
 

 



Expertisemiddag Praktisch Toepassen Flora- en Faunawet 
19 maart 2014 – Gemeente Heerhugowaard 
 
Op woensdagmiddag 19 maart vond in de gemeente Heerhugowaard de 
Expertisemiddag Praktisch Toepassen Flora- en faunawet plaats. De gemeente 
Heerhugowaard heeft deze middag haar expertise in het praktisch toepassen van de 
Flora- en faunawet gedeeld. Aansluitend hierop gingen de deelnemers middels een 
creatieve sessie aan de slag met een vraag van de gemeente Heerhugowaard: “Wat 
wordt de rol van de afdeling wijkbeheer rond Flora- en faunawetzaken na invoering 
van de nieuwe Natuurwet? En hoe verhoudt deze rol zich tot die van andere 
gemeentelijke afdelingen die ook te maken hebben met uitvoeringsaspecten van de 
Flora- en faunawet?” 
 
Sinds de invoering van de Flora- en faunawet worstelt het werkveld met een juiste uitvoering 
van deze wet. Praktisch omgaan met de verplichtingen uit de Flora- en faunawet en 
binnenkort met de nieuwe Natuurwet blijkt voor veel gemeenten een uitdaging. De gemeente 
Heerhugowaard heeft hierin al heel veel stappen gezet en heeft deze tijdens deze 
expertisemiddag gedeeld.   
 
 Wilt u meer informatie over de werkwijze van de gemeente Heerhugowaard neem dan 

contact op met Michèlle Schinkel (m.schinkel@heerhugowaard.nl) van de gemeente 
Heerhugowaard. 

 
Toepassen van de Flora- en faunawet in de gemeente Heerhugowaard  
In het verleden rees bij de gemeente Heerhugowaard de vraag: Wat is er al bekend met 
betrekking tot de beschermde flora en fauna in de gemeente? Informatie over flora en fauna 
in de gemeente was niet gebundeld, maar lag verspreid over verschillende afdelingen. 
Financiële middelen om al deze gegevens te bundelen en in te voeren was niet beschikbaar. 
De gemeente is vervolgens met een succesvolle alternatieve aanpak gekomen, waarbij 
Landschap Noord-Holland en burgers ook een rol spelen.  
 
Naar aanleiding van de presentatie over het praktisch toepassen van de Flora- en faunawet 
die is gegeven door Michèlle Schinkel en Herman Best, is aan de deelnemers gevraagd wat 
hen dit heeft opgeleverd. 
 

Wat heeft het de deelnemers opgeleverd?  

- Medewerkers die buiten werken geven ook waarnemingen door 
- Veldgids maken 

Natuurbescherming is een must waarbij binnen overheden nog vele stappen gezet moeten 
worden. Tijd om aan de slag te gaan 
Dat een gemeente trots mag zijn op alle stappen die ze maken. Hoe klein die soms ook zijn.  
De uitvoering maakt of verprutst alles 
Tip: 
Als je een wijk hebt die heel waardevol is voor een bepaalde soort, zorg dan dat 
mensen/bewoners hiervan weten en geef ze ook de kennis om er rekening mee te houden 
bij verbouwingen die niet vergunningsplichtig zijn (bijv. gierzwaluw + dakkapel) 
Het is heel belangrijk om de basiskennis over soorten, natuurwaarden in de gemeente op 
een effectieve manier beschikbaar te maken voor mensen die met Flora- en faunawet te 
maken hebben binnen de gemeente. 
(Hoe betrek je de bewoners blijvend aan je gemeente?) 
Ofwel, betrek blijvend je bewoners die je actief hebt in je gemeente! 
Tip: 
Veldgids 

- Flora- en faunawet uitzetten bij andere gemeente 
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Groenadviesbureaus om tips en lering blijven vragen onafhankelijk van het doel van je 
gesprek 
Zorg dat je vakmensen in de wijk enthousiast worden voor natuur 
(De ecologische gemeenten zijn dit niet geworden door beleidsplannen maar door 
enthousiaste mensen) 
Zorgen dat de burgers meer informatie krijgen over het hoe en waarom 
Kennis uitwisselen 

- Informatie 
- Samenwerking 
- Opstellen van beheermaatregeling 

Bundelen van kennis voor betere uitvoering 
1 contactpersoon per afdeling. Dit geldt voor alle afdelingen 
Samen (Stadsbeheer, rayons, stedenbouw, ruimtelijke ordening en vergunning verlening) 
Het bestaan van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
Natuurwaarden > bewustwording/voorlichting flora en fauna (zowel intern als extern) is van 
wezenlijk belang 

- Zorg dat de medewerkers in de uitvoering weten waar de risico’s liggen! Alles 
nagaan en niet aannemen! 

- Zakboekje met praktische informatie over wat zich aan flora en fauna in de 
gemeente bevindt, wel goede tip in relatie tot bovenstaand 

Tip: 
- Resultaten uit onderzoek doorsturen naar de NDFF 
- Opzetten natuurwaardenkaart 

Tip: 
Zorg voor één aanspreekpunt (per afdeling) en ga samen zaken bespreken en bundelen.  
Zoek de gemeenschappelijke delen 
Gedragscode ruimtelijke inrichting implementeren voor groen beheer en reconstructie 
openbare ruimte 

  
 

              
  



Creatieve sessie 
De afdeling wijkbeheer van de Gemeente Heerhugowaard is nu opdrachtgever van de eigen 
stadswerf en het eigen ingenieursbureau. Ook werkt de afdeling wijkbeheer nauw samen 
met Landschap Noord-Holland en met inwoners uit de gemeente. Daarnaast hebben de 
afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Handhaving en Omgevingsvergunning ook te maken 
met de Flora- en faunawet. De toename in de intensiteit van het toepassen van de Flora- en 
faunawet roept vragen op bij de afdeling wijkbeheer: Wat wordt de rol van de afdeling 
wijkbeheer rond Flora- en fauna wetzaken na invoering van de nieuwe Natuurwet? En hoe 
verhoudt deze rol zich tot die van andere gemeentelijke afdelingen die ook te maken hebben 
met uitvoeringsaspecten van de Flora- en faunawet? 
Om deze vragen te beantwoorden werd hierover met elkaar van gedachten gewisseld met 
behulp van creatief facilitator Tom Vaessen. 
 
Hoe is de gemeente Heerhugowaard tot de vraag gekomen 
Waar staat afdeling wijkbeheer (WB) binnen de gemeente en moet deze afdeling de afdeling 
zijn die dit gaat oppakken om het echt te kunnen optimaliseren? 
 
Sociaal RO (SRO)     Stadsbeheer WABO 
 
   WB 
 SBDF                     IB 
       (stadsbedrijf)  (Ingenieursbureau) 
 
In groepjes van drie personen kregen de deelnemers 10 minuten de tijd om op post-its 
ideeën op te schrijven waarmee een antwoord gegeven kan worden op de vraag van 
gemeente Heerhugowaard. 
Vraag: Wat wordt de rol van de afdeling wijkbeheer rond Flora- en fauna wetzaken na 
invoering van de nieuwe Natuurwet? En hoe verhoudt deze rol zich tot die van andere 
gemeentelijke afdelingen die ook te maken hebben met uitvoeringsaspecten van de Flora- 
en faunawet? 
 

Antwoorden gegeven op de vraag: 

Afbakenen wat per afdeling noodzakelijk is 
Iedere afdeling zijn eigen wettelijke 
verantwoordelijkheid 
Fenf in de werkprocessen implementeren en 
borgen, van de diverse afdelingen 
SAMEN, dus niet verantwoordelijkheid voor 
één 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Moet 
blijven voelen 
Werkgroep oprichten met SRO, SB en Wabo 
leden waarbij WB trekker is 
Maak een Ff projectgroep 
Regulier overleg met de contactpersonen Ff. 
Vaste agendapunten – waarnemingen 
Proces: regelmatig contact met SRO & Wabo 
Afvaardiging vraagbaak opzetten 
Zet alle externe onderzoeken weg 

 
 
 
 
 

Antwoorden gegeven op de vraag:  

Gaat het om de wet of gaat het om 
passie/normbesef voor natuurwaarden? 

 

Functievragen beantwoorden bij Wabo  
Wabo: bij alle vergunningen + voortraject 
informeren 

 

Coördinatie + aanspreekpunt vastleggen  
Formeel bekrachtigen  
Breng het naar directie niveau  
Flora- en faunawet leidraad is beleid. Dus 
komt bij de beleidsafdeling niet bij afdeling 
uitvoering 

  

SRO kan meeste potenties waarmaken  
  Faciliteren 

- Kennis inzetten + beschikbaar maken 
 

Facilitator informatiestromen  
Dominante rol  
Hou het op je eigen gebied. Jullie willen nu te 
veel 

 



Realisatie en aanpak van de ideeën en antwoorden voor gemeente Heerhugowaard  
Vervolgens heeft elk groepje (zeven groepen in totaal) één of meerdere (qua onderwerp aan 
elkaar gerelateerde) post-its met daarop antwoorden uitgekozen. Hier zijn zij twee minuten 
mee aan de slag zijn gegaan: Hoe kan dit idee/dit antwoord gerealiseerd worden/aangepakt 
worden? 
Vervolgens zijn alle groepjes bij de zes andere post-it onderwerpen langs gelopen, waar zij 
ook twee minuten de tijd hebben gekregen om antwoorden op te schrijven. 
Hieronder is te zien met welke antwoorden op de post-its de groepjes zijn gekomen. 
 
Groep 1 

Dominante rol

 
Als je wilt pak je rol!! 
Hoe? 
‘Alle’ kennis vergaren 
Bekrachtiging door directie 
Charisma 
Enthousiasme uitstralen 
Duidelijk zijn 
Goed omschreven 
Formuleren:                   wat doe je niet 
          
                                 Wiens verantwoordelijkheid wel  
Verantwoordelijkheid nemen 
Kennis delen 
Het waarom goed in de gaten houden 
Hou het simpel 
Heldere structuur (aanspreekpunten + coördinatiepunt 
Samenhang blijven zoeken 
Ieder overleg een vast agendapunt 
Omgevingsplannen/beleidsplannen vastleggen 
Continu Flora- en faunawet op het netvlies 
Zoek geschikte partners 

 

                          



 
 

Groep 2 

SRO kan meeste 
potenties 
waarmaken

 
 

Pro-actief 
Ook met beschermde soorten 
Doe het dan ook!! 
Verrijk je kennis 
Zorg voor samenhang > via team 

                                >.niet isoleren dus delen! 
Frontoffice SRO 
Zetten zich op de kaart/maken zich bekend 
Cursus 
Werkproces/beleid schrijven dat SRO dit moet! Doen 
Samen met stadsbeheer/wijkbeheer/stadsbedrijf 
(buitendienst + binnendienst) 
Vroeg stadium weten wat flora en fauna belemmeringen 
zijn en daarop anticiperen 
GELD = MACHT 
Laat ze eerst maar op hun bek gaan. Is de beste 
leerschool 

 
Groep 3 

Faciliteren
- Kennis inzetten + 
beschikbaar maken

 

Facilitator
Informatiestromen 

 
 

Faciliteren als ‘facilitator’ van de info over flora en fauna 
Centrale digitale plek (binnen gemeente tbv Flora- en 
faunawet) 
Beheren en bewaren van kennis 
Intranet pagina maken – link Flora- en faunawet 
GIS > kaartviewer, iedereen kan kijken 
Informatieblad waarin je flora en fauna weetjes zet 
Internet, voor bewoners informeren en vrijwilligers die 
zich kunnen melden 



Geen statisch gebeuren 
Enthousiasmeren om aan te vullen en te reageren 
De wijken in en bewoners enthousiasmeren/informeren 
1 loket waar alles binnenkomt en wordt uitgezet 
Vrijwilligers erbij betrekken, milieugroepen als IVN etc. 
Productpagina op website > afdeling communicatie 
betrekken 
Ff kennisgroep oprichten, ook met externen 
NDFF vullen 
Excessen bij anderen verzamelen 
Ondersteuning regelen + waarborgen 
Online kaart met goede voorbeelden 
Successen delen 

 
Groep 4 

 Afbakenen wat per 
afdeling 
noodzakelijk is

 

Iedere afdeling zijn 
eigen wettelijke 
verantwoordelijkheid

 

Fenf in de 
werkprocessen 
implementeren en 
borgen, van de diverse 
afdelingen

  
 

Vast agendapunt (MT) overleg 
Vastleggen in werkomschrijvingen 
Cursussen organiseren 
Informeren 
Werkproces per afdeling 
Enthousiasmeren 
Samen het veld in (niet vanachter het bureau) 
Ervaringen delen in een werkgroep, ieder houdt zijn 
eigen verantwoordelijkheid, maar leren van elkaar 
‘’fouten’’, ervaringen 
Implementeren in je proces 
Bewoners erbij betrekken 
Alles terug gooien over de schutting 
Kennis delen 
Kennis binnenhalen > cursussen 
                                 > excursies 
Wel een aanjager van ‘’systeem’’ 
Evalueren van ‘fouten’, die kennis ook delen! 
Toezichthouders opleiden in Flora- en faunawet, zodat 
zij uit eigen kracht kunnen handelen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 5 

SAMEN, dus niet 
verantwoordelijkheid 
voor één

 

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
Moet blijven voelen

 
 

Burgers, externen, werkgroepen (enthousiastelingen) 
Niet: ‘starre’ werkgroep 
Ro, stb, sb, wbt (Wabo), ing 
Op gemeente site waarnemingen kunnen melden > en 
laten zien wat je met gegevens doet! Terugkoppeling 
Koppeling waarnemingen 
Ff kwartaal borrel 
Top ‘’down’’. Top moet ook samen willen! 
‘’Methode Vaessen’’ > www.orangelogic.nl 
Social media (zoals Utrecht) 
Intranet 
Draagkracht/-vlak bij MT en zij ruimte geven aan 
medewerkers 
Intervies H.A.L.! 
Wethouder/politiek op vleermuiscursus! (erbij betrekken) 

 
Groep 6 

Werkgroep oprichten 
met SRO, SB en 
Wabo lede waarbij 
WB trekker is

 

Maak een Ff 
projectgroep

 

Regulier overleg met 
de contactpersonen 
Ff. Vaste 
agendapunten – 
waarnemingen

 

Proces: regelmatig 
contact met SRO 
& Wabo

 

Afvaardiging 
vraagbaak opzetten

 
 
 

Wb als coördinator plant vergadering 
Iedere vakafdeling een casus laten bespreken in de 

http://www.orangelogic.nl/


werkgroep 
Werkafspraken maken 
Werkprocessen in kaart brengen per en met de 
betrokken afdeling 
Verantwoording daar neerleggen waar hij thuishoort 
Veranderingen op de Wet bijhouden en dit 
communiceren binnen alle afdelingen 
Ff opnemen als agendapunt opnemen in reguliere 
overleggen 
Productpagina op website 
Een telefoonnummer voor advies 
Burgers bij betrekken 
Excursies, ook met eigen collega’s!! > naar buiten 
Lunch wandelingen 
Groepje maken op ‘Hugo’ 
Loket overal zichtbaar > zowel bij omgevingsloket als 
bijvoorbeeld website 
Plaatselijke krant mededeling plaatsen 
Gemeete’’gids’’ of digigids opnemen 
Hou het leuk en maak het leuk 

 
 
Groep 7 

Flora- en faunawet  
leidraad is beleid. 
Dus komt bij de 
beleidsafdeling niet bij 
afdeling uitvoering

Hou het op je eigen 
gebied. Jullie willen 
nu te veel

 

Zet alle externe 
onderzoeken weg

 
 
 

Kennis op eigen afdeling houden > Nee delen, delen & 
delen 
Wie heeft kennis op eigen afdeling 
Focus op kerntaken > kernwaarden 
Inventariseren of kennis ontbreekt > oftewel: breng 
samen 
Kijk voor ‘isolatie’, blijf delen 
Ff = kerntaak voor allen 
Laat’t organisch ontstaan 
Wat wil je aan/met de flora en fauna doen? > targets ff: 
omschrijven/vertalen 

 
 
  



Presentatie posters 
De groepjes zijn na de vorige ronde weer terug gegaan naar hun eigen post-it(s) en de 
daarbij opgeschreven antwoorden door alle deelnemers. Aan de hand van deze antwoorden 
hebben de groepjes een poster gemaakt, welke hieronder is toegelicht. 
 
Groep 1 
Dominante rol 

Hierbij gaat het erom hoe je een dominante rol zou kunnen innemen in de situatie waarin de 
afdeling wijkbeheer van de gemeente Heerhugowaard zich momenteel bevindt. Dit kan 
vooral door het goede voorbeeld te geven. 
Leer van je sterkten en zwakten. Neem af en toe het helikopter perspectief in gedachten en 
trek zo de regie weer naar je toe.  
Zorg dat alle bovenstaande aspecten met elkaar verbonden zijn om tot een succes te 
kunnen komen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 2 
SRO kan meeste potenties waarmaken 

SRO kan de potenties waarmaken met een frontoffice. Deze frontoffice moet gaan zorgen 
voor het realiseren van de potenties voor natuur. 
Hoe kan de gemeente dit doen? Door te beginnen met het positioneren van deze frontoffice. 
Zorgen dat het bekend wordt en dat je je positie hebt als frontoffice. Daarbij moet er goed 
samengewerkt worden en gedeeld worden wat je als frontoffice wilt gaan doen. Vervolgens 
moet de kennis in huis gehaald worden die je daarvoor nodig hebt en je gaat zorgen voor 
geld. Zorgen dat er op een pro-actieve manier wordt gezorgd voor natuur in de gemeente, 
wat je kan doen voor de beschermde soorten die vallen onder de Flora- en faunawet en ook 
voor niet beschermde soorten.  
De inzet van de frontoffice moet uiteindelijk onder andere mooie natuurvriendelijke oevers 
opleveren en natuur inclusief bouwen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 3 
Faciliteren 

- Kennis inzetten + beschikbaar maken 

Facilitator informatiestromen 

Centraal staat het digitaal loket. Vanuit dit loket kan je een heleboel doen met de mondige 
burgers. Het loket moet in ieder geval niet statisch zijn. Het moet in interactie blijven, zodat 
het voor allen voordelen oplevert. Je kan ook met vrijwilligers aan de slag, die helpen met het 
inventariseren. Je doet het altijd samen.  
De werkgroep bestaat uit een kundig team, die beschikt over de strategische en 
beleidsmatige kennis. 
Het overzicht creëren van de flora en fauna in de gemeente Heerhugowaard. 
Het evalueren van de projecten die mislukt zijn en dit ook weer tot kennis terugbrengen. 
Alles gecentreerd rondom het digitaal loket. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 4 
Afbakenen wat per afdeling noodzakelijk is 

Iedere afdeling zijn eigen wettelijke verantwoordelijkheid 

Fenf in de werkprocessen implementeren en borgen, van de diverse afdelingen 

Iedere afdeling heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en kwaliteiten, maar vergeet vooral 
niet om  samen te werken. Samenwerking levert nieuwe kansen op, goede raad, kwaliteit en 
communicatie.  
Maak bij de eigen verantwoordelijkheden die iedere afdeling heeft of moet nemen gebruik 
van de kwaliteiten van mensen en kijk naar welke medewerkers je hebt. Zorg dat mensen 
plezier hebben in het werk dat ze doen.  
Ontmoet nieuwe mensen en zorg dat er wisselwerking plaatsvindt. Iedereen heeft zijn eigen 
expertise, verbind deze met elkaar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 5 
SAMEN, dus niet verantwoordelijkheid voor één 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Moet blijven voelen 

Samenwerken is de kern. De afdeling wijkbeheer is de bouwer, waarbij discussies niet uit de 
weg worden gegaan. 
Verder spelen kwaliteiten van de mensen ook een rol. 
Het gaat vooral om het samenwerken met verschillende afdelingen, om binding te vormen.  
Michèelle Schinkel en Herman Best leggen hiervoor de basis binnen de afdeling wijkbeheer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 6 
Werkgroep oprichten met SRO, SB en Wabo lede waarbij WB trekker is 

Maak een Ff projectgroep 

Regulier overleg met de contactpersonen Ff. Vaste agendapunten – waarnemingen 

Proces: regelmatig contact met SRO & Wabo 

Afvaardiging vraagbaak opzetten 

Te zien is op de post-its dat er meerdere keren over het belang gesproken wordt van een 
werkgroep bestaande uit verschillende afdelingen en het hebben van regelmatig contact met 
afdelingen die met de Flora- en faunawetgeving te maken hebben. 
Het idee is om een werkgroep op te zetten, waarin uit iedere afdeling (SRO, SB en Wabo) 
één of meerdere leden zitten, die zich hierbij betrokken voelen. De afdeling wijkbeheer is de 
trekker van deze werkgroep. 
De input van deze werkgroep heeft als doel het beheer van de natuurwaarden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 7 
Flora- en faunawet leidraad is beleid. Dus komt bij de beleidsafdeling niet bij afdeling 

uitvoering 

Hou het op je eigen gebied. Jullie willen nu te veel 

Zet alle externe onderzoeken weg 

Deze groep heeft de vraag ‘Weten bij wie’ beantwoord. Hierbij hebben zij zich gericht op 
‘inventariseren of kennis ontbreekt’. Verder gaat het ook om kennis vergaren; Wie heeft 
kennis op de eigen afdeling.  
De kerntaak voor de gemeente Heerhugowaard luidt: laat het organisch ontstaan. Begin 
hierbij bij de bewustwording van kinderen. Daarnaast is educatie voor kinderen en volwassen 
erg belangrijk. 
De gemeente moet inventariseren of er kennis ontbreekt. De gemeente moet op zoek gaan 
naar de kennis die ontbreekt. 
Volgens dit groepje moet de afdeling wijkbeheer de rol van ‘bruggenbouwer’ op zich nemen. 
Neem hierbij de tijd voor de overdracht van kennis. Verder moet het proces van projecten 
geëvalueerd worden en moet er gekeken worden waar men tegenaan loopt binnen het 
project en of de Flora- en faunawet niet over het hoofd gezien wordt. 
Maak ten slotte je omgeving bewust van de Flora- en faunawetgeving. 
 
 
 

 
 
 

 


