
 

 

 

 

 

Natuurinclusief of toch beter niet? 

 

Implicaties van recente Europese Jurisprudentie voor de passende beoordeling en het beheer van 

Natura 2000 

 

Inleiding 

De uitspraak van het Europese Hof tav de A2 (Briels e.a.) was een belangrijke opmaat, maar sinds de 

uitspraak van het Europese hof met betrekking tot natuurcompensatie op de linkeroever in 

Antwerpen van 21 juli dit jaar (C583/16) lijkt de scope van een mitigerend maatregelenpakket wel 

heel duidelijk beperkt. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de wijze van toepassing van de 

Omgevingswet en de PAS in Nederland? In dit seminar wordt aandacht besteed aan de mogelijke 

implicaties van deze jurisprudentie. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de aanpak 

van het onderzoek voor de passende beoordeling kan worden robuuster kan worden gemaakt 

overwegende deze recente jurisprudentie. Wat zijn de gevolgen voor de door de Europese Commissie 

en vele andere partijen juist aangemoedigde praktijk van natuurinclusief ontwerpen en een integrale 

aanpak in de planvorming? 

Sprekers bij dit seminar zijn zowel juristen, onderzoekers en vergunningverleners als projectmanagers 

infra, die te maken hebben met deze wetgeving.  
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Programma – 7 November 2016. 

 
 
9:30  Ontvangst- zaal open.  
 
9:45  Welkom door Frank Neumann (IMIEU): aanleiding en doelstelling van het seminar.  
 
10:00  Hans Besselink (Pels Rijcken/ Landsadvoaat): Uitspraak Europese Hof C 583-16 en mogelijke 

gevolgen voor de rechtspraktijk.  
 
10:30  Ralph Frins ( Witteveen en Bos- Universiteit Nijmegen-Vakgr Bestuursrecht):  

Uitspraak Europese Hof C583-16 en mogelijke gevolgen voor de PAS.  
 

11:00  Koffiepauze.  
 
11:20  Gijs Hoevenaars (Commissie MER): Omgevingswet en ervaringen met passende beoordeling.  
 
11:50 Discussie tav PAS en Omgevingswet.  
 
12:30 Lunch  
 
13:45 Theus van Hattum (EZ): Implicaties voor toepassing van de nieuwe Natuurwet.  
 
14:30  Hans Brouwer (RWS)Recente ervaringen bij het Programma Ruimte voor de Rivier- gevolgen  

van Europese Jurisprudentie.  
 

15:00  Discussie- hoe kan de praktijk beter worden afgestemd op recente uitspraken?  
            Samenwerking voor kwaliteitsverbetering.  
 
16:00 Afronding – Borrel 
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