
Natuurbeschermingswet 1998 – vervallen per 1 januari 2017 

Artikel 20 

 
1. 

Gedeputeerde staten kunnen de toegang tot een beschermd natuurmonument als bedoeld in 

artikel 10, eerste lid, een Natura 2000-gebied of delen van bedoelde gebieden, voorzover dit 

noodzakelijk is voor de bescherming van natuurwaarden, beperken.  

 
2. 

Indien een gebied als bedoeld in het eerste lid geheel of ten dele wordt beheerd door of onder 

verantwoordelijkheid van Onze Minister of een van Onze andere Ministers, wordt de in het 

eerste lid bedoelde bevoegdheid uitgeoefend door Onze Minister in overeenstemming met 

Onze andere Minister.  

 
3. 

Het is verboden in strijd met de beperkingen die ingevolge het eerste en tweede lid zijn 

opgelegd, zich te bevinden in een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste 

lid, een Natura 2000-gebied of gedeelten daarvan.  

 
4. 

Het verbod in het derde lid geldt niet voor de eigenaar en de gebruiker van een beschermd 

natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid of een Natura 2000-gebied, indien 

bedoeld gebruiksrecht zich daarover uitstrekt.  

 

Hoofdstuk III. Beschermde gebieden 
Titel 1. De aanwijzing van gebieden 

Artikel 10 

1. Onze Minister kan, mede op grondslag van de structuurvisie, bedoeld in artikel 9, 

bij besluit een natuurmonument aanwijzen als beschermd natuurmonument. Het 

besluit gaat vergezeld van een kaart waarop het beschermd natuurmonument is 

aangegeven en een toelichting.  

2. Indien het beheer over een natuurmonument of een gedeelte daarvan berust bij een 

van Onze andere Ministers, dan neemt Onze Minister een besluit als bedoeld in het 

eerste lid niet dan in overeenstemming met die andere Minister.  

3. Indien in andere gevallen dan bedoeld in het tweede lid, een van Onze andere 

Ministers op grond van enig wettelijk voorschrift bevoegd is besluiten te nemen met 

betrekking tot het natuurmonument, vindt voorafgaand aan het nemen van een 

besluit als bedoeld in het eerste lid overleg plaats met die andere Minister.  

 

Hoofdstuk II. Natuurbeleidsplan 
Artikel 9a 

1. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt eenmaal in de vier jaar aan Onze Minister 

een wetenschappelijk rapport uit, waarin de toestand van natuur, bos en landschap, 

alsmede de ten aanzien daarvan meest waarschijnlijke en mogelijke andere toekomstige 

ontwikkelingen voor een door Onze Minister aan te geven periode worden beschreven.  
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2. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt eenmaal in de twee jaar aan Onze Minister 

een wetenschappelijk rapport uit, waarin, mede in het licht van in eerdere rapporten 

beschreven ontwikkelingen, de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en 

nieuwe ontwikkelingen worden beschreven. Indien zich onvoorzien een omstandigheid 

voordoet die belangrijke gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van natuur, bos en 

landschap op langere termijn, neemt het Planbureau voor de Leefomgeving, indien Onze 

Minister daarom verzoekt, in een rapport tevens een beschrijving op van die mogelijke 

ontwikkeling.  

Artikel 9b 

1. 

Onze Minister wijst, tezamen met – voor zover het hem aangaat – Onze Minister van 

Infrastructuur en Milieu, overheidsinstellingen aan, die door het Planbureau voor de 

Leefomgeving in ieder geval worden betrokken bij het opstellen van de in  artikel 9a 

bedoelde rapporten.  

2. 

Onze Minister kan, tezamen met – voor zover het hem aangaat – Onze Minister van 

Infrastructuur en Milieu, regels stellen ten aanzien van de wijze waarop de krachtens het 

eerste lid aangewezen overheidsinstellingen bij het opstellen van de rapporten worden 

betrokken.  

3. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving en de op grond van het eerste lid aangewezen 

instellingen verschaffen elkaar desgevraagd alle inlichtingen en gegevens waarover zij 

kunnen beschikken voorzover dat voor het opstellen van de rapporten, bedoeld in  artikel 

9a, eerste en tweede lid, redelijkerwijs noodzakelijk is.  

Artikel 9c 

1. 

Onze Minister kan aanwijzingen geven omtrent veronderstelde ontwikkelingen die in 

ieder geval als grondslag voor beschrijvingen als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, 

moeten worden aangenomen, alsmede omtrent onderwerpen die in ieder geval in een 

rapport als bedoeld in dat artikellid, moeten worden beschreven.  

2. 

Behoudens artikel 9a, tweede lid, en het eerste lid, geven Onze betrokken Ministers het 

Planbureau voor de Leefomgeving en de krachtens artikel 9b, eerste lid, aangewezen 

instellingen geen aanwijzingen met betrekking tot de inhoud van de rapporten.  
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