artikel 1.8, derde lid – 

8 • Voorgesteld artikel 5.1, twee-
de lid, onder g: omgevings-
vergunning voor “flora- en 
fauna-activiteit” 

• Artikel 3.4 – 

9, eerste  
lid 

• Artikel 5.18  • Artikel 3.3, vierde lid – 

9, twee-
de lid  

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
5.34 

• Artikel 3.3, vijfde lid 
• Artikel 3.9 van het Besluit 

natuurbescherming 

– 

9, derde 
lid 

• Artikel 20.6 • Artikel 1.8, derde lid – 

9, vierde 
lid 

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

10, eer-
ste lid 

– – Behoeft geen implemen-
tatie, kan aan worden 
voldaan door feitelijk 
handelen 

10, 
tweede 
lid  

• Artikel 20.6 • Artikel 1.8, derde lid – 

11 • Voorgestelde artikelen 2.18, 
eerste lid, onder f, onder 1° en 
3°, en  2.19, vierde lid,  onder 
a, onder 4° 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-
steld artikel 4.34 

• Artikelen 3.18, vierde lid, 
3.19 en 3.39 

– 

12, eer-
ste lid  

• Artikel 20.6 • Artikel 1.8, derde lid – 

12, 
tweede 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

13 • Artikel 5.18  • Artikel 3.3, vierde lid, 
onder c 

– 

14 – – Behoeft geen implemen-
tatie (minimumharmoni-
satie) 

15 – – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-besluit-
vormingsprocedures 

16, eer-
ste lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-besluit-
vormingsprocedures 
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16, 
tweede 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-besluit-
vormingsprocedures 

17 – – Behoeft geen implemen-
tatie, betreft notificatie 

18 – – Behoeft geen implemen-
tatie, betreft intrekking 
oude richtlijn 

19 – – Behoeft geen implemen-
tatie, betreft inwerking-
treding richtlijn 

20 – – Behoeft geen implemen-
tatie, betreft adressaat 
richtlijn 

 

Tabel 2. Habitatrichtlijn 
 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habi-
tats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) 

Artikel 
 

Omgevingswet/ 
Aanvullingswetsvoorstel natuur  

Wet natuurbescherming  

1 • Waar nodig in voorgestelde 
gewijzigde bijlage, onderdeel A 
, en in algemene maatregelen 
van bestuur  

• Waar nodig in artikel 1.1, 
eerste lid 

– 

2, eerste 
en twee-
de lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, betreft omschrij-
ving doel richtlijn 

2, derde 
lid  

• Artikel 2.1, derde lid (belan-
gen)  

 

• Artikel 1.10, derde lid 
(belangen) 

– 

3, eerste 
en twee-
de lid  

• Voorgestelde artikelen 2.43 en 
2.31a (aanwijzing Natura 
2000) 

 

• Artikel 2.1 (aanwijzing 
Natura 2000) 

– 

3, derde 
lid  

• Artikel 3.1, derde lid (omge-
vingsvisie) 

• Voorgestelde artikelen 2.43 en 
2.31a (aanwijzing Natura 
2000) 

• Voorgesteld artikel 2.18, eer-
ste lid, onder f, onder  1°, en 
voorgesteld artikel 2.31a,  on-
der a (actieve soortenbe-
scherming en natuurnetwerk 
Nederland) 

• Artikel 1.5, derde lid  
(omgevingsvisie) 

• Artikel 2.1 (Natura 2000) 
• Artikel 1.12, eerste en 

tweede lid (actieve soor-
tenbescherming en na-
tuurnetwerk Nederland) 

• Artikel 1.10, derde lid 
(belangen) 

 

– 

4, eerste 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie in wetgeving 

4, twee-
de lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

4, derde 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

4, vierde 
lid  

• Voorgestelde artikelen 2.43 en 
2.31a (aanwijzing Natura 
2000) 

 

• Artikel 2.1 (Natura 2000) 

 

– 

4, vijfde 
lid  

• Definitie “Natura 2000-gebied” 
(bijlage) 

• Artikel 1.1, eerste lid – 

5, eerste – – Behoeft geen implemen-
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lid  tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

5, twee-
de lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-
besluitvormingsprocedu-
res 

5, derde 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-
besluitvormingsprocedu-
res 

5, vierde 
lid  

• Nieuw artikel 2.31a en 2.44 
(aanwijzen bijzondere nationa-
le natuurgebieden) 

 

• Artikel 2.11 – 

6, eerste 
lid  

• Voorgestelde artikelen 2.21a 
en 2.31a (aanwijzing Natura 
2000) 

• Voorgestelde artikelen 2.18, 
eerste lid, onder f, onder 2°, 
eerste streepje, en 2.19, vier-
de lid, onder b (instandhou-
dingsmaatregelen en passende 
maatregelen) 

• Voorgestelde gewijzigde artike-
len 3.8, derde lid, en 3.9, der-
de lid (beheerplan) 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-

steld artikel 4.30 en artikel 4.5 
en 4.6 (maatwerkvoorschriften 
of -regels) 

• Voorgesteld artikel 2.44 (ge-
biedsverboden of - beperkin-
gen 

• Voorgestelde artikelen 2.18, 
eerste lid, onder f, onder 2°, 
eerste streepje, en 2.19, vier-
de lid, onder b, in samenhang 
met voorgesteld artikel 10.10a 
(feitelijke maatregelen, te ge-
dogen door rechthebbenden) 

• Artikel 2.1 (aanwijzing 
Natura 2000) 

• Artikel 2.2 (instandhou-
dingsmaatregelen en pas-
sende maatregelen) 

• Artikel 2.3 (beheerplan) 
• Artikel 2.4 (aanschrij-

vingsbevoegdheid) 
• Artikel 2.5 (gebiedsver-

boden of –beperkingen) 
• Artikel 2.6 (feitelijke 

maatregelen, te gedogen 
door rechthebbenden) 

– 

6, twee-
de lid  

• Voorgestelde artikelen 2.43 en 
2.31a (aanwijzing Natura 
2000) 

• Voorgestelde artikelen 2.18, 
eerste lid, onder f, onder 2°, 
eerste streepje, en 2.19, vier-
de lid, onder b (instandhou-
dingsmaatregelen en passende 
maatregelen) 

• Voorgestelde gewijzigde artike-
len 3.8, derde lid, en 3.9, der-
de lid (beheerplan) 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-
steld artikel 4.30 en artikel 4.5 
en 4.6 (maatwerkvoorschriften 
of -regels) 

• Voorgesteld artikel 2.44 (ge-
biedsverboden of - beperkin-
gen 

• Voorgestelde artikelen 2.18, 
eerste lid, onder f, onder 2°, 

• Artikel 2.1 (aanwijzing 
Natura 2000) 

• Artikel 2.2 (instandhou-
dingsmaatregelen en pas-
sende maatregelen) 

• Artikel 2.3 (beheerplan) 
• Artikel 2.4 (aanschrij-

vingsbevoegdheid) 
• Artikel 2.5 (gebiedsver-

boden of –beperkingen) 
• Artikel 2.6 (feitelijke 

maatregelen, te gedogen 
door rechthebbenden) 

• Artikelen 2.7, tweede en 
derde lid, onder b, en 
2.8, negende lid 

– 
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eerste streepje, en 2.19, vier-
de lid, onder b, in samenhang 
met voorgesteld artikel 10.10a 
(feitelijke maatregelen, te ge-
dogen door rechthebbenden) 

• Voorgesteld artikel 5.1, eerste 
lid, onder f (definitie “Natura 
2000-activiteit”), artikel 5.18 

6, derde 
lid  

• Voorgesteld artikel 5.1, eerste 
lid, onder f (definitie “Natura 
2000-activiteit”), artikel 5.18 

• Voorgestelde artikelen 16.53a, 
en 2.31a, onder f. 

• Artikelen 2.7, eerste, 
tweede en derde lid, on-
der a, en 2.8, eerste tot 
en met derde lid 

– 

6, vierde 
lid  

• Artikel 5.18 • Artikel 2.8, vierde tot en 
met achtste lid 

– 

7 – – Zie artikelen 6, tweede, 
derde en vierde lid, Ha-
bitatrichtlijn 

8, eerste 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, kan aan worden 
voldaan door feitelijk 
handelen 

8, twee-
de lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

8, derde 
lid 

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

8, vierde 
lid 

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

8, vijfde 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-
besluitvormingsprocedu-
res 

8, zesde 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, kan aan worden 
voldaan door feitelijk 
handelen 

9 – – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

10 • Artikel 3.1, derde lid (omge-
vingsvisie) 

• Voorgesteld artikel 2.18, eer-
ste lid, onder f, onder  1°, en 
voorgesteld artikel 2.31a,  on-
der a (actieve soortenbe-
scherming en natuurnetwerk 

Nederland) 

• Artikel 1.5, derde lid  
(omgevingsvisie) 

• Artikel 1.12, eerste en 
tweede lid (actieve soor-
tenbescherming en na-
tuurnetwerk Nederland) 

 

– 

11 • Voorgesteld gewijzigde artike-
len 20.1 en 20.4 (monitoring) 

• Artikel 1.8 (monitoring) – 

12, eer-
ste, 
tweede 
en derde 
lid,  
13, 15 

• Voorgesteld artikel 5.1, tweede 
lid, onder g: omgevingsver-
gunning voor “flora- en fauna-
activiteit”; bij algemene maat-
regel van bestuur worden de 
verboden handelingen als “flo-

• Artikelen 3.5, 3.6, 3.7 en 
3.9 (verboden) 

• Artikel 1.12, eerste en 
tweede lid (actieve soor-
tenbescherming en na-
tuurnetwerk Nederland 

– 
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 ra- en fauna-activiteit” aange-
wezen (waarvoor een omge-
vingsvergunning is vereist. 

• Voorgesteld artikel 2.18, eer-
ste lid, onder f, onder  1°, en 
voorgesteld artikel 2.31a,  on-
der a (actieve soortenbe-
scherming en natuurnetwerk 
Nederland) 

 

(actieve soortenbescher-
ming en natuurnetwerk 
Nederland) 

12, vier-
de lid  

• Voorgesteld gewijzigde artike-
len 20.1 en 20.4 (monitoring) 

• Artikel 1.8 (monitoring) – 

14 • Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-
steld artikel 4.38 

• Artikel 3.7 – 

16, eer-
ste lid  

• Artikel 5.18 • Artikel 3.8, vijfde lid – 

16, 
tweede 
en derde 
lid  

• Artikel 20.6 • Artikel 1.8, derde lid – 

17, eer-
ste lid  

• Artikel 20.6 • Artikel 1.8, derde lid – 

17, 
tweede 
en derde 
lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, bevoegdheden of 
verplichtingen EU-
instellingen 

18 • Voorgesteld gewijzigde artike-
len 20.1 en 20.4 (monitoring) 

• Artikel 1.8 (monitoring) – 

19 – – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-
besluitvormingsprocedu-
res 

20 – – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-
besluitvormingsprocedu-
res 

21  – – Behoeft geen implemen-
tatie, bepalingen over 
EU-
besluitvormingsprocedu-
res 

22, on-
der a 

– – Behoeft geen implemen-
tatie, kan aan worden 
voldaan door feitelijk 
handelen 

22, on-
der b 

• Voorgesteld gewijzigde artike-
len 20.1 en 20.4 (monitoring) 

• Artikel 1.8 (monitoring) – 

22, on-
der c 

– – Behoeft geen implemen-
tatie, kan aan worden 
voldaan door feitelijk 
handelen 

23, eer-
ste en 
derde lid  

– – Behoeft geen implemen-
tatie, kan aan worden 
voldaan door feitelijk 
handelen en notificatie 

23, 
tweede 
lid  

• Voorgestelde gewijzigde artike-
len 4.20, 5.2, derde lid 
(nieuw), 20.4 en 20.7 

• Artikel 5.29 

• Considerans – 

24 – – Behoeft geen implemen-
tatie, betreft adressaat 
richtlijn 
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Tabel 3. Verdragen 
 
Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio de Janeiro, 15 juni 1992; Trb. 1992, 164) 

Bepa-
ling 

Omgevingswet/ 
Aanvullingswetsvoorstel natuur  

Wet natuurbescherming  

1 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft om-
schrijving doel verdrag 

2 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft defini-
ties verdrag 

3 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft beginse-
len verdrag 

4 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft wer-
kingssfeer verdrag 

5 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft samen-
werking tussen verdrag-
sluitende partijen 

6 • Artikel 3.1, derde lid  (omge-
vingsvisie) 

 

• Artikel 1.5, derde lid 
(omgevingsvisie) 
 

– 

7 • Artikel 3.1, derde lid (omge-
vingsvisie) 

 

• Artikel 1.5, lid 3 (omge-
vingsvisie) 
 

– 

8, on-
derdelen 
a t/m f, 
k, l 

• Artikelen 1.6, 1.7 en 1.8 (al-
gemene zorgplicht)  

• Voorgesteld artikel 2.18, eer-
ste lid, onder f, onder 1° (ac-
tieve soortenbescherming), 

• Artikel 3.15 en verder (pro-
grammatische aanpak) 

• Regimes ter implementatie 
artikel 4,5 en 9 Vogelrichtlijn 
en 6, 12 t/m 16 Habitatricht-
lijn: zie tabellen 1 en 2 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-
steld artikel 4.35 (houtopstan-
den). 

• Artikel 1.11 (zorgplicht) 
• Artikel 1.12, eerste en 

tweede lid (actieve soor-
tenbescherming en na-
tuurnetwerk Nederland) 

• Artikel 1.13 (programma-
tische aanpak) 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 4,5 en 9 Vogel-
richtlijn en 6, 12 t/m 16 
Habitatrichtlijn: zie tabel-
len 1 en 2 

• Hoofdstuk 4 (houtopstan-
den) 

 

– 

8, on-
derdeel 
h 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voorge-
steld artikel 4.35 (houtopstan-
den). 

• Hoofdstuk 4 (houtopstan-
den) 

 

 

8, i, j, m – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft algeme-
ne beleidsopdracht 

9 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft algeme-
ne beleidsopdracht 

10 – Artikel 3.1, derde lid  (omge-
vingsvisie) 
– Artikel 2.3 (belangen) 

• Artikel 1.5, derde lid 
(omgevingsvisie) 

• Artikel 1.10, derde lid 
(belangen) 

 

– 

11 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft stimule-
ringsmaatregelen 

12 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft bevor-
deren onderzoek 
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13 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft voor-
lichting 

14, eer-
ste lid, 
onder-
deel a, 
b, e 

• Regimes ter implementatie 
artikel 4,5 en 9 Vogelrichtlijn 
en 6, 12 t/m 16 Habitatricht-
lijn: zie tabellen 1 en 2 

 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 4,5 en 9 Vogel-
richtlijn en 6, 12 t/m 16 
Habitatrichtlijn: zie tabel-
len 1 en 2 

 

 

14, eer-
ste lid, 
onderde-
len c, d; 
tweede 
lid 

– – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft feitelijk 
handelen 

15, 16 – – Toegang tot genetische 
rijkdommen en techno-
logie valt buiten reik-
wijdte van dit wetsvoor-
stel 

17-42 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling 

Bijlagen 

I, II 

– – Behoeft geen wettelijke 

regeling 

 
Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats 
voor watervogels (Ramsar, 2 februari 1971; Trb. 1975, 84) 
Bepaling Omgevingswet/ 

Aanvullingswetsvoorstel na-
tuur  

Wet natuurbescherming  

1 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft defini-
ties 

2 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft voor-
dracht gebieden voor 
opname op lijst 

3 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft algeme-
ne beleidsopdracht 

4 • Regimes ter implementatie 
artikel 6 Habitatrichtlijn: zie 
tabellen 1 en 2 

 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 6 Habitatricht-
lijn: zie tabellen 1 en 2 

 

5-12 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling 

 
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa (Bern, 
19 september 1979; Trb. 1980, 60) 
Bepaling Omgevingswet/ 

Aanvullingswetsvoorstel na-
tuur l 

Wet natuurbescherming Toelichting op de  

1 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft doel 

2 • Artikel 3.1, derde lid  (omge-
vingsvisie) 

• Regimes ter implementatie 
artikel 4,5 en 9 Vogelrichtlijn 
en 6, 12 t/m 16 Habitatricht-
lijn: zie tabellen 1 en 2 

 
 

• Artikel 1.5, derde lid 
(omgevingsvisie) 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 4,5 en 9 Vogel-
richtlijn en 6, 12 t/m 16 
Habitatrichtlijn: zie tabel-
len 1 en 2 

 

– 

3, eerste 
lid 

• Artikel 3.1, derde lid  (omge-
vingsvisie) 

 

• Artikel 1.5, derde lid 
(omgevingsvisie) 

 

– 



 

 

  

– 9 – 

 

3, twee-
de lid 

• Artikelen 1.6, 1.7 en 1.8 (al-
gemene zorgplicht)  

 

• Artikel 1.11 (zorgplicht) – 

3, derde 
lid 

– – Behoeft geen wettelijke 
regeling. 

4, eerste 
en derde 
lid 

• Regimes ter implementatie 
artikel 3, 4 Vogelrichtlijn en 4 
en 6 Habitatrichtlijn: zie tabel-
len 1 en 2 

 
 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 3, 4 Vogelricht-
lijn en 4 en 6 Habitat-
richtlijn: zie tabellen 1 en 
2 

 

 

4, twee-
de lid 

• Artikelen 1.6, 1.7 en 1.8 (al-
gemene zorgplicht)  

  
 

• Artikel 1.11 (zorgplicht) – 

4, vierde 
lid 

– – Behoeft geen wettelijke 
regeling. 

5, 6, 7, 
8, 9 

• Voorgesteld artikel 5.1, twee-
de lid, onder g: omgevings-
vergunning voor “flora- en 
fauna-activiteit”; bij algemene 
maatregel van bestuur worden 
de verboden handelingen als 

“flora- en fauna-activiteit” 
aangewezen (waarvoor een 
omgevingsvergunning is ver-
eist. 

• Hoofdstuk 3 – 

10-24 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling. 

 
Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn, 23 juni 1979; Trb. 1980, 145, 
en Trb. 1981, 6) 
Bepaling Omgevingswet/ 

Aanvullingswetsvoorstel na-

tuur l 

Wet natuurbescherming  

I – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft defini-
ties 

II – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft grond-
beginselen 

III, eer-
ste, 
tweede, 
derde, 
zesde en 
zevende 
lid 

– – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft inhoud 
en wijziging bijlage 

III, vier-
de lid 

• Voorgesteld artikel 2.18, eer-
ste lid, onder f, onder 1° (ac-
tieve soortenbescherming), 

• Regimes ter implementatie 
artikel 3, 4  Vogelrichtlijn en 
4, 6, Habitatrichtlijn: zie ta-
bellen 1 en 2 

 
  

• Artikel 1.12, eerste en 
tweede lid (actieve soor-
tenbescherming en na-
tuurnetwerk Nederland) 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 3, 4  Vogel-
richtlijn en 4, 6, Habitat-
richtlijn: zie tabellen 1 en 
2 

 

– 

III, vijfde 
lid 

• Voorgesteld artikel 5.1, twee-
de lid, onder g: omgevings-
vergunning voor “flora- en 
fauna-activiteit”; bij algemene 
maatregel van bestuur worden 
de verboden handelingen als 
“flora- en fauna-activiteit” 

• Hoofdstuk 3 – 



 

 

  

– 10 – 

 

aangewezen (waarvoor een 
omgevingsvergunning is ver-
eist. 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voor-
gesteld artikel 4.38 

IV-XX – – Behoeven geen wettelij-
ke regeling, betreft de 

werking van het verdrag. 

IV • Artikel 3.1, derde lid  (omge-
vingsvisie) 

 

• Artikel 1.5, derde lid 
(omgevingsvisie) 

 

– 

VI • Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voor-
gesteld artikel 4.38 

• Hoofdstuk 3 – 

VII • Regimes ter implementatie 
artikelen 4, 6, Habitatrichtlijn: 
zie tabel 2 

 

• Regimes ter implementa-
tie artikelen 4, 6, Habitat-
richtlijn: zie tabel 2 

 

– 

    

Annex, 
onder 4 

• Regimes ter implementatie 
artikelen 12 t/m 16 Habitat-
richtlijn: zie tabel 2 

 
 

• Regimes ter implementa-
tie artikelen 12 t/m 16 
Habitatrichtlijn: zie tabel 
2 

 

– 

    

III, 
tweede 
lid, on-
derdeel a 

• Regimes ter implementatie 
artikelen 5 t/m 9 Vogelricht-
lijn: zie tabel 1  

 

• Regimes ter implementa-
tie artikelen 5 t/m 9 Vo-
gelrichtlijn: zie tabel 1  

 

– 

III, 
tweede 
lid, on-
derdeel g 

• Voorgesteld artikel 5.1, twee-
de lid, onder g: omgevings-
vergunning voor “flora- en 
fauna-activiteit”; bij algemene 
maatregel van bestuur worden 
de verboden handelingen als 
“flora- en fauna-activiteit” 
aangewezen (waarvoor een 

omgevingsvergunning is ver-
eist. 

• Voorgesteld gewijzigd artikel 
4.3 in samenhang met voor-
gesteld artikel 4.34 

• Hoofdstuk 3 – 

    

III, eer-
ste lid 

• Regimes ter implementatie 
artikelen 9 t/m 16 Habitat-
richtlijn: zie tabel 2 

 

• Regimes ter implementa-
tie artikelen 9 t/m 16 Ha-
bitatrichtlijn: zie tabel 2 

 

– 

III, 
tweede 
lid 

• Regimes ter implementatie 
artikelen 4, 6, 9 t/m 16 Habi-
tatrichtlijn: zie tabel 2 

 

• Regimes ter implementa-
tie artikelen 4, 6, 9 t/m 
16 Habitatrichtlijn: zie ta-
bel 2 

 

– 

 
Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan (OSPAR) (Parijs, 22 september 1998; Trb. 1998, 169) 
Bepaling Omgevingswet/ 

Aanvullingswetsvoorstel na-
tuur  

Wet natuurbescherming  

1 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling, betreft defini-
ties 

2 • Regimes ter implementatie 
artikel 3 t/m 9 Vogelrichtlijn 
en 4 t/m 16 Habitatrichtlijn: 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 3 t/m 9 Vogel-
richtlijn en 4 t/m 16 Habi-
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zie tabellen 1 en 2 
 

tatrichtlijn: zie tabellen 1 
en 2 

 

3-34 – – Behoeft geen wettelijke 
regeling 

Bijlage I-
IV 

– – Behoeft geen wettelijke 
regeling 

Bijlage V, 
2, onder-
deel a 

• Regimes ter implementatie 
artikel 3 t/m 9 Vogelrichtlijn 
en 4 t/m 16 Habitatrichtlijn: 
zie tabellen 1 en 2 

 

• Regimes ter implementa-
tie artikel 3 t/m 9 Vogel-
richtlijn en 4 t/m 16 Habi-
tatrichtlijn: zie tabellen 1 
en 2 

 

– 

 


