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natuurinrichting Lunenburgerwaard 

Geachte heer Keeman, 

Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht werken samen aan de inrichting van de Lunenburgerwaard in Wijk bij 
Duurstede als natuurgebied. De Lunenburgerwaard is één van de deelgebieden in het project Uiterwaarden-
Nederrijn, met als doelstelling om een aantal uiterwaarden langs de Nederrijn optimaal in te richten voor natuur. 
De Lunenburgerwaard is geheel begrensd als Natura 2000-gebied en grotendeels begrensd als Natuur Netwerk 
Nederland. In de uiterwaard zijn mogelijkheden voor doelrealisatie van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). De uitemaard is al voor een groot deel natuurgebied met daarnaast diverse recreatieve functies. Om het 
leefgebied voor flora en fauna nog aantrekkelijker te maken, komen hier geulen en moerasgebied. In de dode 
rivierarm maken stenen plaats voor natuurvriendelijke oevers. 

Voor het project is door een ecologisch adviesbureau een quickscan natuurtoets Lunenburgerwaard opgesteld 
met datum 10 december 2019 en project code 19-316, en op 13 maart 2020 een notitie Stikstofdepositie 
Natuurinrichting Lunenburgerwaard met een AERIUS Calculator berekening van 10 maart 2020 met nummer 
RPEzBh6iRswk. Ter plaatse van de natuurinrichting betreft het Vogelrichtlijngebied. 

Per 1 januari 2020 is de Wet natuurbescherming (Wnb) gewijzigd als gevolg van de Spoedwet aanpak stikstof. Dit 
heeft gevolgen voor de vergunningplicht Wnb voor werkzaamheden die direct verband houden met of nodig zijn 
voor het beheer van Natura 2000-gebieden. 

Wnb gebiedsbescherminq 

Voor gebiedsbescherming geldt de vrijstelling zoals opgenomen in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb: 

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb: 
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband 
houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. 

Onze interpretatie van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is dat beheer en natuurinrichtingsmaatregelen, zoals de 
natuurinrichting in de Lunenburgerwaard, gerekend kunnen worden tot projecten die direct verband houden met  
of nodiq ziin voor het beheer van Natura 2000-qebieden. 
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Wnb soortenbescherminq 

Voor beschermde soorten is de vrijstelling anders geformuleerd dan voor beschermde gebieden. 

Voor Vogelrichtlijnsoorten is de vrijstelling opgenomen in artikel 3.3, zevende lid, van de Wnb: 

7 De verboden, bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2, zesde lid, zijn niet van toepassing op: 

a. handelingen ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel als bedoeld in 
artikel 2.2, en 

b. handelingen die zijn beschreven in en worden verricht overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in 
artikel 2.3, eerste lid een plan of een programma als bedoeld in artikel 2.3, vijfde lid, of een programma als 
bedoeld in artikel 1.13, eerste, zevende, of achtste lid, indien: 

10. ten aanzien van het beheerplan, het plan of het programma, althans het onderdeel dat betrekking heeft op 
de desbetreffende handelingen, is voldaan aan het in het vierde en vijfde lid bepaalde ten aanzien van 
ontheffingen en vrijstellingen, en 

2°. het bestuursorgaan dat het beheerplan, het plan of het programma heeft vastgesteld tevens bevoegd is voor 
de verlening van een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling als bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk 
tweede lid voor dergelijke handelingen, of, als dat niet het geval is, het beheerplan, het plan of het 
programma is vastgesteld in overeenstemming met het bestuursorgaan dat bevoegd is voor de verlening 
van de ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling. 

Voor Habitatrichtlijnsoorten is de vrijstelling opgenomen in artikel 3.8, zevende lid, van de Wnb: 

7 De verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

a. handelingen ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel als bedoeld 
in artikel 2.2 en 

b. handelingen die zijn beschreven in en worden verricht overeenkomstig een beheerplan als bedoeld 
in artikel 2.3, eerste lid, een plan of een programma als bedoeld in artikel 2.3, vijfde lid, of een programma als 
bedoeld in artikel 1.13, eerste, zevende of achtste lid, indien: 

1°. ten aanzien van het beheerplan, het plan of het programma, althans het onderdeel dat betrekking heeft op 
de desbetreffende handelingen, is voldaan aan het in het vijfde lid bepaalde ten aanzien van ontheffingen en 
vrijstellingen, en 

2°. het bestuursorgaan dat het beheerplan, het plan of het programma heeft vastgesteld tevens bevoegd is 
voor de verlening van een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling als bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk 
tweede lid voor dergelijke handelingen, of, als dat niet het geval is, het beheerplan, het plan of het programma 
is vastgesteld in overeenstemming met het bestuursorgaan dat bevoegd is voor de verlening van de 
ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling. 

Wnb houtopstanden  

Voor houtopstanden is de vrijstelling opgenomen in artikel 4.4, eerste lid, van de Wnb: 

1 De artikelen 4.2, eerste  (kapmelding), en derde lid (kapverbod) en 4.3, eerste (herplantplicht) en tweede lid  
(herplant ter plaatse binnen 3 jaar), zijn niet van toepassing op: 

a. 	het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel 
als bedoeld in artikel 2.2; 

Op grond van bovengenoemde artikelen in de Wnb zijn de voorgenomen natuurinrichtingsmaatregelen in de 
Lunenburgerwaard niet vergunningplichtig. Dit geldt in beginsel niet voor de aanleg en het gebruik van het 
wandelpad. De aanleg en het gebruik van het wandelpad leiden echter niet tot een significant negatief effect op 
de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Rijntakken dan wel overige Natura 2000-gebieden. 
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Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens h 

/IA  r 

Het feit dat er geen vergunningplicht bestaat wil niet zeggen dat overtredingen van de Wnb mogen worden 
begaan. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op de minst verstorende wijze voor de habitattypen, 
leefgebieden van soorten waarvoor instandhoudingsdoelen gelden en voor beschermde plant- en diersoorten. 

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met het Servicebureau, bereikbaar via 
bovengenoemd e-mailadres en telefoonnummer. 

Mevr. drs. ing. S. Heijblom 
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap 
Domein Landelijke Leefomgeving 
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