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Het magazine Natuur in de Gemeente
Magazine voor gemeenten door gemeenten!
Niet alleen de huidige natuurwetgeving maar ook de komst van de nieuwe Natuurwet in 2015 roept bij gemeenten nog
steeds vragen op. Ook gaat er veel veranderen rond de huidige Boswet. In deze editie van het magazine wordt aan
onder andere deze onderwerpen aandacht besteed.
Naast het lezen van het magazine kunt u ook zelf actief een bijdrage aan het magazine leveren! Loopt u als medewerker van een overheidsinstantie met een vraag rond die u graag wilt stellen aan collega’s bij andere instanties? Of
ziet u een vraag van iemand anders voorbij komen waar u zelf een antwoord op heeft? Twijfel niet en deel uw vragen
en uw kennis! Zo helpt u samen de natuurwetgeving vooruit!
Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente
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Column; Jurisprudentie en Natuurwetgeving
Compensatie, mitigatie en Natura 2000 - verschillen en consequenties

Door: Martin van den Hoorn, adviseur ecologie bij Regelink Ecologie & Landschap.

Op 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie
een uitspraak gedaan inzake de verbreding van de A2. De uitspraak
volgt op prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State over de interpretatie van de Habitatrichtlijn. De
beantwoording van de prejudiciële vragen door advocaat-generaal
E. Sharpston¹) geeft een duidelijk richtsnoer over met name de interpretatie van
artikel 6 van de Habitatrichtlijn en zet diverse zaken rond compensatie, mitigatie en
de relatie tot beheersmaatregelen helder neer. In dit artikel worden de essentie van
enkele van de conclusies van de advocaat-generaal weergegeven.
Essentie van artikel 6 van de Habitatrichtlijn
De advocaat-generaal gaat eerst in op de essentie van
Artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Artikel 6 is verdeeld in
vier leden en gaat over de omgang met en bescherming
van Natura 2000-gebieden en de beoordeling van plannen en projecten.
• Artikel 6.1 schrijft voor dat instandhoudingsmaatregelen getroffen moeten worden voor behoud en herstel
van de natuurlijke habitat in een “gunstige staat van
instandhouding”. Het impliceert actief onderhoud of
zelfs verbetering van de kwaliteit en/of omvang van
de habitats;
• Artikel 6.2 schrijft voor dat passende maatregelen
worden getroffen zodat de kwaliteit niet verslechtert
en er geen storende factoren optreden;
• Artikel 6.3 schijft dat plannen en projecten alleen

kunnen worden goedgekeurd als zij de “natuurlijke
kenmerken” van een gebied niet aantasten;
• Artikel 6.4 stelt dat als een plan of project vanwege
dwingende redenen van groot openbaar belang toch
doorgang moet vinden en er geen alternatieven zijn
er compenserende maatregel en genomen moeten
worden.
Mitigatie en compensatie
In het licht van artikel 6 legt de advocaat-generaal
vervolgens de termen mitigatie en compensatie en hun
relatie tot vergunningverlening uit:
Mitigatie
Een mitigerende maatregel is een maatregel die de
negatieve gevolgen van een plan of project vermindert
of voorkomt. Een mitigerende maatregel is volgens de

Watervleermuis in holle baksteen
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advocaat-generaal onlosmakelijk verbonden met de
gevolgen die de maatregel beoogt te verzachten en
heeft dus betrekking op hetzelfde gebied en hetzelfde
habitattype.
Compensatie
Een compenserende maatregel is niet een maatregel
die de aantasting van de natuurlijke kenmerken van een
gebied voorkomt, maar een maatregel die met positieve
gevolgen netto negatief effect op zijn minst vermijd.
Een compenserende maatregel kan in het betrokken
Natura 2000-gebied worden gerealiseerd, maar ook in
een ander gebied, zolang de algehele samenhang van
Natura 2000 maar niet in het geding komt.
Vergunningverlening
Wanneer een mitigerende maatregel de gevolgen van
een plan of project zo verzacht dat deze de natuurlijke
kenmerken van een gebied niet aantasten, dan kan
voor het plan of project volgens artikel 6.3 vergunning
worden verleend (en is geen toetsing aan belangen
nodig). Hierbij dient de mitigerende maatregel wel
een integraal onderdeel te zijn van het plan of project
waarvan het de effecten probeert te verzachten of te
voorkomen. De maatregel kan worden opgenomen in
het oorspronkelijke plan of project of daar later aan
worden toegevoegd als voorwaarde, maar alleen voor
goedkeuring van het plan of project. Alhoewel het voor
de hand ligt dat vergunning bij het nemen van compenserende maatregelen alleen kan worden verleend
op basis van artikel 6.4 stelt de advocaat-generaal
dat wanneer door het nemen van compenserende
maatregelen er geen schadelijke gevolgen zijn voor de
natuurlijke kenmerken van een gebied een vergunning
op basis van artikel 6.3 niet uitgesloten is.

Conclusie
• Een mitigerende maatregel is een maatregel die de
negatieve gevolgen van een plan of project vermindert of mogelijk zelfs voorkomt.
• Een compenserende maatregel voorkomt niet de
aantasting van de natuurlijke kenmerken van een
gebied maar is een maatregel met positieve gevolgen
voor de algehele samenhang van Natura 2000 of een
maatregel die een netto negatief effect op zijn minst
vermijd. Hij is niet strikt gebonden aan het gebied
waarin een aantasting plaats vindt.
• Om een vergunning te kunnen verkrijgen voor een
plan of project in het kader van artikel 6.3 dient een
mitigatieplan een integraal onderdeel uit te maken
van het plan of project waarvan het de effecten
probeert te verzachten of te voorkomen. Het dient
in ieder geval te zijn vast gesteld voordat het plan of
project wordt goedgekeurd.
• Maatregelen genoemd in beheerplannen zijn bedoeld
voor instandhouding en verbetering van Natura
2000-gebieden en kunnen dan ook niet worden
opgevoerd als mitigerende of compenserende
maatregelen.
¹) Jurisprudentie van het Hof van Justitie, conclusie van
Advocaat-generaal E. Sharpston van 27 februari 2014
(1), Zaak C‑521/12 [http://tiny.cc/j2txkx]
Martin van den Hoorn is werkzaam als adviseur ecologie bij
Regelink Ecologie & Landschap. Vanuit deze functie heeft
hij dagelijks te maken met wet- en regelgeving rond natuur.
Omdat de interpretatie van deze wet- en regelgeving door
jurisprudentie en aangepaste standpunten van Bevoegd Gezag
sterk in beweging is wordt in deze rubriek telkens een actueel
thema rond jurisprudentie behandeld.

Mitigatie compensatie en relatie met beheermaatregelen
De belangrijkste conclusie betreft de relatie die de
advocaat-generaal stelt ten aanzien van de relatie tussen mitigatie/compensatie en beheermaatregelen. Met
enige regelmaat zijn in mitigatieplannen maatregelen
te vinden die ook zijn beschreven in het beheerplan
van het betreffende Natura 2000-gebied. De advocaatgeneraal zegt hierover dat deze beheermaatregelen zijn
opgesteld om het Natura 2000-gebied te onderhouden
of te verbeteren en dus een invulling zijn van de verplichting die een lidstaat heeft voortvloeiende uit artikel
6.1. Zij stelt zelfs dat zij deel uitmaken van de “natuurlijke kenmerken” van een gebied waaraan een plan of
project getoetst moet worden. Ze kunnen dan ook niet
tegelijkertijd dienen als een mitigerend/compenserend
onderdeel van een plan of project.

4

Natuur in de Gemeente

Magazine - Editie September 2014

RUBRIEK; GEMEENTEN GEVEN KENNIS OVER NATUURWETGEVING DOOR - Gemeente Houten
Sinds de invoering van de Flora- en faunawet worstelt
het werkveld met een juiste uitvoering van deze wet en
andere natuurregelgeving. Met de nieuwe Natuurwet in
zicht, waarin de Flora- en faunawet wordt opgenomen,
krijgen gemeenten straks te maken met veranderingen
die opnieuw onduidelijkheden met zich zullen meebrengen. Daarnaast zijn er tussen gemeenten grote verschillen in het natuurbeleid dat wordt gevoerd en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak.

en faunawet en het provinciale EHS-beleid op de een of
andere manier een rol. Diverse medewerkers hebben
daarom scholing gehad om de Flora- en faunawet goed
te borgen in de organisatie. Wij zijn als gemeente gecertificeerd voor flora- en faunawetgeving op niveau 1 t/m 3
(beheer) en niveau 4 (RO). De gemeente werkt volgens
de gedragscodes ‘Flora- en faunawet Bestendig beheer
Groenvoorzieningen’ en ‘Flora- en faunawet voor waterschappen’.

Nadat Paul Minken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met ideeën voor kennisuitwisseling kwam werd
in samenwerking met het Platform deze rubriek ontwikkeld. De rubriek biedt lezers de gelegenheid een kijkje
achter de schermen te nemen bij gemeenten door het
hele land. Zo kunnen zij kennis opdoen over natuurweten natuurregelgeving zoals deze wordt toegepast bij
andere gemeenten. In elk nummer van het magazine
wordt door een gemeente een vaste set vragen beantwoord over hoe deze gemeente omgaat met natuurweten natuurregelgeving. Vervolgens geeft deze gemeente
het stokje door aan een andere gemeente. Deze keer is
de gemeente Houten aan de beurt. Koen Helling geeft
een korte toelichting. Hij is werkzaam als Beleidsmedewerker Natuur en Landschap/Landschapscoördinator bij
de afdeling RO.

Waar haalt u de kennis over flora en fauna in uw
gemeente vandaan, zowel intern als extern?
• Binnen de gemeente Houten zijn een beleidsmedewerker Natuur en Landschap/Landschapscoördinator
en diverse specialisten op het vlak van water- en
groenbeheer en bomen werkzaam. Deze mensen
kunnen samen de taken op het vlak van de natuurwetgeving goed afhandelen. Bij hele specialistische
zaken of te grote projecten wordt er een extern
adviesbureau ingeschakeld. Wij hebben veel contact
met werkgroepen van de Milieuwerkgroep Houten en
andere groene organisaties. Zij houden ons scherp
en zijn prima sparringpartners. Het provinciale overleg met landschapscoördinatoren is erg waardevol en
wij nemen regelmatig deel aan workshops, symposia
e.d. om de kennis up-to-date te houden.

Algemeen
Kunt u kort toelichten welk natuurbeleid binnen uw
gemeente wordt gehanteerd voor de implementatie
van de huidige natuurregelgeving?
Bij veel omgevingsvergunningsaanvragen en ook activiteiten die de gemeente zelf uitvoert spelen de Flora-

Vindt er veel wisselwerking plaats tussen de afdeling die over de natuurwetgeving gaat en andere
afdelingen binnen uw gemeente die hiermee ook
van doen hebben?
• Er vindt structureel overleg plaats over natuurwetgeving, landschappelijke inpassing e.d. met an-
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dere afdelingen. Wekelijks komt het ‘planteam’ bijeen
waarbij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningsaanvragen besproken worden, zodat er een goede
integrale afweging gemaakt kan worden. Daarnaast
vindt er maandelijks afstemming plaats m.b.t. zaken
die spelen op het vlak van gemeentelijk groenbeheer
en staat de deur altijd open voor collega’s en burgers
als er iets speelt op het vlak van Natuur en Landschap/soortenbeheer. De mensen weten mij gelukkig
ook steeds beter te vinden.
Problemen en oplossingen
Kunt u een vraag of probleem noemen waar u in uw
werk geregeld tegenaan loopt en waarvoor u zelf
geen oplossing heeft?
• Een probleem is dat veel zaken tegenwoordig
vergunningsvrij mogen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het bouwen van een dakkapel/uitbouw of juist
het slopen van bouwwerken. Ook is er geen brede
kapvergunning meer, dat is alleen nog nodig voor
monumentale bomen. Daardoor is de kans groot dat
er overtredingen van de Flora- en faunawet plaatsvinden omdat wij als gemeente minder goed weten
wat er speelt en mensen dus niet goed kunnen
adviseren.
Kunt u kort een voorbeeld beschrijven van een door
uw gemeente succesvol uitgevoerd project rond
toepassen van de bestaande natuurregelgeving?
• Een geslaagd project vind ik de aanleg van het
Sport- en Werklandschap de Meerpaal. Bij dit project
ging er broedgelegenheid voor weidevogels verloren.
Er werd een fors budget beschikbaar gesteld om dit
te compenseren. Hiermee is 10 hectare weidegrond
aangekocht en samen met de weidevogelwerkgroep
wordt nu gekeken hoe wij dat gebied zo optimaal
mogelijk kunnen inrichten voor weidevogels. Ook zijn
wij bezig met het “Actieplan Weidevogels Eiland van
Schalkwijk” (EvS) om te kijken of wij in een breder
kader de omstandigheden voor weidevogels op
het EvS kunnen verbeteren. Vorig jaar heeft er een
onderzoek plaatsgevonden om de natuurwaarden
op het Eiland van Schalkwijk in kaart te brengen. Dit
onderzoek is zeker niet volledig maar geeft wel een
goed beeld. Hopelijk vormt het een basis om later
met aanvullend onderzoek tot een generieke ontheffing Flora- en faunawet voor het EvS te kunnen
komen.

scherming zou mogen krijgen (als wij bij zaken als
isoleren van spouwmuren e.d. goed rekening blijven
houden met deze soort). Overigens is het in mijn
ogen wel goed dat veel andere vleermuissoorten
streng beschermd zijn.
Bij kansen denk ik dat er bij elk project breed
gekeken zou moeten worden hoe er een meerwaarde
voor natuur verkregen kan worden en dus niet alleen naar de strikt beschermde soorten die bedreigd
worden gekeken moet worden. Met kleine ingrepen/
aanpassingen kan er vaak veel bereikt worden voor
soorten waarvoor de Flora- en faunawet bij het
betreffende project geen maatregelen vraagt. Zo
probeer je consequent meerwaarde te creëren voor
natuur in plaats van alleen de schade die aangericht
wordt door een project te beperken.
Uitwisseling
Met wie zou u als gemeente (u als beleidsadviseur)
wel eens een wandeling willen maken om het te hebben over de Flora- en faunawetgeving?
• Ik zou graag eens een dagje willen wandelen met
Midas Dekkers. Dat wij dan samen pragmatische
aanbevelingen mogen doen voor aanpassing van de
Flora-en faunawet. Want dat blijft een draak van een
wet, die duidelijk van achter een bureau ontwikkeld
is…
Aan welke gemeente geeft u deze vragen door?
• Ik geef de pen door aan Mischa Cillessen, stadsecoloog van de gemeente Tilburg. Ik heb afgelopen
voorjaar bij de bijeenkomst van Ecologica van hem
gehoord hoe hij bezig is met inventarisaties en
een goed soortenbeleid, in de hoop een generieke
ontheffing Flora- en faunawet te kunnen krijgen voor
een aantal soorten. Dat vond ik een erg inspirerend
verhaal.
Ons advies is om voor het uitwerken van de vragen
maximaal 600 woorden te gebruiken. Zodoende zijn wij
bij verwerking van de tekst in het magazine niet genoodzaakt om informatie die ertoe doet uit de tekst te
knippen.

Kunt u een voorbeeld noemen van een kansrijke
oplossing voor een probleem rond de uitvoering
van natuurwetgeving die nu nog niet word benut?
Voorbeeld: in de praktijk blijkt dat de dwergvleermuis overal zit en het goed doet. Hoe zouden we
beter met deze soort om kunnen gaan?
• Dit blijft lastig. Het lijkt zo goed te gaan met deze
soort dat die wat mij betreft een minder strikte be-
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RUBRIEK; KENNISUITWISSELING OVER NATUUR EN
NATUURWETGEVING TUSSEN OVERHEIDSMEDEWERKERS
Heb je een vraag met betrekking tot natuur(wetgeving) waar je graag een antwoord
op wilt hebben? Stel je vraag dan hier, zodat deze door je collega’s van andere gemeenten en overheidsinstanties beantwoord wordt.
Ingebrachte vragen
Gemeente Capelle aan den IJssel – vragen van C. van
Hemert:
• Hoe houden andere gemeenten hun inventarisatie van soorten up to date. Ik ben dan met name
benieuwd naar de meest praktische en uiteraard
goedkoopste manieren.
Geef hieronder uw antwoord of mail uw antwoord
naar info@natuurindegemeente.nl

Mail je antwoord(en) in max. 150 woorden per vraag
naar info@natuurindegemeente.nl zodat deze in het volgende magazine geplaatst word(t)(en). Of discussieer
verder over dit onderwerp op LinkedIn.

• Op welke wijze is in andere gemeenten het flora- en
faunabeleid geïmplementeerd? Met andere woorden
hoe voorkom je dat flora- en faunabeleid niet eenduidig binnen de organisatie wordt gebruikt (wegens
verschillende belangen) en het beleid in de kast
belandt?
Reactie door: Specialist Natuurwetten
’’Ik denk dat hier nog een vraag voor zit. Hoe
voorkomt een gemeente dat ze de Flora- en
Faunawet en de Nb-wet overtreedt. Dit zowel uitvoerend (groenbeheer) en als omgevingsvergunningverlener. Maar ook als bestemmingplanopsteller en ook
bij de eigen projecten. Het voldoen aan de wet is het
minimum, daarna komt pas beleid toch? Of heb je al
beleid nodig om aan de wet te voldoen? En hebben
gemeenten beleid op het gebied van ecologie en
natuur (dit is dus ruimer dan de wettelijk beschermde
soorten (dat zijn ‘maar’ lijstjes)).’’
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Kunnen gemeenten de nieuwe taak uit de Wet
natuurbescherming aan?
Door: Mirjam Broekmeyer en Marlies Sanders, Alterra Wageningen UR

De rol die gemeenten spelen bij de wettelijke bescherming van plant- en diersoorten wordt steeds groter. Van oudsher zijn gemeenten beheerder van de openbare ruimte en stellen zij bestemmingsplannen op. Daarbij spelen zij een actieve rol
bij het borgen van de aanwezige natuurkwaliteit door het toepassen van bestemmingen en planregels waarbij rekening moet worden gehouden met de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Dat laatste houdt in dat voor alle ruimtelijke
bestemmingen op voorhand duidelijk moet zijn dat een initiatiefnemer bij plannen
voor handelingen en activiteiten zoals bouwen naast een omgevingsvergunning
in principe ook een vergunning Natuurbeschermingswet of ontheffing Flora- en
faunawet kan krijgen.
Met de invoering van de WABO is de natuurtaak van gemeenten versterkt. Sinds de WABO kunnen immers de
vergunning Natuurbeschermingswet en ontheffing Floraen faunawet aanhaken bij de Omgevingsvergunning
waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Dit houdt
in dat voor locatie gebonden ingrepen die effecten op
beschermde natuur kunnen hebben, de natuuraspecten
betrokken kunnen worden bij de omgevingsvergunning.
Hiervoor moet de initiatiefnemer op het aanvraagformulier omgevingsvergunning het onderdeel “Handelingen
met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten of
gebieden” aanvinken en een natuurrapport als bijlage bij
de aanvraag Omgevingsvergunning indienen. Als een
van de handelingen is aangevinkt, moet een gemeente
een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aanvra-

gen. In het geval van beschermde soorten doet een
gemeente dit bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) en in het geval van beschermde
gebieden bij de provincie. Een Vvgb komt in het eerste
geval inhoudelijk overeen met een ontheffing Flora- en
faunawet en in het tweede geval met een vergunning
Natuurbeschermingswet. Als er geen Vvgb kan worden
verleend, omdat er bijvoorbeeld door de handeling afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van een soort, kan ook geen omgevingsvergunning worden verleend.
Een initiatiefnemers is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het doen van een volledige en juiste
aanvraag omgevingsvergunning. Daartoe behoort ook
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het onderzoek naar eventuele gevolgen van de activiteit
voor beschermde soorten of beschermde gebieden.
Volgens de Memorie van Toelichting van de WABO
rust op het bevoegd gezag omgevingsvergunning (de
gemeente) vervolgens de verantwoordelijkheid om na te
gaan of de aanvraag volledig is. Ook uit jurisprudentie
volgt dit. Deze ‘volledigheidstoets’ gaat ervan uit dat
wanneer de gemeente ‘redelijkerwijs’ kan weten dat uit
de aanvraag handelingen voortvloeien die de flora en
fauna raken, de gemeente dit meeneemt in deze toets.
Het ‘redelijkerwijs weten’ kan aan de orde zijn als de gemeente als bevoegd gezag daarvoor een indicatie heeft
uit bijvoorbeeld een inventarisatie van flora en fauna die
werd uitgevoerd bij het opstellen van het bestemmingsplan. Ook kan de gemeente een eigen ambitie hebben voor natuur, toegang hebben tot de NDFF of zelf
ecologen in dienst hebben. In concreto betekent dit dat
wanneer de initiatiefnemer “Handelingen met gevolgen
voor beschermde plant- en diersoorten of gebieden”
niet heeft aangevinkt, terwijl de gemeente redelijkerwijs had kunnen weten dat de aangevraagde activiteit
een negatief effect heeft op beschermde natuur, de
gemeente geen Omgevingsvergunning mag verlenen.
De gemeente kan dus via het bestemmingsplan, de
eigen natuurambitie en een toets op volledigheid van de
aanvraag een actieve rol spelen bij de bescherming van
natuur.
De hierboven beschreven rol wordt met het wetsvoorstel Natuurbescherming alleen maar belangrijker. In
dit wetsvoorstel wordt de aansluiting bij natuur in de
omgevingsvergunning versterkt: bij omgevingsvergunningplichtige activiteiten is het aanhaken van de natuurwetgeving niet meer optioneel maar verplicht. In de
praktijk betekent dit dat de volledigheidstoets het enige
moment is om er voor te zorgen dat een initiatiefnemer
bij ruimtelijke activiteiten vooraf rekening houdt met wettelijk beschermde natuurwaarden. Daarna resteert nog
handhaving, eventueel geïnitieerd door omwonenden of
milieugroepen. Bij handhaving wordt afgedwongen dat
een initiatiefnemer rekening houdt met wettelijk beschermde natuurwaarden. Dit laatste is een ongewenste
situatie en frustrerend voor alle betrokkenen.

Bij een aantal activiteiten uit de omgevingsvergunning
is de kans op effecten op beschermde soorten groot.
Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een dakkapel en
aanwezigheid van vleermuizen, het kappen van bomen
met nestelende vogels, of het bouwen van bouwwerken
of aanleggen van een weg en amfibieën. Het zorgvuldig
uitvoeren van een volledigheidstoets is voor een gemeente dan ook een belangrijke taak!
Niet alle gemeenten zijn voor deze vernieuwde taak
klaar. Op dit moment is 75% van de gemeenten op de
hoogte van de ins en outs van de volledigheidstoets.
Toch controleren veel gemeenten hierop alleen als de
initiatiefnemer zelf al de ‘Handelingen’ heeft aangevinkt.
Veel gemeenten geven aan gebrek aan capaciteit en
kennis te hebben om deze taak goed uit te voeren.
Om de gemeente daarbij te ondersteunen, heeft het
ministerie van Economische Zaken in het kader van
het ‘Actieplan Implementatie Natuurwetgeving’ drie
instrumenten laten ontwikkelen: de Routeplanner, de
Effectenindicator soorten en de Maatregelenindicator
soorten. Deze instrumenten geven inzicht in respectievelijk de stappen die gezet moeten worden wanneer
de natuurtoets deel uitmaakt van de omgevingsvergunning, inzicht in de kans op schadelijke effecten bij
activiteiten uit de omgevingsvergunning op soorten (en
“Handelingen met gevolgen voor beschermde planten diersoorten of gebieden” terecht of niet is aangevinkt), en tenslotte inzicht in mogelijke mitigerende
maatregelen.
Zie voor meer informatie:
https://mijn.rvo.nl/verklaring-van-geen-bedenkingen/
en klik op het onderdeel “Instrumenten natuurwetgeving” voor de Routeplanner, Effectenindicator en
Maatregelenindicator soorten.
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Boswet moet worden aangepast. Maar hoe?
Door: Geert van Duinhoven, Communicatiebureau de Lynx

Na zestig jaar houdt het Bosschap op te bestaan. In dit artikel worden de effecten
van het opheffen voor de juridische bescherming van bossen belicht. Door de
wijziging in de Boswet, nodig omdat het Bosschap wordt opgeheven, ontstaat er
een onbedoeld maar mogelijk ingrijpend neveneffect. Dat denkt althans mr. Kitty
Goudzwaard van Cobra groenjuristen.
Het is een ingewikkeld verhaal. Omdat het kabinet
heeft besloten dat de bedrijfschappen worden opgeheven, moet ook de Wet op de Bedrijfsorganisatie
worden aangepast. Deze bedrijfschappen, waaronder
ook het Bosschap, hebben een publiekrechtelijke
status. De essentie van het Bosschap is dat - onder
andere- bosbouwondernemingen bij het Bosschap zijn
geregistreerd. Bosgrondeigenaren met in totaal meer
dan 5 hectare bosgrond zijn verplicht geregistreerd.
Dat kost een geregistreerde weliswaar geld, maar biedt
ook voordelen. Een groot voordeel voor deze middel
- tot grote (semi)professionals heeft te maken met het
regelverbod van huidige artikel 15 lid 3 Boswet. Staan
bomen van deze verplicht-geregistreerden namelijk in
zelfstandige eenheden van meer dan 10 are of meer
dan 20 bomen in rijbeplanting, dan mogen gemeenten
en provincies voor deze houtopstanden geen kapverboden maken. Dit geldt dan alleen als deze houtopstanden staan buiten de ‘bebouwde kom Boswet’.
Gemeenteraden vinden dit in veel gevallen moeilijk. En
maken dan via een ‘omweg’ toch kapverboden en wel in
hun bestemmingsplannen.

Regelverbod
De Boswet regelt de instandhouding van het areaal aan
houtoptanden zoals bossen. Dat betekent dat kap van
bepaalde houtopstanden moeten worden gemeld bij het
bevoegd gezag en in principe moet worden herplant.
Bedrijven die aangesloten zijn bij het Bosschap worden
geacht professioneel te werken en zich te houden aan
de Boswet. Het was eigenlijk niet de bedoeling van de
Boswet dat zij verder te maken kregen met regels of
verordeningen van de lagere overheden. Of, zoals in
de Memorie van Toelichting bij de Boswet staat: “Uit
de parlementaire geschiedenis van de Boswet blijkt
dat voor de bescherming van deze houtopstanden de
bepalingen van de Boswet in combinatie met de publiekrechtelijke bevoegdheid van het Bosschap om regels
te stellen voldoende werden geacht”.
De Wet opheffing bedrijfslichamen beoogt nu een aanpassing op de Boswet omdat de verplichte registratie
met het Bosschap verdwijnt. Gemeenten en provincie
mogen door deze –tussentijdse - aanpassing Boswet
dan geen kapverboden meer maken voor - in beginsel
- alle houtopstanden gelegen buiten de bebouwde kom
Boswet. Behalve als het bomen zijn die staan in erven
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en tuinen, of op de percelen van minder dan 10 are of
niet meer dan 20 bomen in rijbeplanting. De grotere percelen worden dan beschermd door de Boswet en daar
zou provincie of gemeente dus verder geen bemoeienis
mee hebben. Een bosbouwonderneming of bosgrondeigenaar heeft immers de meld- en herplantplicht en
verder moet de samenleving er maar op vertrouwen
dat deze bedrijven keurig hun werk doen. Ook zonder
controle en regels van een Bosschap of gemeente.
Gemeenten de dupe
Dit sluit natuurlijk aan bij de ambitie van het kabinet
om minder regels te stellen. Maar boomjurist mr. Kitty
Goudzwaard van Cobra groenjuristen maakt zich toch
zorgen over deze aanpassing in de Boswet. Ze stuurde
staatssecretaris Dijksma onlangs een brief waarin ze
uiteenzet wat een mogelijk onbedoeld neveneffect kan
zijn van de aanpassing van de Boswet en het opheffen
van het Bosschap. “Deze aanpassing van de Boswet
door middel van het schrappen van de registratieverplichting zal voor decentrale overheden gevolgen
hebben. Vooral gemeenten met een beperkt stedelijk
gebied zullen, van een dergelijke wijziging van de
betekenis van de bebouwde kom Boswet, de gevolgen ondervinden. Zij kunnen dan in een zeer groot en
vaak groen buitengebied, geen enkel kapverbod meer
maken voor houtopstanden gelegen buiten erven en
tuinen en buiten de percelen tot 10 are of 20 bomen.
Vooral gemeenten met een groot buitengebied met tot
nu toe veel kleinere bosgrondeigenaren, met bijzondere
boomstructuren of landschapselementen die staan op
percelen groter dan 10 are of meer dan 20 bomen in
rijen, worden hiervan de dupe. Kon de gemeenteraad
tot nu toe voor deze houtopstanden een kapverbod
maken; nu is dit uitgesloten. Daar komt nog eens bij dat
gemeenteraden ook kapverboden maken voor de eigen
gemeentebomen. Denk daarbij aan kapverboden voor
gemeentelijke boomstructuren gelegen buiten de bebouwde kom Boswet met meer dan 20 bomen in een rij.

plicht van de Boswet. Daar zullen zij zelf moeten zorgen
voor een gedegen regelgeving met een gemeentelijk
kapverbod. Dit is weliswaar in strijd met de algehele
wens tot deregulering, maar het is denk ik wel een
mogelijkheid voor een gemeente om grip te houden op
wat er in het buitengebied gebeurt.”
Administratieve rompslomp
De vraag is nu of de wetgever dit nog gaat repareren
of dat gemeenten daadwerkelijk hun bebouwde kom
Boswet-grenzen gaan aanpassen. In de praktijk is van
dat laatste overigens grootschalig nog geen sprake.
Goudzwaard: “Mogelijk kiest de wetgever er voor de
bebouwde kom Boswet voortaan gelijk te stellen met
de bebouwde kom Wegenwet of gelijk te stellen aan
de afbakening van het stedelijk gebied. Hierdoor zal
echter de autonome regelgevende bevoegdheid van
gemeenteraden ernstig worden beperkt en dat zal de
wetgever niet snel doen. Daarbij komt nog eens dat in
het wetsvoorstel Wet Natuurbescherming gemeenten
juist weer extra bevoegdheden krijgen voor kapverboden voor bepaalde houtopstanden die staan binnen
de bebouwde kom Boswet. Als die kom voortaan slechts
stedelijke bebouwing kent is dit dan slechts symboolwetgeving. Van de andere kant zullen gemeenten zich misschien ook wel realiseren dat als ze de grens bebouwde
kom Boswet oprekken, ze zelf voor een gedegen regelgeving met een gemeentelijk kapverbod moeten gaan
zorgen. Met alle administratieve rompslomp van dien.
Welke kant het op gaat zal dan vooral afhankelijk zijn of
een gemeenteraad grip wil krijgen op het buitengebied
of dat ze de bedrijven vertrouwt en buiten de Boswet
verder geen eigen regelgeving nodig acht.”

Regels maken of grenzen verleggen?
Volgens Goudzwaard kan het zijn dat gemeenteraden
na de wijziging van de Boswet op zoek gaan naar
mogelijkheden om deze houtopstanden toch onder
kapverboden te brengen. Een keuze kan zijn dat gemeenteraden de bebouwde kom Boswet oprekken om
zodoende het regelverbod van het nieuwe artikel 15 lid
3 Boswet te omzeilen. Gemeenten kunnen immers zelf
bepalen waar de grens bebouwde kom Boswet ligt. In
dat geval komt een veel groter deel van de gemeente
onder de bebouwde kom Boswet. En daar mogen wel
kapverboden gemaakt worden. Goudzwaard: “Er is
een kans dat die gemeenten hun bebouwde komgrens
Boswet zo ver mogelijk richting de buitengrens van hun
grondgebied verschuiven. Binnen de bebouwde komgrens Boswet kunnen zij echter dan niet meer rekenen
op regulering door middel van de meld- en herplant-
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Reactie op: Boswet moet worden aangepast. Maar hoe?
Door: Rino Jans, Unie van Bosgroepen en Evelien Verbij, VBNE

’Wij hebben het artikel van Kitty Goudzwaard over de
aanpassing van de Boswet met belangstelling gelezen
(zie het artikel op pagina 10 Boswet moet worden
aangepast. Maar hoe? of zie vakblad Natuur Bos
Landschap, april 2014). We misten in het artikel echter
het perspectief van de boseigenaar. Goudzwaard stelt
dat de gemeente, die probeert grip te krijgen op het
buitengebied, de dupe dreigt te worden van de aanpassing van de Boswet. Volgens ons is het juist de
boseigenaar die de dupe dreigt te worden van gemeenten die eigen regels willen opleggen aan boseigenaren,
aanvullend op of zelfs in plaats van de Boswet, met als
gevolg hogere administratieve lasten, lange bezwaaren beroepsprocedures en onoverzichtelijke en veranderlijke regelgeving. Daarom hebben de Vereniging
van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Unie
van Bosgroepen begin maart een brandbrief gestuurd
aan de staatssecretaris.
Mevrouw Goudzwaard legt prima uit hoe de Boswet
in elkaar zit en hoe de wijzigingsvoorstellen kunnen
uitwerken voor gemeenten. Zij vreest dat gemeenten
door de wijzigingsvoorstellen geen mogelijkheden meer
hebben om kapverboden op te leggen aan in haar ogen
niet-professionele kleine boseigenaren. Zij suggereert
dat gemeenten de grens ‘bebouwde kom Boswet’
oprekken, om zodoende meer bos onder de gemeentelijke regelgeving te laten vallen.
We vinden het begrijpelijk dat gemeenten grip willen
hebben op wat er in het buitengebied gebeurt, en iedereen zal het ermee eens zijn dat misstanden aangepakt
moeten kunnen worden. Daarbij is het wel de vraag wat
wordt gezien als ‘misstand’. De meeste boseigenaren
zijn zich van geen kwaad bewust als ze in het kader van
een dunning of eindvelling een honderdjarige eik willen
vellen (dat was immers de bedoeling bij het planten!).
Voor omwonenden kan dat echter een misstand van
ongehoorde proporties zijn. Maar het buiten werking
stellen van de Boswet en het in plaats daarvan opleggen van gemeentelijke regelgeving is ons inziens
niet de juiste oplossing. Er zijn drie goede redenen om
daarmee zeer terughoudend te zijn.

leidt aanvullende regelgeving tot een onnodige en door
iedereen ongewenste verhoging van de administratieve
lasten van goedwillende boseigenaren (en ook van
gemeenten!). Ook de planning van het bosbeheer wordt
lastiger omdat gemeentelijke vergunningen open staan
voor bezwaar en beroep, met bijbehorende wettelijke
termijnen. Ten derde zullen aanvullende regels per gemeente verschillen. En waar landelijke regelgeving over
het algemeen statisch is (dus niet vaak verandert) is
gemeentelijke regelgeving bovendien zeer dynamisch.
Voor boseigenaren is moeilijk te volgen wat er verandert. Het is heel makkelijk iets over het hoofd te zien, en
voor eigenaren met bos in verschillende gemeenten is
het helemaal een onmogelijke opgave om alle gemeentelijke veranderingen bij te houden.
Concluderend, zien wij geen enkele meerwaarde in het
opleggen van extra regels ten aanzien van het bosbeheer door gemeenten. Vandaar ook onze brandbrief,
waarin VBNE en Unie van Bosgroepen de staatssecretaris waarschuwen dat gemeenten de Boswet feitelijk
buiten werking kunnen stellen door de Bebouwde kom
Boswet op te rekken, met alle gevolgen van dien voor
de boseigenaren. In haar antwoord stelt de staatssecretaris kort samengevat dat dit oprekken van de
Bebouwde kom Boswet door gemeenten oneigenlijk
zou zijn, dat dit zeker niet de bedoeling is, en dat ze
erop vertrouwt dat gemeenten dat niet zullen doen. Wij
terreinbeheerders hopen dat ze gelijk krijgt. Mochten
de gemeenten alsnog de Bebouwde kom Boswet willen
oprekken, dan kunnen we nu in elk geval zwaaien met
de reactie van de staatssecretaris. Het is overigens te
hopen dat het standpunt van de Staatssecretaris ook
een plek krijgt in de Memorie van Toelichting op de wijziging van de Boswet, want dat legt bij de bestuursrechter
toch wat meer gewicht in de schaal.

Ten eerste hebben we in Nederland de Boswet en die
borgt dat het bosareaal behouden blijft. Daarnaast borgt
de Gedragscode Bosbeheer dat het bosbeheer gebeurt
volgens de Flora- en Faunawet. Het Nederlandse bos
wordt dus goed beschermd. Aanvullende regelgeving
van lagere overheden is daarom onnodig. Ten tweede

12

Natuur in de Gemeente

Magazine - Editie September 2014

Maken gemeenten het landschap mooier?
Door: Maurice Kruk, Bureau Mens & Groen www.bureaumensengroen.nl (met dank aan Gerrit-Jan van Herwaarden, Landschapsbeheer Nederland voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel)

Onlangs schrapte het rijk het landschapsbeleid uit haar takenpakket
en schoof het door naar de provincies die het weer delegeren naar
gemeenten. Maar pakken gemeenten het ook op? Het gemeentelijk
landschapsbeleid bestaat nu in hoofdzaak uit ruimtelijke ordeningsbeleid. Daarnaast verwachten gemeenten veel van de inzet van burgers. Wordt het landschap
daar wel beter van?
Bestemmingsplannen
Nederland kent grote verschillen tussen gemeenten als
het gaat om landschapsbeleid. Sommigen stoppen er
geld in, de meesten beperken het tot ruimtelijke ordeningsinstrumenten in de vorm van bestemmingsplannen.
In bestemmingsplannen kunnen bepalingen gevolgen
voor het landschap reguleren door middel van vergunningen. Dit kan in het buitengebied betrekking hebben
op bouwwerken, op andere werken, geen bouwwerk
zijnde, of op ‘werkzaamheden’. Tot die laatste categorie
behoren zaken als het dempen en graven van watergangen en het beplanten van gronden met bomen.
Voor de vergunningverlening moet een toets plaatsvinden om te bepalen of er onevenredige schade wordt
toegebracht aan landschappelijke, natuurlijke of cultuurhistorische waarden dan wel de waterstaatkundige
belangen van de gronden. B&W kunnen daarbij advies
inwinnen bij een landschapsdeskundige.

Toetsing landschapsdeskundige
De landschapsdeskundige beoordeelt een dergelijke
aanvraag op gevolgen voor de “herkenbaarheid” en
“gaafheid” van landschappelijke patronen vertaald
in ruimtelijke kenmerken zoals verkavelingsrichting,
openheid, bebouwingsstructuur, profiel van kades, en
wegen en waterlopen. Dat kan subjectief zijn, want wat
is “onevenredige schade”? Het dempen van een enkele
sloot maakt niet direct het hele patroon onherkenbaar.
Maar als dit vaker gebeurt kan dit uiteindelijk leiden tot
een situatie waarbij het oorspronkelijke verkavelingspatroon nauwelijks meer te herkennen is.
Gevolgen voor het landschap
Dergelijk passief beleid zorgt hoogstens voor het
tegenhouden van sterk negatieve ontwikkelingen,
tenzij deze sluipenderwijs plaatsvinden (zie hierboven)
en mits andere (economische!) belangen door B&W
niet zwaarder worden gewogen dan landschappelijke.
Bovendien is een goede handhaving ná vergunningverlening nodig. Het zal niet de eerste keer zijn dat wel

13

Natuur in de Gemeente

Magazine - Editie September 2014

de stal wordt gebouwd maar de vereiste beplanting er
vervolgens nooit komt.
Wat zo niet gebeurt, is positieve ontwikkelingen reguleren of stimuleren. Daarvoor zijn instrumenten zoals
het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP). Hierin
wordt gestreefd naar een goede afstemming tussen de
verschillende gebruikswijzen van het buitengebied, uitgaande van een goede visie op het landschap. Weinig
gemeenten hebben zo’n plan en hoe actueel is het nog?
Wordt er in barre economische tijden nog uitvoering aan
gegeven? Worden er nog nieuwe plannen gemaakt nu
de ondersteuning van het Rijk aan gemeenten voor het
opstellen van LOPs al enige jaren is weggevallen?
Omgevingswet
En de nieuwe Omgevingswet? Die biedt zeker kansen,
vooral omdat deze is gekoppeld aan een omgevingsvisie. Deze behelst een integrale langetermijnvisie op
de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen op het
grondgebied. De fysieke leefomgeving wordt daarin in
samenhang beschouwd. Maar pas op: het wetsvoorstel

schrijft voor dat Rijk en provincies elk een omgevingsvisie vaststellen, voor gemeenten is de toepassing
vrijwillig. De vraag is dus hoeveel gemeenten dit instrumentarium daadwerkelijk inzetten.
Burgerparticipatie
Gemeenten verwachten tegenwoordig dat burgers eigen
verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving.
Met wisselend succes doen burgers dat soms ook.
Want de meeste burgers hebben ook ondersteuning
nodig, in kennis en kunde, maar ook voor materialen
en gereedschappen. Er is een heel traject nodig van
werven, begeleiden en waarderen om burgers te activeren en actief te houden. Als de gemeente geen geld
of andere facilitering levert, is het risico groot dat een
initiatief het (op termijn) niet redt. Met burgerparticipatie
alleen redt het landschap het dus niet. Maar participatie is wel onmisbaar voor draagvlak en uitvoering van
landschapsbeleid. Investeren in burgerparticipatie levert
daarom al snel (ook financieel) rendement op: voor
mens én landschap.
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Symposium 25 jaar OBN Kennis maken voor natuurkwaliteit
Door: Hans van den Bos, Bosbeeld – Foto’s: Landbeeld

Het zijn dynamische tijden, ook voor OBN. Het 25-jarig bestaan van het kennisnetwerk is een goede aanleiding om samen te komen, terug te kijken naar resultaten en vooral de blik op de toekomst te richten. Wat bepaalt het succes van het
OBN en hoe houden we het kennisnetwerk ook in de toekomst fris en relevant?
Ruim 200 mensen hadden zich op 26 juni verzameld
op congrescentrum de Boerinn bij Woerden. Vooral
onderzoekers, maar ook beheerders en beleidmakers.
Behalve het plenaire programma waren er lezingen,
over ‘water en natuur’, beheeradviezen, de PAS, LIFE+
en nog veel meer. Daarbuiten was er gelegenheid om
bij te praten en kennis op te doen op de informatiemarkt
waar de OBN-deskundigenteams zich presenteerden.
Hieronder een verslag van het plenaire programma en
een selectie uit de lezingen.

en Natuur. OBN is in de loop van de tijd op onderdelen
veranderd. Een belangrijk principe is gebleven: onderzoekers werken nauw samen met uitvoerders, en nog
steeds is er veel aandacht voor het uitdragen van kennis naar de praktijk.
Dat dit werkt bewijzen vele successen. Door OBN weten
we nu hoe we vennen moeten herstellen en denken we
heel anders over beheer van het heidelandschap. OBN
is beleidsmatig nog steeds relevant, want het is efficiënt,
effectief en onafhankelijk.”

OBN, al 25 jaar relevant
Dagvoorzitter Teo Wams (directeur Natuurbeheer
Natuurmonumenten en bestuurslid VBNE met OBN in
portefeuille) opent het symposium: “Het kennisnetwerk
OBN bestaat 25 jaar. Dat is een mooi moment om terug
te blikken op de bijdragen van OBN aan het herstel
en beheren van natuur in Nederland. Waarom bestaat
OBN? 25 jaar geleden werd er hoge urgentie gevoeld
om de natuur met concrete maatregelen te helpen tegen
de effecten van verzuring, vermesting en verdroging.
Voor effectieve maatregelen is kennis nodig, was het
idee. Zo besloot men tot het opzetten van een kennisnetwerk OBN – dat stond voor Overlevingsplan Bos

Paneldiscussie o.l.v. Ed Nijpels
Robuuste gebieden en soorten
Ed Nijpels (voorzitter Bosschap): De rijksnatuurvisie
zou je zo kunnen lezen dat wanneer er maar voldoende
robuuste natuur is, er geen aandacht meer nodig is voor
de Habitatrichtlijn en de soorten - die zouden zich wel
redden. Onderschrijf je dit?
Mascha Brouwer (divisiedirecteur Staatsbosbeheer):
Bij herstel van systemen, bijvoorbeeld de Delta of het
Waddengebied, krijgt het gebied dynamiek en robuustheid. Het kan een stootje hebben en soorten floreren.
Wij proberen in onze beheerstrategie hier al langere
tijd vorm aan te geven. Wat mij betreft streven we naar

Ed Nijpels en Mascha Brouwers in gesprek
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robuustheid én aandacht voor soorten. Het is niet ‘of’
maar ‘en’.
Nijpels: Gaan we met het nieuwe rijksbeleid soorten
opgeven?
Brouwer: Juist in grote systemen is de natuur heel
dynamisch; soorten komen en gaan. Af en toe zal je
balans op moeten maken of een afnemende soort nog
te redden is. Misschien moet je dan besluiten: het is
genoeg geweest.
Leon Lamers (hoogleraar Radboud Universiteit): We
weten dat robuuste natuur een eufemisme is voor goedkope natuur. Dat is niet zo erg zolang het niet doorslaat.
Er zijn enorme effecten op de natuur als we niets meer
doen. En als we nergens bijsturen in de natuur krijgen
we overal dezelfde saaie bende.
Kennis
Nijpels: Is er in Nederland nog steeds een grote behoefte aan kennis voor natuurbeleid?
Lamers: Die behoefte is er nog steeds. Dat hoor ik van
alle mensen waar ik mee samenwerk.
Brouwer: Wij kunnen zelf niet alle specialismen in huis
hebben, daarom kunnen we niet zonder het OBN.
Nijpels: Hoe gaan provincies verzekeren dat ze in
de toekomst over de benodigde kennis kunnen beschikken?
Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland): Kennis is cruciaal. Er is daarom geld gereserveerd. Maar dat is niet alleen voor OBN. Kennis van
bijvoorbeeld OBN blijft nodig om te kunnen motiveren
waarom wij grote uitgaven doen voor het natuurbeleid,
zoals de aanleg van ecoducten. Kennis hebben we
bovendien nodig voor betere beheermethoden zodat het
beleid effectiever wordt.
Rob van Brouwershaven (directeur Natuur & Biodiversiteit, ministerie van Economische Zaken): De rijksnatuurvisie laat zien dat er veel meer natuurbeheerders in
Nederland zijn dan de traditionele natuurterreinbeheerd-

ers: zoals boeren en waterbeheerders. Laat deze beheerders ook aan de slag gaan. Ik wil OBN vragen mee
te denken over de ontwikkeling van een nieuw open
lerend kennisnetwerk, dat deze beheerders bedient.
Lezing Innovatieve communicatie
Als eerste voorbeeld van innovatieve natuurcommunicatie presenteert Andy Wilbers (AW64) de online Vennensleutel. Deze web-applicatie die hij in opdracht van
OBN maakt, vervangt de oude papieren versie van de
sleutel. Die bleek voor teveel gebruikers een doolhof en
bleef daardoor ongebruikt op de boekenplank. Kenmerken van de digitale vennensleutel zijn flexibiliteit en
gebruiksgemak. De sleutel geeft algemene informatie én
de mogelijkheid tot analyseren van een specifiek ven.
De praktijk zal moeten uitwijzen of deze sleutel aansluit
bij de wensen en werkwijze van de doelgroep. Met de
interactiviteit zit het in elk geval wel goed.
Dat laatste kan ook gezegd worden van het nieuwe
online tijdschrift Duinenenmensen.nl van Rolf Roos
(Natuurmedia). Het is een kennissite over de duinen
en de mensen die er wonen, werken en recreëren. Hij
richt zich op liefhebbers van duinen en stimuleert dat
zij bijdragen leveren aan de website, door aanvullingen
te geven op de artikelen, foto’s en filmpjes te posten, of
zelf artikelen te schrijven.
Lezing Beheeradviezen in de praktijk
Beheerders met een specifiek beheerprobleem kunnen
via een van de OBN-deskundigenteams een verzoek
doen voor een beheeradvies. Als de vraag wordt gehonoreerd formeert OBN een ad-hoc adviesteam dat
zich inleest, ter plekke gaat kijken en binnen enkele
maanden een (kort) praktisch beheeradvies levert.
Anton van Haperen (Staatsbosbeheer) vertelt over het
advies dat OBN aan de beheerder en de gemeente gaf
over hoe om te gaan met de sterk toegenomen populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Overhandiging 25 jaar o+bn
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Hein van Kleef (Stichting Bargerveen) beschrijft de
werkwijze en de inhoud van het recent uitgebrachte
beheeradvies over de Oostelijke witsnuitlibel in de
Catspoele. Hier kwam de vraag van It Fryske Gea, dat
wilde weten wat de oorzaak was van de plotselinge
achteruitgang van deze zeldzame soort en wat de beheerder ertegen kon doen.
Lezing Invasieve exoten
Er zijn duizenden exoten in Nederland, de meeste
geven nauwelijks problemen. De kleine groep die wel
ernstige problemen veroorzaakt - omdat ze de biodiversiteit, onze veiligheid of gezondheid bedreigen noemen we invasieve exoten.
Hoe pak je invasieve exoten aan? Als de populatie
nog klein is kan de soort effectief bestreden worden.
Als de populatie de tijd heeft gekregen zich sterk uit te
breiden is de bestrijding moeilijker en kostbaar. Proactief ingrijpen is daarom belangrijk. De meest effectieve
aanpak is daarom: introductie tegengaan. Dat betekent
handelsstromen in de gaten houden; bij natuurgebieden
opletten bij aanvoeren van grond en voorkomen dat
mensen tuinafval dumpen. Zodra exoten binnen komen
zit je in een volgende fase. Vroegtijdig ontdekken en bestrijden is hier essentieel. Bij planten is er een lijst van
bijna 30 soorten onderscheiden waarvan bestrijding essentieel is (te downloaden van VBNE.nl). Hij benadrukt
dat deze soorten tegen lage kosten kunnen worden
bestreden, mits je vroeg ingrijpt. Hij hoopt dat ook
gemeentelijke beheerders - die nu nog vaak invasieve
soorten zoals rimpelroos aanplanten - kennisnemen van
deze lijst en het advies ter harte nemen.

Afsluiting en conclusies
Bij zijn afsluiting betrekt Teo Wams gedeputeerde
Rein Munniksma van provincie Drenthe. Munniksma
heeft OBN leren kennen als een kennisnetwerk dat
met goede en pragmatische oplossingen komt. Hij zou
graag zien dat OBN zich ook ontfermt over het agrarisch
natuurbeheer.
Tenslotte geeft Wams een korte impressie van de
dag: “Binnen OBN komen beheerders, beleidmakers
en onderzoekers tot relevante vragen en toepasbaar
onderzoek. Het is vandaag weer eens bevestigd dat
OBN ongelooflijk kosteneffectief opereert. Veel genoemd is de wens tot verbreding: met water, met
agrarisch natuurbeheer. Daar liggen kansen. Daarnaast
zou het goed zijn dat OBN sterker aansluit bij de vragen
vanuit het beleid. Tot besluit: we kunnen nooit teveel
doen aan kennisverspreiding. Want wat heb je aan kennis wanneer die niet toegepast wordt?”
Voor meer info over het symposium:
www.natuurkennis.nl/jubileum_symposium
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Stadswerk; Gedragscode Bestendig beheer en
onderhoud 2.0
Door: Marieke Teunissen

Stadswerk en Branchevereniging VHG hebben de
gedragscode bestendig beheer en onderhoud vernieuwd.
De herziene gedragscode heeft een aantal voordelen.
Zo hoeft voor veel werkzaamheden geen ontheffingsprocedure te worden doorlopen wat tijdwinst oplevert,
de administratieve lasten beperkt en kosten bespaart.
Ook geeft de gedragscode een duidelijke, uniforme
werkwijze voor een organisatie: hoe wordt binnen de
kaders van de Flora- en faunawet gewerkt en hoe wordt
zorgvuldig handelen geborgd. Daarmee wordt de kans
op overtreding van de Flora- en faunawet verkleind
en de kans op vertraging, stil leggen van werkzaamheden en eventuele negatieve publiciteit beperkt. De
gedragscode schept ook duidelijkheid in de verplichtingen en taakverdeling tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers.
Door het inzetten van de gedragscode wordt aantoonbaar gewerkt aan behoud van biodiversiteit in
Nederland en daarmee wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet. De gedragscode bevat
concrete maatregelen voor het zorgvuldig handelen bij
verschillende soorten rust- en verblijfplaatsen en geeft
duidelijke handvatten voor het verkrijgen van bruikbare
soortinformatie.
Succesvol inzetten
Bij de gedragscode van Stadswerk en Branchevereniging VHG staat het werkproces centraal en is het
inzetbereik groot omdat er geen specifieke maatregelen
en werkperioden zijn voorgeschreven. Deze worden
met een ‘plan van aanpak’ op maat ingevuld. U kunt de

gedragscode succesvol inzetten wanneer u zich aan de
onderstaande punten houdt:
• Zowel bij planvorming, voorbereiding als realisatie van werkzaamheden rekening houden met het
werken volgens de gedragscode.
• Zowel de opdrachtgever en de opdrachtnemers volgens de gedragscodes laten werken.
• Bij de voorbereiding en uitvoering van het werk de
aanwijzingen en instructies uit het plan van aanpak
opvolgen.
• Als opdrachtgever borgen dat opdrachtnemers zich
aan de gedragscode houden en dat controleren
(directie en toezicht).
Veel gemeenten en groenbedrijven werkten al met de
vorige versie van deze gedragscode. Versie 2.0 van
Stadswerk en Branchevereniging VHG zorgt ervoor dat
dit de komende vijf jaar ook weer kan en volgens de
meest recente kaders en inzichten.
Gemeenten kunnen naast deze gedragscode voor de
groenvoorzieningen bijvoorbeeld ook gedragscodes
voor bos-, natuur- of waterbeheer inzetten om zo over
al het te beheren areaal zorgvuldig te kunnen handelen.
Belangrijk is om deze werkwijze vast te stellen, dan wel
te zorgen voor borging in de organisatie.
Stadwerk en VHG organiseren op 15 en 31 oktober
twee mini-symposia over de vernieuwde gedragscode.
Naast workshops met best-practices ontvangen de
deelnemers een model plan van aanpak. Voor meer
informatie en inschrijven: www.stadswerk.nl

Beschermde soorten (Rietorchis) in een berm: borg in het
‘Plan van aanpak’ uit de gedragscode hoe wordt gezorgd dat er
tijdens het maaien geen nadelig effect op deze soort optreedt.
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Agenda Platform Natuur in de Gemeente
Wat

Waar

Wanneer

Meer informatie

Regionale bijeenkomst omgevingswet

Gemeente Purmerend

3 november

www.natuurindegemeente.nl

Bijeenkomst provincie Utrecht

Utrecht

najaar 2014

www.natuurindegemeente.nl

Expert meeting Licht & Ecologie

Bilthoven

13 november www.lichtenecologie.nl

Platform
Natuur in de
Gemeente
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KOPIJ AANDRAGEN
Het online Magazine Natuur in de Gemeente is hét
magazine voor en door gemeenten, initiatiefnemers
en organisaties die met de bescherming van gemeentelijke flora en fauna te maken hebben. Het magazine
is onderdeel van het Platform Natuur in de Gemeente
(www.natuurindegemeente.nl). Via dit Platform worden
inhoudelijke ideeën, praktische oplossingen en actuele
onderwerpen over natuur(wetgeving) uitgewisseld en
besproken.
Het Platform Natuur in de Gemeente biedt verschillende
mogelijkheden om uw organisatie, product, dienst of
vraag breed onder de aandacht te brengen. Naast het
online magazine heeft het Platform een eigen website
en worden expertisemiddagen en symposia georganiseerd.
U kunt kosteloos kopij aandragen voor het magazine.
Ook als u een onderwerp behandeld wilt zien of een
nieuwstip of aanvullingen heeft, horen wij dat graag.

Voorwaarden
Voorwaarden voor het aandragen van kopij:
• De inhoud van het artikel moet van toepassing zijn
op gemeenten
• Het artikel is minimaal 300 en maximaal 500 woorden
lang
• Het artikel bevat ten minste een passende afbeelding
van minstens 1024 pixels breed, de naam en het logo
van de betreffende organisatie
• Er wordt per organisatie maximaal een artikel per
nummer geplaatst
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via:
info@natuurindegemeente.nl
Papenweg 5, 6261 NE Mheer (Limburg)
Of:
Lucia Schat
lucia.schat@regelink.net / +31 6 50298742

COLOFON
Het Platform Natuur in de Gemeente brengt vier keer
per jaar een online magazine uit. In dit magazine komen
actuele onderwerpen aan bod over jurisprudentie over
en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, naast
achtergrondartikelen en verslagen van symposia en expertisemiddagen over natuurwet- en natuurregelgeving.
U kunt zich gratis aanmelden voor het magazine via de
website van het Platform Natuur in de Gemeente.
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