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FFwet in de Gemeente
15 november 2012

Inleiding 
Deze dag werd geopend met een 

presentatie door Mark Ronda, 

gemeente Groningen. Binnen de 

gemeente Groningen wordt bij 

grote projecten de Ff-wet 

toegepast. De gedragscode 

ruimtelijke ontwikkeling wordt 

hier niet ingevoerd, omdat deze 

gedragscode te veel 

administratieve rompslomp en 

onrust geeft. In plaats daarvan 

wordt er een quickscan gedaan. 

Binnen dit beleid zit er een lek 

waar mensen zelf moeten 

aangeven dat ze bijvoorbeeld een 

rieten dak vervangen. Hier moet 

nog een oplossing voor komen.

Een ander onderwerp waar 

binnen de gemeente Groningen 

een nog te verzilveren kans ligt, 

is scholing voor onder andere 

beleidsmedewerkers en 

aannemers met betrekking tot de 

FF-wet. Omdat er bij deze groep 

niet altijd het besef is dat de FF-

wet er is, worden er hier kansen 

misgelopen. 

Binnen de gemeente Groningen 

is er geen afdeling ecologie. Deze 

mensen zitten verspreid over 

verschillende afdelingen. 

Jaarlijks wordt er een rapport 

geschreven met daarin de 

projecten die hebben 

plaatsgevonden in het 

afgelopen jaar binnen de 

gemeente Groningen. Dit 

rapport wordt aan de 

beleidsafdeling gegeven, zodat 

alle projecten en 

vooruitgangen die geboekt zijn 

binnen de ecologie onder de 

aandacht blijven. 

Naar aanleiding van deze 

presentatie geeft een van de 

aanwezigen aan dat er controle 

nodig is van vakbekwame 

mensen. Eén gemeente geeft aan 

dat een vogelwerkgroep, 

vleermuizenwerkgroep, etc. 

binnen hun gemeente alert 

waren en de gemeente wees op 
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GERT JAN VETH 
(DIENST REGELINGEN)

“Kosten terug halen d.m.v. 
leges”

Verder geeft hij aan dat de 
gemeente jaarlijks moet 

monitoren. Dit bevordert de 
participatie.



bepaalde zaken die 

plaatsvonden. Deze 

samenwerking werkte heel fijn. 

Gert-Jan Veth geeft aan dat het 

vooraf inventariseren van soorten 

binnen de gemeente mogelijk de 

oplossing is voor de toekomst. De 

burgers worden hierdoor minder 

belast met de kosten.

Na deze introductie van Mark 

Ronda, gaf Johannes Regelink 

een presentatie. In zijn 

presentatie geeft hij aan dat de 

gemeente de manager is van de 

buitenruimte en dat wij hier ook 

in de praktijk steeds meer 

invulling aan geven. De 

initiatiefnemer moet niet meer 

centraal staan, maar de 

gemeente. De gemeente moet 

de aanwezige soorten gaan 

inventariseren en zal 

voorlichting aan professionals 

en vrijwilligers moeten gaan 

geven.

Een deelnemer van het 

symposium geeft aan dat zijn 

gemeente kampt met krimp en 

dat volgens hem een beetje 

kenner al een quickscan kan 

uitvoeren. Binnen de gemeente 

waar hij werkzaam is, proberen ze 

de initiatiefnemer zo weinig 

mogelijk op kosten te jagen, door 

zelf de situatie te bekijken.

Hierop wordt door een andere 

aanwezige op het symposium 

geantwoord dat je als 

initiatiefnemer ook al het 

bodemonderzoek, het 

archeologisch onderzoek, 

etcetera zelf moet bekostigen. 

Waarom dan ook niet zelf het 

ecologisch onderzoek 

bekostigen?

Vanessa Jolink (gemeente 

Gemert-Bakel) geeft aan dat er 

binnen hun gemeente met advies 

op maat wordt gewerkt. De klant 

wordt dus niet verwezen naar 

een checklist op de gemeente 

website, maar in plaats daarvan 

wordt aan de klant verteld welke 

stappen hij/zij zelf moeten 

ondernemen.

Discussie FF-wet; Hoe ver gaat 

de verantwoordelijkheid van de 

gemeente?
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MIRJAM 
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(WAGENINGEN 
UNIVERSITEIT)

“De gemeente moet een 
natuurvisie op papier 

hebben.”

MARK RONDA 
(GEMEENTE GRONINGEN)

“De omschrijving van een 
doelstelling is dat deze 
haalbaar moet zijn.”
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PROGRAMMA
Het programma van de dag bestond uit vier presentaties, een vragen/ideeënronde en Open Space. Het 

verslag beschrijft de ideen, oplossingen / ervaringen en de vragen (+ antwoorden). In de bijlagen zijn de 

specifieke verslagen van de presentaties opgenomen.



Ideeën 
Uit het discussiepunt ‘Hoe ver gaat de 

verantwoordelijkheid van de gemeente?’ zijn 

ideeën, vragen en oplossingen/ervaringen 

ontstaan. Hieronder de gedeelde ideeën: 

Ideeën:

Annelies Koopman (Bureau Waardenburg)

• De gemeente is verantwoordelijk voor het 

behoud van soorten en moet goed kunnen 

communiceren met beleidsmakers en burgers 

waardoor bewustzijn van Ff-wet vergroot 

wordt.

• De gemeente heeft een (interne) signalerende 

taak, zoals op het voorkomen van interne 

belangenverstrengeling. Als ook al secoloog in 

dienst van de gemeente moet je hier bewust 

van zijn. 

Gert-Jan Veth (Dienst Regelingen)

• De initiatiefnemer is verantwoordelijk, 

tegelijkertijd blijft de gemeente een 

controlerende rol uitvoeren.

• Ecologische kennis moet aanwezig zijn bij de 

gemeente, of dit moet worden ingehuurd.

• Er moet meer draagvlak komen bij de 

bewoners. Dit draagvlak houdt vaak op 

wanneer het zich tegen ze keert.

Debby Aarsman (gemeente Huizen)

• De gemeente heeft een verantwoordelijkheid, 

samen met de initiatiefnemer. Een gemeente 

moet wel randvoorwaarden kunnen scheppen 

voor de initiatiefnemer. 

• Komen tot een gemeente inventarisatiekaart, 

die zowel openbaar als intern toegankelijk 

moet zijn
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Barend Huisman (gemeente De Wolden)

• In principe moeten de FF-wet en de richtlijnen 

worden aangepast,  om meer mogelijk te maken 

zonder de wet te negeren en te streven naar 

vooruitgang, niet naar behoud.

• Gebruik leges om de kosten die de gemeente 

maakt door te berekenen aan de initiatiefnemer.

Jacob-Jan Bakker (Gegevensautoriteit Natuur)

• Benoem de waarde/bruikbaarheid van de 

instrumenten van de gemeente: quickscan, 

inventarisatie en dergelijke. Dit is een idee dat 

meer handen en voeten moet krijgen.

• Natuur gaat over kansen en wat daarbij hoort. 

Durf iets mis te laten gaan.

• Compensatie; Groenpunten systeem. In 

Duitsland maken gemeenten hier al winst op. 

Andere compensatiepunten zijn salderen en een 

bron voor leges. 

Toon Zwetsloot (Dienst Landelijk Gebied)

• De rol van de gemeente is om zich te richten op 

voorlichting.

• Ga uit van het behoud van de bestaande soorten 

en ga daar niet teveel andere doelen aan 

toevoegen. Houd dit als een uitgangspunt. 

Krista Zwiggelaar (gemeente Lelystad)

• De naleving van de regel- en wetgeving, ook 

meer bij burgers, kan beter gecontroleerd en 

nageleefd worden.

• Gebiedsdekkende inventarisatie van soorten die 

op waarschijnlijkheid voorkomen… zin 

ontbreekt? Wat moet daarmee gebeuren?
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Oplossingen / ervaringen
Uit het discussiepunt ‘Hoe ver gaat de 

verantwoordelijkheid van de gemeente?’ zijn 

ideeën, vragen en oplossingen/ervaringen ontstaan. 

Hieronder de gedeelde oplossingen / ervaringen: 

Oplossingen / ervaringen:

Annelies Koopman (Bureau Waardenburg)

• Leges naar de omvang van het project.

• Elke gemeente moet een stadsecoloog hebben.

W.M.A. van Hulten (gemeente Gorinchem)

• De verstoorder betaald. Maak heel helder wie er 

financieel aan zet is en wie er financieel 

verantwoordelijk is. 

H. van der Vliet (gemeente Gorinchem)

• De gebiedsmanager is verantwoordelijk.

• Er moet meer kennis zijn binnen de gemeente, 

bij kleine gemeenten is dit soms afwezig.

• De waarnemingen die zijn gedaan bij alle 

onderzoeken moeten ingevoerd worden in 

NDFF.

Debby Aarsman (gemeente Huizen)

• Er wordt voorlichting gegeven aan vrijwilligers 

en belangenorganisaties, d.m.v. workshops in 

ateliers

• Er wordt veel samengewerkt met omliggende 

deelgemeenten.

• Samenwerken met vrijwilligers en lokale 

belangenorganisaties. Zij zijn ook belangrijk 

voor het draagvlak. 

Toon Zwetsloot (Dienst Landelijk Gebied)

• Verantwoordelijkheden bespreken is een 

cruciaal uitgangspunt.

Barend Huisman (gemeente De Wolden)

• De verantwoordelijkheid van de gemeente gaat 

sinds 1-10-2010 erg ver. Er geldt duidelijk een 

onderzoeksplicht naast een informatieplicht.

• Recente uitspraken van Raad van State maken 

het voor projecten zonder uitzonderlijk belang 

ronduit onmogelijk nog iets uit te voeren. 

Gelukkig is de DR enigszins soepel.

• De behandeltermijn moet korter, conform 

WABO termijn (8 weken).

Jacob-Jan Bakker (Gegevensautoriteit Natuur)

• Durf verantwoordelijkheden te benoemen van: 

burger, bedrijf, gemeente, provincie en rijk. 

Gemeenten die verantwoordelijkheden 

nadrukkelijk durven te benoemen, komen 

makkelijker tot oplossingen.
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Vragen
Uit het discussiepunt ‘Hoe ver gaat de 

verantwoordelijkheid van de gemeente?’ zijn 

ideeën, vragen en oplossingen/ervaringen ontstaan. 

Hieronder de gedeelde vragen: 

Vragen:

Annelies Koopman (Bureau Waardenburg)

• Als er een overtreding plaatsvindt, waar moet je 

dan naartoe om dit te melden?

Wieteke van Hulten (gemeente Gorinchem)

• De flora en fauna houdt zich niet aan de 

gemeentegrenzen, dit is niet gelijk aan de 

afbakening van verantwoordelijkheid van de 

gemeente.

• Er zijn geen databases met informatie over een 

plek of locatie binnen een gemeente. Het 

startpunt is het aanmaken van een historische 

database

Barend Huisman (gemeente De Wolden)

• Is opschalen gemeenten niet te voorkomen? 

Wouter van Heusden

• Is er een probleem?

• Is er een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid?

• Is er een juridische verantwoordelijkheid?

Vragen zonder vraaghouder:

• Is de gemeentegrens de grens van de 

verantwoordelijkheid?

• Historisch onderzoek = startpunt?

• Is een bindend advies juridisch gedekt?

• Wat is je doel? Welke verantwoordelijkheid 

hoort daarbij?

• Sloopmelding binnen 5 dagen afdoen. Hoe 

toetsing op FF-wet?

• Is er echt draagvlak? (wandelen op zondag)

Vijf vragen zijn uitgekozen door de aanwezigen om 

deze vervolgens in groepen te beantwoorden. 

1. Kennis/expertise moeten vaak ingekocht --> € 

Wie gaat dat betalen?

• Patricia Mac Donald (gemeente 

Heerhugowaard) ligt de antwoorden toe:

• NDFF door het rijk laten betalen;

• De initiatiefnemer van het onderzoek mee 

laten betalen als dat kan;

• Gemeente – toetsen onderzoeken;

• Gezamenlijk – effectieve maatregelen + 

voorlichting.
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2. Rol ecologische adviesbureaus vergroot?

• Jacob-Jan Bakker (Gegevensautoriteit Natuur) 

ligt de antwoorden toe:

• De rol van ecologische adviesbureaus groeit. 

Dit is ook niet erg, zelfs logisch;

• Keurmerken en certificering, dit komt tot 

heden niet van de grond omdat men vaak 

denkt dat dit veel geld kost.

3. Moeten we het wel op gemeentelijk niveau 

regelen?

• Zoals het nu gaat, gaat het niet altijd goed. 

Het ministerie neemt de verantwoordeijkheid 

niet. Waarom is dit?

• Bij actieve gemeente gaat het wel goed;

• Dus prima om het op gemeentelijk niveau te 

regelen, maar de gemeente moet wel 

gefaciliteerd worden. 

4. Hoe om te gaan met toetsvergunningen bij 

vergunningsvrije activiteiten. De FF-wet blijft 

van toepassing. Hoe vergunningsvrij is het dan? 

Mark Ronda (gemeente Groningen) ligt de 

antwoorden toe:

• Handhaving en toezicht van de FF-wet is al 

problematisch bij vergunningsplichtige 

activiteiten, maar bij vergunningsvrije 

actvititeiten is het helemaal hopeloos;

• Voor grip op de zaak moet er een 

meldingsplicht komen; 

• Toezichthouders moeten worden opgeleid;

• Burgers motiveren om zelf natuur te 

beschermen. Eventueel tegen beloning?

5. Gebiedsontheffing, hoe zit het met de 

verblijfsplaats van de kraanvogel?

• Jan Schoppers (Sovon Vogelonderzoek) ligt 

de antwoorden toe:

• De inventarisatie moet toegespitst zijn op één 

soort;

• De handhaving moet eenvoudig blijven;

• Alleen in gebieden met een populatie die niet 

in de gevarenzone zit;

• Wanneer de bijv. de sloop van een tuinhuis 

gaat plaatsvinden, dan moet er kort voor de 

start nog een inspectie plaatsvinden.

Naar aanleiding van een presentatie van Regelink 

Ecologie & Landschap, vroeg Mark Ronda 

(gemeente Groningen) zich af of het lastiger is om 

te inventariseren welke soorten aanwezig zijn 

midden in het centrum van een stad dan in een 

rustiger gelegen woonwijk.

Johannes Regelink antwoordde hierop dat het 

lastiger is bij huizen met bijv. een binnenplaats, 

omdat je daar geen toegang tot hebt. In dat geval 

zal er een stempel op de locatie gedrukt moeten 

worden dat het voor de ingreep eerst nog 

onderzocht moet worden.

Annelies Koopman (Bureau Waardenburg) voegt 

hier nog aan toe dat de arbeidsinspanning in een 

groter of dichter bebouwd gebied intensiever 

wordt. In dat geval zou je ervoor kunnen kiezen om 

de gebieden op grovere schaal te beoordelen. 
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JACOB-JAN BAKKER )
(GEGEVENSAUTORITEIT NATUUR)

“Een gemeente die met gebiedsontheffing 
werkt, moet dit serieus nemen. Monitoren is 

een essentieel onderdeel van 
gebiedsontheffing.”



Open Space
Hierbijwerden 10 vragen vanuit de groep op 

borden geschreven, waarna in twee sessies deze 

vragen zijn besproken door de aanwezigen en 

mogelijke oplossingen zijn gegeven.

Vraag 1: 

Hoe loopt het nu met de FF-wet? En hoe komt dat 

dan?  (Debby Aarsman, gemeente Huizen)

Gert-Jan Veth (Dienst Regelingen) antwoord hierop 

dat ze over het algemeen positief waren en er zelf 

een positief gevoel bij hebben. Verder geeft hij aan 

dat de FF-wet nog betrekkelijk jong is, ongeveer 10 

jaar. De FF-wet begint nu steeds meer te leven. 

Ook werd er gesteld dat er nog verbeterpunten 

mogelijk zijn: 

• verbeteren van de procedures & interne 

interpretatie van de wet en het uitdragen hiervan;

• 20 handhavers voor heet het land is erg weinig;

• er wordt nu alleen bij signalering actie 

ondernomen, er wordt niet preventief gewerkt. 

 Vraag 2: 

Hoe komt de FF-wet informatie in andere 

gemeenten terecht bij vergunningen en 

sloopmeldingen? (Onbekend) 

 Hierop werd geantwoord dat er een melding via de 

OLO sociale media moet worden afgegeven door de 

aanvrager, omdat je hierdoor meer sociale controle 

kunt creëren. Ook zal er bij de gemeente intern een 

(groeps) e-mail verstuurd moet worden waarmee 

andere medewerkers hier ook van op de hoogte 

worden gebracht. 
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Vraag 3: 

Waarom wordt er praktisch niks gedaan met de 

algemene zorgplicht voor niet-beschermde 

soorten? (Dik Vonk, gemeente Haarlem)

De volgende antwoorden werden aangedragen:

• Gebrek aan menskracht (met kennis);

• Kennis leemte in soorten > wel via de KNNV en 

IVN ;

• Zurigheid om FF-wet;

• Behoefte voor verbeter de communicatie tussen 

(hoofd)afdelingen;

• Het onderwerp is te breed;

• Het kost meer tijd dan er beschikbaar is.

Als je in een gemeente veel weet en veel mensen 

kent, dan kun je veel bereiken. Mensen leren je 

kennen en durven dus ook bij je te komen wanneer 

hij/zij bijv. vergeten is om een quickscan uit te laten 

voeren. Zo krijg je grip op hetgeen plaatsvindt 

binnen de gemeente. 

Vraag 4: 

Hoe geef je de FF-wet een positiever imago 

binnen de gemeente? (Onbekend) 

Met een ecoloog als aanspreekpunt kan er goed 

gecommuniceerd worden met de bewoners over wat 

er binnen de gemeente speelt en kunnen de 

belangen van de gemeente uitgesproken worden. 

Bij de FF-wet is het van belang dat er snel en 

eenduidig gehandeld wordt en dat er pragmatisch 

gewerkt wordt. 

Vraag 5: 

Wat missen de gemeenten met de uitvoering? 

Waar worden de medewerkers vrolijk van? Wat 

moeten ze doen? (Tom achternaam?)

Soms mist er een brok kennis, zoals kennis over 

natuurwaarden en ecologische soortenkennis om 

omgevingsvergunning aanvragen te kunnen 

beoordelen. Er is behoefte aan sparring partners 

Verder wordt er gesteld dat er meer ruimte binnen 

de gemeentelijke organisatie moet komen om te 

kunnen overleggen/een zaak te kunnen bespreken 

en om maatwerk te kunnen leveren, want niet elke 

situatie is gelijk.. Hiervoor is meer budget en steun 

vanuit de politiek nodig. Ook moet er al eerder in 

het proces meer  en  samen met de initiatiefnemer 

overlegd worden.   

Vraag 6: 

Wat verandert er (volgend jaar) in de 

Natuurbeschermingswet? (Suzanne Dekker, 

gemeente Noordenveld)

Er verandert niet zoveel, alleen voor de 

gemeenten. Deze krijgt te maken met de provincie. 

Er zal een nieuw voorstel naar deTweede Kamer 

gestuurd worden. Door het nieuwe kabinet zullen 

er ook veranderingen in de Natuurwet worden 

doorgevoerd. Het is nog niet duidelijk wat voor 

veranderingen dit precies zullen zijn. 
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Vraag 7: 

Hoe kan de communicatie tussen de DR en de 

gemeenten verbeterd worden? (Najib Puyan, 

gemeente Stichtse Vecht)

Hierop werd geantwoord dat de DR het nader 

onderzoek kan betalen en dat de kosten inzichtelijk 

gemaakt moeten worden. Daarnaast is de stap naar 

de DR voor sommigen te groot en wordt dit gezien 

als een psychologische barrière.

Er wordt aangegeven dat het een rompslomp is om 

een aanvraag in te dienen. Het document moet 

uitgeprint worden, ingevuld, ingescand en als 

bijlage in de mail wordt het document ter 

goedkeuring opgestuurd. Mocht het document niet 

worden goedgekeurd, dan mag dit allemaal 

herhaald worden. De DR zou de 

verantwoordelijkheid afschuiven naar de 

gemeente. De DR is daarnaast ook moeilijk 

bereikbaar, zowel per telefoon als digitaal. 

Vraag 8: 

Hoe ervaren gemeenten dat natuur naar RUD 

gaat? (Mirjam Broekmeyer, Wageningen 

Universiteit)

De volgende antwoorden worden gegeven:

• RUD is te groot voor goede ecologische 

advisering;

• RUD mag wel vergunningen verlenen en 

handhaven;

• Contact met het werkveld kan vanuit de gemeente 

makkelijker gelegd worden dan vanuit RUD;

• Het natuurbeleid blijft een gemeentelijke taak;

• Ecologische advisering kan ook ingehuurd 

worden en hoeft niet op niveau van RUD 

aanwezig te zijn.

Vraag 9: 

Hoe ver moet je gaan om de FF-wet mee te nemen 

in de WABO? (Mischa Cillessen, gemeente Tilburg) 

• De informatie die de gemeente heeft moet naar 

de initiatiefnemer worden doorgestuurd. Dit is 

informatie uit de NDFF;

• De rapporten die bij kleine gemeenten 

binnenkomen, die kunnen niet beoordeeld 

worden door een ecoloog, omdat gemeenten in 
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veel gevallen geen ecoloog in dienst hebben. 

Deze rapporten kloppen vaak inhoudelijk niet;

• Er zijn gemeenten die een handleiding hebben 

waar een rapportage aan moet voldoen 

(ecologisch werkprotocol);

• Er zijn honderden aanvragen per jaar, dit zijn er 

teveel. 

Vraag 10: 

Hoe controleer je het beste de uitvoering van 

mitigerende en compenserende maatregelen? 

(Hendrik Jan Berenschot, gemeente Wageningen)

• Vooraf aangeven of het verloop goed gaat, dan 

geeft de gemeente het sein om door te gaan. Een 

soort van tussenstop, waar mogelijk nog 

aanpassingen gedaan kunnen worden.

• Men weet vaak niet wie de controle heeft, het 

resultaat is dat een maatregel onvolledig 

uitgevoerd wordt. 

• Minder geld --> Minder mensen --> minder 

kennis = een groot probleem. 
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Afsluiting
Het programma werd afgesloten met een 

presentatie van Vanessa Jolink  van de gemeente 

Gemert-Bakel. Zij gaat over het Archeologisch 

beleid binnen haar gemeente. Ze vertelt over 

Archis. Archis is een rijksdatabase waarin alle 

archeologische onderzoeken die hebben 

plaatsgevonden zijn ingevoerd. In deze database 

zijn rapporten en kaarten te vinden. Deze database 

is alleen toegankelijk voor archeologen. 

Op dit moment is de rijksdienst bezig met een 

publieksvriendelijke database, die ook toegankelijk 

is voor vrijwilligers. Het systeem wordt betaald 

door het rijk en alle vergunningsplichtigen zijn 

verplicht om hun data hier in te voeren.  

Als laatste gaf Ineke Koopmans nog een online 

rondleiding gegeven in het systeem vn de NDFF. 
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1. Stedelijk Ecologische 
Structuur in Groningen

Mark Ronda - Gemeente Groningen

Gemeente Groningen heeft een Stedelijk Ecologie 

Structuur. Hoe is het tot die structuur gekomen? 

Wat is de ambitie binnen die structuur? En hoe zijn 

doelen vastgelegd en worden deze gemonitord? 

In de jaren '80 kwam een discussie op gang over 

groenbeheer in de gemeente Groningen:  

chemische onkruidbestrijding stond ter discussie 

en men vond niet meer dat overal blad verwijderd 

moest worden. Aan de randen van de stad werd 

groen aangelegd.Voorbeelden hiervan zijn het 

Dwarsdijkerbos, Roegebos, Paddepoelsterbos en 

Hoorsne Meer. In 1991 verscheen de Nota Ruimte 

en Groen. 

 De stad ligt temidden van de landschappen 

waarbij de gebruiker centraal staat. Deze nota 

verdween echter in de la, er werd geen uitvoering 

gegeven aan implementatie van deze nota.

In 1994 werd in de gemeente Groningen de eerst 

stadsecoloog aangesteld.Tevens werd in 1994 de 

eerste bestuurlijke uitwerking aan het thema 

ecologie gegeven, onder de titel “De levende stad”, 

met bijbehorende kaart van de Stedelijk 

Ecologische Structuur. In 1999 vond de eerste 
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evaluatie plaats van 5 jaar stadsecologie in de 

gemeente Groningen. Daaruit bleek dat 

stedenbouwkundig ontwerpen nog steeds als 

uitgangspunt genomen werden,dat participatie van 

bewoners en de Stedelijke Ecologische Structuur 

meer serieus genomen zouden moeten worden De 

angst voor stadsnatuur moet men laten varen. Er 

werd een nieuwe kaart van de Stedelijke 

Ecologische Structuur gemaakt, ditmaal werden 

hier ook knelpunten op aangegeven die opgelost 

dienen te worden.

In 2002 werd de Flora- en faunawet van kracht, in 

2003 het Waterplan. Daarnaast is in 2006 een 

doelsoortenbeleid opgesteld. De groengebieden die 

in de Stedelijke Ecologische Structuur liggen zijn 

daarbij opgedeeld indeelgebieden. Uitgangspunt 

van deze indeling zijn aanwezige abiotische 

factoren (met name grondsoort was daarbij 

bepalend) en verschillende biotopen. Per 

deelgebied zijn doelsoorten bepaald. Met name 

soorten die kenmerkend zijn voor de locatie, maar 

ook soorten die voor de inwoners van Groningen 

aansprekend zijn (zie voor meer informatie over 

doelsoorten http://gemeente.groningen.nl/

plantsoen/Doelsoorten) . In 2007 is begonnen met 

het monitoren van de stadsnatuur waarbij de 

nadruk uiteraard ligt op die doelsoorten. Er wordt 

echter niet alleen gekeken naar de aanwezigheid 

van soorten, er wordt ook advies gegeven over de 

inrichting en het beheer. Centraal staan daarbij de 

vragen: welke eisen stelt een doelsoort aan zijn 

omgeving en hoe kun je de omgeving geschikt 

maken als de doelsoort nog niet aanwezig is?. 

In 2007 heeft de gemeente de gedragscode Flora- 

en faunawet bestendig beheer gemeentelijke 

groenvoorzieningen geïmplementeerd in de 

gemeente. Deze gedragscode geeft helder 

richtlijnen bij de uitvoering van het ecologische 

beheer. Tevens is de Stedelijke Ecologische 

Structuur herzien en in 2008 is het 

Groenstructuurplan opgesteld. Dit was de 1e echte 

integratie van de Stedelijke Ecologische Structuur 

binnen de gemeente. Hierin worden uitspraken 

gedaan over kwaliteit, kwantiteit en vorm van het 

groen. Zowel in beheer als inrichting van het groen 

in de gemeente Groningen wordt rekening 

gehouden met de Stedelijk Ecologische Structuur.

De gemeente Groningen heeft vier ecologen in 

dienst. Deze zijn niet centraal georganiseerd in een 

team, maar maken deel uit van diverse teams, 

bijvoorbeeld binnen het ingenieursbureau van de 

gemeente en bij het Stadsbeheer.
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2. Natuur in gemeenten – 
waar gaan we naar toe?

Johannes Regelink - Regelink Ecologie & Landschap

Mijn organisatie zet zich in om de Flora- en 

faunawet doeltreffend en economisch uitvoeren, 

met als doel dat iedere gemeente beleid ontwikkeld 

heeft over de aanwezige beschermde flora en fauna 

in haar gemeente. Om soorten goed te beschermen 

is het noodzakelijk dat we weten welke soorten zich 

waar in de gemeente bevinden, en hoe het met de 

lokale populatie gaat.

Op dit moment zijn soorten en hun vaste rust- en 

verblijfplaats beschermd door middel van de Flora- 

en faunawet. Dit houdt in dat een initiatiefnemer 

die een activiteit wil uitvoeren, moet (laten) toetsen 

of de geplande activiteit een negatief effect heeft 

op beschermde soorten of hun verblijfplaats. Dit 

werk wordt veelal door ecologische adviesbureaus 

uitgevoerd. De initiatiefnemer doet bij de gemeente 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning, 

waarbij het ecologisch onderzoek als een van de 

basisstukken dient. Wanneer noodzakelijk vraagt de 

initiatiefnemer een ontheffing bij het Ministerie 

van Economische Zaken aan, al dan niet via de 

“Verklaring van Geen Bedenkingen” bij de 

gemeente. Als de  een negatief effect heeft, vindt 

overleg plaats met de initiatiefnemer en 

(landschaps)architect hoe de activiteit zo uitgevoerd 

kan worden dat negatieve effecten op beschermde 

soorten zo veel mogelijk voorkomen worden. Deze 

werkwijze wordt gekenmerkt door een reactieve 

manier van handelen. Op het moment dat er een 

voorgenomen activiteit is en er zijn negatieve 

effecten op soorten wordt pas nagedacht hoe de 

activiteit met zo min mogelijk negatief effect op 

flora en fauna uitgevoerd kan worden.

Voor een adequate bescherming van soorten en het 

economisch voordeliger uitvoeren van de Flora- en 

faunawet moeten we naar een pro-actieve aanpak. 

Daarbij is de gemeente spin in het webl. De 

gemeente maakt beleid over de aanwezige soorten, 

vaak met input van de expertise van ecologische 

adviesbureaus. Dit beleid kan vorm gegeven 

worden in een soortgebiedsplan, waarvoor zij 

vanuit het ministerie een soortgebiedsontheffing 

(veelal een generieke ontheffing genoemd) kunnen 

verkrijgen.  Aanvragen van initiatiefnemers die 

voornemens zijn een activiteit uit te voeren dienen 

een aanvraag in bij de gemeente, de gemeente toets 

of het plan binnen het soortgebiedsplan past. 

Wanneer dit het geval is kan de activiteit vergund 

worden, de gemeente kan een machtiging van de 

soortgebiedsontheffing afgeven. Tevens kan bij 

iedere activiteit gekeken worden of het redelijk is 

dat de initiatiefnemer een positieve bijdrage levert 

aan de soorten die in de gemeente voor komen. 

Bijvoorbeeld door natuurinclusief te bouwen of bij 

de aanleg van groen rekening te houden met deze 

soorten.
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3. Grootschalig 
inventarisatie in gemeente 

Pijnacker-Nootdorp
Mischa van der Hout – Regelink Ecologie & Landschap

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een gemeente 

waarin veel ruimtelijke ontwikkelingen plaats 

vinden. Voor diverse activiteiten liet de gemeente 

ecologische onderzoek uitvoeren, waarbij veelal een 

jaar nodig was om de effecten op de plannen goed 

te onderzoeken. Omdat dit vertragend werkt op 

projecten, zijn Regelink Ecologie & Landschap en 

de gemeente Pijnacker-Nootdorp op zoek gegaan 

naar een manier van werken waarbij niet voor ieder 

project een nieuwe onderzoek noodzakelijk is. De 

aanwezige beschermde soorten binnen een 

plangebied zijn dan bij aanvang van het project 

bekend en deze gegevens gebruikt kunnen worden 

om eventueel noodzakelijke vervolgstappen te 

kunnen nemen, waarbij de gegevens ook juridisch 

stand houden bij de rechter, mocht het tot een 

procedure komen.

Om deze nieuwe manier van werken vorm te geven 

is allereerst een potentie-inschatting van de gehele 

gemeente uitgevoerd. Vanaf de openbare weg zijn 

alle objecten, zoals bomen, gebouwen, sloten, 

bermen, weilanden beoordeeld op potentiële 

aanwezigheid van soorten en functies. Deze 

gegevens zijn in een GIS gezet en via de applicatie 

FloraFaunaCheck.nl beschikbaar gesteld aan 

ondernemers. Daarmee is voor kleine activiteiten 

geen ecologische quickscan noodzakelijk.

Aanvullend hierop is het stedelijk gebied 

geïnventariseerd op de aan- en afwezigheid van 

jaarrond beschermde nesten van vogels, en vaste 

rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen. 

Hiertoe is de gemeente in deelgebieden ingedeeld. 

Ieder deelgebied is volgens een standaard 

methodiek geïnventariseerd. Zodoende kan voor 

ieder object aangegeven worden of een 

verblijfplaats van een soort hierin wel of niet 

redelijkerwijs aanwezig is. Ecologisch gezien kan de 

aanwezigheid van een verblijfplaats nooit 

uitgesloten worden, echter door het gebruiken van 

standaard methodieken als het vleermuisprotocol is 

het mogelijk juridische afwezigheid aan te tonen. 

De interpretatie van deze gegevens is aanwezig in 

de webapplicatie FloraFaunaCheck.nl. De 

verzamelde waarnemingen zijn opgenomen in de 

Nationale Databank Flora en Fauna.

Met deze gegevens kan een soortgebiedsplan 

opgesteld worden, waarmee een 

soortgebiedsontheffing verkregen kan worden.
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4. Gluren bij de buren: 
Van niets naar 

archeologisch beleid
Vanessa Jolink – Gemeente Gemert-Bakel

In 2007 is de Wet op de archeologische 

monumentenzorg van kracht geworden. Deze wet 

maakt dat de gemeente het bevoegd gezag voor de 

archeologie binnen haar gemeente is geworden, en 

dat archeologie moet worden afgewogen in de 

ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.

Derhalve is de gemeente Gemert-Bakel in 2008 

begonnen met het opstellen van beleid waarmee 

archeologie adequaat kan worden afgewogen in de 

ruimtelijke ordening. Hiertoe zijn een aantal 

middelen ontwikkeld: beleid, een archeologische 

verwachtingskaart, archeologische verordering en is 

de archeologie meegenomen in de 

bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.  

Om deze middelen te ontwikkelen is in 2009 

provinciale subsidie ontvangen en is een 

klankbordgroep samengesteld van ambtenaren, 

lokaal deskundigen (door andere ook wel 

vrijwilligers genoemd) en afgevaardigden van 

belangengroepen (o.a. ZLTO). Met name het samen 

stellen van de klankbordgroep was zeer belangrijk, 

hiermee is betrokkenheid en draagvlak voor dit 

beleid ontstaan. In 2010 zijn de ontwikkelde 

middelen vastgesteld en is begonnen met de 

implementatie in de bestemmingsplannen, die pas 

in 2014 gereed is.
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Na het vaststellen van het archeologisch beleid was 

het van groot belang hierover ruim te 

communiceren, zowel intern bij de gemeente als 

extern om ervoor te zorgen dat het beleid ook 

daadwerkelijk gebruikt wordt.

Voor het ontwikkelen van ecologiebeleid binnen 

gemeente heeft Jolink, op basis van ontwikkeling 

van gemeentelijk archeologisch beleid, enkele tips:

• Zorg voor laagdrempelige informatie op een 

publieksvriendelijke website.

• Zet projecten op met plaatselijke scholen en 

belangenorganisaties.

• Zorg voor aandacht in de plaatselijke krant.

• Praat met collega's van aanverwante 

vakgebieden, maar ook met 

bestemmingsplantoetsers, handhavers en juristen.

• Kijk waar spanningen zitten en waar 

beleidsvelden elkaar kunnen versterken.

• Maak beleid toetsbaar en simpel!

• Denk na over handhaving, bouwstoppen en 

boeteclausules: is er capaciteit voor? (RUD)

• Werk pragmatisch en niet te streng.

• Vind niet het wiel opnieuw uit! 

Anderegemeenten zijn misschien verder.

• Zoek samenwerking met andere gemeenten maar 

ook met belangengroepen en lokale 

deskundigen. Betrek je vrijwilligers!

• Zorg voor budget.

• Actualiseer je kaart zelf!

• Zoek naar eventuele subsidies.

• Regel eventuele bevoegdheden via 

mandaatregister.

• Breng nieuwtjes en voortgang onder de aandacht 

bij het college en de raad.

• Goed beleid begint bij jezelf!

• Wees enthousiast en bereidwillig om keer op keer 

je beleid uit te leggen.

• Vier je successen!

Pagina 22



Wat vinden de deelnemers 
van de discussiedag?

“Ik vond het een erg leuke en inspirerende dag waarin veel ruimte was voor voor een persoonlijke inbreng.”

--- # ---

“Interessant, actueel onderwerp.”

--- # ---

“De dag was goed georganiseerd met voldoende inhoud.” 

--- # ---

“Heel goed om met elkaar van gedachten te wisselen op deze wijze.”

--- # ---

“Ik vond het een inspirerende dag. Veel ideeën en oplossingen gehoord. Mensen met een open houding die tezamen 
naar oplossingen zoeken. Niet onbelangrijk was het daarbij dat de sfeer uitermate goed was.”

--- # ---

“Prima dag, goed georganiseerd, juiste (vakkennis)personen vanuit diverse invalshoeken aanwezig, niet te grote 

groep waarbinnen je zelf op onderzoek uit kon gaan.“

--- # ---

“Leuke en vooral interessante dag met een afwisselend program en ook leuke praktijkvoorbeelden.”

--- # ---

“Het was een leerzame en inspirerende dag.”

--- # ---

“Leerzaam en nuttig om een dag lang met dit onderwerp bezig te zijn.”

--- # ---

“Inspirerend in de ochtend, wat minder inspirerend in de middag.”

--- # ---
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“De organisatie en leiding tijdens de dag was in het algemeen goed. De locatiekeuze en accommodatie was in orde. 

Het onderwerp werd op aansprekende manier over het voetlicht gebracht. Prettige informele kennismaking met 
collega's uit het land.”

--- # ---

“Een boeiende dag.”

--- # ---

“Ik vond de dag nuttig. Dit kwam niet direct door de inhoudt van de presentaties maar wel door de discussie en het 
enthousiasme van de aanwezigen. Daarnaast was het waardevol dat er zo veel verschillende mensen aanwezig 

waren (DR, gemeenten, GaN, adviesbureau's enz.). Ik miste eigenlijk alleen provinciale medewerkers. De 

dagleiding en indeling van de dag was prima, erg motiverend. Ik vind het daarnaast erg motiverend dat het bureau 
Regelink dit initiatief zelf neemt. Naast het feit dat het eventueel zakelijk wat oplevert voor het bureau vind ik het 

idealistisch en professioneel.”

--- # ---
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