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Betreft de aanvraag een omgevingsvergunningplichtige activiteit?

Is de omgevingsvergunning 
al aangevraagd?

ja

nee

Aanhaking ontheffing/vergunning natuur bij de 
omgevingsvergunning is 

niet mogelijk

Mogelijke overtreding Wnb?

nee

Activiteit kan doorgang vin-
den. Initiatiefnemer dient 

gewezen te worden op de 
algemene zorgplicht

ja

Gemeente heeft  informatieplicht:• Initiatiefnemer wijzen op 
mogelijke overtreding Wnb

• Aanvraag doorsturen naar verantwoordelijke provincie

Verplichte aanhaking bij de 
omgevingsvergunning  (gemeente bevoegd gezag)

ja

nee

Aanhaking bij de  omgevingsvergunning  (gemeente bevoegd gezag)

Aanvraag volledig?• Effecten op beschermde soorten voldoende onderbouwd?

• Effecten op beschermde gebieden voldoende onderbouwd?

• Negatieve effecten voldoende gemitigeerd?

Omgevingsvergunning kan 
niet verleend worden

Overtreding Wet natuur-
bescherming?

Gemeente vraagt een vvgb 
aan bij verantwoordelijke 

provincie 

ja

ja

Aanvraag niet ontvankelijk

Omgevingsvergunning kan 
verleend worden

nee

Vvgb niet noodzakelijk; 
omgevingsvergunning kan 

verleend worden door gemeente

nee

Aanvragen losse vergun-
ning/ontheffing natuur (provincie bevoegd gezag)

ja

of:

nee

Geeft verantwoordelijke 
provincie een vvgb af?

Gemeente hoeft in verdere 
beoordeling v/d aanvraag 

Wnb niet meer mee te nemen

Aanvraag omgevingsvergunning: Wet natuurbescherming
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Inwerkingtreding Wet natuurbescherming 1 januari 2017 

Deze editie van het magazine staat weer volledig in het teken van de Wet natuurbescherming. 
Graag maken wij u verder wegwijs met en reiken wij u handvaten aan voor de uitvoer van deze wet.

Onderwerpen die in deze editie onder andere behandeld worden: Het werken met gedragscodes, hoe ziet dit eruit 
onder de Wet natuurbescherming? Actieve natuurbescherming; een noodzakelijk goed, nuttige links en instrumenten 
ter ondersteuning in de uitvoering van de wet en nieuwe regels voor houtopstanden.

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

MAGAZINE NATUUR IN DE GEMEENTE – DECEMBER 2016
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Door: Martin van den Hoorn, adviseur ecologie bij Regelink Ecologie & Landschap.

Voor alledaagse werkzaamheden in de buitenruimte maken 
gemeenten, waterschappen, aannemers en natuurbeheerders gebruik 
van gedragscodes die zijn opgesteld in het kader van de Flora- en 
faunawet. Kunnen deze gedragscodes nu ook worden gebruikt onder 
de Wet natuurbescherming? En, omdat de Wet natuurbescherming 
ook tot doel heeft om een en ander makkelijker te maken, kan onder 
deze wet een gedragscode dan ook ruimer worden ingezet? 

Waarom gedragscodes?
Gedragscodes beschrijven een werkwijze bij geregeld 
terugkerende werkzaamheden waarmee een overtreding 
zo goed mogelijk wordt voorkomen, en, wanneer dat niet 
mogelijk is, de eventuele overtreding tot een aanvaard-
baar ecologisch effect wordt beperkt. Voor deze han-
delingen worden initiatiefnemers vrijgesteld van de wet. 
Het voordeel hiervan is dat initiatiefnemers niet voor elke 
kleine handeling die formeel een wettelijke overtreding is 
een ontheffing hoeven aan te vragen, en dat handhavers 
kunnen controleren of er wel op de juiste wijze wordt 
gewerkt. 

Gedragscodes Flora- en faunawet en de Wet natuur-
bescherming
In de Wet natuurbescherming is in hoofdstuk 9 het 
overgangsrecht opgenomen. In artikel 9.6 is een passage 
opgenomen over gedragscodes. Dit artikel is moeilijk te 
doorgronden. Maar in principe staat er:

”Wanneer bij het uitvoeren van werkzaamheden er aan-
toonbaar gewerkt wordt met een geldige, goedgekeurde 
gedragscode Flora- en faunawet gelden de verbodsbe-
palingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien 
van soortbescherming niet, maar dan moet de gebruikte 
gedragscode voor die werkzaamheden waarvoor de 
gedragscode wordt ingezet wel een vrijstelling geven 
voor de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet”.

Zolang de gedragscode Flora- en faunawet nog niet 
verlopen is, kan er dus ook onder de Wet natuurbe-
scherming mee worden gewerkt. Gedragscodes worden 
afgegeven voor een periode van vijf jaar. Veel gedrags-
codes zijn bijna verlopen, maar kunnen op verzoek door 
het ministerie van EZ worden verlengt tot het moment 
dat er een nieuwe gedragscode Wet natuurbescherming 
beschikbaar is. 

COLUMN; NATUURWETGEVING 
GEDRAGSCODES EN DE WET NATUURBESCHERMING; OVER OVERGANGSRECHT  

EN ONJUISTE VERWACHTINGEN

Er kan echter niet met een gedragscode Flora- en 
faunawet onder de Wet natuurbescherming worden 
gewerkt wanneer er soorten in het geding zijn die die 
onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren, 
maar dit wel zijn onder de Wet natuurbescherming. 
De gedragscode Flora- en faunawet geeft namelijk 
alleen vrijstelling voor de onder de Flora- en faunawet 
beschermde soorten.

In een blog die u hier kunt vinden wordt dit onderwerp, 
met bijbehorende wetsartikelen, stap voor stap uit-
gewerkt. 

Gedragscodes onder de Wet natuurbescherming
De gedragscodes onder de Flora- en faunawet waren 
bedoeld voor werkzaamheden in het kader van be-
stendig beheer en onderhoud en geldig voor zowel de 
zwaarder als de strikt beschermde soorten (de zoge-
noemde Tabel-2 en -3 soorten en vogels). Voor werk-
zaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting was de gedragscode alleen bruikbaar voor de 
zwaarder beschermde soorten (de Tabel 2 soorten). 

De reden voor deze beperkte geldigheid ten aanzien 
van strikt beschermde soorten (lees Habitatrichtlijn-
soorten) en vogels (lees Vogelrichtlijnsoorten) was als 
volgt: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State oordeelde dat het Europese recht geen ruimte gaf 
voor het verlenen van vrijstellingen anders dan in de 
Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn genoemde belangen.

Bijzonder is dan ook dat in artikel 3.31 van de Wet 
natuurbescherming staat dat wel voor alle beschermde 
soorten door middel van een gedragscode een vrijstel-
ling kan worden verleend voor werkzaamheden in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Aan de 
goedkeuring van de gedragscode moet dan wel een in 

http://www.cenw.eu/Z6-Gedragscodes.html
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de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn genoemd belang ten 
grondslag liggen.

De situatie die hierbij kan ontstaan is dat bijvoorbeeld 
de gedragscode van de Unie van Waterschappen, op 
basis de grote maatschappelijke belangen die zij dienen 
in het kader van volksgezondheid, openbare veiligheid 
e.d., een vrijstelling bewerkstelligt voor alle beschermde 
soorten, en dat deze gedragscode vervolgens wordt ge-
bruikt voor werkzaamheden die op zichzelf niet voldoen 
aan in de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn genoemde 
belangen.  Dat dit tot een stroom van rechtszaken zal 
leiden behoeft denk ik geen nader betoog.

Samenvattend
• Gedragscodes opgesteld onder de Flora- en 

faunawet kunnen (zolang zij nog geldig zijn) onder 
de Wet natuurbescherming worden gebruikt, maar 
niet voor soorten die wel onder de Wet natuurbe-

scherming zijn beschermd en niet onder de Flora- en 
faunawet.

• Gedragscodes opgesteld onder de Wet natuur-
bescherming bieden vrijstellingsmogelijkheden voor 
alle beschermde soorten, zolang de werkzaamheden 
waarvoor deze gedragscode wordt ingezet een in de 
Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn genoemde belangen 
dienen.

Martin van den Hoorn is werkzaam als adviseur ecolo-
gie bij Regelink Ecologie & Landschap en eigenaar van 
CENW|Contra-expertise Natuurwetgeving. Vanuit deze functies 
heeft hij dagelijks te maken met wet- en regelgeving rond 
natuur. In deze rubriek wordt telkens een actueel onderwerp 
behandeld.

http://www.regelink.net
http://www.cenw.eu
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Bij natuurwetgeving gaan discussies al snel over 
passieve bescherming: wat is er verboden en welke 
uitzonderingen kunnen daarop worden toegelaten? In 
de Wet natuurbescherming is er echter een extra accent 
komen te liggen op actieve bescherming: het nemen 
van maatregelen om natuur te herstellen of ontwikkelen. 

Actieve natuurbescherming is absoluut noodzakelijk om 
de wettelijk vastgelegde natuurdoelen te kunnen halen. 
Daarnaast kan het de knel tussen natuurbescherming 
en economische belangen verminderen, bijdragen aan 
andere doelen (o.a. gezondheid, klimaatadaptatie en 
hoogwaterveiligheid), energie geven en mensen en 
natuur dichter bij elkaar brengen.
Het Ministerie van EZ heeft ons gevraagd om actieve 
natuurbescherming te stimuleren. Dat gebeurt het 
komende jaar o.a. via deze nieuwsbrief, waarin het 
komende jaar ieder kwartaal twee voorbeelden in de 
schijnwerpers worden gezet.

Provinciale natuurvisie
We beginnen met één voorbeeld, maar wel een be-
langrijke; de provinciale natuurvisie. Provincie Utrecht 
erkent in haar natuurvisie uitdrukkelijk dat extra inzet op 
actieve bescherming noodzakelijk is. 

Natuurvisie Provincie Utrecht –  
‘Een plus op Natuurbeleid 2.0’ 
De visie kent vijf pijlers met daarin voorbeelden van 
concrete doelen die een actieve inzet impliceren:

RUBRIEK; ACTIEVE NATUURBESCHERMING 
ACTIEVE NATUURBESCHERMING; EEN NOODZAKELIJK GOED

I het realiseren van een robuust netwerk van 
natuur, o.a. door nieuwe natuur te ontwikkelen, 
tijdelijke natuur te faciliteren, ruimte voor natuur 
te waarborgen en door natuur te verbinden;

II de kwaliteit van de natuur verbeteren ten 
behoeve van de biodiversiteit en overige natuur-
waarden, o.a. door agrarisch natuurbeheer te 
organiseren, het Natura 2000-regime goed te 
handhaven, inrichtingsmaatregelen te treffen, 
condities voor soorten in natuurparels te ver-
beteren, de synergie tussen natuur en bodem-, 
water- en milieucondities te verbeteren, ganzen-
rustgebieden aan te wijzen en soortenpopulaties 
gericht te vergroten;

III het vergroten van de belevingswaarde en de 
maatschappelijke betrokkenheid, onder meer 
door de landschappelijke kwaliteit te versterken;

IV zoeken naar manieren om duurzame financiering 
en duurzame benutting van de natuur te kunnen 
waarborgen;

V het realiseren van een balans, o.a. tussen 
instandhoudingsdoelen en het toestaan van 
ingrepen, en tussen verschillende typen natuur, 
bijvoorbeeld via voor de natuur betere compen-
satie en het bestrijden van invasieve exoten.

Door: Kees Bastmeijer (Legal Advice for Nature) en Arnold van Kreveld (Bureau Ulucus) 
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Gemeentelijke natuurvisie?
De Wet natuurbescherming vereist alleen een 
natuurvisie op rijks- en provinciaal niveau, maar ook 
gemeenten hebben met veel natuurthema’s te maken 
en kunnen veel baat hebben bij actieve natuurbe-
scherming. Denk aan de voordelen van natuur voor de 
gezondheid, de relatie tussen ruimte voor stadsnatuur 
en wateropvang, natuureducatie, etc. Steden als 
Amsterdam, Tilburg en Eindhoven doen om die reden 
veel aan actieve natuurbescherming en behalen mooie 
resultaten. Een gemeentelijke natuurvisie kan een 
integraal kader vormen waarin deze beleidsthema’s en 
kansen met elkaar verbonden worden. Goed voor de 
natuur, en ook voor mensen en de economie.  
Gemeenten kunnen zo bovendien bijdragen aan 
provinciale en landelijke natuurdoelen, zoals het er 
bovenop helpen van Rode Lijstsoorten. Ook kan een 
gemeentelijke natuurvisie een belangrijke voorzet 
zijn voor een onderdeel natuur in een toekomstige 
gemeentelijke Omgevingsvisie onder de nieuwe 
Omgevingswet. 
In volgende artikelen kijken we o.a. naar effectievere 
compensatie, generieke ontheffingen en mogelijkheden 
voor actievere inzet van bekende instrumenten zoals 
zorgplicht, gedragscode, soortenstandaard en ecolo-
gisch werkprotocol.

Video die oproept tot actieve natuurbescherming onder de 
nieuwe Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 in 
werking treedt. Getoond wordt dat actieve natuurbescherming 
werkt. Klik op de afbeelding om de video te bekijken, te down-
loaden en verder te gebruiken. Bekijk de video hier

https://vimeo.com/190871554
https://vimeo.com/190871554
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Op dit moment is de bescherming van houtopstanden 
geregeld in de Boswet. De Boswet is een simpele wet 
uit 1961 met als doel het oppervlakte bos in Nederland 
in stand te houden. Dit is een kwantitatieve bescher-
ming. De Boswet bestaat uit een kapmeldingsplicht 
en een herplantplicht buiten de bebouwde komgrens 
Boswet. Gemeentes stellen deze komgrens vast. Vanaf 
1 januari 2017 zal de Boswet opgaan in de nieuwe Wet 
natuurbescherming in het hoofdstuk Houtopstanden. 
Een aantal zaken zullen dan veranderen.

Landelijke vrijstellingen
Wanneer het kappen van een houtopstand onderdeel is 
van een Natura 2000-beheerplan, dan is er vanaf 1 janu-
ari een vrijstelling van de meldings- en herplantplicht. Het 
Natura 2000-beheerplan is vastgesteld door de provincie. 
Daarnaast zijn er uitzonderingen voor onder andere de 
teelt van biomassa en voor brandgangen.

Decentralisatie
Vanaf 1 januari hebben de provincies de bevoegdheid 
om regels te stellen ten aanzien van houtopstanden. 
Provincies kunnen een kapverbod instellen, regels 
stellen aan de herplant en zij zijn het nieuwe loket voor 
de kapmelding. Alle provincies hebben in hun provin-
ciale verordeningen, waarin zij de regels omtrent de 
nieuwe Wet natuurbescherming beschrijven, ook een 
hoofdstuk opgenomen over houtopstanden. Bij elke 
provincie is het anders geregeld. Vooral als het gaat om 
vrijstellingen zijn er verschillen. Zo biedt Drenthe een 
ontheffing van de meldplicht en de plicht om op het-
zelfde perceel te herplanten wanneer de aanvrager een 
bos heeft in de provincie Drenthe met een oppervlakte 
groter dan 1000 hectare. En Utrecht biedt ook een 
ontheffing van de meldplicht voor eigenaren met meer 
dan 1000 hectare. Flevoland biedt een vrijstelling van 

de meldingsplicht voor beheerders met meer dan 75 
hectare bos in Flevoland.

Bevoegdheid gemeente
Gemeentes blijven de bebouwde kom grens houtop-
standen vaststellen. Daarnaast krijgen zij de ruimte om 
ter bescherming van biodiversiteit en landschappen 
ook regels te stellen ten aanzien van houtopstanden. 
Dit komt omdat artikel 4.6 van de nieuwe Wet natuur-
bescherming niet in werking zal treden. Artikel 4.6 
veroorzaakte volgens het ministerie van Economische 
Zaken teveel onduidelijkheid over de bevoegdheden 
van gemeentes.

Natuur en landschap beschermt
Bijna alle provincies stellen eisen aan de verplichte 
herplant. Het gebruik van sierheesters, tuinsoorten, en 
soorten die volgens de provincie een gevaar vormen 
voor de natuurlijke biodiversiteit is niet toegestaan. 
En in Natura 2000-gebieden mag de herplant geen 
schade toebrengen aan de natuurlijke kenmerken en 
instandhoudingsdoelstellingen. Veel provincies hebben 
ook speciale voorwaarden opgenomen zodat rekening 
gehouden moet worden met het landschap in het alge-
meen. En bovendien kunnen gemeentes nu ook regels 
stellen ter bescherming van natuur en landschap buiten 
de bebouwde komgrens houtopstanden. Vooral voor 
knotwilgen, die bijna tussen wal en schip dreigden te 
vallen, is dit goed nieuws. De bescherming van houtop-
standen is veranderd van een kwantitatieve bescher-
ming in een meer kwalitatieve bescherming.

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met  
Anne Reichgelt:  
a.reichgelt@vbne.nl

Door: Anne Reichgelt (VBNE)

De bescherming van houtopstanden wordt gedecentraliseerd. Provincies en  
gemeentes kunnen regels stellen ter bescherming van biodiversiteit en landschap-
pen als het gaat om houtopstanden.

RUBRIEK; LAATSTE WEETJES OVER  
DE WET NATUURBESCHERMING 
DE NIEUWE REGELS VOOR HOUTOPSTANDEN 
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BESCHERMDE EN VRIJGESTELDE SOORTEN ONDER DE WET 
NATUURBESCHERMING  PER PROVINCIE

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie besch-
ermingsregimes in:
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild 
levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn).

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van 
Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de 
Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden 
ook vogels genoemd.

3. Beschermingsregime andere soorten 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van 
de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de 
bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 
voorkomend in Nederland.

Klik hier om de lijst met de beschermde soorten voor 
geheel Nederland in te zien.

Beschermde en vrijgestelde soorten per provincie
De Wet natuurbescherming maakt invulling van de wet 
door provincies mogelijk, hiertoe kunnen provincies een 
eigen invulling geven aan de bescherming van soorten. 

Raadpleeg hieronder per provincie de opgestelde lijst 
met beschermde en vrijgestelde soorten:
Provincie Friesland
Provincie Groningen
Provincie Drenthe  
Provincie Overijssel  
Provincie Flevoland 
Provincie Gelderland

Provincie Utrecht 
Provincie Noord-Brabant 
Provincie Limburg 
Provincie Zeeland 
Provincie Zuid-Holland 
Provincie Noord-Holland

 

Door: Lucia Schat, projectleider Platform Natuur in de Gemeente bij Regelink Ecologie & Landschap

Welke soorten zijn straks nog beschermd onder de Wet natuurbescherming? 
Gelden er weer vrijstellingen voor soorten en onder welke handelingen? En hoe 
hebben de 12 provincies invulling gegeven aan de lijst met beschermde soorten? 
Antwoord verkrijgen op deze en gerelateerde vragen, vraagt veel uitzoekwerk in 
de hierover opgestelde wetten, verdragen en verordeningen. Het uitpluizen hiervan 
hebben wij al voor u gedaan. In dit artikel hebben wij dit eenvoudig en overzichtelijk 
voor u uiteen gezet.      

http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/#vogelrichtlijn
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/#habitatrichtlijn
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/#habitatrichtlijnvogels
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/#anders
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/#anders
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-friesland/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-groningen/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-drenthe/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-overijssel/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-flevoland/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-gelderland/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-utrecht/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-noord_brabant/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-limburg/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-zeeland/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-zuid_holland/
http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/provincie-noord_holland/
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IS UW GEMEENTE VOLGENDE MAAND KLAAR VOOR DE 
WET NATUURBESCHERMING?

Het is nu officieel: op 1 januari 2017 treedt de Wet 
natuurbescherming in werking. Lang was de startdatum 
nog onzeker, en daarom stelden veel gemeenten het 
implementatietraject van de wet uit. Maar met nog min-
der dan twee maanden te gaan, is het nu hoog tijd om 
in actie te komen. Regelink Ecologie & Landschap kan 
u helpen de Wet natuurbescherming in uw gemeente 
te implementeren. Ontwikkelingen moeten per 1 januari 
2017 getoetst worden aan deze nieuwe wet. Wij kunnen 
uw plannen toetsen aan de Wet natuurbescherming. 
Daarnaast bieden wij voor gemeenten (en ook voor om-
gevingsdiensten, waterschappen en terreinbeheerders) 
cursussen betreffende de Wet natuurbescherming aan 
of kunt u kennis over de nieuwe wet in huis halen mid-
dels detachering van een van onze medewerkers. 

Urgentie 
Onder de Wet natuurbescherming hebben gemeenten 
een belangrijke signaleringsrol. Als gemeente moet u 
antwoord kunnen geven op de vraag wanneer natuur-
toestemming van bevoegd gezag noodzakelijk is. U 
dient hiervoor kennis in huis te hebben om aanvragen 
te kunnen toetsen op volledigheid, en te weten wanneer 
een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) aan-
gevraagd moet worden. Ook moet de gemeente toezicht 
houden en handhaven bij projecten waarvoor u het 
bevoegd gezag bent. 

Het is daarom belangrijk dat gemeenten expertise op-
bouwen rond de Wet natuurbescherming. Zo dienen uw 

medewerkers van het klantencontactcentrum te weten 
hoe zij vergunning- en ontheffingsaanvragen goed 
moeten afhandelen en vragen hierover adequaat kun-
nen beantwoorden. Ook vraagt de signaleringsrol van 
gemeenten een goede afstemming met provincies. 

Nog niet voldoende voorbereid, wat nu?
Is uw organisatie nog niet voldoende voorbereid op 
de komst van de Wet natuurbescherming? Dan is 
het nu tijd om in actie te komen! Regelink Ecologie & 
Landschap heeft al veel ervaring in het samenwerken 
met gemeenten en andere overheidsorganisaties. In 
de afgelopen periode hebben wij gemerkt dat er veel 
vraag is naar ondersteuning bij de implementatie van 
de nieuwe wet. Op de volgende manieren kunnen wij u 
deze ondersteuning bieden. 

Wet natuurbescherming-toets bestaande projecten 
Reeds lopende projecten (opgestart vóór 1 januari 
2017) binnen uw gemeente moeten straks getoetst 
worden aan de Wet natuurbescherming. U krijgt hierbij 
te maken met de provincie als bevoegd gezag (enkele 
uitzonderingen daargelaten) en de bijbehorende provin-
ciale verordeningen. Het is mogelijk dat onder de Wet 
natuurbescherming straks nog aanvullende ontheffingen 
voor soorten aangevraagd moeten worden, waar dit 
voor de betreffende soorten onder de huidige Flora- en 
faunawet nog niet nodig is. Wij bieden graag ondersteu-
ning in het nalopen van de al lopende projecten.

Door: Lucia Schat, projectleider Platform Natuur in de Gemeente bij Regelink Ecologie & Landschap
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Quickscan conform Wet natuurbescherming
Regelink Ecologie & Landschap biedt natuuronder-
zoeken aan waarbij getoetst wordt aan de Wet natuur-
bescherming. Een ecologische quickscan is de eerste 
stap van ecologisch onderzoek die uitgevoerd wordt 
in het kader van een ruimtelijke ingreep. Bescherming 
van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden 
wordt in Nederland vanaf 1 januari 2017 geregeld via 
de Wet natuurbescherming en dient ook meegenomen 
te worden in een quickscan. Daarbij zijn met de komst 
van deze nieuwe wet de provincies straks het bevoegd 
gezag over de soortenbescherming. Dit betekent dat, 
anders dan nu, de opgestelde lijsten met nationaal 
beschermde en vrijgestelde soorten per provincie in 
meerdere of mindere mate van elkaar gaan verschillen.
 
Basiscursus Implementatie Wet natuurbescherming  
binnen de gemeente
Met een verschuiving in het bevoegd gezag wordt de 
samenwerking en afstemming tussen gemeenten en 
provincies nog belangrijker. Uit de praktijk blijkt dat veel 
gemeenten niet precies weten wat er moet gebeuren 
met de komst van de nieuwe taken en verantwoorde-
lijkheden vanuit de Wet natuurbescherming. Daarnaast 
merken gemeenten in veel gevallen dat ze niet beschik-
ken over voldoende kennis en kunde binnen de organi-
satie. 
Graag verzorgen wij voor u een cursus van één 
dagdeel rondom de Wet natuurbescherming. Tijdens de 
basiscursus delen we inhoudelijke kennis over de Wet 
natuurbescherming met alle betrokken medewerkers 
van de verschillende afdelingen (bijvoorbeeld bouw en 
woontoezicht, milieu en handhaving). Ook brengen we 
samen de interne en externe rol van de betreffende ge-
meente in kaart. Het programma kan er als volgt uitzien: 
• een introductie over de Wet natuurbescherming (de 

nieuwe wet op hoofdlijnen), 
• uitleg over de rol van de gemeente bij de uitvoering 

van de Wet natuurbescherming, 
• een casus van een fictieve vergunningsaanvraag 

voor een omgevingsvergunningplichtige activiteit; 
door deze casus te doorlopen, brengt u het interne 
en externe proces in kaart en krijgt u inzicht in waar 
eventuele knelpunten liggen binnen uw gemeente en 
tussen de verschillende afdelingen. 

De kosten van deze basiscursus bedragen € 960,00 
(excl. BTW). 

Cursus op maat: Wet natuurbescherming geborgd in uw 
gemeente
Een ‘cursus op maat’ biedt een verdiepingsslag op de 
basiscursus ‘Implementatie Wet natuurbescherming’. 
Doel van deze vervolgcursus is om een werkbaar sys-
teem te ontwikkelen waarmee de Wet natuurbescher-
ming binnen uw hele organisatie goed geborgd is. Want 
hoe gaat u de opgedane kennis straks toepassen, zodat 
in het volledige vergunningstraject ook natuur correct 

wordt meegenomen? Graag ondersteunen wij u bij het 
realiseren van een gedegen tool die binnen alle betrok-
ken afdelingen geborgd wordt en waarmee u de nieuwe 
wet op een juiste manier implementeert. 

Cursus volledigheidstoetsing
De gemeente als bevoegd gezag over de omgevings-
vergunning is er verantwoordelijk voor om na te gaan 
of een omgevingsvergunning-aanvraag volledig is. 
De ‘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. 

Met de decentralisatie van het natuurbeleid naar 
provincies neemt het belang van de signaleringsrol en 
de volledigheidstoetsing van gemeenten in het nieuwe 
beleid verder toe. Als gemeente dient u over kennis te 
beschikken om aanvragen te kunnen toetsen op volle-
digheid en te weten wanneer een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) aangevraagd moet worden. 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. Medewerkers van het klantencontactcentrum 
van gemeenten moeten in staat zijn om vergunning- en 
ontheffingsaanvragen goed af te handelen en vragen 
hierover adequaat te kunnen beantwoorden.

Om te kunnen toetsen op volledigheid vraagt een goede 
afstemming met provincies. Wanneer gemeenten en 
provincies overeenstemming bereiken over de interpre-
tatie van de vergunningsplicht, hun kennis delen over 
de aanwezigheid van soorten, en beleid en beheers-
maatregelen op elkaar afstemmen wordt bereikt dat 
gemeenten gemakkelijker invulling kunnen geven aan 
hun rol.

Graag bieden wij uw gemeente een cursus volledig-
heidstoetsing aan, zodat uw gemeente dit straks goed 
geborgd heeft binnen de organisatie. 

Detachering
Inmiddels zijn meerdere medewerkers van Regelink 
Ecologie & Landschap gedetacheerd (geweest) bij ge-
meenten, provincies en waterschappen, om zich bezig 
te houden met (beleidsmatige) onderwerpen gericht op 
natuur en specifiek op de Wet natuurbescherming. Ook 
voor uw organisatie kunnen wij deze ondersteuning 
aanbieden.

Kom in actie
Natuurlijk wil ook uw gemeente op tijd klaar zijn voor 
de Wet natuurbescherming. Wilt u meer informatie over 
hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen? Neem gerust 
contact met ons op.

Lucia Schat - E: lucia.schat@regelink.net - M: 06 502 987 42
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• Negatieve effecten voldoende gemitigeerd?
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Aanvraag omgevingsvergunning: Wet natuurbescherming
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NUTTIGE LINKS EN INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING 
IN DE UITVOERING VAN DE WET NATUURBESCHERMING

• Regiobijeenkomsten ‘Aan de slag met de natuurwet’: 
• Presentaties 
• Visueel proces per provincie

• De procedure die gemeenten onder de Wet natuurbescherming moeten doorlopen vindt u in het stroomschema 
‘Aanvraag omgevingsvergunning: Wet natuurbescherming’.

• Tevens, de procedure onder de Wet natuurbescherming voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning vindt u 
in de ’Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning‘

• Effectenindicator soorten (huidige Flora- en faunawet)
• Maatregelindicator soorten (huidige Flora- en faunawet)
• Soorten en gebieden in wetgeving en beleid (overzicht van instrumenten en databases, waaronder  

Effectenindicator gebieden)
• Handreiking natuurtoetsing t.b.v. vergunningverlening Gemeente Oss.
• Op de Regiobijeenkomst ‘Aan de slag met de natuurwet’ in Den Bosch werd de vraag gesteld om de handreiking 

van gemeente Oss beschikbaar te stellen voor andere gemeenten. Het betreft een levend document, dat specifiek 
voor de situatie in Oss is opgesteld. 

• Tabel VBNE kapmeldingen nu onder de Boswet en straks onder de Wet natuurbescherming

http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/presentaties/
http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/visueel-proces-per-provincie-beeld/
http://www.regelink.net/wp-content/uploads/Stroomschema_VergunningverlenignWnb_201606.pdf
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?subj=soorten
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelen.aspx?subj=soorten
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=home
http://www.natuurindegemeente.nl/wp-content/uploads/2016/11/Handreiking-natuurtoetsing-gemeente-Oss-1.7.pdf
http://www.vbne.nl/productdetails/nieuwe-wet-natuurbescherming-praktijk
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AGENDA PLATFORM NATUUR IN DE GEMEENTE

Platform
Natuur in de
Gemeente

Wat Datum Organisatie Locatie

Bijeenkomst Wet natuurbescherming Limburg 18 januari 
2017

Provincie Limburg 
en het Netwerk 
Groene Bureaus

Maastricht

Mini-symposium natuurbeheer en natuurontwikkeling 19 januari 
2017

Heem, Jonkers 
Hoveniers, RANOX 
natuuraannemer en 
Regelink Ecologie 
& Landschap

Roermond

Buildin’green II: Verbind groen met groen 2 februari 
2017

Buildin’Green Stadskantoor Venlo

Cursus bodembiologie bij natuurbeheer 7 februari 
2017

VLECHTWERK In-
richting en Beheer 
Landschap

Utrecht

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/wetnatuurbescherminglimburg
http://www.regelink.net/weblog/uitnodiging-mini-symposium-natuurbeheer-en-natuurontwikkeling-roermond/
http://www.buildingreen.nl/
http://www.groeneruimte.nl/agenda/agtekst.html?id=21354


Magazine -  Edit ie December 2016

13

Natuur in de Gemeente

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
Papenweg 5, 6261 NE Mheer (Limburg)
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 jurispru-
dentie 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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