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Titel: Doorlopende activiteiten van voor aanwijzing N2000 moeten aan passende beoordeling worden 
onderworpen (Stadt Papenburg-arrest) 
 
 
Instantie: HvJEG 
Datum; rolnummer: 14 januari 2010; zaak C-226/08 
Annotatie: Verschuuren 
Rechters: J.-C. Bonichot, C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris 

en L. Bay Larsen 
Vindplaatsen elders - zo (veel) 
mogelijk: 

 

  
Wetsartikelen Habitatrichtlijn art. 4 lid 2; art. 6 lid 2 en lid 3  
Samenvatting uitspraak Doorlopende onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul 

waarvoor goedkeuring is verleend vóór afloop van de 
omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn dienen als project in 
de zin van art. 6 lid 3 te worden aangemerkt. Is er sprake van 
één project dan is op dit project enkel artikel 6 lid 2 van 
toepassing. Is geen sprake van  één enkele verrichting, dan 
dienen de afzonderlijke en opeenvolgende projecten aan de 
procedure uit artikel 6 leden 3 en 4 te worden onderworpen. 
Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel doen daaraan 
niet af. 

  
Verzoekers Stadt Papenburg 
 En 
Verweerder Bondsrepubliek Duitsland 
 
 
HvJEG (m.nt. JV) 
14 januari 2010; zaak C-226/08 
J.-C. Bonichot, C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris en L. Bay Larsen 
 
Habitatrichtlijn art. 4 lid 2; art. 6 lid 2 en lid 3 
Doorlopende onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul waarvoor goedkeuring is verleend 
vóór afloop van de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn dienen als project in de zin van 
art. 6 lid 3 te worden aangemerkt. Is er sprake van één project dan is op dit project enkel 
artikel 6 lid 2 van toepassing. Is geen sprake van  één enkele verrichting, dan dienen de 
afzonderlijke en opeenvolgende projecten aan de procedure uit artikel 6 leden 3 en 4 te 
worden onderworpen. Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel doen daaraan niet af. 
 
Prejudiciële beslissing in de procedure 
 
Stadt Papenburg 
Tegen 
Bondsrepubliek Duitsland 
 
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 2, lid 3, 4, 
lid 2, en 6, leden 3 en 4, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206, blz. 7), 
zoals gewijzigd bij richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB L 363, blz. 
368; hierna: „habitatrichtlijn”).  
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Stadt Papenburg en de 
Bondsrepubliek Duitsland over het feit dat deze staat voornemens is in te stemmen met de 



door de Commissie van de Europese Gemeenschappen opgestelde ontwerplijst van de 
gebieden van communautair belang (hierna: „GCB’s”), waarin een stroomafwaarts van het 
gemeentelijke grondgebied van die stad gelegen gebied aan de Ems is opgenomen.  
 
 Toepasselijke bepalingen 
 
 Bepalingen van gemeenschapsrecht 
 
(…) 
 
 Hoofdgeding en prejudiciële vragen 
 
10. Papenburg is een havenstad aan de Ems in de deelstaat Niedersachsen, waar zich een 
scheepswerf bevindt.  
11. Om de Ems tussen de scheepswerf en de Noordzee te kunnen bevaren met schepen met 
een diepgang van 7, 3 meter, moeten „zo nodig” baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Bij een 
besluit van de Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest (water- en scheepvaartdirectie 
noordwest) van 31 mei 1994 kregen de Stadt Papenburg, de Landkreis Emsland (regio 
Emsland) en het Wasser- und Schifffahrtsamt Emden (water- en scheepvaartautoriteit Emden) 
toestemming om, indien nodig, baggerwerkzaamheden in de Ems uit te voeren. Dat besluit is 
onherroepelijk en impliceert naar Duits recht dat toekomstige „noodzakelijke 
baggerwerkzaamheden” als goedgekeurd gelden.  
12. Op 17 februari 2006 werden stroomafwaarts van het gemeentelijke grondgebied van de 
Stadt Papenburg gelegen delen van de Ems met de aanduiding „Unterems und Außenems” 
(onder-Ems en buiten-Ems) door de Bondsrepubliek Duitsland bij de Commissie aangemeld 
als mogelijk GCB in de zin van de habitatrichtlijn.  
13. De Commissie nam deze delen van de Ems op in haar ontwerplijst van GCB’s. Zij 
verzocht de Bondsrepubliek Duitsland, hiermee conform artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de 
habitatrichtlijn in te stemmen.  
14. Op 20 februari 2008 stelde de Stadt Papenburg bij het Verwaltungsgericht Oldenburg een 
vordering in om te beletten dat de Bondsrepubliek Duitsland haar instemming zou verlenen. 
Zij betoogde daarbij dat de instemming van deze lidstaat een inbreuk zou vormen op de 
bestuurlijke autonomie waarover zij uit hoofde van het Duitse constitutionele recht beschikt.  
15. Voor haar planologische beslissingen en investeringen alsmede voor haar economische 
ontwikkeling als havenstad met een scheepswerf is zij erop aangewezen dat de 
bevaarbaarheid van de Ems voor grote zeeschepen gegarandeerd blijft. Wanneer de Unterems 
en de Außenems in de lijst van GCB’s worden opgenomen, valt het te vrezen dat de daartoe 
noodzakelijke baggerwerkzaamheden in de toekomst telkens verplicht aan de in artikel 6, 
leden 3 en 4, van de habitatrichtlijn bedoelde beoordeling moeten worden onderworpen.  
16. De Bondsrepubliek Duitsland concludeert tot afwijzing van de vordering. Volgens haar 
wordt het gemeenschapsrecht geschonden indien bij de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
beslissing over de instemming rekening wordt gehouden met de door de Stadt Papenburg 
aangevoerde belangen. Op grond van artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de habitatrichtlijn mag 
de lidstaat enkel op grond van natuurbeschermingscriteria beslissen of hij zijn instemming 
verleent.  
17. Bij een onherroepelijke beschikking van 31 maart 2008 wees het Verwaltungsgericht 
Oldenburg het verzoek in kort geding van de Stadt Papenburg toe en verbood het de 
Bondsrepubliek Duitsland haar instemming te verlenen voordat op de vordering is beslist.  
18. Daarop heeft het Verwaltungsgericht Oldenburg de behandeling van de zaak geschorst en 
het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:  



„1)  Staat artikel 4, lid 2, eerste alinea, van [de habitatrichtlijn] een lidstaat toe, zijn 
instemming aan de door de Commissie opgestelde ontwerplijst van [GCB’s] voor een of meer 
gebieden te onthouden om andere redenen dan redenen van natuurbescherming?  
2) Zo ja: vallen dan onder deze redenen ook belangen van gemeenten en 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, in het bijzonder hun planologische beslissingen, 
hun planologische voornemens en andere belangen met betrekking tot de ontwikkeling van 
hun eigen gebied?  
3) Bij bevestigende beantwoording van de eerste en de tweede vraag: verlangen de derde 
overweging van de considerans van [de habitatrichtlijn], artikel 2, lid 3, van die richtlijn of 
andere bepalingen van gemeenschapsrecht zelfs dat de Commissie en de lidstaten met deze 
redenen rekening houden bij de verlening van hun instemming en de vaststelling van de lijst 
van [GCB’s]?  
4) Bij bevestigende beantwoording van de derde vraag: kan – gemeenschapsrechtelijk gezien 
– een gemeente die door de opneming van een bepaald gebied in de lijst wordt geraakt, na de 
definitieve vaststelling van de lijst in een procedure voor de rechter aanvoeren dat de lijst in 
strijd is met het gemeenschapsrecht omdat niet of niet voldoende met haar belangen rekening 
is gehouden?  
5)  Moeten doorlopende onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul van estuaria, waarvoor 
reeds vóór afloop van de omzettingstermijn van [de habitatrichtlijn] volgens nationaal recht 
definitief goedkeuring was verleend, indien zij worden voortgezet na de opneming van het 
gebied in de lijst van [GCB’s], worden onderworpen aan een beoordeling als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, respectievelijk 4, van de richtlijn?”  
 
 Verzoek om heropening van de mondelinge behandeling 
 
(…) 
 
 Beantwoording van de prejudiciële vragen 
 
 Eerste vraag 
27. Er zij aan herinnerd dat ingevolge artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de habitatrichtlijn de 
Commissie op basis van de in bijlage III (fase 2) daarbij vermelde criteria met instemming 
van iedere lidstaat voor elk van de in artikel 1, sub c-iii, van de richtlijn genoemde 
biogeografische regio’s een ontwerplijst van de GCB’s uitwerkt.  
28. Bijlage III bij de habitatrichtlijn, die betrekking heeft op de criteria voor de selectie van 
gebieden die kunnen worden aangewezen als GCB’s en als speciale beschermingszones, 
noemt, wat fase 2 van deze bijlage betreft, criteria voor de beoordeling van het communautair 
belang van de op de nationale lijsten geplaatste gebieden.  
29. Deze beoordelingscriteria zijn vastgesteld op basis van het respectievelijk in bijlage I en 
bijlage II bij de habitatrichtlijn vervatte doel van instandhouding van de natuurlijke habitats 
en van de wilde flora en fauna, alsmede op basis van het doel van coherentie van Natura 2000, 
het in artikel 3, lid 1, van de habitatrichtlijn bedoelde Europese ecologische netwerk van 
speciale beschermingszones.  
30. Hieruit volgt dat artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de habitatrichtlijn als zodanig niet erin 
voorziet dat bij de opstelling door de Commissie met de instemming van iedere lidstaat van 
een ontwerplijst van GCB’s rekening wordt gehouden met andere vereisten dan die welke 
verband houden met de instandhouding van de natuurlijke habitats alsmede van de wilde 
fauna en flora of met de vorming van het netwerk Natura 2000.  
31. Was het de lidstaten in de bij artikel 4, lid 2, eerste alinea, van de habitatrichtlijn 
geregelde fase van de indelingsprocedure toegestaan, hun instemming te weigeren om andere 



redenen dan redenen van natuurbescherming, dan zou de verwezenlijking van het in artikel 3, 
lid 1, van de habitatrichtlijn bedoelde doel in gevaar worden gebracht, te weten de vorming 
van het netwerk Natura 2000, dat bestaat uit gebieden met in bijlage I bij deze richtlijn 
genoemde typen natuurlijke habitats en habitats van in bijlage II daarbij genoemde soorten, 
en de betrokken typen natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding moet behouden of in 
voorkomend geval herstellen.  
32. Dit zou in het bijzonder het geval zijn wanneer de lidstaten hun instemming konden 
weigeren op grond van vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsook wegens 
regionale en lokale bijzonderheden, waarnaar artikel 2, lid 3, van de habitatrichtlijn verwijst, 
dat overigens, zoals de advocaat-generaal in punt 38 van haar conclusie heeft opgemerkt, 
geen zelfstandige afwijking van de algemene beschermingsregeling van deze richtlijn vormt.  
33. Bijgevolg moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 2, eerste alinea, 
van de habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het een lidstaat niet toestaat, zijn 
instemming voor opneming van één of meer gebieden in de door de Commissie opgestelde 
ontwerplijst van GCB’s om andere redenen dan redenen van natuurbescherming te weigeren.  
 
 Tweede tot en met vierde vraag 
 
34. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeven de tweede, de derde en de vierde 
vraag niet te worden beantwoord.  
 
 Vijfde vraag 
 
35. Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of doorlopende 
onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
estuarium, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van het gebied en 
waarvoor reeds vóór afloop van de omzettingstermijn van de habitatrichtlijn volgens 
nationaal recht goedkeuring is verleend, wanneer zij worden voortgezet na de opneming van 
het gebied in de lijst van GCB’s conform artikel 4, lid 2, derde alinea, van de habitatrichtlijn, 
op grond van artikel 6, leden 3 en 4, van deze richtlijn moeten worden onderworpen aan een 
beoordeling van de gevolgen daarvan voor dat gebied, voor zover zij significante gevolgen 
kunnen hebben voor het betrokken gebied.  
36. Volgens artikel 6, lid 3, eerste volzin, van de habitatrichtlijn kan voor een plan of project 
dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied, slechts toestemming worden 
gegeven nadat een passende beoordeling is gemaakt van de gevolgen daarvan voor het gebied 
(arrest van 7 september 2004, Waddenvereniging en Vogelbeschermingsvereniging, 
C-127/02, Jurispr. blz. I-7405, punt 22).  
37. Bijgevolg moet eerst worden nagegaan of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
baggerwerkzaamheden onder het begrip „plan” of „project” in de zin van artikel 6, lid 3, 
eerste volzin, van de habitatrichtlijn vallen.  
38. In dit verband zij eraan herinnerd dat het Hof, na te hebben vastgesteld dat de 
habitatrichtlijn geen definitie van de begrippen „plan” en „project” bevat, heeft uiteengezet 
dat het begrip „project” in artikel 1, lid 2, tweede streepje, van richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (PB L 175, blz. 40) relevant is om het begrip „plan” of „project” in de 
zin van de habitatrichtlijn te verduidelijken (arrest Waddenvereniging en 
Vogelbeschermingsvereniging, reeds aangehaald, punten 23, 24 en 26).  
39. Een activiteit bestaande in de uitbaggering van een vaargeul kan onder het begrip „project” 
in de zin van artikel 1, lid 2, tweede streepje, van richtlijn 85/337 vallen, dat betrekking heeft 



op „andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de 
ontginning van bodemschatten”.  
40. Bijgevolg kan een dergelijke activiteit worden geacht door het begrip „project” in artikel 
6, lid 3, van de habitatrichtlijn te worden gedekt.  
41. Voorts belet het feit dat voor die activiteit vóór afloop van de omzettingstermijn van de 
habitatrichtlijn volgens nationaal recht definitief goedkeuring is verleend, op zich niet dat zij 
bij elke ingreep in de vaargeul als een afzonderlijk project in de zin van de habitatrichtlijn 
kan worden beschouwd.  
42. Anders zouden die baggerwerkzaamheden in de betrokken vaargeul, die niet direct 
verband houden met of nodig zijn voor het beheer van het gebied, voor zover zij significante 
gevolgen kunnen hebben voor dat gebied, bij voorbaat permanent zijn onttrokken aan iedere 
voorafgaande beoordeling van hun gevolgen voor dat gebied in de zin van artikel 6, lid 3, van 
de habitatrichtlijn en aan de in lid 4 van dat artikel voorziene procedure.  
43. Verder zou de verwezenlijking van het met de habitatrichtlijn nagestreefde doel van 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna mogelijkerwijs niet 
volledig kunnen worden gewaarborgd.  
44. Anders dan de Stadt Papenburg en de Commissie stellen, kunnen aan de beginselen van 
rechtszekerheid of van bescherming van het gewettigd vertrouwen geen argumenten worden 
ontleend om de in het hoofdgeding aan de orde zijnde baggerwerkzaamheden in de vaargeul, 
hoewel daarvoor volgens nationaal recht definitief goedkeuring is verleend, niet als 
afzonderlijke en opeenvolgende projecten aan de in artikel 6, leden 3 en 4, van de 
habitatrichtlijn voorziene procedure te onderwerpen.  
45. Wat het rechtszekerheidsbeginsel betreft, dit verlangt in het bijzonder dat een regeling die 
nadelige gevolgen voor particulieren heeft, duidelijk en nauwkeurig is en dat de toepassing 
ervan voor de justitiabelen voorzienbaar is (arrest van 7 juni 2005, VEMW e.a., C-17/03, 
Jurispr. blz. I-4983, punt 80). Met betrekking tot de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
situatie voldoet de habitatrichtlijn aan deze voorwaarden.  
46. Wat het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen betreft, zij erop gewezen 
dat volgens vaste rechtspraak een nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing is op de 
toekomstige gevolgen van een onder de oude regeling ontstane situatie en aan het 
vertrouwensbeginsel niet een dusdanig ruime draagwijdte mag worden gegeven dat een 
nieuwe regeling nooit van toepassing kan zijn op de toekomstige gevolgen van situaties die 
onder de oude regeling zijn ontstaan (zie met name arrest van 29 januari 2002, 
Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, Jurispr. blz. I-1049, punten 50 en 55).  
47. Ten slotte moet worden opgemerkt dat indien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
onderhoudswerkzaamheden, met name gelet op het feit dat zij telkens opnieuw moeten 
worden uitgevoerd, op de aard ervan of op de voorwaarden waaronder zij worden uitgevoerd, 
als één enkele verrichting kunnen worden beschouwd, in het bijzonder wanneer zij tot doel 
hebben om de vaargeul op een bepaalde diepte te houden door regelmatige en daartoe 
noodzakelijke baggerwerkzaamheden, zij kunnen worden geacht één en hetzelfde project in 
de zin van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn te zijn.  
48. In dat geval zouden voor een dergelijk project, wanneer daarvoor vóór afloop van de 
omzettingstermijn van de habitatrichtlijn goedkeuring is verleend, de in deze richtlijn vervatte 
voorschriften inzake de procedure voor voorafgaande beoordeling van de gevolgen van het 
project voor het betrokken gebied niet gelden (zie in die zin arrest van 23 maart 2006, 
Commissie/Oostenrijk, C-209/04, Jurispr. blz. I-2755, punten 53-62).  
49. Niettemin zou de uitvoering van een dergelijk project, wanneer het betrokken gebied 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, derde alinea, van de habitatrichtlijn op de door de Commissie 
vastgestelde lijst van als GCB’s geselecteerde gebieden zou zijn geplaatst, onder artikel 6, lid 
2, van deze richtlijn vallen, dat het mogelijk maakt te voldoen aan het hoofddoel, namelijk 



behoud en bescherming van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en een algemene 
beschermingsverplichting formuleert, die erin bestaat verslechteringen en verstoringen te 
voorkomen die gelet op de doelstellingen van deze richtlijn significante gevolgen zouden 
kunnen hebben (zie arrest Waddenvereniging en Vogelbeschermingsvereniging, reeds 
aangehaald, punten 37 en 38, alsmede arrest van 13 januari 2005, Dragaggi e.a., C-117/03, 
Jurispr. blz. I-167, punt 25). Zolang de Commissie die lijst niet heeft vastgesteld, zouden in 
een dergelijk gebied, voor zover het reeds met het oog op de opneming ervan in de 
communautaire lijst op een aan de Commissie gezonden nationale lijst zou zijn geplaatst, 
ingevolge artikel 4, lid 1, van de habitatrichtlijn geen ingrepen mogen plaatsvinden die de 
ecologische kenmerken ervan ernstig kunnen aantasten (arrest van 14 september 2006, Bund 
Naturschutz in Bayern e.a., C-244/05, Jurispr. blz. I-8445, punten 44 en 47).  
50. Gelet op een en ander, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 6, leden 3 
en 4, van de habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat doorlopende 
onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul van estuaria, die geen verband houden met of niet 
nodig zijn voor het beheer van het gebied en waarvoor reeds vóór afloop van de 
omzettingstermijn van de habitatrichtlijn volgens nationaal recht goedkeuring is verleend, 
wanneer zij worden voortgezet na de opneming van het gebied in de lijst van de GCB’s 
conform artikel 4, lid 2, derde alinea, van deze richtlijn, op grond van genoemd artikel 6, 
leden 3 en 4, moeten worden onderworpen aan een beoordeling van de gevolgen daarvan 
voor dat gebied, voor zover zij een project vormen en significante gevolgen kunnen hebben 
voor het betrokken gebied.  
51. Indien die onderhoudswerkzaamheden, met name gelet op het feit dat zij telkens opnieuw 
moeten worden uitgevoerd, op de aard ervan of op de voorwaarden waaronder zij worden 
uitgevoerd, als één enkele verrichting kunnen worden beschouwd, in het bijzonder wanneer 
zij tot doel hebben om de vaargeul op een bepaalde diepte te houden door regelmatige en 
daartoe noodzakelijke baggerwerkzaamheden, kunnen zij worden geacht één en hetzelfde 
project in de zin van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn te zijn.  
 
 Kosten 
 
(…) 
 
Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht: 
 
1)      Artikel 4, lid 2, eerste alinea, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, zoals 
gewijzigd bij richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006, moet aldus worden 
uitgelegd dat het een lidstaat niet toestaat, zijn instemming voor opneming van één of meer 
gebieden in de door de Europese Commissie opgestelde ontwerplijst van gebieden van 
communautair belang om andere redenen dan redenen van natuurbescherming te weigeren. 
 
2)      Artikel 6, leden 3 en 4, van richtlijn 92/43, zoals gewijzigd bij richtlijn 2006/105, moet 
aldus worden uitgelegd dat doorlopende onderhoudswerkzaamheden in de vaargeul van 
estuaria, die geen verband houden met of niet nodig zijn voor het beheer van het gebied en 
waarvoor reeds vóór afloop van de omzettingstermijn van richtlijn 92/43, zoals gewijzigd bij 
richtlijn 2006/105, volgens nationaal recht goedkeuring is verleend, wanneer zij worden 
voortgezet na de opneming van het gebied in de lijst van de gebieden van communautair 
belang conform artikel 4, lid 2, derde alinea, van deze richtlijn, op grond van genoemd artikel 
6, leden 3 en 4, moeten worden onderworpen aan een beoordeling van de gevolgen daarvan 



voor dat gebied, voor zover zij een project vormen en significante gevolgen kunnen hebben 
voor het betrokken gebied. 
 
Indien die onderhoudswerkzaamheden, met name gelet op het feit dat zij telkens opnieuw 
moeten worden uitgevoerd, op de aard ervan of op de voorwaarden waaronder zij worden 
uitgevoerd, als één enkele verrichting kunnen worden beschouwd, in het bijzonder wanneer 
zij tot doel hebben om de vaargeul op een bepaalde diepte te houden door regelmatige en 
daartoe noodzakelijke baggerwerkzaamheden, kunnen zij worden geacht één en hetzelfde 
project in de zin van artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43, zoals gewijzigd bij richtlijn 2006/105, 
te zijn. 
 
NOOT 
 
1. In deze prejudiciële procedure gaat het Hof in op drie kwesties die ook in Nederland 
veelvuldig aan de orde zijn. Ten eerste kan nu niet langer worden getwijfeld aan het feit dat 
doorlopende activiteiten gewoon als een project (of projecten, zie hierna) moeten worden 
gezien. Dat was eigenlijk al gebleken uit het  kokkelvisserij-arrest (HvJEG 7 september 2004, 
zaak C-127/02, M en R 2005/1, nr. 4, m.nt. JV), maar in die zaak ging het nog om 
hernieuwde vergunningverlening elk jaar. In het voorliggende geval, overigens ook over de 
Waddenzee, maar dan het Duitse deel, ging het om een in het verleden vergunde activiteit, te 
weten het uitbaggeren van de vaargeul van de Eems. Voor die activiteit was in het verleden, 
in 1994, zelfs nog voor het verstrijken van de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijjn 
(waarover zo meteen meer), een vergunning verleend voor alle toekomstige noodzakelijke 
baggerwerkzaamheden. Het Hof oordeelt, onder verwijzing naar het kokkelvisserij-arrest, dat 
zo’n doorlopende activiteit als een project in de zin van art. 6 lid 3 moet worden gezien 
omdat het gezien kan worden als een “andere ingreep in natuurlijk milieu of landschap”. Net 
als in het kokkelvisserij-arrest ontleent het Hof deze uitleg van het begrip project aan de 
m.e.r.-richtlijn. Ik heb eerder al vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop de Nederlandse 
wetgever met zogenaamd “bestaand gebruik” omgaat (zie bijv. mijn noot onder ABRvS 1 
april 2009, M en R 2009/5, nr. 51). Volgens mij kan uit het kokkelvisserij-arrest en 
bovenstaande uitspraak niet anders worden geconcludeerd dan dat het oprichten én 
exploiteren van een veehouderij gewoon een project is in de zin van artikel 6 lid 3 Habitat-
richtlijn (zie meer in detail mijn noot onder ABRvS 31 maart 2010, 200903784, M en R 
2010/.., nr..). Het verdient dan ook aanbeveling om in een nieuw op te zetten Natuurbescher-
mingswet, waartoe thans plannen bestaan, het hele begrip “bestaand gebruik” te vermijden en 
in plaats daarvan een goede definitie van het begrip “project” op te nemen. Het huidige art. 
19d lid 3 Nbw 1998 dat de vergunningplicht voor bestaand gebruik opheft ‘behoudens indien 
dat gebruik een project is (…)’, is vanuit de systematiek van de Habitatrichtlijn en in het licht 
van bovenstaand arrest een bijzondere bepaling. Wel kan men zich afvragen of het Hof altijd 
zo consequent is door in een ander recent arrest “visvangst, aquacultuur, jacht en andere 
weidelijke activiteiten” niet als project onder art. 6 lid 3 te behandelen, maar als activiteit 
onder de vangnetbealing van art. 6 lid 3 (HvJEG 4 maart 2010, zaak C-241/08, Cie/Frankrijk, 
M en R 2010/.., m.nt. JV). Waar, met andere worden, ligt de grens tussen een project dat aan 
een passende beoordeling moet worden onderworpen en niet-project-activiteiten die aan de 
toets van artikel 6 lid 2 moeten worden onderworpen, waarbij het Hof overigens wel 
uitdrukkelijk aangeeft dat er geen verschil is in beschermingsniveau tussen beide artikelleden. 
2. Het tweede aandachtspunt uit deze uitspraak betreft de vraag of bij dit soort werkzaam-
heden er sprake is van één project of van meerdere projecten. Op dit punt is de uitspraak wat 
mij betreft niet helemaal helder. Als ik het goed zie, is het Hof kritisch over de wijze waarop 



in 1994 goedkeuring is verleend aan alle noodzakelijke baggerwerkzaamheden. Dit kunnen, 
aldus het Hof in r.o. 41 en 44, allerlei afzonderlijke ingrepen in het gebied betreffen die 
afzonderlijk als een project kunnen worden beschouwd en dus aan de procedure van art. 6 lid 
3 en lid 4 moeten worden onderworpen. Maar indien de handelingen enkel betrekking hebben 
op het op een bepaalde diepte brengen van de vaargeul en die vervolgens zo te houden (door 
noodzakelijke baggerwerkzaamheden), dan moet dit als één enkele verrichting worden gezien 
en is er dus sprake van één project (r.o. 47). 
3. Dit onderscheid is van groot belang voor de beantwoording van de vraag of een reeds voor 
de inwerkingtreding van de Habitatrichtlijn aangevangen activiteit aan een passende beoorde-
ling moet worden onderworpen indien zij ongewijzigd wordt voortgezet na aanwijzing van 
een N2000-gebied. Dit is de derde belangrijke conclusie die uit het arrest kan worden 
afgeleid. Indien de baggerwerkzaamheden als één project kunnen worden gezien, en aan dat 
project is goedkeuring verleend voor het verstrijken van de omzettingstermijn van de 
richtlijn, dan is artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn niet van toepassing op het project (r.o. 
48). In dat geval geldt uiteraard wel nog de vangnetbepaling van artikel 6 lid 2 (r.o. 49), zie 
hierna onder punt 4. Indien echter geen sprake is van één project, maar van opeenvolgende 
ingrepen, dan dienen deze ingrepen onderworpen te worden aan een passende beoordeling, 
ook al is aan deze ingrepen toestemming verleend voor  het verstrijken van de 
omzettingstermijn (r.o. 50). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit onderdeel van het 
arrest aangegrepen om te oordelen dat ongewijzigde voortzetting van een voor juni 1994 
vergunde veehouderij niet onderworpen hoeft te worden aan een passende beoordeling 
(ABRvS 31 maart 2010, 200903784/1, M en R 2010/.., nr…, m.nt. JV). 
4. Van belang is op te merken dat het Hof niet de aanwijzing van het gebied als N2000-
gebied neemt als uitgangspunt, maar het verstrijken van de omzettingstermijn van de 
Habitatrichtlijn (10 juni 1994). In de zojuist genoemde uitspraak volgt de ABRvS diezelfde 
datum. Anderzijds verwijst het Hof ook naar eerdere jurisprudentie waarin ze aangaf dat 
lidstaten verplicht zijn gebieden te beschermen vanaf het moment waarop ze op de nationale 
lijst worden geplaatst van bij de Europese Commissie aan te melden N2000-gebieden, en dat 
volledige toepassing van artikel 6 lid 3 en lid 4 pas noodzakelijk is na vaststelling van de 
communautaire lijst (zie r.o. 49 en eerder reeds HvJEG 14 september 2006, zaak C-244/05, 
M en R 2007/4, nr. 38, m.nt. JV). Voor ons land zijn deze momenten respectievelijk april 
2003 en 7 december 2004 (overigens staat de eerstgenoemde datum ter discussie omdat dit 
een herziene aanmelding was nadat al in 1996 een eerdere lijst met gebieden aan de 
commissie was gezonden). Deze verwijzing is van  belang om vast te stellen vanaf wanneer 
dan precies de vangnetbescherming van artikel 6 lid 2 gaat lopen, dan wel, bij doorlopende 
handelingen die niet als één project kunnen worden gezien, de toepasselijkheid van artikel 6 
lid 3 en 4. 
5. Samenvattend volgt dus uit dit arrest, in de wandelgangen het Stadt Papenburg-arrest 
gedoopt, dat wanneer een doorlopend project is vergund voor 10 juni 1994 en sindsdien 
ongewijzigd is voortgezet en deze voortzetting als één project moet worden gezien, alleen 
artikel 6 lid 2 van toepassing is op deze activiteit; besluiten genomen vanaf 7 december 2004 
moeten volledig voldoen aan de vereisten van dit artikel. Wanneer feitelijk sprake is van 
opeenvolgende projecten die voor 10 juni 1994 zijn vergund, dan dient artikel 6 lid 3 en lid 4 
te worden toegepast vanaf 7 december 2004. Voor projecten die vergund zijn na 10 juni 1994 
kan geen beroep worden gedaan op het niet van toepassing zijn van artikel 6 lid 3 en dus 
moeten deze projecten aan een passende beoordeling worden onderworpen, uiteraard voor 
zover ze mogelijk significante gevolgen kunnen hebben voor een N2000-gebied. Daarmee is 
de hantering van andere data in de Nederlandse wetgeving, zoals 1 oktober 2005 (in de Nbw 
1998) en 7 december 2004 (in de Crisis en herstelwet, en daarmee in de Nbw 1998) in strijd. 



Met name art. 19kd Nbw 1998 kan volgens mij naar de prullenmand worden verwezen: het is 
niet toegestaan om bij de beoordeling van de vraag of er een passende beoordeling moet 
worden toegepast op veehouderijen enkel te kijken naar een eventuele toename van de 
ammoniakdepositie na 7 december 2004. Bepalend is of de betreffende veehouderij al 
vergund was in 1994. 
 
Verschuuren 
  
 


