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Inmiddels wordt de Wet natuurbescherming alweer twee maanden toegepast. Welke veranderingen brengt dit nu 
al met zich mee op beleidsmatig niveau en in de praktijk? En zijn er verbindingen te leggen tussen de Wet natuur-
bescherming en andere belangen als economie en ruimtelijke ontwikkelingen? Onder andere op deze vragen wordt 
dieper in gegaan. Daarbij wordt u als overheidsmedewerker, projectontwikkelaar, medewerker van een natuurbescher-
mingsorganisatie of adviesbureau uitgenodigd om op 18 mei deel te nemen aan het Praktijkcongres ‘Natuur in de 
omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’. 

Veel gemeenten, maken dat er inmiddels ook veel verschillende vormen van bermbeheer en plaagbestrijding zijn 
ontwikkeld. Maar zijn ze ook allemaal even effectief? De Vlinderstichting heeft in samenwerking met Heem en Natuur-
aannemer Ranox een experimentele vorm van natuurlijk beheer ontwikkeld om de plaag die de eikenprocessierups op 
veel plekken veroorzaakt, te onderdrukken. Meer hierover in deze editie van het magazine! 

Met vriendelijke groet,
Team Platform Natuur in de Gemeente

MAGAZINE NATUUR IN DE GEMEENTE – MAART 2017



Gebied: Meeuwenkampje
Provincie: Utrecht
Werkzaamheden: Afplaggen van voedselrijke bovenlaag ter 
versterking en uitbreiding van een zeer kwetsbaar blauwgras-
land restant (Wel NNN, geen N2000).
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Door: Martin van den Hoorn, eigenaar van CENW l Contra-expertise Natuurwetgeving 

Onder de Flora- en faunawet gaf Dienst Regelingen/RVO als door 
mitigatie de functionaliteit van een plangebied  voor een beschermde 
soort behouden bleef, vroeger vaak een ‘positieve afwijzing’ af, zodat 
een ontheffing niet nodig was. De Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State oordeelde in 2012 dat de positieve afwijzingen 
ten onrechte waren afgegeven en dat een ontheffing toch noodzakelijk was. Het 
lijkt erop dat onder de Wet natuurbescherming deze positieve afwijzing wel weer 
mogelijk is, wat in de praktijk veel rompslomp en kosten kan besparen.

Wat was het idee van een positieve afwijzing?
Het idee van een positieve afwijzing was dat er geen 
overtreding van de Flora- en faunawet aan de orde was 
wanneer er bij een ingreep voldoende gemitigeerd was 
waardoor de functionaliteit van een gebied voor een 
beschermde soort ondanks de ingreep behouden bleef. 
Wanneer een ontheffing werd aangevraagd, werd deze 
‘positief afgewezen’. Er was immers geen sprake van een 
overtreding. Omdat er geen sprake meer was van een 
overtreding, was het gevolg dat veel adviesbureaus hun 
opdrachtgevers adviseerden om helemaal geen onthef-
fing meer aan te vragen. Zo werd tijd en geld bespaard. 
Nadeel was dat er geen toetsing meer door Bevoegd 
Gezag werd uitgevoerd en veel afhing van de expertise 
van de ingehuurde bureaus. 

COLUMN; NATUURWETGEVING 
KOMT DE POSITIEVE AFWIJZING TERUG? TERUG NAAR AF OF EEN STAP VOORUIT?

Waar ging het mis?
In de praktijk ging het altijd om een mogelijke overtre-
ding van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Dit artikel 
verbood het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen 
of verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen. Omdat 
dit artikel was geënt op de Europese Habitatrichtlijn 
(maar niet identiek aan), kon een ontheffing voor artikel 
11 op het eerste gezicht alleen worden verkregen op in 
de Habitatrichtlijn genoemde belangen. Zo’n belang was 
vrijwel nooit voorhanden. Maar omdat vanwege het goed 
mitigeren er in de ogen van Dienst Regelingen/RVO juri-
disch geen sprake meer was van beschadigen, vernielen, 
uithalen, wegnemen of verstoren van vaste rust- en 
verblijfplaatsen, werd de aanvraag positief afgewezen en 
kwam met aan de belagen niet mee toe.
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De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
oordeelde echter in 2012 onder andere dat het afdoende 
mitigeren niet kon voorkomen dat vaste rust- en verblijf-
plaatsen worden verstoord, en dat dus een ontheffing van 
artikel 11 van de Flora- en faunawet noodzakelijk was. 
Omdat het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen 
niet verboden is in de Europese Habitatrichtlijn, kon 
deze ontheffing bij nader inzien ook verleend worden op 
andere dan in de Europese Habitatrichtlijn genoemde be-
langen (bijvoorbeeld het belang ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting). De Flora- en fauna wet was dus strenger 
dan de Europese Habitatrichtlijn.

Voor de dagelijkse praktijk betekende dit dat er op de 
oude voet kon worden doorgegaan, maar dat een onthef-
fing altijd nodig was en Dienst Regelingen/RVO nog 
strenger ging toetsen op het gebied van mitigatie.

De Wet natuurbescherming
De verboden van de Europese Vogelrichtlijn en Habi-
tatrichtlijn zijn een-op-een overgenomen in de Wet 

natuurbescherming. Dit betekent dat wanneer er geen 
sprake is van een overtreding van een van de richtlijnen 
er dus ook geen overtreding is van de Wet natuur-
bescherming (voor zover het vogels of Habitatricht-
lijnsoorten betreft). Bij voldoende mitigeren zou men 
dus kunnen redeneren dat een overtreding van de Wet 
natuurbescherming wordt voorkomen en een onthef-
fing niet nodig is. En zo lijken we weer terug te zijn bij 
de situatie van voor 2012, toen veel ingrepen zonder 
ontheffing (en al dan niet met een positieve afwijzing) 
werden uitgevoerd. Door het ontheffingstraject niet meer 
te doorlopen kan tijd en geld worden bespaard. Uite-
raard moeten we afwachten of de provincies in deze lijn 
meegaan en moeten we bedenken dat deze werkwijze 
alleen kan worden toegepast bij de meer algemene 
soorten en de goed te mitigeren functies.

Martin van den Hoorn is eigenaar van CENW|Contra-expertise 
Natuurwetgeving. Vanuit deze functie heeft hij geregeld te 
maken met wet- en regelgeving rond natuur. In deze rubriek 
behandelt hij telkens een actueel onderwerp.

http://www.cenw.eu
http://www.cenw.eu


De vet gedrukte teksten maken duidelijk  dat ‘herstellen’ 
en ‘ontwikkelen’ (= actieve bescherming) een stevige 
wettelijke verankering hebben in de Wnb. Met name 
de biodiversiteitsdoelstelling heeft vervolgens een 
belangrijke uitwerking gekregen in artikel 1.12. Dit artikel 
legt doelen van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en 
natuurbeschermingsverdragen vast in de Wnb en bepaalt 
dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het realiseren 
van die doelen.

Actieve bescherming via bekende instrumenten
Om beter recht te doen aan de doelen van de Wnb 
kunnen in bekende (passieve) instrumenten ook actieve 
maatregelen worden opgenomen. Bij het opstellen van 
gedragscodes, ontheffingen,  vergunningen en ecolo-
gische werkprotocollen zou standaard moeten worden 
bekeken of actieve (herstel- en ontwikkel-) maatrege-
len mogelijk en wenselijk zijn. In de praktijk gebeurt dit 
slechts bij hoge uitzondering en meestal met weinig 
ambitie. 

Verschillende gedragscodes – zoals die van TenneT TSO 
en Neprom - bevatten voorbeelden van actieve be-
scherming. Een prima voorbeeld is ook de Gedragscode 
Zoetermeer die bescherming biedt aan Rode lijstsoorten, 
ook wanneer die geen specifieke beschermde status 
hebben: “Het gaat hier om soorten … waar de gemeente 
Zoetermeer in het kader van bestendig beheer en on-
derhoud een belangrijke bijdrage kan leveren voor een 
goede staat van instandhouding van deze soorten.”

Verdere mogelijkheden
Actieve beschermingsmaatregelen kunnen soms verras-
send eenvoudig en voordelig worden opgenomen in eco-
logische werkprotocollen en gedragscodes. Denk aan het 
flauwer afwerken van oevers, het laten staan van oude 
en dode bomen, het graven van een poel en bloemen- en 
insectenvriendelijk (= vaak extensiever en voordeliger) 
beheer. Veel kan worden bereikt als opdrachtgevers en 
hun ecologische deskundige in een vroeg stadium om 
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Het rapport is uit
Het rapport ‘Meer natuur, minder knel’ onderbouwt het 
belang van, en de kansen voor, actieve bescherming. 
Het is geschreven door Legal Advice for Nature en 
Bureau Ulucus in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken en werd op 25 januari jl. door 
staatssecretaris Martijn van Dam overhandigd aan Jan 
Jacob van Dijk van het Interprovinciaal Overleg van en 
voor provincies.

RUBRIEK; ACTIEVE NATUURBESCHERMING 
ACTIEVE NATUURBESCHERMING; EEN NOODZAKELIJK GOED

Actieve bescherming is wettelijk verankerd
De Wnb kent, anders dan veel andere Nederlandse 
wetten, een artikel waarin expliciet de doelen zijn ver-
woord (artikel 1.10):
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, 

… en het behouden en herstellen van de biolo-
gische diversiteit; 

b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 
van de natuur ter vervulling van maatschappelijke 
functies, en 

c. ...

Door: Kees Bastmeijer (Legal Advice for Nature) en Arnold van Kreveld (Bureau Ulucus) 

In de Wet natuurbescherming (Wnb) ligt een extra accent op actieve bescherming: 
het nemen van maatregelen om natuur te herstellen of ontwikkelen. Actieve natuur-
bescherming is noodzakelijk om de wettelijk vastgelegde natuurdoelen te kunnen 
halen. Daarnaast kan het de knel tussen natuurbescherming en economische be-
langen verminderen en bijdragen aan andere doelen (o.a. gezondheid, recreatie 
en klimaatadaptatie). In deze rubriek behandelen we daarom ieder kwartaal een of 
enkele voorbeelden.

http://www.ulucus.nl/uploads/meer_natuur_minder_knel.pdf
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tafel gaan en de mogelijkheden doorspreken. Bijkomend 
voordeel is dat ze daarmee aan het bevoegd gezag, 
omwonenden en andere belanghebbenden laten zien 
een stapje extra te willen zetten. Dat resulteert vaak in 
minder strijd en juridisering. In de soortenstandaarden 
van RVO staan vaak actieve maatregelen genoemd 
(bijv. in de paragraaf ‘verbeteren habitat in bestaand 
leefgebied’). Ook provinciale natuurvisies bieden soms 
prima aanknopingspunten voor actieve bescherming. 

Hoe beter en concreter deze natuurvisie is – en dat ver-
schilt wel flink tussen de provincies – hoe beter andere 
partijen kunnen bijdragen aan de verantwoordelijkheid 
van de provincies: het bereiken van de Wnb-doelen.



Knotwilgen
Eikenprocessierups onderzoekslocatie Gelderland N813.  
Foto: Rene Manger
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pilot onderzoek 
aan de eiken-
processierups, 
soorten en aan-
tallen natuurlijke 
vijanden en brede biodiversiteit. Heem volgt de ontwik-
keling van de vegetatie en Hellingman Biocontrole 
en Advies doet onderzoek naar de parasitering van 
eikenprocessierupsnesten. 

Op dit moment kunnen we nog geen uitspraken doen 
over resultaten, want de bermen zijn recentelijk pas 
ingezaaid. De komende jaren zal blijken of en hoe het 
mechanisme van parasitering op eikenprocessierups 
precies werkt. Wel constateerden we dat met het weg-
zuigen van de nesten van eikenprocessierupsen ook de 
natuurlijke vijanden van dit beestje opgeruimd worden. 
Het zou best kunnen dat een 
deel van het probleem daar-
mee kunstmatig in stand wordt 
gehouden. 

In de afgelopen tijd zijn diverse 
gemeenten aangehaakt bij de 
pilot. Daarmee kunnen we werk-
en aan een nog bredere basis voor het onderzoeken 
van natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups. 
Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem gerust contact op 
met de projectleider van het onderzoek, Anthonie Stip 
van De Vlinderstichting:  
anthonie.stip@vlinderstichting.nl

Eikenprocessierupsen worden algemeen gezien als 
vervelende beestjes die lokaal voor hinderlijke overlast 
kunnen zorgen. Onderzoekers van onder meer De 
Vlinderstichting hebben zich afgevraagd of de natuur 
een rol kan spelen in de beheersing van de overlast die 
de eikenprocessierups veroorzaakt. Sinds 2015 loopt 
daarom een proef waarin met een samenwerkingsver-
band van organisaties bekeken wordt of bloemrijke ber-
men de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups 
kunnen stimuleren. Om zo de plaag te onderdrukken.

De inspiratie voor dit idee komt uit de landbouw 
(misschien niet voor de hand liggend, maar toch). In 
de afgelopen jaren is aangetoond dat in bepaalde 
gewassen functionele agrobiodiversiteit kan helpen bij 
het onderdrukken van plaaginsecten. Bijvoorbeeld dat 
luizen in sommige graangewassen fors minder over-
last veroorzaken wanneer een netwerk van bloemrijke 
akkerranden op het agrarisch bedrijf aanwezig was. 
Ons idee is dat het principe van natuurlijke vijanden die 
een ‘plaag’insect helpen onderdrukken ook zou kunnen 
werken voor eikenprocessierupsen in wegbermen.

We zijn in 2015, in opdracht van de provincie Gelder-
land, gestart met de selectie van vijf provinciale weg-
bermen. Langs elk van die wegen is in de winter van 
2016/2017 een traject ingezaaid met een inheems, 
bloemrijk mengsel van onze partner Heem. Natuur-
aannemer Ranox begeleidde de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Langs elke geselecteerde weg ligt ook 
een transect waar niets verandert, maar wel gemeten 
wordt: de zogenoemde controletransecten. Op alle 
locaties doet De Vlinderstichting sinds de start van de 

Door: Anthonie Stip, Projectleider bij De Vlinderstichting

KAN DE NATUUR HELPEN DE EIKENPROCESSIERUPS TE 
BEHEERSEN?

Eikenprocessierups. Foto: Jurrien van Deijk

mailto:anthonie.stip%40vlinderstichting.nl?subject=
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SAMENSPEL TUSSEN HET NATUURNETWERK NEDERLAND EN DE 
WET NATUURBESCHERMING  
POSITIEF VOOR NATUUR EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

Natuurnetwerk Nederland en ruimtelijk beleid
Het Rijk heeft het algemene NNN-beleid vastgelegd in 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
Hierin is onder andere opgenomen dat provincies het 
opgestelde rijksbeleid verder vorm moeten geven via 
een provinciale verordening. Onderdeel hiervan is dat 
de provincie voor elk NNN-gebied een natuurdoel moet 
vastleggen. Dit beschrijft een bepaalde natuurkwaliteit 
en wordt gebruikt als een toetsbare doelstelling voor 
een natuurgebied. De rechtstreekse werking van het 
NNN vindt plaats door de toetsing van gemeentelijke 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen aan 
het opgestelde provinciale NNN-beleid. Dit NNN-beleid 
werkt vervolgens door tot op het gemeentelijk niveau. 

Gemeenten moeten bij vaststelling van bestemmings-
plannen en het verlenen van omgevingsvergunningen 
voor het afwijken van een bestemmingsplan de regels 
met betrekking tot het NNN toepassen, zoals deze 
voortvloeien uit de provinciale verordening. 

NNN en de doorwerking ervan in de Wet natuurbescherming
Vergeleken met de voormalige Flora- en faunawet en 
Natuurbeschermingswet 1998, is de bescherming van 
soorten in de Wet natuurbescherming meer uitgewerkt 
als een gebiedsbescherming voor robuuste natuur. Dat 
betekent dat provincies met name op een gebiedsge-
richte wijze gaan werken aan behoud en versterking van 
leefgebieden van verscheidene soorten.

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

De Wet natuurbescherming beschermt niet alleen bestaande natuur. In samenspel 
met het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) zijn er allerlei mogelijk-
heden voor nieuwe natuur en ook voor ontwikkeling in de openbare ruimte. Zo kan 
het Natuurpact van 2013, waarin de provincies met het Rijk hebben afgesproken 
om tot 2027 minimaal 80.000 hectare nog niet bestaande natuur als NNN in te gaan 
richten, helpen bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. 
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Passieve en actieve soortbescherming
De Wet natuurbescherming is verder opgedeeld in 
passieve en actieve soortbescherming. Bij passieve 
bescherming gaat het over beschermde soorten, via 
verboden en het stelsel van uitzonderingen op de 
verboden. Actieve soortbescherming betreft het nemen 
van maatregelen om natuur te herstellen of ontwikkelen, 
om zo de vastgelegde natuurdoelen te behalen. En dit 
is waar de gebiedsgerichte bescherming onder de Wet 
natuurbescherming en de realisatie en instandhouding 
van NNN-gebieden samenkomen.

Samenspel natuurwetgeving en NNN biedt kansen voor 
natuur en economie
Provincies zetten nu in op de realisatie van een robuust 
netwerk van natuur. Doordat de focus hiermee ver-
schuift van enkel individu- of soortbescherming naar 
een veel bredere aanpak, kunnen de effecten van 
ingrepen op natuur op grotere schaal ook beter worden 
beoordeeld. Hierdoor kunnen vervolgens veel gerichter 
maatregelen getroffen worden ter bescherming van 
soorten, en wat weer resulteert in het ontstaan van 
meer ruimte voor ontwikkelingen in de openbare ruimte. 
Dit kan het spanningsveld tussen natuurbescherming 
en economische belangen verminderen en zelfs leiden 
tot het versterken van elkaars doelen (o.a. weerstand 
bieden aan klimatologische veranderingen, gezondheid, 
het versterken van de sociale cohesie en het vergroten 
van de biodiversiteit).

De natuurwetgeving wordt vaak ervaren als een lastig 
te hanteren wetgeving die veelal in conflict raakt met 
bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen in een ge-
meente. Wanneer gemeenten en provincies de verbind-

ing gaan leggen tussen de Wet natuurbescherming en 
het NNN, kan men groter gaan denken en daarmee ook 
zaken realiseren. Want door groter te denken, de natuur 
de ruimte te geven in daarvoor aangewezen gebieden, 
en niet alleen meer naar een individu maar naar een 
hele populatie in een gebied te kijken (bijvoorbeeld met 
een generieke ontheffing), is er opeens ontzettend veel 
mogelijk!

Utrecht is een heel mooi voorbeeld van een provincie 
die beleid heeft opgesteld voor actieve soortbescher-
ming in samenhang met het NNN.

Provincie Utrecht: actieve soortbescherming hand in 
hand met NNN
Het actieve soortenbeleid wordt in de provincie Utre-
cht gerealiseerd in gebieden die zijn aangeduid als 
‘natuurparels’. Het doel van het actieve soortenbeleid 
voor provincie Utrecht is om in natuurparels gecon-
troleerd maatregelen uit te kunnen voeren die bijdragen 
aan het duurzaam in stand houden van alle in Utrecht 
van nature voorkomende soorten planten en dieren. Het 
beleid richt zich daarbij op het behoud en herstel van 
de levensomstandigheden van die soorten. In eerste 
instantie wil Utrecht dit realiseren in het NNN, waar de 
meeste natuurparels onderdeel van uitmaken of aan 
grenzen. Daarbinnen en daarbuiten streeft de provincie 
naar een gezamenlijke aanpak in natuurparels voor 
icoonsoorten: soorten die kenmerkend zijn voor de 
Utrechtse natuur. De soortbeschermingsmaatregelen 
in een natuurparel worden in eerste instantie dan ook 
bepaald door de vereisten van de icoonsoorten. Win-
win-factor hierbij is dat andere bedreigde soorten ook 
van deze maatregelen profiteren. 
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PRAKTIJKCONGRES ‘NATUUR IN DE 
OMGEVING(SVERGUNNING): ZO DOEN GEMEENTEN DAT’

Praktische kennis en ervaringen delen. 
De dag staat in het teken van praktische kennis, ervaringen én ambities van gemeenten en hun partners. Leg uw erva-
ring naast die van anderen, bespreek vragen en dilemma’s en krijg zicht op nieuwe ontwikkelingen. Het programma, 
met presentaties, uitwisseling van best/bad practices, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een 
informatiemarkt, biedt alle mogelijkheden voor uitwisseling.
Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan, inzet van 
gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners (natuurorganisaties, bouwwereld), handhaving door de 
gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
gemeente, zie overzicht.

Aanmelden en kosten
Voor overheden zijn de deelnamekosten € 145,-; voor maatschappelijke organisaties € 195,- en voor marktpartijen 
€ 245,- (per persoon, excl. btw). U kan zich aanmelden voor het praktijkcongres via de website van het Platform Natuur 
in de Gemeente.
Voor aanmelden en meer informatie 

Netwerk Groene Bureaus en Platform Natuur in de Gemeente nodigen u uit om 
naar het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten 
dat’ op donderdag 18 mei 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort toe te komen, om 
kennis te delen en ervaringen van gemeenten uit te wisselen!

Platform
Natuur in de
Gemeente

http://www.natuurindegemeente.nl/wp-content/uploads/2017/02/Gespreksthemas-Praktijkcongres-01.pdf
http://www.natuurindegemeente.nl/praktijkcongres-natuur-in-de-omgevingsvergunning-zo-doen-gemeenten-dat-2/
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AGENDA PLATFORM NATUUR IN DE GEMEENTE

Platform
Natuur in de
Gemeente

Wat Datum Organisatie Locatie

Praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): 
zo doen gemeenten dat’

18 mei 
2017

Platform Natuur in 
de Gemeente en 
Netwerk Groene 
Bureaus

De Rijtuigenloods te 
Amersfoort

http://www.natuurindegemeente.nl/praktijkcongres-natuur-in-de-omgevingsvergunning-zo-doen-gemeenten-dat-2/
http://www.natuurindegemeente.nl/praktijkcongres-natuur-in-de-omgevingsvergunning-zo-doen-gemeenten-dat-2/
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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
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.
Editie
Vierde jaargang nr. 12/ISSN: 2352-4790
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Regelink Ecologie & Landschap en Orange Logic

Redactieadres 
Papenweg 5
6261 NE Mheer (Limburg)
info@natuurindegemeente.nl
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