Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'
Gemeenten en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur
De gespreksthema's
Ervaringsdeskundigen spreken elkaar intensief bij presentaties, uitwisseling van best/bad practises,
workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en op de informatiemarkt.
Over gemeentelijke verantwoordelijkheden



De rol van de gemeenten bij de omgevingsvergunning, onderdeel natuur
Wat in de praktijk van een initiatiefnemer kan worden gevraagd, en wat van de gemeente

Over afhandeling door de gemeente














Beoordeling van een aanvraag flora- en fauna-activiteit
Beoordeling van een aanvraag N2000-activiteit
Uitvoeren van de volledigheidstoets
Inhoud van de informatieplicht
Valkuilen bij de afhandeling door de gemeente
Gebruik van de effectenindicator soorten
Consequenties van vrijstellingen, gedragscodes en generieke ontheffingen
Gebruik van de effectenindicator Natura 2000-gebieden
Betrekken van het bevoegd gezag bij beoordeling aan het loket
Afstemming van voorwaarden voor de verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning
Consequenties van het niet-aanvragen van natuurtoestemming
Integratie van de natuurtoestemming in het besluitvormingsproces van de Wabo
Beoordelingscriteria van de provincie bij de behandeling van aanvragen

Over organisatorisch voorwerk






Generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan
Inzet van gedragscodes
Gemeentelijke planvorming faciliterend maken voor de natuurvergunning
Bestemmingsplannen toetsen op natuureffect
Proactieve Omgevingsvisie

Over inhoudelijk voorwerk








Een gunstige staat van instandhouding via actief soortenbeleid, gebiedenbeleid, groenbeheer van
de openbare ruimte en natuurinclusief ontwerpen
Verbinden van economische initiatieven en het gemeentelijke groenbeleid
Voorwaarden voor natuurtoestemming afstemmen op gemeentelijk beleid
Gemeentelijke betrokkenheid bij N2000-gebieden: de PAS, vaststellen van beheerplannen en
samenwerking in gebiedsprocessen
Maatschappelijke functies van groen
Vormgeven aan samenwerking tussen partners voor gebiedenbeleid (gemeenten,
waterschappen, provincies, TBO's, Soortenbeschermende organisaties)
Vormgeven aan samenwerking tussen partners voor actief soortenbeleid (gemeenten, provincies,
soortenbeschermende organisaties, TBO's, Waterschappen)

Over handhaving






Vormgeven aan handhaving door de gemeente
Beoordeling bij handhaving in hoeverre maatregelen goed zijn uitgevoerd
Maatschappelijk acceptabele handhaving: stilleggen van projecten
Afwijken van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: consequenties bij handhaving
Handhaving door provincie; in gebreke blijven van een gemeente

Over de gemeente als initiatiefnemer



Opstellen van een aanvraag
Beoordeling van verricht onderzoek

