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Inhoud

Wet Natuurbescherming 

- Veranderingen
- Doel en bevoegdheid
- Rol gemeenten
- Implementatie
- Casus
- Vragen en discussie



Alles onder 1 paraplu!



Uitgangspunten

• Bescherming volgt Europese 
richtlijnen

• Bevoegdheden gedecentraliseerd
• Overdracht soortenbescherming

En Boswet
• Meer ruimte voor 

programmatische aanpak



Wet Natuurbescherming
Bevoegdheid

Nu Wnb

Boswet Instandhouding bosareaal
Uitvoering provincie Provincie
Besluiten EZ Provincie

Nbw Bescherming en behoud natuurgebieden
Provincie Provincie

FF-wet Bescherming van planten en dieren
Schade Provincie Provincie
Ruimt. ingr. EZ Provincie



Wet Natuurbescherming
Beschermingsregimes:

- Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2)

- Soorten (hoofdstuk 3)
-Vogelrichtlijnsoorten
-Habitatrichtlijnsoorten
-Andere soorten

- Houtopstanden (hoofdstuk 4)



Onderdeel Boswet, belangrijkste wijzigingen

• Bevoegdheden gedecentraliseerd naar provincie

• Vrijstelling onder bestemmingsplan vervangen door 
vrijstelling t.b.v. N2000-doelen, 
Omgevingsvergunning (WABO) of Tracébesluit



Onderdeel FF-wet, belangrijkste wijzigingen

• Provincies stellen regels aan WBE’s, FBE’s en 
Faunabeheerplannen

• Provincie bevoegd gezag voor ontheffingverlening 
overlast, ruimtelijke ontwikkelingen, onderzoek

• Provincie heeft inspanningsverplichting voor 
soortenbeleid

• Provincie draagt zorg voor 

bestrijding invasieve exoten



Onderdeel Nb-wet, belangrijkste wijzigingen

• Bepalingen beschermd natuurmonument vervallen

• Bevoegdheid vergunningverlening afhankelijk van 
locatie activiteit (is nu locatie van effecten)



Raakvlakken Wnb met gemeenten;
soortenbescherming i.r.t. 
omgevingsvergunningen

• Provincie bevoegd gezag voor ontheffingen 
en vrijstellingen. 

• Aanhaken ontheffingen soortenbescherming 
bij omgevingsvergunning niet verplicht

• Omgevingsvergunning mag worden verleend 
zonder VVGB van provincie. 
Vergunning/ontheffing volgt dan een eigen 
procedure bij de provincie

• Minister blijft bevoegd gezag goedkeuring 
van gedragscodes 



Wet Natuurbescherming, de rol van gemeenten

1. Initiatiefnemer/uitvoerder activiteiten
2. Bevoegd gezag omgevingsvergunning

- Controle Wabo-aanvraag en uitvragen advies
- Neemt besluit
- Verantwoordelijk voor handhaving natuur 

3. Bevoegd gezag RO/bestemmingsplannen 
4. Signaleringsrol



Wet natuurbescherming

Rol gemeente
Rol gemeente vereist kennis van de Wnb;

- Wanneer natuurtoestemming nodig?
- Welke uitzonderingen op natuurvergunningplicht?
- Welke rol hebben gedragscodes en andere generieke

vrijstellingen?

Rol gemeente vereist ook afstemming met de provincie over
- interpretatie van vergunningplicht;
- deling van kennis (over soorten);
- beleid.



Raakvlakken Wnb met gemeenten;
gemeentelijke groenbeheer 

Gemeente als Initiatiefnemer



Wet Natuurbescherming
Rol gemeente bij de Omgevingsvergunning              Provincie

Procedure aanhaken omgevingswet blijft gelijk



Verschuiving taken en bevoegdheden 

- gemeente doet volledigheidstoets > ook voor  
natuur en beoordeeld of sprake is van effect  
op natuur, beschermde planten en dieren of 
gebieden 

- Bij aanhaken omgevingsvergunning kan 
deze niet worden verleend als geen VVGB  
Wet Natuurbescherming door provincie    
wordt afgegeven.



Raakvlakken Wnb met gemeenten;
natuurbescherming en RO

• Ruimtelijke 
ontwikkelingen(bestemmingsplannen)

• Infrastructurele werken
• Toets i.r.t. Natura-2000 gebieden
• Toets op aanwezigheid beschermde soorten 



Verschuiving taken en bevoegdheden 

• Bij melding bouwen / slopen of APV moet 
gemeente beoordelen of mogelijk schade aan 
natuur kan ontstaan

• Melding activiteit kan niet geweigerd worden, 
maar kan bij mogelijke schadelijke effecten 
alleen doorgaan na Natuurtoets en 
inhoudelijke beoordeling door de provincie



Raakvlakken Wnb met gemeenten;
gebiedsbescherming en PAS

• Géén PAS-gebieden in Flevoland
• Wel toetsing op mogelijke effecten elders



Signaleringsrol
Vereist kennis en afstemming:

Wanneer is een natuurtoestemming nodig?

WNB/OLO
Niet aangevinkt

Terecht of niet?

- Terecht? Geen verdere 
actie - Mogelijk onterecht?

- Nagaan of checklist is 
doorlopen of apart van 
WABO om toestemming is 
gevraagd. Zo ja? Geen 
actie – Nee? 

- Maak gebruik van Kennis 
van OD of Provincie, 
effectenindicator of 
vlekkenkaart. Vraag de 
aanvrager om een 
toelichting.



Natuurtoets in diverse fases

1. Planvormingsfase, bestemmingswijziging
2. Bouwfase c.q. inrichting van het gebied; 
3. Exploitatiefase c.q. beheerfase; 

Inrichtingen, evenementen, 
groenvoorziening, onderhoud etc…

4. Sloopfase, kapvergunning; 
Denk aan vleermuizen, jaarrond 
beschermde nesten van mussen en 
gierzwaluw, varens e.d.)



Gedragscode bij ruimtelijke ingrepen

Een vrijstelling om bepaalde beschreven werkzaamheden 
(bestendig beheer en onderhoud) aantoonbaar uit te voeren 
onder randvoorwaarden.

Goedgekeurd door EZ



Mogelijke risico’s 

• Schadeclaims

• Verzoeken tot handhaving

• Handhaving als blijkt dat er, ondanks de 
verleende vergunning, schade ontstaat aan 
beschermde soorten. 



Belangrijke tips

• Tijdig rekening houden met natuurwaarden 
voorkomt vertraging procedures en projecten

• Duidelijke communicatie over te nemen stappen

• Korte lijnen tussen provincie en gemeenten, 

Weet elkaar te vinden! 



Implementatie Wnb

• Juli 2015 vastgesteld door Tweede Kamer
• December 2015 vastgesteld door Eerste Kamer
• Uitvoeringsbesluiten mei 2016 naar 2e en 1e Kamer
• Inwerkingtreding van de Wnb per 1 januari 2017 

• Provincie stelt verordeningen op, 
besluit PS in oktober 2016
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Goedemorgen 
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Discussie, vraag en antwoord


