
Magazine -  Wet natuurbescherming

1

Natuur in de Gemeente

IN DEZE EDITIE

Voorwoord 2

Belangrijke “signaleringsfunctie” gemeenten bij Wet 
natuurbescherming

3

Soortbescherming; hoe is dit nu geregeld binnen de 
Flora- en faunawet en wat gaat er wel of niet verand-
eren met de Wet natuurbescherming?

4

Rubriek; Laatste weetjes over  
de Wet natuurbescherming

8

Praktijkvoorbeeld Wet natuur- 
bescherming uitgewerkt: nieuwe  
verantwoordelijkheden voor gemeenten

9

Kunnen gemeenten de nieuwe taak uit de Wet  
natuurbescherming aan?

11

Wat staat Gemeenten te wachten na de inwerking-
treding van de Wet natuurbescherming?

13

Waarom is soortbescherming zo weinig effectief? 15

Kopij aandragen / Colofon 20

Platform
Natuur in de
Gemeente

Wet natuurbeschermingMagazine voor gemeenten door gemeenten!

 

 



2

De Nederlandse natuurwetgeving gaat ingrijpend op de 
schop. Op 15 december jl. is de Wet natuurbescherming 
aangenomen in de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet 
vervangt het huidige stelsel van wetten waarin de 
natuurbescherming geregeld is: de Natuurbescher-
mingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en 
de Boswet. Op 1 januari 2017 zal deze wet ook echt in 
werking treden. 

Het vraagt nogal wat van een overheidsorganisatie 
om een nieuwe wet in te voeren. Hoe maak je de wet 
hanteerbaar voor overheden? Hoe zorg je ervoor dat 
zowel implementatie als uitvoering soepel verloopt? Als 
Platform Natuur in de Gemeente willen we ons netwerk 
daar graag in ondersteunen en begeleiden.

Het klaarstomen van de organisatie, voor de ene 
overheidsmedewerker is dat wellicht een ‘ver van mijn 
bedshow’, voor een ander betekent het misschien juist 
een enorme stimulans. Hoe je er ook in staat, vanuit het 
Platform Natuur in de Gemeente zijn wij ervan overtuigd 
dat je het samen moet doen. Daarom willen we vak-
mensen bijeen brengen om hun kennis uit te wisselen 
en van elkaar te leren. Daarbij gaat het om drie soorten 
kennis: kennis van de inhoud van de wet, kennis om de 
wet te kunnen implementeren en kennis over het prak-
tisch toepassen van de wet. 

VOORWOORD

1 januari lijkt nog ver weg, maar voorbereiding kost tijd. 
Bovendien kunnen gemeenten nu al aan de slag met 
de verplichtingen die voortkomen uit de Wet natuur-
bescherming, zoals toetsen op volledigheid. 

Een wet omzetten in resultaten kunnen we niet alleen, 
daar hebben we elkaar bij nodig! Het Platform Natuur in 
de Gemeente wil dit graag faciliteren, door het organi-
seren van symposia en expertisebijeenkomsten én met 
dit magazine. In deze gedrukte editie 
vindt u nieuwe en eerder gepubli-
ceerde artikelen over verschillende 
thema’s rond de Wet natuurbescher-
ming, zoals jurisprudentie, de wet in 
de gemeentelijke praktijk en andere 
actuele onderwerpen en achter-
gronden.  

Lucia Schat
Projectleider Platform Natuur in de Gemeente

Bron foto: www.heem.nl
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Op of omstreeks 1 juli 2016 zal de Wet natuurbescher-
ming in werking treden. De wet leidt tot inhoudelijke 
wijzigingen in het beschermingsregime voor met name 
dier- en plantensoorten, ten opzichte van de huidige 
Flora- en faunawet. Binnen de kaders van gebieds-
bescherming liggen de wijzigingen met name op het 
formele vlak, en minder op de materiële, inhoudelijke 
bescherming van Natura 2000-gebieden. 

Gemeenten zullen met de Wet natuurbescherming in 
de praktijk meer dan nu het geval is met gebieds- en 
soortenbescherming in aanraking kunnen komen. 
Dat komt omdat de wet voorziet in de verplichting om 
de natuurtoestemmingen aan te laten haken bij een 
omgevingsvergunning (indien deze nodig is). Nu heb-
ben initiatiefnemers op dit punt nog de keuze om de 
Ffw-ontheffing en/of Nbw-vergunning vooraf apart aan 
te vragen. Straks kan dat dus niet meer. Deze aan-
haakverplichting is overigens tijdelijk. Met de Omge-
vingswet wordt voorzien in een aparte omgevingsver-
gunning voor natuur. Deze vergunning kan tegelijkertijd 
met andere benodigde omgevingsvergunningen worden 
aangevraagd – maar kan ook los worden aangevraagd. 
De gekozen aanvraagsystematiek bepaalt dan wie 
de vergunning moet verlenen. In alle regimes blijft de 
feitelijke beslissingsbevoegdheid overigens bij Gede-
puteerde Staten van de relevante provincie(s) liggen. 
Zij zullen – via een verklaring van geen bedenkingen 
(of, onder de Omgevingswet, advies met instemming) – 
uiteindelijk een inhoudelijk oordeel moeten geven over 
de aanvaardbaarheid van een bepaalde activiteit. 

Gemeenten krijgen in de Wet natuurbescherming 
daarmee met name een belangrijke signaleringsfunctie 
bij de vergunningverlening. Bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning zal moeten worden nagegaan of 
er ook een natuurtoestemming nodig is. Hieronder een 
paar handvatten voor de praktijk om op dit punt zo goed 
mogelijk een conclusie te kunnen trekken:

a. Leidt de aangevraagde activiteit tot een toename 
van stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied dat 
al overbelast is, ook al is deze toename erg gering, 
dan is de kans zeer groot dat een natuurtoestemming 
nodig is. Het is immers vaste jurisprudentie dat ook 
een zeer geringe toename van stikstofdepositie op 
een al overbelast Natura 2000-gebied kan leiden tot 
significant negatieve effecten. In dat geval bestaat er 
een vergunningplicht;

b. Beoordeel de aangevraagde activiteit op zichzelf, 

en houdt geen rekening met eventuele maatregelen 
die de aanvrager vrijwillig zou willen realiseren om 
effecten van de aangevraagde activiteit op Natura 
2000-gebieden te verminderen. Nog los van de 
ingewikkelde vraag of deze maatregelen als mitigatie 
of compensatie kunnen worden aangemerkt, mogen 
positieve effecten van dergelijke maatregelen pas in 
een vergunningprocedure meegenomen worden. En 
dus niet al bij de vraag of een vergunning vanwege 
mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden nodig is;

c. Alleen indien maatregelen worden getroffen waar-
door overtreding van de verbodsbepalingen voor de 
soortenbescherming niet zal (kunnen) plaatsvinden, 
kan voorkomen worden dat een natuurtoestemming 
voor soorten nodig is. Deze maatregelen worden in 
de praktijk ook “mitigerende maatregelen” genoemd, 
maar kunnen dus niet verward worden met mitigeren-
de maatregelen in het geval van effecten op Natura 
2000-gebieden;

d. Overtreding van de verbodsbepalingen die betrek-
king hebben op soorten (de oude Ffw-verboden), kan 
al aan de orde zijn bij effecten op 1 exemplaar van 
een soort. De redenering dat de gunstige staat van 
instandhouding van een soort in dat geval, of in zijn 
algemeenheid, niet in het geding is, kan niet leiden tot 
de conclusie dat geen natuurtoestemming op dit punt 
nodig is. Immers, deze inhoudelijke beoordeling komt 
pas aan de orde bij het al dan niet verlenen van een 
natuurtoestemming – en niet bij de voorvraag of deze 
toestemming nodig is.

Deze handvatten kunnen gemeenten helpen sneller te 
doorgronden wanneer een natuurtoestemming nodig is, 
en wanneer gedeputeerde staten ingeschakeld moeten 
worden. Om goed voorbereid te zijn om de inwerkingtre-
ding van de Wet natuurbescherming, ligt het dan ook 
voor de hand om de komende tijd te focussen op de 
‘voorvraag’: wanneer is een (oude) Ffw-ontheffing of een 
(oude) Nbw-vergunning mogelijk nodig?

BELANGRIJKE “SIGNALERINGSFUNCTIE” GEMEENTEN 
BIJ WET NATUURBESCHERMING

Door mr. drs. M. Kaajan, Advocaat/Partner ENVIR Advocaten.

BRON: MAGAZINE EDITIE DECEMBER 2015
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SOORTBESCHERMING; HOE IS DIT NU GEREGELD BINNEN DE 
FLORA- EN FAUNAWET EN WAT GAAT ER WEL OF NIET VE-
RANDEREN MET DE WET NATUURBESCHERMING?

Met de Wet natuurbescherming verschuift een deel van 
het takenpakket van de soortenbescherming straks van 
het Rijk naar de provincies. Provincies zien het belang 
van samenwerking en afstemming bij deze nieuwe ver-
antwoordelijkheid. Ook gemeenten krijgen in het nieuwe 
beleid een rol. Zij ontvangen immers de aanvragen van 
omgevingsvergunningen voor locatiegebonden activitei-
ten die gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied 
of voor flora of fauna. Bovendien zijn zij in beginsel het 
bevoegd gezag als het gaat om toezicht en handhaving 
op die omgevingsvergunningen. Het is belangrijk dat 
gemeenten inhoudelijk in staat zijn om hun taken goed 
uit te voeren en net als provincies in het kader van de 
Wet natuurbescherming expertise op gaan bouwen. 

Met de nieuwe wet is het de verantwoordelijkheid van 
de provincies om te bepalen hoe zij invulling geven aan 
het actieve soortenbeleid en het gebiedsgerichte beleid. 
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil graag 
dat de bescherming van soorten meer plaats maakt 
voor een gebiedsbescherming voor robuuste natuur. Dat 
betekent dat provincies op een gebiedsgerichte wijze 
gaan werken aan behoud en versterking van leefge-
bieden van verscheidene soorten.

Nieuw zijn de doelstellingen in de Wet natuurbescher-
ming, inclusief de intrinsieke waarde. Daarnaast is er 
in deze wet veel aandacht voor het mogelijk maken 

van een programmatische aanpak om de staat van 
instandhouding van soorten en gebieden te verbeteren. 
Ook binnen de passieve soortbescherming gaat er veel 
veranderen omtrent beschermde soorten, verboden en 
uitzonderingen. In dit artikel gaan we dieper in op de 
veranderingen in die passieve soortenbescherming.

Beschermde soorten
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet (Ffw) richt zich op de bescher-
ming van wilde inheemse plant- en diersoorten. In deze 
wet zijn de Europese Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, 
Verdragen van Bern en Bonn, de Wetlands Conventie 
en het CITES-verdrag geïmplementeerd. De verschil-
lende beschermde soorten zijn met het oog op vrijstel-
lingen en ontheffingen onderverdeeld in drie tabellen:

• Tabel 1-soorten: algemene en niet bedreigde soorten;
• Tabel 2-soorten: schaarse soorten;
• Tabel 3-soorten: zeldzame en bedreigde soorten.

Daarnaast is een lijst met jaarrond beschermde nesten 
voor vogels opgesteld. Dit beleidsinstrument dient ter 
verduidelijking van de reikwijdte van het verbod uit 
artikel 11 (Ffw).
(Let wel: deze tabellen en de lijst met jaarrond be-
schermde nesten omvatten niet alle soorten die zijn 
aangewezen als beschermde inheemse soort.)

Door: Lucia Schat, projectleider Platform Natuur in de 
Gemeente bij Regelink Ecologie & Landschap. 
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Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming richt zich op:
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede 

vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en 
herstellen van de biologische diversiteit, 

b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van 
de natuur ter vervulling van maatschappelijke func-
ties, en

c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht 
op het behoud en beheer van waardevolle landschap-
pen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diver-
siteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter 
vervulling van maatschappelijke functies (art. 1.10). 

Voor soortenbescherming geldt dat deze gericht is 
op het bereiken of herstellen van een gunstige staat 
van instandhouding van deze soorten. De wet maakt 
hiervoor een programmatische aanpak mogelijk. Binnen 
deze wet wordt de soortbescherming opgedeeld in drie 
categorieën:

1. De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende 
vogels van soorten die voorkomen in de EU als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in 
die bijlage genoemde geregeld voorkomende trekvo-
gelsoorten (art. 3.1 - 3.4). 

2. De bescherming van in het wild levende dieren en 
planten van soorten die voorkomen in de EU op 
grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV en V) en 
natuurbeschermingsverdragen (art. 3.5 - 3.9).

3. De bescherming van niet onder de bovenstaande 
twee categorieën vallende zoogdieren, amfibieën, 
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 
vaatplanten voorkomend in Nederland, vermeld in 
de bijlage van de Wet natuurbescherming (art. 3.10 
- 3.11). Voor de zoogdier- amfibie- en reptielsoorten 
opgenomen in deze bijlage geldt geen Europese 
verplichting tot bescherming. Deze soorten worden 
beschermd vanwege de breed in de maatschappij 
levende overtuiging dat deze dieren een bescherming 
behoeven. De andere in de bijlage opgenomen 
soorten worden om ecologische redenen beschermd. 
Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene 
verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om kwets-
bare en bedreigde dier- en plantsoorten te bescher-
men.

Een verschil met de huidige soortbescherming is dat 
circa tweehonderd thans beschermde soorten (vooral 
vaatplanten en vissen) straks niet meer beschermd 
zijn en dat er een beperkt aantal nieuwe beschermde 
soorten is aangewezen (met name bepaalde vlinders 
en vaatplanten). Daarnaast worden de beschermde 
soorten straks allemaal in de wet zelf aangewezen en 
niet meer deels in de uitvoeringsregelgeving (zoals bij 
de huidige soortbescherming het geval is).

Beschermingsregimes (verboden)
De Flora- en faunawet bestaat uit een uniform ver-
bodsstelsel. De Wet natuurbescherming bestaat uit 
aparte verboden voor elk van de drie categorieën 
beschermde soorten. De verboden en uitzonderingen 
sluiten met de nieuwe wet nauw aan op de Vogelrichtlijn 
en de Habitatrichtlijn en voor de aanvullend beschermde 
soorten geldt een minder strikt regime. De meeste 
verboden zijn in de Wet natuurbescherming alleen van 
toepassing op het ‘opzettelijk’ handelen, wat ook de 
voorwaardelijke opzet dekt (i.e. dat iemand bewust de 
aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedraging leidt tot 
een overtreding van een van de verboden). 
Het wetsvoorstel biedt ten opzichte van de Flora- en 
faunawet meer ruimte om zonder ontheffing soorten die 
overlast veroorzaken te verstoren, mits de staat van 
instandhouding van deze soort goed is. In Tabel 1 zijn 
de verschillen tussen de verbodsbepalingen in de hui-
dige Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming 
(soorten Vogelrichtlijn, soorten Habitatrichtlijn en andere 
soorten) uiteengezet.

Verbodsbepalingen Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
Een duidelijk inhoudelijk verschil met de huidige wetge-
ving zit in het verbod op het opzettelijk verstoren van 
vogels. Opzettelijke verstoring van vogels is verboden, 
tenzij het geen wezenlijke invloed heeft op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende soort. Het is aan 
de verstoorder om aan te tonen dat dit het geval is. Het 
verstoren van vogels, en naar men mag aannemen hun 
nesten en rustplaatsen, blijft dus wel verboden, maar 
dat verbod zal in de praktijk beperkt blijven tot ernstige 
verstoringen. 
Onder de Wet natuurbescherming zal dus, in vergelij-
king met de Flora- en faunawet, in minder gevallen 
sprake zijn van een overtreding van het verbod op 
opzettelijke verstoring van vogels en dieren.

Verbodsbepalingen andere soorten
Voor de soorten die zijn opgenomen in de bijlage van 
de Wet natuurbescherming (art. 3.10 - 3.11) geldt een 
flexibeler beschermingsregime ten opzichte van de 
Flora- en faunawet. Zo is het verbod op het opzettelijk 
verstoren van deze soorten, anders dan in de Flora- en 
faunawet, niet meer van toepassing. Ook zijn er meer 
mogelijkheden om ontheffing te verlenen op het vangen 
en doden van dieren van deze soorten dan in de Flora- 
en faunawet.
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Tabel 1. Verschillen tussen de verbodsbepalingen in de huidige Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming (soorten Vogel-
richtlijn, soorten Habitatrichtlijn en andere soorten).

Verbodsbepalingen huidige 
Flora- en faunawet

Verbodsbepalingen Wet  
natuurbescherming
Soorten Vogelrichtlijn  
(artikel 3.1)

Verbodsbepalingen Wet  
natuurbescherming
Soorten Habitatrichtlijn  
(artikel 3.5)

Verbodsbepalingen Wet  
natuurbescherming
Andere soorten  
(artikel 3.10)

Artikel 8 
Het is verboden planten, be-
horende tot een beschermde 
inheemse plantensoort, te 
plukken, te verzamelen, af 
te snijden, uit te steken, te 
vernielen, te beschadigen, te 
ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groei-
plaats te verwijderen.

Vijfde lid 
Het is verboden planten van 
soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel b, bij de Habi-
tatrichtlijn of bijlage I bij het 
Verdrag van Bern, in hun  
natuurlijke verspreidingsge-
bied opzettelijk te plukken 
en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.

Eerste lid  
Onverminderd artikel 3.5, 
eerste, vierde en vijfde lid, is 
het verboden: 
c. vaatplanten van de soorten, 
genoemd in de bijlage, onder-
deel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsge-
bied opzettelijk te plukken 
en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te 
vernielen. 

Artikel 9  
Het is verboden dieren, be-
horende tot een beschermde 
inheemse diersoort, te doden, 
te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog 
daarop op te sporen.

Eerste lid 
Het is verboden opzettelijk van 
nature in Nederland in het wild 
levende vogels van soorten 
als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn te doden of te 
vangen.

Eerste lid 
Het is verboden in het wild le-
vende dieren van soorten, ge-
noemd in bijlage IV, onderdeel 
a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage 
II bij het Verdrag van Bern of 
bijlage I bij het Verdrag van 
Bonn, in hun natuurlijk ver-
spreidingsgebied opzettelijk te 
doden of te vangen.

Eerste lid  
Onverminderd artikel 3.5, 
eerste, vierde en vijfde lid, is 
het verboden: 
a. in het wild levende zoog-
dieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen 
en kevers van de soorten, 
genoemd in de bijlage, onder-
deel A, bij deze wet, opzettelijk 
te doden of te vangen.

Artikel 10 
Het is verboden dieren,  
behorende tot een bescherm-
de inheemse diersoort, 
opzettelijk te verontrusten

Vierde lid  
Het is verboden vogels als 
bedoeld in het eerste lid  
opzettelijk te storen. 

(Vijfde lid: Het verbod, bedoeld 
in het vierde lid, is niet van 
toepassing indien de storing 
niet van wezenlijke invloed is 
op de staat van instandhou-
ding van de desbetreffende 
vogelsoort.)

Tweede lid  
Het is verboden dieren als 
bedoeld in het eerste lid  
opzettelijk te verstoren.

Artikel 11  
Het is verboden nesten, holen 
of andere voortplantings- of 
vaste rust- of verblijfplaatsen 
van dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse 
diersoort, te beschadigen, te 
vernielen, uit te halen, weg 
te nemen of te verstoren.

Tweede lid  
Het is verboden opzettelijk 
nesten, rustplaatsen en eieren 
van vogels als bedoeld in het 
eerste lid te vernielen of te 
beschadigen, of nesten van 
vogels weg te nemen.

Vierde lid  
Het is verboden de voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen 
van dieren als bedoeld in het 
eerste lid te beschadigen of 
te vernielen.

Eerste lid 
Onverminderd artikel 3.5, 
eerste, vierde en vijfde lid, is 
het verboden: 
b. de vaste voortplantingsp-
laatsen of rustplaatsen van 
dieren als bedoeld in onder-
deel A opzettelijk te beschadi-
gen of te vernielen.

Artikel 12  
Het is verboden eieren van 
dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse dier-
soort, te zoeken, te rapen, 
uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vernielen.

Derde lid  
Het is verboden eieren van  
vogels als bedoeld in het 
eerste lid te rapen en deze 
onder zich te hebben.

Derde lid  
Het is verboden eieren 
van dieren als bedoeld in 
het eerste lid in de natuur 
opzettelijk te vernielen of te 
rapen.
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Uitzonderingen (ontheffingen en vrijstellingen);  
Gedragscodes
Met een gedragscode wordt vastgelegd hoe een organi-
satie ten aanzien van beschermde soorten zorgvuldig 
handelt en de zorgplicht waarborgt. Door te handelen 
volgens de gedragscode kan voor een deel van de 
werkzaamheden vrijstelling worden verkregen van de 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet en straks 
de Wet natuurbescherming. Er hoeft dan geen onthef-
fing meer te worden aangevraagd. 

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet kent een aantal verboden 
waarvoor vrijstelling verkregen kan worden door 
gebruik te maken van goedgekeurde gedragscodes. 
De gedragscode ’Bestendig beheer en onderhoud en 
gebruik’ is te gebruiken voor soorten uit Tabel 1 t/m 3. 
De gedragscode ‘Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ 
is te gebruiken voor soorten uit Tabel 1 en 2.

Wet natuurbescherming
Onder de Wet natuurbescherming kan ook weer gebruik 
gemaakt worden van een gedragscode in het kader van 
bestendig beheer of onderhoud, bestendig gebruik en 
ruimtelijke ontwikkeling of inrichting (art. 3.31). Een door 
de Minister van EZ goedgekeurde gedragscode geeft 
vrijstelling voor de verboden bedoeld in de artikelen 3.1, 
3.2, zesde lid (soorten Vogelrichtlijn), 3.5, 3.6 tweede lid 
(soorten Habitatrichtlijn), of 3.10, en de krachtens artikel 
3.11, eerste lid, geldende verplichting tot melding (an-
dere beschermde soorten). Deze op te stellen gedrags-
codes zijn (in tegenstelling tot de Flora- en faunawet) 
toe te passen op alle plant- en diersoorten die middels 
de drie categorieën onder de Wet natuurbescherming 
beschermd worden. Verschil is dat de gedragscodes 
voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting straks meer 
dan nu betrekking kunnen hebben op vogels. 

Uitzonderingen (ontheffingen en vrijstellingen); 
Schadebestrijding en overlastbestrijding
Het wetsvoorstel stelt provincies in staat om een 
provinciale vrijstellingslijst op te stellen voor soorten 
die schade veroorzaken in het landelijke gebied in 
de betreffende provincie. Deze lijsten moeten nog 
opgesteld worden door de provincies. Nieuw is dat ook 
aan gemeenten vrijstelling kan worden verleend van de 
verboden voor het bestrijden van soorten. Dit kan voor 
soorten die overlast veroorzaken binnen de bebouwde 
kom en bij de provinciale verordening zijn aangewezen. 
Een vrijstelling kan alleen aangevraagd worden voor 
soorten die niet in hun voortbestaan worden bedreigd 
of dat gevaar lopen (art. 3.16). Deze vrijstelling wordt 
verleend door de provincies. Het Rijk heeft daarnaast de 
bevoegdheid om een landelijke lijst op te stellen, maar 
heeft al aangegeven daar geen gebruik van te maken, 
omdat er geen soorten zijn die in het hele land overlast 
veroorzaken. 

Bronnen
• Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuur-

bescherming). Gewijzigd voorstel van wet. Kamer-
stuk 33 348. Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1 
juli 2015.

• Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuur-
bescherming). Memorie van antwoord. Kamerstuk 
33348. Eerste Kamer der Staten-Generaal, 26 okto-
ber 2015.

• Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuur-
bescherming). Nota naar aanleiding van het nader 
verslag. Kamerstuk 33 348. Den Haag, 28 mei 2015.

Dank aan dhr. H. Dotinga, senior jurist voor Vogelbescherming 
Nederland, die commentaar heeft gegeven op het artikel. 

BRON: MAGAZINE EDITIE DECEMBER 2015
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In de derde nota van wijziging is de bescherming van 
knotwilgen en geknotte populieren in het wetsvoorstel 
hersteld. 
In de voorgaande editie van het magazine staat in 
het artikel ‘Wat staat gemeenten te wachten na de 
inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming?’ 
beschreven dat op grond van de Wet natuurbescher-
ming gemeenten weer de bevoegdheid hebben om 
‘de bebouwde kom Boswet’ vast te stellen. Buiten de 
‘bebouwde kom Boswet’ kunnen gemeenten geen 
bomen- of kapverordening meer vaststellen.1 

De uitzondering voor knotwilgen en knotpopulieren 
was hierbij niet overgenomen uit de Boswet, maar is 
inmiddels gecorrigeerd, zoals te lezen is in de tekst 
overgenomen uit de derde nota van wijziging. ‘’Op 
grond van de Boswet staat het provincies en gemeenten 
vrij om regels te stellen over de houtkap van geknotte 
wilgen en populieren. Dit met het oog op de bewa-
ring van deze uit landschappelijk oogpunt waardevol 
geachte bomen. In artikel 4.6 van het wetsvoorstel zoals 
dat is ingediend bij de Tweede Kamer, is deze uitzon-
dering voor knotpopulieren en knotwilgen abusievelijk 
niet overgenomen uit de Boswet. De derde nota van 
wijziging herstelt dit.’ 2

Huidige stand van zaken kapverbod en uitzonderingen 
hiertoe voor gemeenten buiten de bebouwde kom
In het voorstel voor de Wet natuurbescherming is nu 

RUBRIEK; LAATSTE WEETJES OVER  
DE WET NATUURBESCHERMING 
NOTA VAN WIJZIGING; HERSTEL WETSVOORSTEL AANSLUITING OP GELDENDE BOSWET

bepaald dat provincies en gemeenten niet bevoegd 
zijn om regels te stellen over de volgende, buiten de 
bebouwde kom gelegen houtopstanden: fruitbomen, 
windschermen om boomgaarden, maximaal twintig 
jaar oude naaldbomen, kennelijk bestemd te dienen 
als kerstboom, kweekgoed en uit populieren of wil-
gen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs 
waterwegen en eenrijige beplantingen langs landbouw-
gronden. Dit met uitzondering van hoogstamfruitbomen 
en geknotte populieren of wilgen buiten de bebouwde 
kom, ten aanzien waarvan provincies en gemeenten wel 
regels mogen stellen.

Uit deze voorgestelde bepaling volgt eveneens, dat de 
voorgestelde inperking van de bevoegdheden van pro-
vincies en gemeenten niet geldt wanneer de desbetref-
fende bomen niet zijn aan te merken als een ‘houtop-
stand’, gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid. Wanneer 
het dus gaat om bomen op een oppervlakte grond van 
minder dan 10 are of om bomen die onderdeel zijn van 
een rijbeplanting van twintig bomen of minder gerekend 
over het totaal aantal rijen, is er geen sprake van een 
‘houtopstand’ en staat het provincies en gemeenten vrij 
om ten aanzien van deze bomen regels te stellen. 3 

1 Wat staat gemeenten te wachten na de inwerkingtreding van de Wet natuur-
bescherming? Magazine Natuur in de Gemeente, editie 7, p. 7-9, 2015.
2 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). Nota naar 
aanleiding van het nader verslag. Kamerstuk 33 348. Den Haag, 28 mei 2015.
3 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). Memorie van 
antwoord. Kamerstuk 33348. Eerste Kamer der Staten-Generaal, 26 oktober 
2015.

BRON: MAGAZINE EDITIE DECEMBER 2015

Door: Lucia Schat, projectleider Platform Natuur in de 
Gemeente bij Regelink Ecologie & Landschap. 
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PRAKTIJKVOORBEELD WET NATUUR- 
BESCHERMING UITGEWERKT: NIEUWE  
VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR GEMEENTEN 
WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEEFT EEN GEMEENTE ALS, ZOALS IN ONDERSTAANDE 
CASUS, EEN INITIATIEFNEMER EEN GEBOUW WIL SLOPEN VOOR NIEUWBOUW? 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met dhr. S. 
van Hengel, Advocaat medewerker bij Asselbergs & Klinkham-
er Advocaten. Door: Arthur Hoffmann en Lucia Schat, Regelink 
Ecologie & Landschap.

Op 15 december 2015 heeft de Eerste Kamer de 
Wet natuurbescherming aangenomen, wat inhoudt dat 
de wet naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2017 in 
werking zal treden. De rol die gemeenten krijgen toe-
bedeeld wordt steeds groter, zoals bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning. 

Voorheen konden twee sporen worden bewandeld: 
aanhaken bij de omgevingsvergunning (Wabo) of 
rechtstreeks via de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) bij de staatssecretaris. Met de inwer-
kingtreding van de Wet natuurbescherming wordt ook 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
gewijzigd. Zo zijn sub j betreffende gebiedsbescherming 
en sub k betreffende soortenbescherming toegevoegd 
onder het eerste lid van art. 2.1 van de Wabo. Hierdoor 
is niet langer alleen sprake meer van aanhaken (zoals 
we dit kennen onder de huidige Ffw), maar dat het volle-
dig als een activiteit wordt geïntegreerd in de Wabo/
omgevingsvergunning wanneer het om een omgevings-
vergunningplichtige activiteit gaat (art. 2.1 eerste lid, 
onder a t/m i, of art. 2.2 Wabo). Dat betekent dat het 
klantencontactcentrum van de gemeente moet weten 
hoe vragen goed moeten worden afgehandeld. Onder-
staand voorbeeld laat zien welke informatie daarvoor 
nodig is.

Voorbeeld
Een oud schoolgebouw (met daarin mogelijk 
verblijfplaatsen van huismussen, vleermuizen en 
steenmarters) wordt gesloopt. Op deze locatie vindt 
herbouw van een nieuw zorgcentrum plaats. 

De initiatiefnemer dient bij de gemeente een melding in 
voor de sloop en vraagt een omgevingsvergunning aan 
voor de bouw van het zorgcentrum. Van de gemeente 
wordt verwacht dat zij een volledigheidstoets kan 
uitvoeren. Dat houdt in dat de gemeente moet kunnen 
beoordelen of bij de melding en aanvraag op de juiste 
wijze rekening is gehouden met de eventuele aanwezig-
heid van beschermde soorten. 
Bij deze sloopmelding gaat het niet om een omge-

vingsvergunningplichtige activiteit (valt niet onder art. 
2.1 eerste lid, onder a t/m i, of art. 2.2, en daarmee 
niet onder de Wabo), maar waarbij wel effecten op 
beschermde natuur kunnen optreden waarvoor een 
vergunning vereist is. In dit geval dient de initiatiefne-
mer een afzonderlijke soortontheffing aan te vragen 
onder de Wet natuurbescherming, waarvoor het college 
van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie het 
bevoegd gezag is. 
 
De bouw van het zorgcentrum wordt gezien als een 
omgevingsvergunningplichtige activiteit (art. 2.1 eerste 
lid, onder a Wabo). Om te kunnen beoordelen of de ini-
tiatiefnemer op de juiste wijze aan zijn onderzoeksplicht 
heeft voldaan moet de gemeente kennis hebben van 
de ecologie en verspreiding van beschermde soorten. 
De gemeente moet daarom net als bij de sloopmelding 
bij de binnenkomende vergunningaanvraag in staat 
zijn om aan te geven of er een kans bestaat dat door 
de bouwwerkzaamheden beschermde soorten of hun 
verblijfplaatsen geschaad worden. Als dat zo is moet 
de initiatiefnemer een ontheffing aanvragen onder de 
Wabo. Deze ontheffing moet worden aangevraagd bij 
het daarvoor bevoegd gezag, het college van B&W. 
Pas als aan de volledigheidstoets is voldaan door B&W 
als bevoegd gezag, kunnen GS (hier ligt de feitelijke 
beslissingsbevoegdheid) een verklaring van geen be-
denkingen (VVGB) afgeven. 

Handvatten 
Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat de gemeente 
er door de decentralisatie van de uitvoering van de 
natuurwetgeving nieuwe taken bij krijgt, waarvoor 
specialistische kennis vereist is. De gemeente kan 
deze taken invullen door mensen met de benodigde 
kennis in te huren of in dienst te nemen. Er zijn ook 
andere mogelijkheden om inhoudelijke ondersteuning 
te organiseren. Zo kan een omgevingsdienst deze taak 
voor diverse gemeenten gezamenlijk oppakken. Ook 
kan in de gemeente de aanwezigheid van beschermde 
soorten geïnventariseerd worden, waarna deze ge-
gevens via een database of gis-omgeving beschikbaar 
worden gemaakt.

Een groot voordeel van deze laatste aanpak is dat de 
gegevens niet alleen te gebruiken zijn door medewer-
kers die zich bezighouden met natuurwetgeving en/of 
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JA

Wordt de nieuwe wet Natuurbescherming overtreden? NEE

Zijn de werkzaamheden omgevingsvergunning plichtig?

Bevoegd gezag:
• Gemeente (voor de volledige Wabo vergunning, inclusief onderdeel natuur)

NEE

Geen vergunning of Verklaring van Geen Bedenkingen 

(VVGB) noodzakelijk.

Ontheffingsaanvraag via Provincie

• Communicatie direct tussen Provincie en 

initiatiefnemer (/adviesbureau)

Provincie beoordeelt

• Juridisch

• Ecologisch

Vergunning nieuwe Wet natuurbescherming 

Voor meer informatie: www.regelink.netG
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Bevoegd gezag:
• Provincie

Aanvragen VVGB
door gemeente

JA

Integratie in omgevingsvergunning bij gemeente
Aanhaken bij omgevingsvergunning bij gemeente

• Lange procedure WABO (26 weken)

• Gemeente beoordeelt op volledigheid

• Communicatie van Provincie via gemeente naar initiatiefnemer (/adviesbureau)

Wabo, maar dat ook andere afdelingen ervan kun-
nen profiteren. Denk hierbij aan medewerkers die aan 
bestemmingsplannen werken: voor het opstellen van 
een ruimtelijke onderbouwing is kennis van de aan-
wezigheid en verspreiding van beschermde soorten on-
ontbeerlijk. Ook voor mensen van de dienst controle en 
handhaving kan deze kennis nuttig zijn, bij een melding 

BRON: MAGAZINE EDITIE MAART 2016

van overtreding van de natuurwet kunnen zij snel inzicht 
krijgen en ook beter beoordelen of een uitvoerende 
partij zich houdt aan de voorschriften van de verleende 
ontheffing. Ook bij het vermoeden van overtreding van 
de natuurwetgeving kan met de kennis snel inzichtelijk 
gemaakt worden of alle procedures voor het aanvragen 
van een vergunning op de juiste wijze zijn doorlopen.



Door: Mirjam Broekmeyer en Marlies Sanders, Alterra Wageningen UR

De rol die gemeenten spelen bij de wettelijke bescherming van plant- en dier-
soorten wordt steeds groter. Van oudsher zijn gemeenten beheerder van de open-
bare ruimte en stellen zij bestemmingsplannen op. Daarbij spelen zij een actieve rol 
bij het borgen van de aanwezige natuurkwaliteit door het toepassen van bestem-
mingen en planregels waarbij rekening moet worden gehouden met de uitvoer-
baarheid 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 
Flora- en faunawet aanhaken bij de Omgevingsvergun-
ning waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Dit 
houdt in dat voor locatie gebonden ingrepen die effecten 
op beschermde natuur kunnen hebben, de natuur-
aspecten betrokken kunnen worden bij de omgevings-
vergunning. Hiervoor moet de initiatiefnemer op het 
aanvraagformulier omgevingsvergunning het onderdeel 
“Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en 
diersoorten of gebieden” aanvinken en een natuurrap-
port als bijlage bij de aanvraag Omgevingsvergunning 
indienen. Als een van de handelingen is aangevinkt, 
moet een gemeente een Verklaring van geen beden-

KUNNEN GEMEENTEN DE NIEUWE TAAK UIT DE WET  
NATUURBESCHERMING AAN?

kingen (Vvgb) aanvragen. 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 onthef-
fing 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 verant-
woordelijk 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 ge-
meente als bevoegd gezag daarvoor een indicatie heeft 
uit bijvoorbeeld een inventarisatie van flora en fauna 
die werd uitgevoerd bij het opstellen van het bestem-
mingsplan. 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 gevol-
gen voor beschermde plant- en diersoorten of gebieden” 
niet heeft aangevinkt, terwijl de gemeente redelijker-
wijs 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 wetsvoor-
stel Natuurbescherming alleen maar belangrijker. In 
dit wetsvoorstel wordt de aansluiting bij natuur in de 
omgevingsvergunning versterkt: bij omgevingsvergun-
ningplichtige 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 initia-
tiefnemer 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 betrok-
kenen. 

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 zorgvul-
dig 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 respec-
tievelijk de stappen die gezet moeten worden wanneer 
de natuurtoets deel uitmaakt van de omgevingsvergun-
ning, inzicht in de kans op schadelijke effecten bij 
activiteiten uit de omgevingsvergunning op soorten (en 
“Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- 
en diersoorten of gebieden” terecht of niet is aan-
gevinkt), 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 natuurwet-
geving” voor de Routeplanner, Effectenindicator en 
Maatregelenindicator soorten.
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Wordt de nieuwe wet Natuurbescherming overtreden? NEE

Zijn de werkzaamheden omgevingsvergunning plichtig?

Bevoegd gezag:
• Gemeente (voor de volledige Wabo vergunning, inclusief onderdeel natuur)

NEE

Geen vergunning of Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) noodzakelijk.

Ontheffingsaanvraag via Provincie
• Communicatie direct tussen Provincie en initiatiefnemer (/adviesbureau)

Provincie beoordeelt
• Juridisch
• Ecologisch

Vergunning nieuwe Wet natuurbescherming 

Voor meer informatie: www.regelink.net
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Bevoegd gezag:
• Provincie

Aanvragen VVGB
door gemeente

JA

Integratie in omgevingsvergunning bij gemeenteAanhaken bij omgevingsvergunning bij gemeente• Lange procedure WABO (26 weken)
• Gemeente beoordeelt op volledigheid• Communicatie van Provincie via gemeente naar initiatiefnemer (/adviesbureau)

Wilt u ook een betere samenwerking met uw gemeenten?

Neem dan contact op met Lucia Schat  

T 06 502 98 742 E lucia.schat@regelink.net

W www.regelink.net

Samenwerking is essentieel 

Denkt u dat de gemeenten in uw provincie zich bewust 

zijn van:

De wijzigingen die de PAS met zich meebrengt?

Welke veranderingen de recente wijzigingen in 

de jurisprudentie met betrekking tot de Flora- en 

faunawet en Natuurbeschermingswet met zich 

meebrengen?Het feit dat zij ook voor natuur bevoegd gezag 

worden bij een omgevingsvergunning, zodra de 

nieuwe wet Natuurbescherming van toepassing is?

Bij gemeenten zouden verschillende afdelingen kennis in 

huis moeten hebben over de natuurwetgeving. Zowel bij 

het verlenen van omgevingsvergunningen als bij toezicht 

en handhaving, het vaststellen van bestemmingsplannen 

en het uitvoeren van eigen ruimtelijke ontwikkelingen is 

deze kennis noodzakelijk. Helaas blijkt deze kennis vaak 

niet of ontoereikend aanwezig.

Provincie Utrecht en Provincie Noord-Holland koplopers!

Zowel de Provincie Utrecht als de Provincie Noord-Holland zagen dit in 2014 al aankomen. Daarom heeft 

Regelink Ecologie & Landschap in december 2014 namens hen bijeenkomsten georganiseerd waarbij 

medewerkers van gemeenten en provincies met elkaar kennisgemaakt hebben en kennis uitwisselden. Bij 

de organisatie van deze bijeenkomsten is het netwerk van het Platform Natuur in de Gemeente ingezet.

Omgevingsvergunningen
Vanaf 1 januari 2016 bent u als provincie 

ook bevoegd gezag van de soortenbe-

scherming in de nieuwe Wet natuurbe-

scherming. De gemeente is vanaf dat 

moment verplicht om het onderdeel 

natuur van de omgevingsvergunning 

op volledigheid te beoordelen en waar 

noodzakelijk een Verklaring van Geen Bedenkingen bij u, als 

provincie, aan te vragen. Om deze overgang succesvol te 

laten verlopen is het noodzakelijk daar nu op te anticiperen.

Hanne Nieuwboer en Nadav Haran, groene 

regisseurs van de Provincie Noord-Holland: 

“Deze bijeenkomst is voor ons een 

goede start van een intensievere samen-

werking met gemeenten en provincies.”

Huidige natuurwetgeving in een notendop
Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 is de rol van 
gemeenten in het natuurbeschermingsrecht groter 
geworden. Initiatiefnemers die zowel een omgevings-
vergunning als een Nbw-vergunning of Ffw-ontheffing 
nodig hebben, kunnen deze gezamenlijk aanvragen. 
De Nbw-vergunning of Ffw-ontheffing haakt in dat geval 
aan bij de omgevingsvergunning waarvoor de gemeente 
bevoegd gezag is. De praktijk laat zien dat initia-
tiefnemers er vaak voor kiezen om rechtstreeks naar 
de bevoegde instantie toe te gaan, om daar de Nbw-
vergunning of Ffw-ontheffing aan te vragen. Ook zijn 
gemeenten nu al verantwoordelijk voor het toetsen van 
binnenkomende aanvragen op volledigheid. Gemeenten 
hebben hierbij een inspanningsplicht en een informatie-
plicht. In een artikel van Alterra uit 2014  staat dat niet 
alle gemeenten klaar zijn voor deze nieuwe taak door 
een gebrek aan capaciteit en kennis. Het onderzoek dat 
de VNG in 2015 liet uitvoeren laat zien dat er nog geen 
verbetering heeft plaatsgevonden. 

Uitvoeringsgevolgen inwerkingtreding Wet natuur-
bescherming
Voortaan wordt aanhaken verplicht met de Wet natuur-
bescherming (Artikel 10.8 Wet natuurbescherming). Is 

WAT STAAT GEMEENTEN TE WACHTEN NA DE INWERKING-
TREDING VAN DE WET NATUURBESCHERMING?

een activiteit niet omgevingsvergunning-plichtig, dan 
kan uiteraard wel afzonderlijk een Nbw-vergunning of 
Ffw-ontheffing worden aangevraagd. In dat geval is de 
provincie het bevoegd gezag.
Door deze wijziging moeten gemeenten straks alle 
binnenkomende omgevingsaanvragen in behandeling 
nemen. Het aanvragen van een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) door de gemeente om instemming 
te krijgen van een ander bestuursorgaan voor het verle-
nen van de omgevingsvergunning, blijft ongewijzigd in 
de Wet natuurbescherming. Omdat de aanvragen bij de 
gemeenten binnenkomen, moeten zij deze zelf kunnen 
toetsen op volledigheid. De VNG geeft aan dat deze 
kennis op dit moment voornamelijk bij de provincie en 
het Rijk ligt. Zowel de VNG als een aantal ondervraagde 
gemeenten verwachten problemen op dit punt met de 
ingang van de Wet natuurbescherming. 

Wijzigingen in de uitvoeringspraktijk met de Wet natuur-
bescherming
In het onderzoek dat de VNG heeft laten uitvoeren, 
is gekeken naar de nieuwe en gewijzigde taken die 
gemeenten krijgen door de Wet natuurbescherming. In 
het onderzoek concludeert Meeuwissen dat de wet de 
volgende voornaamste nieuwe en gewijzigde taken met 
zich meebrengt: 

Volgens de laatste berichten treedt de Wet natuurbescherming per 1 maart 2016 in 
werking. In deze nieuwe wet zullen een aantal bestaande wetten opgaan, namelijk 
de huidige Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), Flora- en faunawet (Ffw) en de 
Boswet. De VNG heeft onderzoek laten uitvoeren  naar de huidige natuurwetgeving 
en de Wet natuurbescherming en heeft gekeken wat dit betekent voor gemeenten. 
Naast positieve en interessante uitkomsten levert dit onderzoek ook zorgwekkende 
resultaten op.
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• Toezicht en handhaving komt met de Wet natuur-
bescherming bij het bevoegd gezag te liggen. Gaat 
het om een omgevingsvergunning-plichtige activiteit 
waarvoor een ‘’omgevingsvergunning natuur’’ is 
verleend of verleend had moeten worden, dan is de 
gemeente het bevoegd gezag en daarmee gebonden 
aan deze taak;

• Het vastleggen van specifieke ruimtelijke aspecten 
(zoals natuur) in structuurvisies blijft ongewijzigd. De 
nieuwe wet heeft wel als aanvulling op de huidige 
natuurwetgeving, dat gemeenten bij het opstellen van 
een structuurvisie ook rekening moeten gaan houden 
met de nationale natuurvisie (Artikel 1.5 Wet natuur-
bescherming). De uiteindelijk opgestelde natuurvisie 
is leidend voor de structuurvisie van gemeenten bij 
het opstellen van bestemmingsplannen;

• Een aanzienlijke verandering met de komst van de 
Wet natuurbescherming is dat een aantal soorten die 
onder de huidige Ffw beschermd zijn, niet terug-
komen in de nieuwe wet. Dit betreft een groot aantal 
nationaal beschermde soorten, die niet beschermd 
zijn op basis van de Vogel- of Habitatrichtlijn. Daar 
tegenover staat dat voor een aantal soorten, die niet 
beschermd waren op basis van de Ffw, besloten is 
dat zij een betere bescherming zullen krijgen dan de 
huidige algemene zorgplicht;

• De aanwijzing van beschermde natuurmonumenten 
komt in de nieuwe wet te vervallen, evenals de

• doelstellingen die al geformuleerd zijn voor 
bestaande beschermde natuurmonumenten;

• In de nieuwe wet vindt ten aanzien van de beheer-
plannen ook een wijziging plaats. Gemeenten moe-
ten er rekening mee houden dat de doorwerking van 
beheerplannen in de nieuwe wet verder wordt ver-
sterkt. Gemeenten zijn, evenals andere overheden, 
met ingang van de nieuwe wetgeving verplicht om 
maatregelen uit de beheerplannen die definitief zijn 
vastgesteld ook daadwerkelijk en tijdig te nemen;

• Per 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stik-
stof (PAS) definitief ingegaan, waarvan verdere door-
werking plaatsvindt in de nieuwe wet. Een gemeente 
krijgt met de PAS te maken wanneer een aanvraag 
van een omgevingsvergunning voor een ruimtelijke 
ontwikkeling in strijd is met het bestemmingsplan, 
omdat de activiteit een hogere depositie van stik-
stof op een stikstofgevoelig habitat in een Natura 
2000-gebied met zich meebrengt dan is toegestaan. 
De activiteiten die niet binnen het bestemmingsplan 
passen, worden onderworpen aan een passende 
beoordeling om te zien of de activiteiten in het kader 
van de PAS vergunning plichtig zijn;

• De Wet natuurbescherming voorziet in de veranke-
ring van de verantwoordelijkheid van de provincies 
voor de totstandbrenging en instandhouding van de 
EHS ter realisatie van de internationale biodiversiteit-
verplichtingen. Gemeenten moeten hierover aan-
wijzingen van de provincie afwachten. De verwach-
ting is dat hierin niet direct een taak belegd is voor 

gemeenten;
• Met de huidige Boswet heeft de gemeente de 

bevoegdheid om ‘de bebouwde kom Boswet’ vast 
te stellen. Binnen deze ‘bebouwde kom’ bepalen 
gemeenten het beleid ten aanzien van bomen en 
houtopstanden. Deze bevoegdheid blijft de gemeente 
houden in de nieuwe wet. Buiten de ‘bebouwde kom 
Boswet’ kunnen gemeenten geen bomen- of kapver-
ordening vaststellen;

• Zoals nu al gebeurd moeten initiatiefnemers ook 
na de invoering van de nieuwe wet bij een vergun-
ningaanvraag ‘Handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten of gebieden’ 
aanvinken wanneer de uit te voeren werkzaamheden 
omgevingsvergunning-plichtig zijn. De initiatiefnemer 
heeft dan geen keuze meer uit twee, zoals dat in de 
huidige wetgeving wel is. Initiatiefnemers zijn in de 
Wet natuurbescherming verplicht om in één keer een 
vergunning aan te vragen bij de betreffende ge-
meente. Het ‘aanhaken’ wordt hiermee een verplich-
ting voor initiatiefnemers;

• Op grond van de nieuwe wet gaat in de gedrags-
codes voor ruimtelijke ontwikkeling een wijziging 
plaatsvinden. Deze gedragscodes kunnen dan 
ook betrekking hebben op vogels en dier- of plan-
tensoorten die zijn genoemd in bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn (in de huidige wetgeving maakt 
deze onderdeel uit van tabel III). Dit betekent voor 
gemeenten wanneer zij een project voor ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling uitvoeren, voor deze 
soorten geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te 
worden indien zij werken met een door de Minister 
goedgekeurde gedragscode. Overige regels blijven in 
de Wet natuurbescherming ook van kracht. 

Een blik op de toekomst 
In het onderzoek dat de VNG heeft laten uitvoeren zijn 
uiteenlopende gemeenten onderzocht (opgedeeld in 
kleine, middelgrote en grote gemeenten). Het onderzoek 
heeft positieve en interessante uitkomsten opgeleverd 
maar een aantal resultaten geven ook aanleiding tot 
zorg. Grote gemeenten blijken redelijk goed tot goed 
voorbereid te zijn op de komst van de Wet natuur-
bescherming. Bij hen is voldoende mankracht en kennis 
aanwezig op het vlak van natuur. In die gevallen worden 
geen grote problemen verwacht. 
Bij een aanzienlijk aantal kleine en middelgrote gemeen-
ten worden wel problemen verwacht op het moment 
dat de nieuwe wet wordt ingevoerd. Deze gemeenten 
kampen met te weinig capaciteit en het ontbreekt aan 
de nodige kennis. In die gevallen verwacht de VNG dat 
er door het departement onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de uitvoeringsgevolgen van de wet en 
dat deze daardoor niet volledig en juist kan worden 
uitgevoerd. De Wet natuurbescherming is een uitdaging, 
niet alleen voor gemeenten maar ook voor provincies en 
het Rijk.
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Eén soort gras, gemaaid in april. De kraaien zoeken 
de vermorzelde kievitseieren en -kuikens en krijgen de 
schuld van de verdwijnende weidevogels.

Door: Eric van der Aa, senior-ecoloog Rho Adviseurs

Met de nieuwe Omgevingswet en de later op te leveren nieuwe Natuurwet komt 
regelmatig de vraag naar boven waarom al die scherpe natuurwetgeving zo weinig 
effect sorteert. De biodiversiteit in Nederland holt nog steeds achteruit en de rode 
lijsten worden alleen maar langer. En dat terwijl de Flora- en faunawet toch erg 
streng is Nederland zit toch op slot en er wordt in deze crisistijd sowieso toch maar 
weinig gebouwd…? Komt het dan door al die recreanten in de natuur? Of hebben 
we nog meer verbindingszones en ecoducten nodig? Niets van dat alles: in onder-
staand artikel worden de echte ecologische problemen in Nederland uiteengezet en 
wordt de minimale bijdrage van de Flora- en faunawet aan het oplossen daarvan 
beschreven. 

De Flora- en faunawet heeft de afgelopen tien jaar een 
prominente rol verworven in de arena van de ruimtelijke 
ordening. Bijna dagelijks wordt er bij de Raad van State 
geprocedeerd over plannen die ten koste gaan van 
beschermde soorten. Vooral projectontwikkelaars die 
gehinderd worden door rugstreeppadden en kamsala-
manders halen vaak de pers, evenals bouwprojecten 
die vertraagd worden door broedende vogels. Ook 
mitigatie en compensatie van ecologische aantastingen 
worden met natuurwetgeving afgedwongen en Neder-
land loopt mede daardoor geleidelijk vol met ecologis-
che verbindingszones en ecoducten. Qua aandacht en 
juridische bescherming lijkt het dus wel goed te zitten. 
Echter: de biodiversiteit in Nederland loopt nog steeds 
terug en de rode lijsten worden niet korter, integendeel. 
Heeft juridische bescherming eigenlijk wel zin? Het 
antwoord is volmondig ja, maar waar het aan schort is 

WAAROM IS SOORTBESCHERMING ZO WEINIG EFFECTIEF? 

de gebrekkige vormgeving van de Flora- en faunawet, 
het negeren van de echte ecologische problemen en het 
ontbreken van handhaving waar dat het meest nodig is.

Bedreiging versus bescherming
De Flora- en faunawet beschermt vrijwel alle in Ned-
erland voorkomende Europese inheemse vogels en 
zoogdieren en alle soorten amfibieën en reptielen. De 
inheemse vissen zijn beschermd, met uitzondering van 
de soorten waarop de Visserijwet van toepassing is. 
Daarnaast is een aantal plantensoorten beschermd, 
waaronder veel planten met opvallende bloemen (sug-
gererend dat het plukken van bloemen een relevante 
bedreiging is voor deze soorten). Er is echter vreemd 
genoeg maar een beperkt verband tussen bedreiging en 
bescherming; veel bedreigde soorten zijn niet be-
schermd en veel beschermde soorten zijn niet bedreigd. 
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Figuur 1 (onder) laat het grote verschil tussen beide catego-
rieën zien per soortgroep. Bron: CBS.

Figuur 2 geeft al een indicatie van die trend.

De meest vreemde kloof tussen bescherming en 
bedreiging doet zich voor bij de inheemse dagvlinders: 
van de 26 beschermde soorten zijn er volgens www.
vlindernet.nl maar liefst 18 uitgestorven in Nederland. 
Daarentegen zijn er van de 31 (ernstig) bedreigde 
soorten slechts 9 beschermd! Desgevraagd heeft het 
toenmalige ministerie van LNV mij ooit verteld dat met 
het oog op eventuele herintroductie een aantal uit-
gestorven soorten alvast is beschermd. Men had echter 
geen antwoord op de vraag waarom wetgeving als 
instrument niet in de eerste plaats wordt benut om te 
voorkomen dat soorten uitsterven. Het meest aanne-
melijke toekomstscenario is daarom dat de linker- en 
rechterkolom in tabel 1 steeds voller zullen worden en 
de middelste kolom steeds leger. 

LANDWERK  #2 / 2014         9         

het aan schort is de gebrekkige vormgeving van de Flora- en fauna-

wet, het negeren van de echte ecologische problemen en het ont-

breken van handhaving waar dat het meest nodig is.

BEDREIGING VERSUS BESCHERMING
De Flora- en faunawet beschermt vrijwel alle in Nederland voor-

komende Europese inheemse vogels en zoogdieren en alle soorten 

uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet van toepassing 

is. Daarnaast is een aantal plantensoorten beschermd, waaronder 

veel planten met opvallende bloemen (suggererend dat het plukken 

van bloemen een relevante bedreiging is voor deze soorten). Er is 

echter vreemd genoeg maar een beperkt verband tussen bedrei-

ging en bescherming; veel bedreigde soorten zijn niet beschermd 

en veel beschermde soorten zijn niet bedreigd. Figuur 1 laat het 

De meest vreemde kloof tussen bescherming en bedreiging doet 

zich voor bij de inheemse dagvlinders: van de 26 beschermde soor-

ten zijn er volgens maar liefst 18 uitgestorven in 

Nederland. Daarentegen zijn er van de 31 (ernstig) bedreigde soor-

ten slechts 9 beschermd! Desgevraagd heeft het toenmalige mi-

nisterie van LNV mij ooit verteld dat met het oog op eventuele her-

introductie een aantal uitgestorven soorten alvast is beschermd. 

Men had echter geen antwoord op de vraag waarom wetgeving als 

instrument niet in de eerste plaats wordt benut om te  

dat soorten uitsterven. Het meest aannemelijke toekomstscenario 

is daarom dat de linker- en rechterkolom in tabel 1 steeds voller 

zullen worden en de middelste kolom steeds leger. Figuur 2 geeft 

al een indicatie van die trend.

OMGEVINGSFACTOREN ZIJN NIET BESCHERMD
De Flora- en faunawet ziet slechts op een zeer beperkt aantal 

ecologische bedreigingen en is daardoor hopeloos ineffectief aan-

gezien cruciale omgevingsfactoren niet worden beschermd. De wet 

kent weliswaar het instrument van de beschermde leefomgeving 

maar dit instrument wordt nooit gebruikt en zal ook weer verdwij-

Figuur 2: Vergelijking van de rode lijsten van 1995 en 2006

Tabel 1: Beschermde en bedreigde dagvlinders in Nederland

UITGESTORVEN EN 
BESCHERMD

BEDREIGD EN 
BESCHERMD

BEDREIGD EN NIET 
BESCHERMD

moerasparelmoervlinder 

vals heideblauwtje

bruin dikkopje 

dwergblauwtje 

dwergdikkopje 

groot geaderd witje 

grote ijsvogelvlinder

kalkgraslanddikkopje 

keizersmantel 

klaverblauwtje

purperstreepparelmoer-

vlinder 

rode vuurvlinder 

rouwmantel 

tweekleurig hooibeestje

tijmblauwtje 

woudparelmoervlinder 

zilverstreephooibeestje 

zilvervlek

bruin dikkopje 

donker pimpernelblauwtje

grote vuurvlinder

iepenpage

pimpernelblauwtje 

veenbesparelmoervlinder 

veenhooibeestje

veldparelmoervlinder

heideblauwtje

bosparelmoervlinder 

grote parelmoervlinder 

grote vos 

grote weerschijnvlinder 

kleine heivlinder 

veenbesblauwtje 

aardbeivlinder 

bruine eikenpage 

duinparelmoervlinder 

gentiaanblauwtje 

kleine ijsvogelvlinder 

kommavlinder 

sleedoornpage 

spiegeldikkopje 

zilveren maan 

bont dikkopje 

bruine vuurvlinder

kleine parelmoervlinder 

boswitje

bruin blauwtje 

groot dikkopje 

heivlinder

Figuur 1: Beschermingsstatus dieren en planten
Bron:CBS
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nen met de nieuwe Natuurwet. Het belang van de omgevingsfactoren 

wordt hieronder toegelicht.

Op grond van artikel 8 van de Flora- en faunawet is het verboden om 

beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af 

te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontworte-

len of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Dit artikel is het enige artikel dat buiten natuurgebieden bedreigde 

planten beschermt. Afgezien van de hiervoor beschreven kloof tus-

sen bedreigde en beschermde soorten is dit wetsartikel natuurlijk 

niet in staat om de belangrijkste bedreigingen van de Nederlandse 
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bosparelmoervlinder 
grote parelmoervlinder 
grote vos 
grote weerschijnvlinder 
kleine heivlinder 
veenbesblauwtje 
aardbeivlinder 
bruine eikenpage 
duinparelmoervlinder 
gentiaanblauwtje 
kleine ijsvogelvlinder 
kommavlinder 
sleedoornpage 
spiegeldikkopje 
zilveren maan 
bont dikkopje 
bruine vuurvlinder
kleine parelmoervlinder 
boswitje
bruin blauwtje 
groot dikkopje 
heivlinder

Tabel 1 Beschermde en bedreigde dagvlinders in Nederland
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Omgevingsfactoren zijn niet beschermd
De Flora- en faunawet ziet slechts op een zeer be-
perkt aantal ecologische bedreigingen en is daardoor 
hopeloos ineffectief aangezien cruciale omgevingsfac-
toren niet worden beschermd. De wet kent weliswaar 
het instrument van de beschermde leefomgeving maar 
dit instrument wordt nooit gebruikt en zal ook weer 
verdwijnen met de nieuwe Natuurwet. Het belang van 
de omgevingsfactoren wordt hieronder toegelicht.

De bescherming van planten
Op grond van artikel 8 van de Flora- en faunawet is het 
verboden om beschermde inheemse plantensoorten te 
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te 
vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Dit 
artikel is het enige artikel dat buiten natuurgebieden 
bedreigde planten beschermt.

Afgezien van de hiervoor beschreven kloof tussen 
bedreigde en beschermde soorten is dit wetsartikel 
natuurlijk niet in staat om de belangrijkste bedreigin-
gen van de Nederlandse flora tegen te gaan. Deze 
bedreigingen betreffen immers verdroging, vermesting 
en verzuring. Zo bedreigt volgens het Compendium voor 
de leefomgeving alleen al verdroging circa 40% van de 
inheemse planten in Nederland. Ontwatering en ver-
snelde afwatering (drainage) voor de landbouw veroor-
zaken landelijk circa 60% van dit verdrogingsprobleem. 
Daarbij komt nog de beregening van agrarische gewas-
sen uit het grondwater. In het veenweidegebied leidt 
verdroging bovendien tot veenoxidatie en daardoor in-
direct tot vermesting. Ook de inlaat van gebiedsvreemd 
water in grote delen van Nederland ten behoeve van 
verdrogingsbestrijding leidt tot een sterke toename van 
de voedselrijkdom van het oppervlaktewater.
Dergelijke grootschalige hydrologische ingrepen zijn dus 
in hoge mate de oorzaak van de floristische verarming 

van Nederland van de afgelopen 50 jaar, maar zijn niet 
strijdig met artikel 8 van de Ff-wet en daardoor toe-
gestaan. Hetzelfde geldt voor de minstens zo schade-
lijke vermesting en verzuring van bodem en water, ook 
grotendeels herleidbaar tot de functie landbouw. Omdat 
verdroging, vermesting en verzuring geen rekening 
houden met de begrenzing van natuurgebieden zijn 
zelfs daar de gevoelige plantensoorten zeldzaam ge-
worden, ook de weinige bedreigde plantensoorten die 
wel wettelijke bescherming genieten.

De bescherming van dieren
De Flora- en faunawet heeft meerdere artikelen om de 
fauna te beschermen:
• artikel 9 verbiedt om beschermde inheemse 

diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

• artikel 10 verbiedt om beschermde inheemse 
diersoorten opzettelijk te verontrusten.

• artikel 11 verbiedt om nesten, holen of andere 
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
beschermde inheemse diersoorten te beschadigen, 
te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te ver-
storen.

• artikel 12 verbiedt om eieren van dieren, behorende 
tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, 
te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te 
vernielen.

Ook voor de fauna geldt dat verdroging, vermesting 
en verzuring de belangrijkste bedreigingen vormen, 
aangevuld met vergiftiging; geen van de bovenstaande 
wetsartikelen regelt echter dergelijke factoren. Peilver

Foto: Mestinjectie is één van de methoden om de ammoni-
akemissie vanuit de landbouw te beperken. In de praktijk komt 
het neer op het verplaatsen van het mestprobleem van de lucht 
naar de bodem en het grondwater. Deze kievit ondervond nog 
een ander nadeel van mestinjectie.
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Foto: Het huidige agrarisch gebied in Finland lijkt qua vogels 
op de Nederlandse zandgebieden rond 1950; een landschap 
met patrijzen, geelgorzen, ortolanen, veldleeuweriken, paapjes, 
grauwe klauwieren etc. Een modern, welvarend land kan dus 
prima samengaan met een aantrekkelijk agrarisch gebied vol 
natuurwaarden; kwestie van de juiste politieke keuzes.

laging, onderbemaling, grondwaterwinning, overbe-
mesting, waterinlaat, gebruik van bestrijdingsmiddelen 
etc. worden nooit getoetst aan de FF-wet, hetgeen een 
belangrijke oorzaak is van het voortdurende verlies aan 
biodiversiteit in Nederland. Sectorale wetgeving op het 
gebied van bodem, water en lucht kunnen wel de ergste 
uitwassen terugdringen; de bijbehorende Europese 
normen zijn deels direct geïnspireerd door ecologische 
eisen. De lidstaat Nederland heeft echter in veel geval-
len een geheel eigen mening over Europese normen, 
zeker wanneer agrarische belangen in het spel zijn. Zo 
is de Nederlandse meststoffenwetgeving niet geënt op 
ecologische normen maar op politieke haalbaarheid. 
De Europese normen vanuit de Kaderrichtlijnwater en 
de Nitraatrichtlijn blijven daardoor vooral op de Neder-
landse zand- en veengronden ver uit beeld.

Steeds meer eenvormigheid
Een andere belangrijke reden voor het voortdurende 
verlies aan biodiversiteit is de voortdurende afname van 
de diversiteit in agrarisch gebied (nog altijd 65% van 
het Nederlandse grondgebied) in de afgelopen decen-
nia. Waar agrarische graslanden 40 jaar geleden, zelfs 
na de golf van verwoestende ruilverkavelingen, veelal 
nog tientallen plantensoorten per hectare herbergden, 
komt een modern agrarisch grasland tegenwoordig 
niet verder dan één of twee soorten, met in ieder geval 
een groot aandeel tetraploid engels raaigras. Ook de 
laatste overhoekjes met “onkruid” zijn inmiddels vrijwel 
verdwenen, hoogteverschillen zijn geëgaliseerd, sloten 
gedempt en de steeds effectievere bestrijdingsmiddelen 
vergroten de ecologische verarming van het agrarisch 
gebied. Een logisch gevolg van dit alles is de sterke 
afname van de rijkdom aan kruiden en insecten en de 
soorten die daarvan afhankelijk zijn. De Ff-wet ziet ech-
ter niet op bijvoorbeeld de steeds betere zuivering van 
zaaigoed, de steeds effectievere bestrijding van onkruid 
en insecten, de steeds eentoniger gewaskeuze en de 

regelmatige vernieuwing van agrarische graslanden, 
gemiddeld eens per vijf jaar, beginnend met een forse 
dosis Round-up om het oude grasland dood te spuiten.

De toenemende nivellering van het agrarische land-
schap is wel al vele jaren een punt van aandacht en 
veel ecologen dachten in de tachtiger jaren dat vooral 
de dichtheid van het beplantingspatroon in agrarisch 
gebied bepalend was voor de vogelrijkdom. In de ne-
gentiger jaren kreeg deze overtuiging een plek in meer 
dan honderd gemeentelijke landschapsbeleidsplannen 
waarin vooral veel houtwallen, bosjes en knotwilgen in 
agrarisch gebied werden bedacht (maar zelden gereali-
seerd). In weidevogelgebieden werd juist de open-
heid van het landschap maatgevend geacht voor de 
ecologische kwaliteit. Zelden werd de ecologisch veel 
relevantere eenvormigheid en gebruiksintensiteit van de 
agrarische gronden zelf als sleutelfactoren onderkend.

Landbouw staat boven de Flora- en faunawet
Maar zelfs indien de eenvormigheid en gebruiksin-
tensiteit van de agrarische gronden en de daarmee 
samenhangende verdrogings-, vermestings- en vergifti-
gingseffecten onderkend waren als ecologisch cruciale 
factoren, zou deze kennis dan ook zijn toegepast om te 
komen tot daadwerkelijk effectieve soortbescherming? 
Tuurlijk niet; sinds de Hongerwinter heeft de Neder-
landse landbouw een vrijwel onschendbare legitimiteit. 
De krachtige landbouwlobby is nog altijd springlevend 
en effectief op basis van valse argumenten. Tegenwoor-
dig is het vermeende wereldvoedseltekort en het 
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Foto: Jaarlijks vindt in het broedseizoen een grote slachting 
plaats onder weidevogels in agrarisch gebied, geheel in strijd 
met de Flora- en faunawet. Voor de boer of loonwerker op deze 
foto was zelfs de meest elementaire vorm van weidevogelbe-
scherming (van binnen naar buiten maaien en de randen laten 
staan) te veel gevraagd.natuurwaarden; kwestie van de juiste 
politieke keuzes.

vermeende economisch belang van de Nederlandse 
landbouw de reden om vrijwel ongehinderd door te in-
tensiveren. En dat in een wereld waarin inmiddels meer 
mensen overlijden door te veel eten dan door te weinig 
(bron: http://www.odi.org.uk/future-diets). Een groot deel 
van de Nederlanders gelooft bovendien werkelijk dat de 
agrarische sector een economisch relevante factor is, 
terwijl de werkelijke bijdrage van alle varkens, koeien, 
kippen, tomaten, aardappelen, bieten etc. aan ons BNP 
slechts 1,3% bedraagt (bron: http://www.foodlog.nl/
artikel/next-checkt-nl-landbouw-slechts-een-tiende-van-
officiele-cijfer). De veelal genoemde bijdrage van 10% 
aan onze economie heeft betrekking op het agro-indus-
triële complex (handel, verwerking en distributie) dat 
grotendeels draait op buitenlandse grondstoffen (cacao, 
koffie, tabak, soja, etc).

De onwil om in de agrarische sector de Flora- en 
faunawet te handhaven blijkt het duidelijkst uit te 
toepassing van de artikelen 11 en 12, die zien op de be-
scherming van voortplantingsplaatsen en eieren. Deze 
artikelen zouden effectief kunnen zijn ter voorkoming 
van de jaarlijkse slachting van weidevogels in agrarisch 
gebied, doch handhaving ontbreekt hier geheel! Vanuit 
de agrarische sector wordt betoogd dat nestbescher-
ming overtreding van deze artikelen voorkomt, maar in 
de praktijk gaat het slechts om een deel van de agrari-
sche bedrijven dat een deel van de nesten van een deel 
van de beschermde soorten op hun land opspoort en 
alleen de eieren min of meer beschermt. De daaruit ko-
mende kuikens moeten zich vervolgens zien te redden 
buiten het polletje gras dat bij het maaien rondom het 
nest is gespaard. De kale, eenvormige grasmat zonder 
voedsel (insecten) en zonder dekking tegen predatoren 
maakt hen vrijwel kansloos.
Waar elke burger, aannemer, projectontwikkelaar, 
gemeente etc. pas op de plaats moet maken wanneer 
de beoogde activiteiten een bedreiging vormen voor 
bijvoorbeeld een nest met meerkoeteieren, mag elke 
boer elk voorjaar het bestand aan rode lijstsoorten 
verder uitdunnen en nieuwe soorten aan de rode lijst 
toevoegen. De Algemene Inspectiedienst, sinds 2011 
onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenau-
toriteit van het ministerie van EZ weigert meldingen van 
weidevogelmoord na te trekken of reageert veel te laat 
om overtredingen te kunnen constateren. De Partij voor 
de Dieren heeft hier al eens vragen over gesteld aan 
de toenmalige minister van landbouw. De beantwoor-
ding was typerend; zie https://www.partijvoordedieren.
nl/tweedekamer/kamervragen/i/63. Steekwoorden uit 
deze tenenkrommende beantwoording zijn incidenten, 
gedragscode, predatie, weersomstandigheden, cross-
compliance, overleg en kennisleemten. Die aangekon-
digde gedragscode is er overigens nog steeds niet.

De nieuwe rode lijst voor broedvogels wordt in 2014 ge-
publiceerd en ik voorspel alvast dat deze lijst zal worden 

aangevuld met boerenlandvogels als kievit, scholekster, 
torenvalk en wellicht ook witte kwikstaart. Zelfs deze 
ooit zo algemene soorten kunnen het niet meer bolwer-
ken in ons totaal uitgewoonde buitengebied.

Conclusies
Ondanks de breed gedragen opvatting dat de wettelijke 
bescherming van flora en fauna in Nederland stevig is 
geregeld (en volgens sommigen zelfs is doorgescho-
ten) neemt de biodiversiteit in ons land voortdurend 
af. De Flora- en faunawet is op papier en in de praktijk 
namelijk niet in staat om deze trend te keren, om drie 
redenen:
• veel bedreigde (rode lijst)soorten zijn niet wettelijk 

beschermd;
• deze wet regelt niet de ecologisch cruciale omge-

vingsfactoren (verdroging, vermesting, verzuring, 
vergiftiging en nivellering);

• de wet wordt niet gehandhaafd waar dat het meest 
nodig is: in agrarisch gebied, oftewel 65% van ons 
landoppervlak.

Aangezien de beoogde nieuwe Natuurwet zal voortbor-
duren op dezelfde denkfouten en blinde vlekken als de 
Flora- en faunawet zal de biodiversiteit buiten natuurge-
bieden blijven afnemen. Alleen binnen natuurgebieden 
(en dan met name binnen Natura 2000) is er een kans 
op behoud en herstel van beschermde en bedreigde 
soorten. Ook dan echter zal de agrarische sector sterk 
moeten worden ingeperkt of 
heel anders moeten gaan 
werken om de uiterst schade-
lijke verdroging, vermesting 
etc. binnen natuurgebieden 
tot ecologisch acceptabele 
niveaus terug te dringen.
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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 georgani-
seerd.
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.

KOPIJ AANDRAGEN

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
Of: 
Lucia Schat
lucia.schat@regelink.net / +31 6 50298742

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 ex-
pertisemiddagen over natuurwet- en natuurregelgeving.
U kunt zich gratis aanmelden voor het magazine via de 
website van het Platform Natuur in de Gemeente. 
Met het symposium dat wordt georganiseerd op 16 
maart, wordt eenmalig een gedrukte versie van het 
magazine uitgebracht.
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