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GEBRUIKTE AFKORTINGEN

In dit verslag zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Afkorting

Toelichting

HRL
EC
KRW
MER
NB
NGO
RWS
RD
SBZ('s)
SD
SDG
VHR
VRL

Habitatricht/ijn
Europese Commissie
Kaderrichtlijn Water
milieueffectrapportage
Natuurbeschermingswet
Non-Governmental Organization
Rijkswaterstaat
Regionale Directie
Speciale Beschermingszone(s)
Specialistische Dienst
Staf DG
Vogel- en Habitatrichtlijn
Vogelrichtljn
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1.

INLEIDING

1.1 Doel en kader van deze reis
In het kader van het corporate VHR-project binnen Rijkswaterstaat zijn in het najaar van 2005
bezoeken gebracht aan ons omringende landen om ervaringen uit te wisselen, en om te leren
hoe anderen de VHR hebben geïmplementeerd. Bijkomend doel was om te verkennen of het
zinvol is om met bepaalde personen/organisaties duurzamer contacten op te bouwen.
De reis naar Denemarken is voorbereid en uitgevoerd door Aylin Erkman (RDZeeland) en Ineke
Douma (RDNoord-Nederland). In dit rapport wordt verslag gedaan van de belangrijkste
bevindingen van deze reis. Dit verslag over Denemarken maakt deel uit van een reeks van vijf
verslagen (Denemarken en de 4 andere bezochte landen). De vijf verslagen hebben een
identieke opbouw, om de vergelijking tussen de landen te vergemakkelijken. In een enkel geval
leidt deze strakke systematiek tot lege paragrafen.

1.2 Overzicht van institutionele verantwoordelijkheden
Het Deense Ministerie van Milieu is verantwoordelijk voor de implementatie van zowel de VHR
alsook de KRW in Denemarken. Het feit dat de twee richtlijnen onder één Ministerie vallen, maakt
het mogelijk om de beheersplanning en doelformulering maximaal op elkaar af te stemmen.
Denemarken is bezig met een grootscheepse bestuurlijke vernieuwing. De hele bestuurslaag van
provinciale overheden wordt opgeheven. De meer dan 200 gemeenten worden samengevoegd
tot ca 100 nieuwe, grotere gemeentes. De taken van de provincies worden verdeeld tussen het
rijk en de (nieuwe) gemeenten. Daartoe zullen de departementen regionale vestigingen openen
(in een eerdere fase van bestuurlijke verandering waren die opgeheven).
De provincies hadden een belangrijke taak in natuurbescherming. Deze taak zal nu dus
grotendeels weer door het rijk en deels door de gemeenten worden ingevuld. In de tekst wordt
hiernaar verwezen als de bestuurlijke reorganisatie.
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2. PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG
31 oktober - reis naar Kopenhagen
1 november - 10.30 uur gesprek met het Ministry of Environment (Het Ministerie van Milieu),
gesprekspartners de heren Lars Rudfeld en Henrik Wichmann
2 november - gesprek met Road Directorate, onderdeel van het Ministry of Transport (Het
Ministerie van Transport) gesprekspartners mevr. Birgitte Henriksen en de heer
01e Kirk
2 november - terugreis.
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3. IMPLEMENTATIE VAN DE RICHTLIJNEN
3.1 Implementatie naar nationale wetgeving
Er heeft geen letterlijke implementatie van de richtlijnen plaatsgevonden in nationale wetgeving.
De eisen die de VHR stellen zijn ingebracht bij bestaande sectorale wetgeving (NB-wetgeving,
Boswetgeving en dergelijke). Dit betekent om. dat er in Denemarken niet één eenduidig bevoegd
gezag is voor de VHR.
Aan de vereisten van de artikelen 6.3 en 6.4 wordt voldaan door bindende besluiten waarin
richtlijnen zijn opgenomen over de implementatie van deze artikelen binnen bestaande
natuurgerelateerde wetgeving en vergunningverlening. In Denemarken heeft men blijkbaar
verschillende vergunningen nodig voor verschillende fasen van een project zoals de planfase en
de uitvoeringsfase, waarin de implementatie van 6.3. en 6.4 plaats kan vinden. Voor werken in of
nabij Natura2000 gebieden is meestal een vergunning nodig waarvoor het Ministerie van Milieu
bevoegd gezag is. In gevallen waar andere overheden bevoegd gezag zijn, heeft het Ministerie
meestal een adviserende rol. Zo'n advies is echter niet bindend.
De implementatie van artikel 6.2 heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen in Denemarken. Op
land was het vooral een taak van de provincies om ervoor te zorgen dat de natuurwaarden van
Natura2000 gebieden niet achteruitgingen. Op zee valt de toepassing van dit artikel onder
verschillende departementen zoals het Ministerie van Visserij of het Ministerie van Transport en
de daar bijhorende regelgeving zoals Visserijwet. Deze wetten zijn echter niet toegesneden op de
natuurtaak. Een werkgroep van het Ministerie van Milieu bespreekt dit punt met het Ministerie van
Visserij en het Ministerie van Transport.
Denemarken heeft 8,3% van zijn landoppervlak en 12% van zijn zeeoppervlak aangewezen als
Natura2000 gebied. Bij de aanwijzing van gebieden heeft Denemarken gekozen voor logische
begrenzingen. Agrarisch gebruik dat binnen deze begrenzingen valt, valt ook onder de
aanwijzing. Verandering in landgebruik en verandering van bedrijfsvoering, in de landbouw en in
de bosbouw, zelfs zaken als het scheuren van grasland, moeten worden gemeld aan het
Ministerie.

3.2 Instandhoudingsdoelstellingen

In Denemarken zijn op dit moment nog geen instandhoudingsdoelen opgesteld. Wel zijn de
Denen bezig met het formuleren van een systeem om de kwaliteit van de natuurwaarden te
evalueren. Het vaststellen van de instandhoudingsdoelen zal analoog aan KRW in de
beheerplannen gebeuren. Het National Environmental Research Institute zal de criteria opstellen
voor het bepalen van de gunstige staat van instandhouding. Het Ministerie van Milieu zal verder
de criteria geven voor het opstellen van instandhoudingsdoelen en daarna zelf ook de
instandhoudingsdoelen vaststellen in beheerplannen, aan de hand van deze criteria. Deze
dubbelrol van het Ministerie hangt samen met de bestuurlijke reorganisatie.
De maatregelen die uit deze beheerplannen voortvloeien, zullen worden uitgevoerd in
gemeentelijke actieplannen. De financiering van deze gemeentelijke actieplannen komt ten laste
van de staat. Op dit moment is hiervoor 20 miljoen euro per jaar gereserveerd.

3.3 Spanning instandhoudingsdoelstellingen en grote projecten
Denemarken kent net als Nederland een consensus cultuur. Men probeert vô6raf
overeenstemming te bereiken over projecten. Waar dit niet lukt, worden klachten niet in
rechtbanken afgehandeld maar bij een speciaal ingerichte instantie: National Board for Nature
Conservation. Deze Raad wordt voorgezeten door een jurist; en alle politieke partijen zijn erin
vertegenwoordigd. De besluiten van deze Raad zijn bindend en tegen de besluiten is geen beroep
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mogelijk. Het Ministerie van Milieu gaf in de gesprekken aan dat de Raad 80-90% van de
bezwaren gegrond verklaart.

Regionale plannen

Locale plannen

Nationale Raad voor Natuurbescherming
/
behandelt
klachten. Alle politieke partijen zijn
/
erin vertegenwoordigd. De Raad wordt
(
voorgezeten
door een jurist. Er is geen beroep
\
tegen de besluiten van de Raad mogelijk.

Dispensatie par. 3
Men worstelt in Denemarken net als in Nederland, met het concept "wetenschappelijk bewijs".
Men heeft de kokkelzaak dan ook met aandacht gevolgd. Men vraagt zich af wanneer je met
"voldoende" wetenschappelijke zekerheid kan zeggen dat een ingreep geen effecten heeft.
Het Ministerie van Transport streeft ernaar op om conflicten met natuurwaarden te vermijden.
Bescherming van natuurwaarden wordt in Denemarken behoorlijk belangrijk gevonden en de
bereidheid om alternatieven te zoeken en te realiseren is groot. In Denemarken wordt een besluit
over een groot wegenbouwproject (het gaat dan om wegen van nationaal belang) genomen door
het aannemen van een bijzondere wet in het parlement. Deze wet laat na aanname geen bezwaar
meer toe, ook niet bij de Raad voor Natuurbescherming. In principe omzeilen deze wetten ook de
noodzaak van een MER (vergelijkbaar met de vergunningenwet Westerschelde).
Toch wordt er voor de aanleg van rijkswegen altijd een MER rapport opgesteld. Dit rapport gaat
echter geen beroep- en bezwaarprocedures in, maar dient om afstemming vooraf met
belanghebbenden te krijgen. Er zijn (naar we hebben begrepen) drie wetten nodig voor elk
afzonderlijk groot wegenproject: een ontwerpwet, een uitvoeringswet en een financieringswet.
Voor andere infrastructurele projecten en voor regionale wegen wordt wel gewoon een MER
uitgevoerd, die ter inzage wordt gelegd.
Volgens het Ministerie van Transport kunnen natuurwaarden er niet voor zorgen dat wegprojecten
stil worden gelegd wanneer ze eenmaal zijn gestart. Stilleggen van werk gebeurt nog wèl eens
vanwege archeologische waarden. De Denen zijn er vrij zeker van dat als ergens een soort zit, de
MER er wel achter komt, en dat daardoor vooraf de nodige maatregelen worden genomen. Zelfs
rechtbanken hebben niet de macht om projecten stil te leggen, die in uitvoering zijn.
Denemarken is het enige land in Europa dat geen ingebrekestelling heeft gekregen vanwege een
infrastructuurproject. Denemarken is overigens wel in gebreke gesteld vanwege aspecten van
implementatie en van de gebiedsaanwijzing. In een startende procedure "Ursun brug" wist
Denemarken de EO te overtuigen van het Deense gelijk, zodat de procedure niet verder ging.
Maar ook in Denemarken beginnen de burgers de weg naar EO te vinden. De Deense autoriteiten
zijn nu al bezorgd over een controversieel wegenproject (kruising van een weg met een rivierdal
dat een Natura2000 gebied is), waarover dit jaar besluitvorming zal plaatsvinden.
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3.4 Voorlichting
Dit gebeurt vrij gedetailleerd n.a.v. de voorbereidingen van voorgenomen infrastructurele
aanpassingen, en voorts via de infosites van de Ministeries. Het Ministerie van Transport probeert
NGO's in een vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van een MER, om beroep en bezwaar
later te voorkomen.

3.5 Monitoring en beheersplannen
Denemarken is van plan om het beheerplanproces en doelformulering voor de VHR analoog te
laten lopen aan het KRW proces. Hoewel de planprocessen dus gelijk op zullen lopen, is men niet
van plan om één geïntegreerd beheerplan te maken.
Er is een nationaal monitoringplan in Denemarken. Na de bestuurlijke reorganisatie zullen de
regionale vestigingen van het Ministerie dit plan uitvoeren. De biologische monitoring in
Denemarken wordt op dit moment vooral door professionelen uitgevoerd. Het Ministerie van Milieu
heeft geen volledig vertrouwen in de gegevens van de NGO's. De NGO's willen hun
monitoringsmethoden niet vrij geven voordat ze afspraken maken over het gebruik van hun data,
en het Ministerie van Milieu wil de volgorde andersom. Een patstelling is het resultaat.

3.6 Leerpunten voor RWS
De voordelen van de implementatie van VHR en KRW door één departement zijn duidelijk.
Denemarken heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om de doelen voor VHR op dezelfde manier op te
stellen als die voor de KRW, namelijk in beheerplannen. Zo kunnen de doelformulering, en ook de
maatregelen, op elkaar worden afgestemd. Toch wordt er gekozen voor aparte beheerplannen en
niet voor één geïntegreerd plan. De reden hiervan is ons niet duidelijk geworden.
Denemarken heeft ervoor gekozen om geen aparte wet op te stellen, maar de bepalingen van de
VHR op te nemen in de procedures van bestaande wetten. Dit betekent in Denemarken echter niet
dat elk bevoegde gezag een passende beoordeling moet maken. Projecten in of nabij Natura2000
gebieden worden vroeg of laat geconfronteerd met natuurwetgeving. Daarin vindt dan een
passende beoordeling plaats. Deze Deense situatie houdt dus het midden tussen de Nederlandse
situaties vô6r de invoering van de nieuwe Natuurbeschermingswet, en erna. De Denen hebben in
hun procedures geen nieuwe "VHR-vergunning"geïntroduceerd. Maar ze hebben ook weten te
vermijden dat elk bevoegd gezag voor een reeds bestaande Deense wet, zich nu ook
geconfronteerd ziet met een VHR-taak.
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4. SAMENHANG TUSSEN DE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNEN EN DE
KADERRICHTLIJN WATER
4.1 Verantwoordelijkheid implementatie VHR en KRW
Verantwoordelijk voor implementatie VHR en KRW is het Ministerie van Milieu. Aangezien men
nog niet door de doelformulering heen is, kon men ook geen antwoord geven op de vraag wat te
doen met conflicterende doelen. Veel wateren in Denemarken zijn at risk, veelal door nutriënten
uit de landbouw(net als in Nederland). Het is dus duidelijk dat daar vanuit de KRW een opgave
ligt, en dat er mogelijk vergelijkbare problemen spelen als in Nederland. De Denen hebben nog
net zoveel moeite met oplossingen hiervoor, als wij in Nederland.

4.2 Integratie VHR en KRW bij waterbeheer
Dit is niet aan de orde geweest.

4.3 Ervaringen met één beheerplan
Dit is niet van toepassing in Denemarken.

4.4 Leerpunten RWS

Er is veel te zeggen voor een benadering waarbij doelen van de VHR en KRW in onderlinge
samenhang worden ontwikkeld, zodat problemen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Dit is
voor Nederland echter grotendeels een gepasseerd station. Alleen bij de nadere uitwerking van de
VHR doelen in beheerplannen kunnen we hiermee nog rekening houden.
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5. DE UITVOERINGSPRAKTIJK
5.1 tot en met 5.5 Procedure bij nieuwe plannen en projecten
In Denemarken wordt een passende beoordeling door een initiatiefnemer uitgevoerd. Bestaande
vergunningen worden getoetst door het bevoegd gezag; dit is in de meeste gevallen het
Ministerie van Milieu. Voor kleine activiteiten voert het Ministerie van Milieu veelal zelf de
beoordeling uit.
Bij projecten van een ander Ministerie, wordt hetzij een passende beoordeling gemaakt, hetzij
een MER waarin de passende beoordeling is opgenomen. Medewerkers van het Ministerie van
Milieu nemen als observator deel aan technische werkgroepen van deze beoordelingen. Het
technische karakter van deze rol houdt in, dat het Ministerie van Milieu later alsnog een
vergunning kan weigeren. Als geschillen op ambtelijk niveau niet kunnen worden opgelost, wordt
de knoop op politiek niveau doorgehakt.
Activiteiten in en nabij een Natura2000 gebied moeten worden getoetst. Er wordt dus wel
rekening gehouden met de externe werking. De effecten van een activiteit worden bezien als één
geheel wanneer als er sprake is van effecten op meer dan een Natura2000 gebied. In een MER
worden de effecten echter wel per afzonderlijk Natura2000 gebied, en per afzonderlijk artikel van
de habitatrichtlijn in beeld gebracht.
Het Ministerie van Transport gaf aan dat de bescherming van natuur in Denemarken heel strikt is.
Als het Ministerie de keuze heeft om een weg door een natuurgebied te laten lopen of door een
woongebied, kiest het Ministerie voor het woongebied. Om problemen zoveel mogelijk te
voorkomen wordt aan weerzijde van wegen een zone van 50 meter ingesteld waarin niet mag
worden gebouwd. Zo blijven toekomstige ontwikkelingen zoals verbreding van wegen mogelijk.

5.6 Ervaringen met soortbescherming buiten SBZ's.
In Denemarken is artikel 12 niet specifiek geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Ook voor
artikel 12 zal men een vergelijkbare werkwijze hanteren als voor artikel 6. In soortsbescherming
wordt toch al voorzien door de reeds bestaande nationale wetgeving, die behoorlijk strikt lijkt te
zijn. Bij wegbeheer moet men zich aan strikte regels houden. De bermen moeten periodiek
worden geïnventariseerd. Conform de uitkomsten van deze inventarisaties (dus conform het
voorkomen van beschermde soorten) worden specifieke regels opgesteld waaraan men zich bij
het beheer moet houden. Inhoudelijk heeft dit dus wel wat weg van een gedragscode. Deze
regels zijn echter niet landelijk van toepassing, en gelden ook niet voor alle beheeractiviteiten van
het Ministerie (zoals wel de ambitie is voor de Nederlandse gedragscodes). De Deense regels
worden opgesteld door een comité waarin NGO's, gemeentes, provincies (zolang die nog
bestaan) en ook het rijk vertegenwoordigd zijn. Alleen dit comité is bevoegd om de regels te
veranderen.
Verder is het zo dat binnen Natura2000 gebieden activiteiten die niet voldoen aan artikel 12d
geen doorgang mogen vinden.

5.7 Ervaringen met de rechterlijke macht
Klachten op NB-gebied worden in Denemarken behandeld door de Deense Raad voor
Natuurbescherming. De Denen gaan ervan uit dat als er ergens een beschermde soort aanwezig
is, het MER dit zal achterhalen. Wel heeft men recent ervaren dat een NGO beweerde dat ergens
een soort voorkwam die men in een MER over het hoofd zou hebben gezien. Het sterke
vermoeden leeft echter, dat de NGO deze (planten-)soort ter plaatse heeft geplant.
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5.8 Leerpunten RWS
Het Deense rechtssysteem is anders dan het Nederlandse, met een Raad voor Natuurbescherming en
met wetten voor grote wegenprojecten die de MER plicht omzeilen. Misschien stapt men in Denemarken
niet al te snel naar de rechter of naar de Europese Commissie omdat de Raad de meeste klachten toch
al gegrond verklaart, en ook omdat men van tevoren uitvoerig overleg voert. Overigens viel in Nederland
de vergunningenwet Westerschelde uitermate slecht. Deze vergunningenwet lijkt sterk op de
aarilegwetten voor rijkswegen die het in Denemarken juist wel goed doen.
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6. EUROPESE UITWISSELING
6.1

Kennisuitwisseling

Het Ministerie van Milieu zag niet veel heil in alweer een nieuw netwerk, maar suggereert dat
RWS zich zou kunnen aansluiten bij bestaande netwerken, zoals het Habitat Comité. Een andere
suggestie was om te streven naar een betere informatie uitwisseling met de Nederlandse
vertegenwoordigers die reeds in Europese netwerken zitting hebben.
Ook het Ministerie van Transport attendeerde ons op reeds bestaande netwerken, zoals:
• Nordic Network on Environmental Issues
• PIARC = world road association
• COST = EU-projektfonds voor Co-Operation in the field of Scientific and Technical
research
• IENE = lnfra Eco Network Europe, gericht op ontsnipperingsproblematiek
6.2 Geschikte contactpersonen

Voor instandhoudingsdoelen en beheerplannen is het Ministerie van Milieu de Deense instantie
waar informatie te halen valt. Hier is dhr. Rudfeld de meest aangewezen persoon. Voor ervaring
met passende beoordelingen lijkt het Ministerie van Transport een interessante partij, omdat de
rol die dit Ministerie speelt, dichter bij de rollen van RWS staat.
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7.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1

Specifieke toepasbaar bij verdere verkenning voor de VHR in het buitenland
In het algemeen zijn pogingen om gezamenlijke problemen in kaart te brengen, en
daar samen oplossingen voor te zoeken, een goede basis voor verdere internationale
samenwerking. We moeten dan wèl iets te bieden hebben, en niet alleen kennis willen
halen.
Bij verdere kennisuitwisseling zou je elkaars case-studies kunnen doorlichten.
Daarvoor hebben de betrokken partijen dan wel voorbereidingstijd nodig. Die was er
deze keer niet: de Deense milieu-effect-rapportages bij voorbeeld die we wèl konden
inzien, waren niet toegankelijk door de taal. Waarschijnlijk zal een goed voorbereide
bespreking van Deense case-studies ons een beter inzicht geven in de werking van de
(Deense) wet, en in de manier waarop men daar effectenbeoordelingen oppakt - en
omgekeerd geldt dat natuurlijk ook voor kennisoverdacht vanuit Nederland aan de
Denen of andere Europeanen.
De Denen waren vrij zeker dat alle aanwezige natuurwaarden met een MER al in
beeld komen, maar het beoordelen van wetenschappelijke (on-)zekerheid lijkt in
Denemarken net zo'n heikele zaak als in Nederland.
De Denen die we hebben gesproken waren ook benieuwd hoe we in Nederland
(willen) omgaan met beschermde zeegebieden. Ook op dat vlak lijken er
mogelijkheden te zijn voor verdere kennisuitwisseling.

7.2 Algemener toepasbaar in het project 'Implementatie VHR bij RWS'
Denemarken is bezig met het opstellen van criteria voor het vaststellen van de
gunstige staat van instandhouding en voor het opstellen van instandhoudingsdoelen.
Voor de verdere uitwerking van de doelen in beheerplannen kan het interessant zijn
om te weten welke criteria Denemarken wil gebruiken.

7.3 Toepasbaar voor RD-en, SD-en en voor staf DG
De Deense institutionele setting is nogal verschillend van de Nederlandse. Het is lastig
om daar direct-toepasbare lessen uit te halen voor specifieke problemen van RD'en,
SD'en of staf DG. Wel zijn er mogelijkheden om kennisuitwiseling op een hoger
abstractieniveau te hebben, alsmede natuurlijk de (reeds bestaande) uitwisseling over
grensoverschrijdende wateren zoals de Waddenzee en de Noordzee.
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