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Titel: Wet natuurbescherming  

Type: Wet- en regelgeving  

Dekking: Nationaal  

Officiële naam: Regels ter bescherming van de natuur 
(Wet natuurbescherming) 

 

Verwijzing: Tekst van de wet  

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 16 december 2015 
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017 

De onderwerpen die in de wet geregeld 
zijn, zijn geïntegreerd in de 
Omgevingswet middels de Wet van 8 juli 
2020 tot wijziging van de Omgevingswet 
en enkele andere wetten in verband met 
de overgang van de Wet 
natuurbescherming naar de 
Omgevingswet (Aanvullingswet natuur 
Omgevingswet). Naar verwachting treedt 
de Omgevingswet op 1 juli 2023 in 
werking. 
 
Onderstaande informatie heeft betrekking 
op de tekst die beschikbaar is op: 
15/11/2022. 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van LNV  

Status: Vigerend  

Toepassingsgebied: Territoriale zee, EEZ Artikel 1.2, lid 1 van de wet bepaalt dat 
deze is mede van toepassing in de 
exclusieve economische zone, met 
uitzondering van de paragrafen 3.4 en 
3.5, de artikelen 3.26 tot en met 3.30, 
3.32 en 3.33, en hoofdstuk 4. De wet is 
niet van toepassing op handelingen die 
onderwerp zijn van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid van de 
EU, voor zover deze plaatsvinden in de 
exclusieve economische zone (artikel 1.2 
lid 2). 

Kruisverwijzing: • Omgevingswet 

• Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

• Wet windenergie op zee 
 

• Nationaal Waterprogramma 2022-
2027 

• Structuurschema Infrastructuur en 
Ruimte 

• Haaien- en Roggen Actieplan 2022-
2027 

• Rijksnatuurvisie 
 

• Biodiversiteitsverdrag 

• Verdrag van Bonn 

• ASCOBANS 

• Overeenkomst zeehonden 
Waddenzee 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/
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• AEWA 

• Verdrag van Bern 

• OSPAR-Verdrag 

• Vogelrichtlijn 

• Habitatrichtlijn 

• Verordening Natuurherstel 

Uitvoerende 
wetgeving: 

• Besluit van 11 oktober 2016, 
houdende regels ter uitvoering van 
de Wet natuurbescherming (Besluit 
natuurbescherming) 

 

Trefwoorden: Natuur en ecologie  

 
Essentie: 
 
De Wet natuurbescherming beoogt één integraal en vereenvoudigd kader te creëren voor de 
natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is mede van toepassing in de exclusieve 
economische zone, met uitzondering van de paragrafen 3.4 en 3.5, de artikelen 3.26 tot en met 3.30, 
3.32 en 3.33, en hoofdstuk 4 (artikel 1.2, lid 1). De wet is niet van toepassing op handelingen die 
onderwerp zijn van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU, voor zover deze plaatsvinden in 
de exclusieve economische zone (artikel 1.2 lid 2). De Wet natuurbescherming vervangt de volgende 
wetten: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. 
 
De Wet natuurbescherming neemt de Europese regelgeving als uitgangspunt. De Europese 
regelgeving verzekert een hoog beschermingsniveau van de natuur. Met het oog op een goede 
doorwerking van de Europese beschermingskaders en maximale duidelijkheid voor burgers, 
ondernemers en overheden is ervoor gekozen de kern en reikwijdte van de Europese voorschriften 
op herkenbare wijze op formeel wetsniveau te regelen. Waar dat noodzakelijk is voor een adequate 
bescherming van natuurwaarden waarvoor geen specifieke bescherming is voorzien in Europese 
regelgeving worden op formeel wetsniveau aanvullende, als zodanig kenbare “nationale” 
beschermingsvoorschriften verankerd. 
 
De Wet Natuurbescherming is gericht op: a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede 
vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; b. het 
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke 
functies, en c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 
waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun 
cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies (artikel 1.10). 
 
Algemene regels ten aanzien van het natuurbeleid zijn opgenomen in Hoofdstuk 1.2 van de wet. 
Artikel 1.5 verplicht de Minister van LNV tot het vaststellen van een nationale natuurvisie. Deze bevat 
de hoofdlijnen van het te voeren rijksbeleid gericht op het behoud en het zo mogelijk versterken van 
de biologische diversiteit, het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan en de bescherming 
van waardevolle landschappen, in nationaal en internationaal verband, en het behoud en het zo 
mogelijk versterken van de recreatieve, de educatieve en de belevingswaarde van natuur en 
landschap, in samenhang met het beleid om te komen tot een verduurzaming van de economie. De 
nationale natuurvisie bevat voor zover mogelijk een kwantificering van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de in Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale 
natuurgebieden te beschermen habitats en soorten. Tevens dient informatie opgenomen te worden 
over wijzigingen van de besluiten tot aanwijzing van die Natura 2000-gebieden en bijzondere 
nationale natuurgebieden. 
 
Artikel 1.13 van de Wet voorziet in de mogelijkheid bij of krachtens AMvB programma’s vast te stellen 
om de belasting van natuurwaarden van Natura 2000-gebieden of bijzondere nationale 
natuurgebieden te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen van die gebieden te realiseren, 
of de staat van instandhouding van de van nature in Nederland in het wild voorkomende soorten 
dieren of planten of de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats of habitats van soorten te 
verbeteren. 
 



Hoofdstuk 2 van de Wet heeft betrekking op Natura 2000-gebieden en geeft onder andere regels voor 
de aanwijzing en instandhouding van deze gebieden, en voor plannen, projecten en andere 
handelingen die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.Tevens geeft 
Hoofdstuk 2 regels voor de aanwijzing van bijzondere nationale natuurgebieden die niet de status van 
Natura 2000-gebied hebben. 
 
Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming ziet op soortenbescherming en stelt afzonderlijk regels 
voor het beschermingsregime van soorten onder de EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en andere 
soorten. De grijze zeehond is onder artikel 3.10 en Bijlage A een van de soorten die onder dit laatste 
regime valt.  
 
De overige hoofdstukken van de Wet hebben onder andere betrekking op: 

• Vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (Hoofdstuk 5); 

• Financiële bepalingen (Hoofdstuk 6); 

• Handhaving (Hoofdstuk 7); 

• Overig (Hoofdstuk 8); 

• Overgangsrecht (Hoofdstuk 9); 

• Wijziging andere wetten (Hoofdstuk 10);  

• Samenloop met andere wetsvoorstellen (Hoofdstuk 11); en  

• Slotbepalingen (Hoofdstuk 12). 
 

 


