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Natuurbeschermingswet Natuurbeschermingswet 

Doel: bescherming en behoud natuurgebieden 

Instandhoudingsdoelstellingen: 

- Vogelrichtlijn 

- Habitatrichtlijn 

Waddenzee 

Lauwersmeer 

Leekstermeer 

Zuidlaardermeer 

Drentse Aa 

Lieftinghsbroek 



Flora en faunawet Flora en faunawet 

Doel: bescherming van soorten planten en dieren 



Boswet Boswet 

Meldingsplicht: 

o Houtopstanden buiten de “bebouwde 
kom Boswet” 

o Houtopstand groter dan 10 are 

o Houtopstand is rij van meer dan 20 
bomen 

Doel: Instandhouding van het bosareaal in NL 



Wet Natuurbescherming Wet Natuurbescherming 

3 “groene” wetten opgenomen in 1 nieuwe wet 



Wet Natuurbescherming Wet Natuurbescherming 

Diverse beschermingregimes: 

 
- Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2) 

- Soorten (hoofdstuk 3) 

- Vogelrichtlijnsoorten 

- Habitatrichtlijnsoorten 

- Andere soorten 

- Houtopstanden (hoofdstuk 4) 



Rol gemeenten Rol gemeenten 

o Initiatiefnemer/uitvoerder van projecten 

oBevoegd gezag voor omgevingsvergunning: 
Controle WABO-aanvraag en advies vragen; 

Neemt besluit 

Verantwoordelijk voor handhaving Omgevingsvergunning 

oBevoegd gezag bestemmingsplannen 

oVaststellen grenzen bebouwde kom 

oSignaleringsrol! 



Signaleringrol Signaleringrol 
Betreft het een risicovolle activiteit?  

 

Is er een mogelijke effect op natuurwaarden? 

 

Is er een uitzondering van toepassing? 

Kennis en afstemming! 



Casussen Casussen 



Effectenindicator soorten Effectenindicator soorten 

geeft een indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de omgevingsvergunning en de watervergunning. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoortenappl.aspx?subj=soorten


Concept vrijstellingslijst  

provincie Groningen 

Concept vrijstellingslijst  

provincie Groningen 

Zoogdieren 

Aardmuis 

Bosmuis 

(Bunzing) 

Dwergmuis 

Dwergspitsmuis 

Egel 

Gewone bosspitsmuis 

Haas 

(Hermelijn) 

Huisspitsmuis 

Konijn 

Ondergrondse woelmuis 

Ree 

Rosse woelmuis 

Tweekleurige 

bosspitsmuis 

Veldmuis 

Vos 

(Wezel) 

Woelrat 

 

Microtus agrestis 

Apodemus sylvaticus 

Mustela putorius 

Micromys minutus 

Sorex minutus 

Erinaceus europaeus 

Sorex araneus 

Lepus europeus 

Mustela erminea 

Crocidura russula 

Oryctolagus cuniculus 

Pitymys subterraneus 

Capreolus capreolus 

Clethrionomys glareolus 

Sorex coronatus 

Microtus arvalis 

Vulpes vulpes 

Mustela nivalis 

Arvicola terrestris 

 

Amfibieën 

Bruine kikker 

Gewone pad 

Kleine watersalamander 

Meerkikker 

Middelste groene kikker 

Rana temporaria 

Bufo bufo 

Triturus vulgaris 

Rana ridibunda 

Rana esculenta 



Gedragscode bij ruimtelijke ingrepen Gedragscode bij ruimtelijke ingrepen 

- is een vrijstelling 

- om bepaalde beschreven werkzaamheden 

(bestendig beheer en onderhoud) uit te voeren 

- met voorwaarden en aantoonbaar 

- goedgekeurd door EZ 



Gedragscodes bij ruimtelijke ingrepen Gedragscodes bij ruimtelijke ingrepen 





Bedankt voor jullie aandacht! Bedankt voor jullie aandacht! 


