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ZAKEN1 

Vastgesteld 17 september 2013 

De memorie van antwoord geeft de commissie aanleiding tot het maken 
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen. De 
commissie verzoekt de regering deze uiterlijk 15 oktober 2013 te beant-
woorden. Vertrouwende op een volledige en tijdige reactie achten de 
leden van de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel 
voldoende voorbereid. 

Vragen en opmerkingen van de PVV-fractie 

In antwoord op de vraag van de leden van de PVV-fractie in hoeverre een 
Natura 2000-gebied weer een «gewoon» gebied kan worden geeft de 
regering in de memorie van antwoord aan dat de begrenzing of status van 
een gebied alleen kan worden gewijzigd, indien de natuurlijke ontwik-
keling van een gebied hier aanleiding toe geeft en de wijziging ecologisch 
grondig wordt onderbouwd. Voor Vogelrichtlijngebieden ligt de beslissing 
hierover bij de betreffende lidstaat. Voor Habitatrichtlijngebieden beslist 
de Europese Commissie op voordracht van de lidstaat. 
Deze leden vragen of het in het verleden voorgekomen is dat de 
begrenzing of status van een Natura 2000-gebied werd gewijzigd in 
Nederland of een Europese lidstaat. Zo ja, welke gebieden betrof dat? 

Voorts schrijft de regering in de memorie van antwoord dat een Rijks-
structuurvisie Windenergie op zee in voorbereiding is die het Nationaal 
Waterplan op het punt van twee zoekgebieden voor windenergie herziet. 
In deze rijksstructuurvisie wordt vastgelegd op welke locaties in de 
exclusieve economische zone plek is voor windparken. Deze leden vragen 
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of het bekend is in hoeverre het onderwatergeluid veroorzaakt door 
windmolens in zee, effect heeft op de natuurwaarden. Indien dit het geval 
is, kan de regering deze informatie aan de Kamer doen toekomen? 

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Kneppers-Heijnert 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
De Boer
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