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Veranderingen

 Alles onder 1 paraplu !

 Overdracht 

soortenbescherming  en 

Boswet van RVO naar 

provincie 
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Waar hebben we het over
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Rol van gemeenten

[2] Bevoegd gezag omgevingsvergunning:

 Controle Wabo-aanvraag en uitvragen advies

 Neemt besluit

 Verantwoordelijk voor handhaving natuur  

[3] Bevoegd gezag bestemmingsplannen   

(ruimtelijke afweging w.o. natuur)

[1] Initiatiefnemer / uitvoerder activiteiten 

Rol van gemeente = Signaleringsrol!
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Signaleringsrol

 Vereist kennis en afstemming:

 Wanneer is een natuurtoestemming nodig?

Checklist: ODH werkt aan 

een indicatieve checklist. Deze 

komt per 1-1-2017 beschikbaar 

op de website. Initiatiefnemers 

kunnen hiernaar worden 

verwezen. 

<discussie> 

Welke kennis is minimaal vereist 

voor de gemeente-ambtenaar? 

Welke verantwoordelijkheid heeft 

gemeente?
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Casus: Sloop en renovatie
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Casus: Sloop en renovatie

Signalen?

 ‘Risicovolle’ activiteit

 Ruimte tussen boeideel

 Oud gebouw

 Nabijheid  N2000

 Soort beschreven in 

plantoets BP of komt in 

omgeving voor blijkens 

beschikbare data
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Casus: Sloop en renovatie

Soorten?

 Boom en gebouw bewonende 

vleermuizen

 Gierzwaluw, mus (gebouw)

 Broedgevallen in de boom? 
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Casus: Sloop en renovatie

Toestemmingen?

 H2 WNB (N2000-gebieden)

 H3 ontheffing gierzwaluw

 H3 ontheffing vleermuis 

 H3 ontheffing broedvogels? 

<Casus vrijstelling en gedragscode>
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Proces
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Vooraf gestelde vragen
 Heeft het samenvoegen effect op de fasering binnen projecten?

Het lijkt erop van niet: aanhaken niet verplicht en in de WNB is geen bepaling opgenomen die het 

gezamenlijk aanvragen van een ontheffing soortbescherming (vml. F&F-wet) en vergunning 

gebiedsbescherming (vml. Vergunning Nbwet) verplicht.

 Is ontheffing WNB nodig voor soorten waarvoor je mitigerende maatregelen 

neemt overeenkomstig de soortenstandaard? 

Dit hangt ervan af. 

 Hoe wordt de nieuwe WNB  in bestemmingsplannen verweven?
Er veranderd niets ten opzichte van de huidige praktijk. Effecten op soorten en gebieden blijven 

onderdeel van de ruimtelijke afweging (plantoets)

 Hoe kan de Vlinderstichting helpen?
23 vlindersoorten en 8 soorten libellen en juffers staan op de overige soortenlijst 

Bijlage A WNB. Tevens zijn er enkele zeer schaarse soorten vlinders en libellen  

opgenomen in Bijlage IV HRL en Bern Bijlage II. Kennis en verspreidings-

onderzoek blijft nodig !
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Vragen?
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Casus: Vrijstelling en gedragscode

Nieuwe rondweg

 Activiteiten Soorten Ontheffing
-buizerd 

(*art. 3.1 lid 2 WNB /vml. art. 11 F&F-wet)

-vleermuizen 

(*art. 3.5 lid 4 WNB / vml. art. 11 F&F-wet)

-eekhoorn? 

(*art. 3.10 lid 1b / vml. art. 11 F&F-wet)

 Gedragscode gem. Raalte
“Voor bomen met eekhoornnesten geldt aanvullend 

dat deze in de winterperiode (indien actief in gebruik) 

en de aansluitende de voortplantingsperiode (indien 

actief in gebruik) ontzien worden, door deze niet te 

kappen. Deze gecombineerde periode loopt van 1 

december - 30 augustus. Indien onduidelijkheid 

bestaat over het actief in gebruik zijn van een nest (en 

voor welke functie) moet een ter zake kundige 

betrokken worden om te bepalen of de 

werkzaamheden wel of niet door kunnen gaan”. 
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Activiteiten en effecten

* Bovenstaande lijst is uitsluitend indicatief en niet limitatief. 

Rechten kunnen hier niet aan worden ontleend! 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi38azbgtzOAhXCuhQKHYVpC4IQjRwIBw&url=http://www.biopix.com/pond-bat-myotis-dasycneme_photo-20358.aspx&bvm=bv.130731782,d.d24&psig=AFQjCNGqNwlPF0rJQCDTYZ8qY_rrzQ2b7Q&ust=1472195747767887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi38azbgtzOAhXCuhQKHYVpC4IQjRwIBw&url=http://www.biopix.com/pond-bat-myotis-dasycneme_photo-20358.aspx&bvm=bv.130731782,d.d24&psig=AFQjCNGqNwlPF0rJQCDTYZ8qY_rrzQ2b7Q&ust=1472195747767887
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Effectindicator soorten 
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Vrijgestelde soorten ruimtelijke ingrepen
Zoogdieren

aardmuis

bosmuis

bunzing

dwergmuis

dwergspitsmuis

egel

gewone bosspitsmuis

haas

hermelijn

huisspitsmuis

konijn

ondergrondse woelmuis

ree

rosse woelmuis

tweekleurige bosspitsmuis

veldmuis

vos

wezel

woelrat

Amfibieën

bruine kikker

gewone pad

kleine watersalamander

meerkikker

middelste groene kikker

Zoogdieren

aardmuis

bosmuis

dwergmuis

dwergspitsmuis

gewone bosspitsmuis

haas

huisspitsmuis

konijn

ree

rosse woelmuis

veldmuis

vos

woelrat

Amfibieën

bruine kikker

gewone pad

kleine watersalamander

meerkikker

bastaardkikker

Ontwerp verordening Vrijstelling 

Soorten Noord-Holland

Ontwerp Verordening uitvoering Wet 

natuurbescherming Zuid-Holland.

Zoogdieren

?
Amfibieën

Ontwerp Verordening Utrecht
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Gedragscodes

 Randvoorwaarden om effecten te voorkomen

 Goedgekeurd door Min. EZ

 Eigen verantwoordelijkheid (aantoonbaar werken cf.)
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Concept beslisboom: rechten kunnen 

hier niet aan worden ontleend!
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