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Kader 2.2: Vergunbaarheid varianten in het kader van de Wet natuurbescherming
Ten aanzien van het aspect Natura 2000 geldt dat indien sprake is van significante gevolgen voor het
betreffende Natura 2000-gebied, het project alleen vergund kan worden indien de ADC-toets met
succes kan worden doorlopen. Er moet dan sprake zijn van een dwingende reden van groot openbaar
belang (D) en er mogen geen alternatieven zijn die geen/minder effecten op de Natura 2000 doelen
hebben (A). Effecten dienen dan tijdig gecompenseerd te worden (C). Aangezien de vaarverbinding
naar verwachting niet als dwin-gende reden van groot openbaar belang in de zin van de
Habitatrichtlijn kan worden aan gemerkt en er waarschijnlijk alternatieven zijn met geen/minder
effecten op Natura 2000, wordt het met succes doorlopen van een ADC-toets niet als kansrijk
ingeschat. Dat betekent dat alternatieven/varianten die significante gevolgen (kunnen) hebben voor
het Natura 2000-ge-bied Oostelijke Vechtplassen in beginsel niet vergunbaar zijn vanuit de Wet
natuurbescherming voor wat betreft het aspect Natura 2000.
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6.1.4 Beoordeling in het kader van de PRV Noord-Holland
Op grond van de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) van Noord-Holland is het in be-ginsel niet
toegestaan om een bestemmingswijziging door te voeren binnen de begrenzing van het NNN indien
dit de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN significant aan-tast. Is er toch sprake van
aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden, dan kan bin-nen het bestemmingsplangebied
gezocht worden naar maatregelen die de effecten weg ne-men waardoor er per saldo geen sprake is
van een significante aantasting van de wezen-lijke kenmerken en waarden (artikel 19, lid 3 PRV). Is
binnenplanse saldering niet mogelijk, dan wordt een bestemmingsplanwijziging alleen toegestaan als
(Nee, tenzij-toets):
1. er sprake is van een dringende reden van groot maatschappelijk belang;
2. er geen reële alternatieven zijn;
3. het verlies aan waarden wordt gecompenseerd.
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De vereniging heeft ten doel het beschermen van natuur (zowel flora als fauna) op de Loenderveensche Plas en
aangrenzende gebieden in Oud-Loosdrecht.

