
 

 

 

 

 



 

 

 

Expertisemiddag Handhaving Flora- en Faunawet 
18 februari 2014 – Gemeente Westland 
 
Op dinsdagmiddag 18 februari vond in de gemeente Westland de Expertisemiddag 
Handhaving Flora- en faunawet plaats. Tijdens deze middag stond de expertise van de 
gemeente Westland in de omgang met de Flora- en faunawet centraal. Aansluitend 
hierop gingen de deelnemers middels een creatieve sessie aan de slag met een 
belangrijke vraag van de gemeente: “Hoe kunnen wij de Flora- en faunawet na het 
vergunningstraject borgen bij de uitvoering?” 
 
Paul Moerman en Wouter Wubben van de gemeente Westland startten de middag met te 
vertellen over de expertise die de gemeente inmiddels heeft in de handhaving van de Flora- 
en faunawet. Jaco Vreugdenhil en Erik Smit van Politie Haaglanden haakten hierop in en 
vertelden over de samenwerking op het vlak van handhaving tussen de gemeente Westland 
en de Politie Haaglanden. Eric Muijselaar van Groenservice Zuid-Holland (GZH) maakte 
deze presentatie concreet door toe te lichten hoe je als handhaver van een 
gemeenteorganisatie de Flora- en faunawet kan handhaven.  
 
 Wilt u meer informatie over de handhavingswerkwijze van de gemeente Westland bekijk 

dan de presentatie op www.natuurindegemeente.nl, of neem contact op met Paul 
Moerman (Ecologisch Adviseur) (pmoerman@gemeentewestland.nl) of Wouter Wubben 
(Beleidsadviseur Ecologie & Biobased Economy) (wwubben@gemeentewestland.nl)van 
de gemeente Westland. 

 
Natuurwetgeving in de gemeente Westland 
De gemeente Westland heeft voor het hanteren van de natuurwetgeving de nota ‘Aanpak  
natuurwetgeving in de Gemeente Westland’ geschreven. In deze aanpak staat een 
stappenplan met als belangrijk uitgangspunt de vraag of flora- en faunaonderzoek nodig is 
voor de activiteiten die men in een bepaald gebied wil gaan uitvoeren. Verder staat in deze 
nota een signaleringskaart; een natuurwaardenkaart, milieu en groen en een checklist. 
Wanneer punten uit deze checklist in het plangebied aanwezig zijn, dan is de Flora- en 
faunawet van toepassing.  
 
Flora- en faunaonderzoeken worden door de gemeente Westland zelf uitgevoerd. 
Inventarisatie natuur vindt plaats bij alle projecten die uitgevoerd worden in de gemeente 
Westland. De gemeente begeleid ‘natuurtrajecten’ vaak van het begin tot het einde en er 
wordt gekeken naar de effecten van de werkzaamheden op de omgeving. 
Wanneer de Flora- en faunawet tijdens het uitvoeren van een project overtreden wordt, dan 
vindt beboeting plaats via de Polaresrichtlijnen. Er vindt dan bestraffing naar ernst van het 
gepleegde delict plaats, welke door het OM (openbaar ministerie) wordt toegepast. 
 
Gedragscodes 
Bij projecten in de gemeente Westland vindt in een vroegtijdig stadium een risico-
inventarisatie plaats door de gemeente. Hierbij worden een aantal gedragscodes gebruikt: 
Gedragscode Beheer van Vereniging Stadswerk, Gedragscode voor Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Ingrepen van Vereniging Stadswerk en de Gedragscode van de Unie van 
Waterschappen. De Gedragscode Beheer groenvoorzieningen die is toegespitst op de 
gemeente Westland. De gemeente is bezig om ook de Gedragscode voor Ruimtelijke 
Ontwikkelingen en Ingrepen aan te passen aan de lokale omstandigheden in de gemeente. 
Omdat de gemeente Westland een waterrijke gemeente is, wordt gebruik gemaakt van de 
Gedragscode van de Unie van Waterschappen. 
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Vergunningverlening 
De vergunning is verleend, en dan? Alle onderzoeken zijn uitgevoerd, maar in de praktijk 
blijkt vaak dat daar tijdens het vervolgtraject en de uitvoeringsfase niets mee wordt gedaan. 
Binnen de gemeente is dit niet goed geborgd.  
Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om te controleren welke projecten niet bij de gemeente 
binnenkomen maar waar wel een vergunning voor aangevraagd had moeten worden. Dit is 
een probleem waar veel gemeenten mee kampen. 
 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een gemeentebreed flora- en faunaonderzoek laten 
uitvoeren. Zij weten waar belangrijke flora en fauna aanwezig is en kunnen meteen 
aangeven of bepaalde projecten kunnen plaatsvinden of niet. Meldingen waar de gemeente 
niet kan handhaven, worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor ondernemend NL 
(voormalige DR), zodat zij weten dat er te beschermen flora of fauna aanwezig is.  
 
Politie Haaglanden - Handhaving in en in samenwerking met gemeente Westland 
Politie Haaglanden gaat geregeld onder begeleiding van medewerkers van de gemeente 
Westland met agenten in opleiding de gemeente in om te kijken naar en te leren over flora 
en fauna . De agenten in opleiding vragen bijvoorbeeld bij een stuk braakliggend gebied wat 
dat heeft te maken met flora en fauna? Deze veldbezoeken stimuleren de bewustwording 
van met name jonge agenten over de Flora- en faunawetgeving.  
Politie Haaglanden en gemeente Westland werken samen en informeren elkaar. Zo kan het 
zijn dat door de gemeente wordt gesignaleerd dat een huis gesloopt wordt, waarbij de wet 
overtreden wordt. Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwing van de 
gemeente, dan schrijft de politie hiervoor een proces verbaal uit. Het kan ook andersom. De 
politie signaleert dat een gebouw gesloopt wordt. De gemeente gaat hier kijken en ziet dat er 
kauwen aan het broeden zijn. De sloop wordt dan stilgelegd. Door wisselwerking tussen 
gemeente Westland en Politie Haagladen probeert men vorm te geven aan de handhaving. 
De tijdsinvestering van zowel politie als gemeente in deze samenwerking is klein. Het 
meeste overleg vindt telefonisch plaats. De meeste tijd zit in de middagen die twee of drie 
keer per jaar georganiseerd worden, waar agenten in opleiding met de gemeente het veld in 
gaan. 
 
Groenservice Zuid-Holland (GZH) - Handhaving tot een succes maken  
De controle op de Flora- en faunawet is bij Milieu BOA ingedeeld. Het is belangrijk voor 
gemeenten om te weten dat zij de BOA die zij in dienst hebben kunnen opleiden tot Milieu 
BOA. 
Gemeenten moeten toezicht toelaten. Als dit met de eigen BOA niet lukt, laat dit dan van de 
omgevingsdienst of politie uitgaan. 
Communicatie is erg belangrijk. Ook de juiste BOA is belangrijk.  Een BOA domein 1 
stadsbeheer kan de controle van de Flora- e faunawet niet uitvoeren, hier heb je BOA 
domein 2 voor nodig. 
 
Hoe zorg je ervoor dat je bedrijven en inwoners meeneemt in de handhaving. Politie 
Haaglanden maakt gebruik van Social Media. Zo plaatsen zij een procesverbaal op 
Facebook. Hiermee doen zij indirect aan preventie.  
Om de inwoners en particuliere organisaties te kunnen informeren, zoekt gemeente 
Westland de communicatie met hen op. Daarnaast geven zij bij aanvragers aan hoe 
belangrijk het is om voortijdig onderzoek te doen. Voor het groenbeheer vindt gemeente 
Westland het belangrijk om het gesprek aan te gaan met de inwoners. Voorlichting aan de 
inwoners wordt in het handhavingsbeleid vaak vergeten. Het is belangrijk om hier aandacht 
aan te besteden. Verder maakt gemeente Westland gebruik van de App Buiten Beter. Alles 
wat een burger signaleert en fotografeert wordt doorgestuurd naar de gemeente waarin de 
persoon zich bevindt. Hierdoor wordt een burger actief betrokken bij het groen beheer in de 
gemeente. 
 

http://nl.linkedin.com/company/gemeente-pijnacker-nootdorp?trk=ppro_cprof


 

 

 
 

Creatieve sessie 
Ondanks de effectieve aanpak van gemeente Westland in de omgang met de Flora- en 
faunawet is de gemeente nog steeds op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je als 
gemeente deze wet het beste kan handhaven. In het voortraject van projecten doet 
gemeente Westland zijn uiterste best om flora en fauna een plek te geven. In de praktijk blijkt 
vaak dat initiatiefnemers  onderzoeken laten uitvoeren die noodzakelijk zijn voor het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning en dat vervolgens het onderzoekrapport op het 
bureau blijft liggen tijdens de uitvoeringsfase van het project. Er wordt niets gedaan met de 
verplichte ontheffingen en er wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met flora en 
fauna. Vanuit deze problematiek is de gemeente Westland met de volgende vraag gekomen: 
Hoe kunnen we de Flora- en faunawet na het vergunningstraject borgen bij de uitvoering? 
Om deze vraag te beantwoorden werd hierover met elkaar van gedachten gewisseld met 
behulp van creatief facilitator Tom Vaessen. 
 
Om een antwoord te krijgen op de bovenstaande vraag werden de deelnemers in groepjes 
van drie verdeeld om samen met oplossingen te komen. 
 

Antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we de Flora- en faunawet na het 
vergunningstraject borgen bij de uitvoering? 
 
Antwoorden op de vraag:                                Antwoorden op de vraag: 

Bewustwording via pers & social media Lesprogramma natuurwetgeving binnen 
NME 

Voorlichting aannemers, startende op 
school 

Koppeling met burger net? 

Netwerk handhaving groene wetten Regelmatig keetoverleg 
Vooraf advies bij aanvraag 
omgevingsvergunning door 
natuurorganisaties 

BOA’s extra opleiden op milieu+natuur 
 

Ecologische stimulans Meldingseis aanvang werkzaamheden 
Overzicht stadsontwerp voor Betalingstermijn aan de hand van controle 



 

 

toezichtouders/BOA’s momenten 
Deskundig controleur Ffwet. Controle 
bouwen (kapvergunning) 

Meldingsplicht aanvang werkzaamheden 
(zie bouwvergunning) 

Voorlichting website, folders Checklist waar aan te voldoen tijdens werk 
Informatieavond voor hoveniers, 
aannemers & slopers over Flora- en 
faunawet 

Bestuurlijk draagvlakte nodig 
(BOA’s/handhavers) 

Opnemen in de taakomschrijving van: 
- Wijkbeheerder 
- Groenmedewerker 
- Projectleiders etc. 

Het middengebied werkt, maar boven en 
beneden ontbreekt 
- burgemeester 
- schoffelaar 

Verantwoordelijke persoon Systeemgericht toezicht (ISO, ACAP, …) 
Ecoloog laat op gezette tijden zijn gezicht 
zien op het werk 

Openbare lijst met betrekking tot Flora en 
fauna 
 

Aannemer: 
- Voor project contact opnemen 
- Om informatie uit te wisselen 

Wat zijn eigenlijk de verplichtingen van de 
gemeente ten opzichte van de Ff-wet? 
Duidelijkheid 

Beheer, gedragscode, 
meldingsformulieren 

Betere communicatie 

Deel als gemeente je gegevens Ff met de 
burger 

PvA vragen 

Gemeenten moeten veel meer energie 
steken in voorlichting! 

Onderlinge uitwisseling tussen gemeenten 
inzake handhaving 

Gemeente moet weten wat er binnen haar 
gebied voorkomt > kosten doorberekenen 
middels leges 

Koppeling vergunning verlening afdeling aan 
de handhaving afdeling 

Fictieve korting Afspraken maken vooraf + boete beding 
Goede samenwerking tussen vak teams 
-gemeenten 
-politie 
-BOA 

Op alle niveau’s de kennis uitbreiden over Ff 
+ delen 
- toezichthouders 
- vergunningverleners 

Beleidsplan vaststellen door bestuur 
handelen met de Ff-wet 

Terugkoppelingsvoorwaarde opnemen in de 
vergunning 

- Controle;  
- Urgentie;  
- Prioriteit;  
- Bestuurlijk draagvlak 

Handhavingsacties 
-politie 
-gemeente 
-BOA 

Koop uren in bij bijvoorbeeld GZH! 
ZHL/SBB etc. (groene BOA’s) 

Draagvlak creëren, ook bij burgers, 
initiatiefnemers Ff-wet is niet alleen hinder bij 
uitvoeringsproject.  

Achteraf toetsing + boete beding Gedragscode toepassen. Ontwikkeling 
Voortdurende toetsing (gecertificeerd) toezichthouders gemeente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Concrete oplossingen voor de vraag: Hoe kunnen we de Flora- en faunawet 
na het vergunningstraject borgen bij de uitvoering? 
In groepjes van vijf personen is een van de hierboven opgeschreven antwoorden uitgekozen. 
Elk groepje is vervolgens met dit antwoord aan de slag gegaan om met concrete oplossingen 
te komen. Vervolgens zijn alle groepjes ook bij de uitgekozen antwoorden van de andere 
groepjes langs gegaan om ook hiervoor met concrete oplossingen te komen.  
 

               
 
Groep 1 
Antwoord gegeven op de vraag: Omgevingsaanvraag 
Gemeenten zouden er vanuit de omgevingsaanvraag toe moeten komen om advies te 
vragen bij burgers en natuurverenigingen. Deze mensen worden zo betrokken bij het project 
en zullen verderop in het proces de gemeente helpen wanneer het fout gaat. Zo zijn er extra 
ogen in het veld. Men kan hiermee op een snelle manier veel informatie binnenhalen en 
tegelijkertijd mensen betrekken bij natuur. 
 
Groep 2 
Antwoord gegeven op de vraag: Certificatie personeel 
Als gemeente zou je iemand in dienst moeten hebben (een toezichthouder) die kan omgaan 
met allerlei problematieken. Hiermee kan de gemeente veel problemen en overtredingen 
voorkomen. 
‘’De kunst van het zien’’. Een toezichthouder weet alles van zijn eigen werk, maar zou ook 
dingen buiten zijn eigen expertisekader moeten kunnen zien. 
 
Groep 3  
Antwoord gegeven op de vraag: Werkprotocol > hoe ga je hiermee met de aannemer aan de 
slag 
Het werkprotocol zou in de natuurwet opgenomen moeten worden. Dan kan Omgevingsloket 
Online (OLO) zorg dragen dat het geborgd wordt. Men moet ervoor zorgen dat de mensen 
aan de ‘voorkant’ weten hoe zij het werkprotocol moeten toepassen. Plaats op de website 
informatie over het werkprotocol en hoe deze toe te passen. 
 
Groep 4  
Antwoord gegeven op de vraag: BOA domein 2 
Deze groep worstelde met de vraag welke kennis van de Flora- en faunawet wanneer in het 
traject nodig is. Hoeveel kennis moet de projectleider hebben van de Flora- en faunawet? 
BOA kan dan handhaven op het Plan van Aanpak. 
 
Groep 5 
Antwoord gegeven op de vraag: Kennis en kennis delen 
Het brede publiek, de burger, kent de specifieke flora en fauna soorten niet en weet meestal 
niet dat bepaalde verrichtingen niet zijn toegestaan. Dit kan men oplossen door mensen te 



 

 

scholen en door cursussen aan te bieden vanuit de gemeente. Hierbij kan men denken aan 
een cursus ‘wat mag wel en wat mag niet’. 
 
Conclusie van deze middag 
De problematiek en de vragen die dit oproept bij de gemeente Westland, roept herkenning 
op bij de andere deelnemers. Er werden vijf mogelijke oplossingen uitgewerkt. Vanmiddag is 
gebleken dat de manier waarop met bepaalde situaties wordt omgegaan, in veel gemeenten 
hetzelfde is. Gemeenten zijn zelf druk bezig en weten weinig van wat speelt bij andere 
gemeenten. De deelnemers zijn het met elkaar eens dat het netwerken meer van de grond 
moet komen. Helaas zijn er veel gemeenten die deze middag niet aanwezig waren en 
waarvan sommige veel kennis over natuurwetgeving missen. Vandaag is gebleken dat 
bewustwording over het belang van de natuurwetgeving en communicatie erg belangrijk is.  
 
 ‘’Kennis vergaren en kennis vergroten’’ is de slogan die de deelnemers mee naar 

huis namen. Er is onvoldoende kennis op het gebied van natuurwetgeving en deze 
moet vergroot worden. Intern en extern moet deze kennis gedeeld worden. 

 
 



 

 

                         



 

 

                    



 

 

 


