Samenvatting
Het Hof van Justitie heeft vandaag 15 mei 2014 arrest gewezen in
zaak C-521/12 Briels, aangaande het tracéproject A2
Op 6 juni 2011 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een besluit
genomen betreffende het tracéproject Rijksweg A2 dat met name tot de
verbreding van deze snelweg strekt.
Dit project heeft negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied
„Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek”. Dit gebied is door de
Nederlandse autoriteiten als een speciale beschermingszone aangewezen
voor onder meer het habitattype „blauwgraslanden”.
Bij besluit van 25 januari 2012 tot wijziging van het tracéproject Rijksweg
A2 heeft de minister een aantal maatregelen vastgesteld om de impact
van dit project op het milieu te verminderen.
Ter beoordeling van de schadelijke effecten van het tracéproject Rijksweg
A2 op het betrokken Natura 2000-gebied is een eerste „natuurtoets A”
verricht. Daarin wordt geconcludeerd dat als gevolg van stikstofdepositie
significante negatieve gevolgen voor de habitattypen en beschermde
soorten in dit gebied niet zijn uit te sluiten en in zoverre een passende
beoordeling noodzakelijk is. Uit een tweede „natuurtoets B” blijkt dat het
tracéproject Rijksweg A2 negatieve gevolgen heeft voor het bestaande
areaal van het habitattype „blauwgraslanden”. In de zone „Moerputten”
zou namelijk 6,7 hectare blauwgraslanden worden getroffen door
uitdroging en verzuring van de bodem. Bovendien geeft dit rapport aan
dat niet is uit te sluiten dat de blauwgraslanden ook in de zone „Bossche
Broek” negatieve gevolgen ondervinden, door de toename van de
stikstofdepositie vanwege de betrokken wegverbreding. Het tracéproject
Rijksweg A2 heeft eveneens een tijdelijke toename van stikstofdepositie in
de zone „Vlijmens Ven” tot gevolg, die echter geen belemmering voor de
uitbreiding van de blauwgraslanden in die zone vormt. Uit die natuurtoets
blijkt dat voor de instandhouding en de duurzame ontwikkeling van de
blauwgraslanden het hydrologische systeem dient te worden hersteld.
Dienaangaande voorziet het tracéproject Rijksweg A2 in de verbetering
van de hydrologische situatie in de zone „Vlijmens Ven”, waardoor de
blauwgraslanden binnen dit gebied kunnen worden uitgebreid. Volgens de
minister kan op die manier de omvang en de kwaliteit van de
blauwgraslanden worden verhoogd ten opzichte van het bestaande areaal.
Aan de instandhoudingsdoelstellingen voor dit type habitat wordt dus
voldaan doordat nieuwe blauwgraslanden worden aangelegd.
Briels e.a. hebben beroep tegen de twee besluiten van de minister
ingesteld bij de verwijzende rechter. Volgens hen kon de minister het
tracéproject Rijksweg A2 niet vaststellen, gelet op de negatieve gevolgen

van de verbreding van de snelweg A2 voor het betrokken Natura 2000gebied.
In dit verband betogen Briels e.a. dat de ontwikkeling van nieuwe
blauwgraslanden in dit gebied niet in aanmerking had mogen worden
genomen ter beantwoording van de vraag of de natuurlijke kenmerken
van dit gebied worden aangetast. Volgens hen kan een dergelijke
maatregel niet als een „mitigerende maatregel” worden aangemerkt, welk
begrip overigens niet in de habitatrichtlijn voorkomt.
De Raad van State, waaraan de zaak is voorgelegd, verklaart dat het
standpunt van de minister erop neerkomt dat ingeval een project
negatieve gevolgen kan hebben voor een bestaand areaal van een
beschermd habitattype in een Natura 2000-gebied, bij de beoordeling of
er sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van dat gebied
betekenis toekomt aan de omstandigheid dat in hetzelfde gebied een
areaal van gelijke of grotere omvang van dat habitattype tot ontwikkeling
zal worden gebracht op een locatie waar dit habitattype geen negatieve
gevolgen van het project zal ondervinden. Volgens deze rechterlijke
instantie geeft evenwel noch de tekst van de habitatrichtlijn noch de
rechtspraak van het Hof uitsluitsel over de vraag op welke wijze dient te
worden beoordeeld of de natuurlijke kenmerken van het gebied in kwestie
worden aangetast.
De Raad van State heeft daarom vragen gesteld aan het Hof van Justitie.
Het Hof stelt vast dat het tracéproject Rijksweg A2 significante negatieve
gevolgen voor de habitattypen en beschermde soorten in dit gebied zal
hebben, inzonderheid voor het bestaande areaal en voor de kwaliteit van
het beschermde natuurlijke habitattype „blauwgraslanden”, wegens de
uitdroging en de verzuring van de bodem door stikstofdepositie.
Het project kan bijgevolg de natuurlijke kenmerken van het gebied
aantasten. Anders dan de Nederlandse regering stelt doen de in het
tracéproject Rijksweg A2 voorgestelde beschermingsmaatregelen niet af
aan die vaststelling.
De beschermingsmaatregelen die in een project worden opgenomen om
de schadelijke gevolgen van dit project voor een Natura 2000-gebied te
compenseren, kunnen bij de beoordeling van de gevolgen van dit project
niet in aanmerking worden genomen.
Het Hof wijst er in dat verband op dat de eventuele positieve gevolgen
van het achteraf tot ontwikkeling brengen van een nieuwe habitat
waarmee het verlies aan oppervlakte en kwaliteit van ditzelfde type
habitat in een beschermd gebied dient te worden gecompenseerd – ook al
zou het om een groter areaal van een hogere kwaliteit gaan – in de regel

onzeker zijn, en dat deze gevolgen hoe dan ook slechts binnen enkele
jaren zichtbaar zullen worden.
Het is slechts wanneer een plan of project, ondanks negatieve conclusies
van de verrichte beoordeling en bij ontstentenis van alternatieve
oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met
inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden
gerealiseerd, dat de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen
neemt om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000
bewaard blijft.
De kennis van de gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor
het betrokken gebied is daarbij absoluut noodzakelijk. Het onderzoek van
eventuele dwingende redenen van groot openbaar belang en dat van het
bestaan van minder schadelijke alternatieven vereisen immers dat deze
belangen worden afgewogen tegen de aantasting van het gebied door het
onderzochte plan of project. Om te kunnen bepalen welke compenserende
maatregelen eventueel moeten worden genomen, moet bovendien
nauwkeurig worden vastgesteld om welke aantastingen het precies gaat.
Deze samenvatting bindt het Hof niet. De officiële tekst van het arrest zal
op 15 mei vanaf 13.00 uur beschikbaar zijn op www.curia.europa.eu

