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Platform
Natuur in de
Gemeente

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

Gemeenten en
partners verbinden
de belangen van
burgers, bedrijven
en natuur

Programma
Tijd

Programmaonderdeel

Locatie

8.30 - 9.30 uur

Inloop

Centrale hal

9.30 - 10.00 uur

Warmlopen voor de dag;
kennis maken met elkaar

Congreszaal

10.00 - 10.10 uur

Introductie en programma door dagvoorzitter
Tom Vaessen

Congreszaal

10.10 - 10.35 uur

Natuur in de omgeving(svergunning);
Wethouder Hendrik Boland gemeente Gooise
Meren aan het woord

Congreszaal

10.35 - 11.05 uur

Natuur en ruimtelijke ontwikkelingen Paul
Minken – Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Congreszaal

11.05 - 11.15 uur

Introductie op de vier parallelsessies

Congreszaal

11.15 - 11.45 uur

Pauze en informatiemarkt

Centrale hal

11.45 - 12.30 uur

Vier parallelsessies:
Onderwerpen en locatie zie p.6

Zie p.6

12.30 - 13.30 uur

Lunchpauze en informatiemarkt

Centrale hal

13.30 - 14.25 uur

Break-out sessies;
Ronde 1 onderwerpen zie p.14

Wagons en
wachtkamers

14.25 - 14.45 uur

Verloop naar de sessies

Centrale hal

14.45 - 15.40 uur

Break-out sessies;
Ronde 2 onderwerpen zie p. 20

Wagons en
wachtkamers

15.40 - 16.30 uur

Plenaire afsluiting

Congreszaal

16.30 - 17.30 uur

Borrel en informatiemarkt

Centrale hal

P ra at m ee :
#G em O LO na tu ur
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Ochtend: plenaire sessies
10.00 - 10.10 uur

10.35 - 11.05 uur

Introductie en programma
Door: dagvoorzitter Tom Vaessen
Sinds 2013 is Tom Vaessen dagvoorzitter van verschillende congressen die betrekking hebben op natuurbescherming. Hij is zelfstandig adviseur en trainer
en treedt vaak op als voorzitter van congressen en
bijeenkomsten. Energie en passie vormen zijn presentatiewijzen waarmee hij u op een dynamische wijze
meeneemt om deze dag te beleven.

Natuur en ruimtelijke ontwikkelingen
Door: Paul Minken
Organisatie: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Natuur in de omgeving(svergunning) in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug

10.10 - 10.35 uur
Natuur in de omgeving(svergunning);
Door: Hendrik Boland
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Hendrik Boland, wethouder van Gooise Meren, belicht
in zijn voordracht hoe zijn gemeente werkt aan de
bescherming van de natuur. Dat gebeurt zowel binnen
de bestaande woonwijken als op nieuwbouwlocaties.
Natuurbescherming heeft de aandacht van beleidsmedewerkers, maar ook van de medewerkers van de
buitendienst. En de gemeente streeft ernaar om de
inwoners bij natuurbehoud en natuurontwikkeling te
betrekken.
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Een nieuwe wet natuurbescherming; is er veel
veranderd binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug?
Nee! De gemeente heeft al jaren een vaste ecoloog
in huis en werkt al lang volgens diverse overlegvormen waarin ecologie een prominente plaats heeft.
Deze overlegvormen zijn er niet alleen voor de flora
en fauna wetgeving. Als gemeente zijn we ons bewust
van de waarde dergelijk overleg heeft. Het doel van
deze overlegvormen is het krijgen van een integraal
advies wat zo goed mogelijk is afgestemd op alle vakgebieden. Met de komst van de nieuwe wet heeft de
gemeente niet veel hoeven veranderen. Wel vraagt het
handhavingsproces extra aandacht door de nieuwe rol
van de gemeente. Op welk gebied flora en fauna ook
speelt, als ecoloog moet je je collega’s niet zeggen wat
niet kan, maar positief meedenken en duidelijk beargumenteren waarom.
Conclusie: niet de wetgeving moet het argument zijn
om flora en fauna op te nemen in ontwikkelingen als
eis, maar je verantwoordelijkheid ten aanzien van flora
en fauna die je hebt als overheid moet dit eigenlijk
bepalen. En wanneer je het als ecoloog goed doet,
krijgen al je collega’s er nog plezier in ook om flora en
fauna zo goed mogelijk toe te passen in een plan!
Dat maakt het werk als ecoloog leuk.

~ A n te a
G ro u p
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Ochtend: parallelsessies 11.45 - 12.30 uur
Sessie 1 - De gebiedsgerichte
aanpak voor soorten vanuit het
perspectief van de gemeente
S1

Locatie: De Droogcabine
Door: Theo Portegijs
Organisatie: Gemeente Rheden
Bij veel bouwwerken kunnen vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouw-bewonende soorten worden
verstoord. Ecologisch onderzoek is tijdrovend en
relatief duur voor kleine verbouwingen. Het is veel
efficiënter om grotere gebieden ineens te laten onderzoeken. Daarom heeft de gemeente Rheden opdracht
gegeven om alle dorpen binnen de gemeente te laten
onderzoeken op het voorkomen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Uit dit onderzoek komt naar
voren dat deze soorten vrijwel overal in de dorpen
voorkomen. Op basis hiervan is een soortmanagementplan opgesteld. Met de provincie Gelderland vindt
overleg plaats om te komen tot een gebiedsgerichte
ontheffing waar initiatiefnemers gebruik van kunnen
maken. Winst voor natuur en economie!

Sessie 2 - Nieuwe samenwerkingen, een uitdagend
perspectief!
S2

Locatie: Het Onderdelendepot
Door: Bjørn van den Boom en Nick de Snoo
Organisatie: Natuurmonumenten / Staatsbosbeheer
Bjørn van den Boom:
Gemeenten kunnen heel veel doen om natuur op hun
grondgebied te beschermen en we zien steeds meer
dat gemeenten daar ook een actieve rol in nemen.
Daarbij is het erg belangrijk dat gemeentes over de
juiste kennis beschikken, en vooral ook dat die kennis
wordt gebruikt en ingezet. Op die manier is natuur
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een partner, en geen tegenkracht. Er is een gedeeld
belang: natuur beschermen en verbeteren moeten
we niet alleen doen voor de natuur, ook gemeenten
zelf hebben voordeel bij een groene leefomgeving.
Robuuste natuur kan tegen een stootje, en een groene
gemeente is mooier, gezonder en leefbaarder. In deze
presentatie wordt aan de hand van een aantal voorbeelden bekeken hoe samenwerking tussen natuurorganisaties en gemeenten tot mooie resultaten leidt.
Daarin zit ook een kleine vooruitblik naar de toekomst,
want onder de nieuwe omgevingswet krijgen gemeenten nog meer zeggenschap over ruimtelijke ordening
bijvoorbeeld door het opstellen van omgevingsvisies.
Nick de Snoo:
Nog niet zo lang geleden waren de verhoudingen rond
natuurbeheer overzichtelijk: het voormalig ministerie
van LNV ging over het beleid en zorgde voor de financiering. De voormalige Dienst landelijk Gebied deed
de planvorming en inrichting en als het natuurproject
uitgevoerd was nam de terreinbeherende organisatie
het over. De rol van gemeente en provincie was nog
niet zo groot.
Alles is inmiddels anders. Burgers zijn veel intensiever betrokken, het beleid is gedecentraliseerd naar
Provincie en gemeentes, financiering moet komen
uit verschillende bronnen en overdracht van gronden
naar terrein beherende organisaties is geen vanzelfsprekendheid meer.
In Flevoland heeft de Provincie gekozen voor vernieuwende aanpak. Bottum-up is het Programma
Nieuwe Natuur gestart. Een ambitieus en uitdagend
programma, waar tal van vragen bij komen kijken: wat
is de rol van de gemeente hierbij? Welke praktische
aandachtpunten zijn er, op welke momenten communiceer je met de omgeving, hoeveel tijd schat je
in dat een project duur, welke plaats ruim je in voor
de regelgeving, en besef je voldoende dat dit veelal
leidend is in het proces?
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Sessie 3 - Ervaringen en dilemma’s handhaving

Sessie 4 - De gemeente in de rol
van projectontwikkelaar

Locatie: Ketelhuis
Door: Sander van Rijswijk
Organisatie: RUD Utrecht
Een broedende kievit op een bouwterrein, een quick
scan met alleen maar nullen, nepnieuws over slechtvalken en een aannemer die te proactief is: allemaal
zaken voor de Wet natuurbescherming. Hoe pas je
deze nieuwe wet goed toe in deze gevallen? Wat
gaat goed en wat kan beter? Onze handhavers doen
dagelijks nieuwe ervaringen op en komen voor dilemma’s te staan. Dit delen we als RUD graag met u. We
zijn ook benieuwd naar uw verhalen en aanbevelingen.

Locatie: Zandstraalcabine
Door: Saskia Hendricks
Organisatie: Gemeente Maastricht
De Gemeente Maastricht is de afgelopen decennia
geregeld zelf projectontwikkelaar (en vastgoedeigenaar) geweest. Het (financieel) succesvol uitvoeren
van projecten is soms strijdig met de aloude overheidstaak van het bewaken van publieke waarden
(zoals natuur). Een strenge toetsing vanuit de publieke
rol leidt mogelijk tot vertraging en financiële schade
bij de private rol. Maar die private financiële schade
is eigenlijk ook publieke schade, omdat het ten koste
gaat van publieke middelen. Hierdoor ontstaat een
spagaat: wat is belangrijker? Publieke waarden of
publieke financiën? Of is er een evenwicht te vinden of
een ondergrens te definiëren? Mag je je eigen projecten minder streng toetsen dan projecten van externe
projectontwikkelaars, of moet je juist het goed voorbeeld geven (en accepteren dat daar hogere kosten
aan verbonden zijn)?

S3

In veel omgevingsver gunningen
is natuur een aspect. Betrek al-
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tijd een ecoloog bij het beoordelen van compleetheid en juistheid
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Informatiemarkt standhouders
De Groene Ruimte bv

Tauw

Informatie over Natuur in
de omgeving(svergunning):
van ontwerp tot en met oplevering.
Natuur in de omgeving(svergunning) is altijd maatwerk. Het ene project is het andere
niet, de ene locatie is de andere niet. Om op projectniveau de stappen en maatregelen te beschrijven die, van ontwerp tot en met oplevering, nodig zijn, moeten de
natuurwaarden en de werkzaamheden duidelijk zijn. Een gemeente-brede natuurwaardenkaart en gemeentelijke soortmanagementplannen versnellen het proces en
vergemakkelijken de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Ecoviewer, asbest en buitenevenementen in relatie tot
ecologie
Tauw wil bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dat
doen we samen met onze klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het milieu en van de leefomgeving altijd beter kan. Omdat
we op de hoogte zijn van de geldende en toekomstige wet- en regelgeving zoals de
Omgevingswet, kunnen wij u ondersteunen in de voorbereiding hierop.
Wij heten u graag welkom bij Postwagon 2a om een gesprek aan te gaan, uw vragen
te beantwoorden en de Ecoviewer te demonstreren. Met deze handige webtool
ontdekt u in enkele muisklikken welke beschermde planten- en diersoorten in uw
gebied kunnen voorkomen. Kom kijken hoe de Ecoviewer werkt en wat de mogelijkheden voor u zijn.

Lidia Gerrits en Tienke Springer

Wij bieden op onze stand informatie over het hele traject van natuur in de
omgeving(svergunning). Over de mogelijkheden bij het bepalen van de beste aanpak: gebiedsinventarisatie of objectinventarisatie, gebruik van gedragscodes en/of
een ontheffingsaanvraag, hoe rekening te houden met flora en fauna en hoe nieuwe
natuur te realiseren. Onze advisering heeft een soepel projectverloop en meer
natuur in de omgeving tot resultaat!

Ecologica

Sander Hunink en Karin Albers
Informatiepunt voor uitleg, discussie en
uitwisseling van kennis over natuur in de Omgevingsvergunning
Ecologica biedt graag een praktisch klankbord bij twijfel over natuuraspecten in de Omgevingsvergunning. Haal bij onze stand een praktisch
stappenplan! Wanneer haakt natuur aan bij de Omgevingsvergunning en
wanneer niet? Wanneer is toetsing via een quickscan nodig en wanneer
nader onderzoek? Moet het altijd conform de letter van de wet, of liever
in de geest van de wet? Wat zijn de verschillen tussen de provincies?
Wij adviseren u vanuit onze praktijkervaring en kunnen zekerheid
bieden dat het goede wordt gedaan op het juiste moment. Ook
bieden wij het ‘Totaalpakket natuurwetgeving’, wat u indien
gewenst volledig kan ontzorgen. Daarnaast hebben wij
veel ervaring met maatwerk (in-company) cursussen,
zodat u zeker bent dat binnen uw organisatie de
juiste mensen de juiste kennis hebben.
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Frank Aarts en Dirk van der Est

Regelink
Ecologie & Landschap
Chris Driessen

FloraFaunaCheck.nl
De ideale manier om grootschalige inventarisaties van
beschermde flora en fauna beschikbaar te stellen.
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Gemeenten zijn
gebiedsbeheerder, stellen bestemmingsplannen vast, verlenen omgevingsvergunningen en zijn zelf ook projectontwikkelaar. Dankzij FloraFaunaCheck.nl kunnen
medewerkers van gemeenten direct zien welke inspanning een initiatiefnemer
moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt.
Daarmee is FloraFaunaCheck.nl een ideaal instrument om als gemeente invulling
te geven aan de Wet natuurbescherming. FloraFaunaCheck.nl is voor iedereen
toegankelijk.
Het basispakket dat wij aanbieden is vrij toegankelijk voor alle gemeenten en
initiatiefnemers in Nederland. Dit pakket omvat een inschatting van de mogelijke
aanwezigheid van beschermde flora en fauna in geheel Nederland. U kunt uw portal
uitbreiden met een pakket waarbij de potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt wordt. Vraag dan om meer
informatie bij Regelink Ecologie & Landschap.
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Middag: break-out sessies
2 rondes met in totaal 12 onderwerpen (A t/m G)
Loopt uw gemeente, uw bedrijf of
de klant die u adviseert risico dat
beschermde natuur op bouwlocaties of braakliggende terreinen problemen gaat opleveren voor realisatie
van de bestemming? Kom dan naar
de workshop over Tijdelijke Natuur:
hoe ecologie en economie samen
kunnen gaan.
~ RVO

Ronde 1 13.30 - 14.25 uur
A1

Tauw
Asbest en Ecologie

B1

Bureau Waardenburg
B2
Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?

Locatie

Tauw
Buitenevenementen en
ecologie

Postwagon 2a

Bureau Waardenburg
Werkwagen
Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?

C1 ENVIR Advocaten
Verantwoordelijkheden gemeente en aanvrager onder
de Wnb

C2 Antea Group
Voorsorteren op Omgevingswet bij werkwijze voor afgeven omgevingsvergunning

D1 Sweco - Regelink Ecologie &
Landschap
Pro-actief omgaan met
beschermde flora en fauna

D2 Stibbe
Postwagon 1b
Handhaving in de Wet natuurbescherming

E1

BPD Ontwikkelingen BV
Natuur bij gebiedsontwikkelingen, zo bekijkt een projectontwikkelaar dat

E2

Natuurbalans-Limes Divergens BV
Workshop over dilemma’s
Wet natuurbescherming

Wachtkamer 2

F1

Arcadis
Nooit meer uw project stilgelegd door een vleermuiskolonie en nog veel meer tips en
praktijkervaringen

F2

Eelerwoude
Soortmanagementplannen in
het buitengebied

Postwagon 2b

G1 Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland /
Stichting Tijdelijke Natuur
Tijdelijke natuur
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A2

Ronde 2 14.45 - 15.40 uur

G2 Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland /
Stichting Tijdelijke Natuur
Tijdelijke natuur

Postwagon 1a

Wachtkamer 1
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Break-out sessies ronde 1 13.30 - 14.25 uur
A1

Asbest en ecologie

Door: Wim Heijligers
Organisatie: Tauw
Ronde 1 Locatie: Postwagon 2a
Bij verduurzaming van woningen kan men zowel
asbest als beschermde soorten (vleermuizen,
huismussen, gierzwaluwen) tegenkomen. Ook in het
buitengebied speelt de combinatie van asbest en ecologie. Asbestdaken moeten uiterlijk in 2024 gesaneerd
zijn, maar onder die daken kunnen ook boerderijvogels
broeden, zoals de kerkuil. Wij vertellen over de risico’s,
kansen en oplossingen.

Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?
B1 B2

Door: Gerard Smit en Fleur van Vliet
Organisatie: Bureau Waardenburg
Ronde 1 en 2 Locatie: Werkwagen
De Wet natuurbescherming beoogt het behoud en
een duurzaam gebruik van biodiversiteit. De wet hoeft
ruimtelijke ontwikkeling niet in de weg te staan, ook
al kan het in de praktijk een lastig te nemen hobbel
zijn. Een strategie gericht op een duurzaam gebruik
van biodiversiteit kan perspectieven bieden om de
bescherming van soorten te waarborgen èn procedures te versoepelen. Als gemeente zul je dan bij de
ontwikkeling van een gebied keuzes moeten maken,
voor welke soort biedt de ontwikkeling kansen en voor
welke soorten is er op termijn geen plek meer?

Verantwoordelijkheden gemeente en aanvrager onder de
Wnb
C1

Door: Marieke Kaajan en Fleur Onrust
Organisatie: ENVIR Advocaten
Ronde 1 Locatie: Postwagon 1a
“De Wet natuurbescherming levert vele (juridische)
vragen op. Wanneer is er een vergunning vereist en
welke uitzonderingen op de vergunningplicht zijn er?
Maar de focus in deze bijeenkomst ligt op de dagelijkse gemeentelijke praktijk. Waar loopt de vergunningverlener tegen aan? Welke vragen leven er op de
afdeling handhaving?
Tal van vragen zullen aan de orde komen, maar uiteraard staat het u ook vrij om eigen vragen in de discussie op te werpen. Een greep alle vragen: Wat is er nu
eigenlijk veranderd? Op welke wijze toetst een vergunningverlener of een natuurtoestemming aanhaakt en of
de aanvraag compleet is? Wat kan van een aanvrager
voor gegevens verlangen? Wanneer is een quick scan,
voortoets of passende beoordeling noodzakelijk?
Wanneer kan en moet de gemeente handhaven op het
gebeid van natuur? Wie is er verantwoordelijk als er
ten onrechte geen natuurtoestemming is aangehaakt?
Veel vragen, na deze bijeenkomst heeft u de
antwoorden!

In de workshop kijken we naar de mogelijkheden
Tijdelijke Natuur en gebiedsgerichte ontheffingen toe
te passen om een duurzame bescherming te kunnen
koppelen aan een gebiedsgerichte ontwikkeling.
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Pro-actief omgaan met beschermde flora en fauna
D1

Door: David van der Veen en Chris Driessen
Organisatie: Sweco en Regelink Ecologie & Landschap
Ronde 1 Locatie: Postwagon 1b
In een interactieve werksessie behandelen we het nut
noodzaak van pro-actief omgaan met beschermde
flora en fauna. Hierbij behandelen we grootschalige inventarisaties, soortmanagementplannen en generieke
ontheffingen.
Hierbij staat het beschermen en verbeteren van het
leefgebied op lokaal en regionaal niveau centraal.
Soortmanagementplannen kunnen een positieve
bijdrage geven aan projecten waar (beschermde)
soorten aanwezig zijn. Hierbij willen we graag een
link leggen tussen het versoepelen en versnellen van
dergelijke projecten door een generieke aanpak en
een generieke ontheffing, maar bovenal om meer vat
te krijgen op de gunstige staat van instandhouding
van soorten zoals de huismus, gierzwaluw of gewone
dwergvleermuis. Maakt u zich daar ook geen zorgen
over met alle plannen die nu in een sneltreinvaart
spelen zoals na-isolatie, asbestsanering, renovatie en
nieuwbouw?
Wij horen graag wat u van soortmanagement plannen
en generieke ontheffingen vindt, en bovenal willen we
graag gezamenlijk met u werken en nadenken hoe
wij Nederlanders hier het beste aan kunnen bouwen?
Vragen die wij tijdens de interactieve sessie behandelen zijn onder andere:
-worden compensatiemaatregelen wel voldoende
gemonitord en moet hier niet gewoon een standaard
voor komen?
-zijn de huidige onderzoeksmethoden en protocollen
wel toereikend genoeg voor een generieke ontheffing
of bestaat de mogelijkheid om hiervan af te wijken?
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Natuur bij gebiedsontwikkelingen, zo bekijkt een projectontwikkelaar dat
E1

Door: Martijn van Gelderen
Organisatie: BPD Ontwikkelingen BV
Ronde 1 Locatie: Wachtkamer 2
En natuur pas bekijken bij de
omgevingsvergunning(aanvraag) is een beetje aan de
late kant natuurlijk. Hoewel…

Nooit meer uw project stilgelegd door een vleermuiskolonie en
nog veel meer tips en praktijkervaringen
F1

Door: Max Klasberg
Organisatie: Arcadis
Ronde 1 Locatie: Postwagon 2b
Als gemeente en woningcorporatie heeft u bij projecten (onderhoud, renovatie, sloop/nieuwbouw) altijd
te maken met de WNB. Het unieke van de Arcadis
aanpak is dat u niet langer per project jarenlang stappen doorloopt met onderweg risico op vertraging,
stillegging en extra kosten. Te mooi om waar te zijn?
Welnee, met onze unieke aanpak is het mogelijk: het
Soorten Management Plan en een gebiedsontheffing,
gebaseerd op de WNB. Daarmee heeft u voor complete gebieden meerjarig handelingsvrijheid. U hoort
uit onze praktijk hoe gemeenten en woningcorporaties
daarin samen optrekken. Natuurinclusief ontwikkelen
en bouwen: vandaag ons antwoord op uw vragen van
morgen. En de stadsnatuur heeft hier echt baat bij.
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G1 G2

Tijdelijke natuur

Door: Tjebbe de Boer en Ineke van Vliet
Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) en Stichting Tijdelijke Natuur
Ronde 1 en 2 Locatie: Wachtkamer 1
Sinds kort is er in de natuurwetgeving een mogelijkheid geschapen om natuurwaarden op braakliggende bouw- en bedrijventerreinen tijdelijk tot
ontwikkeling te laten komen zonder risico dat de
realisatie van de bestemming in gevaar komt of
vertraging oploopt. De ontwikkelde natuur mag bij
ingebruikneming van de grond worden opgeruimd.
De regeling is eenvoudig toe te passen en biedt een
unieke kans om natuur te ontwikkelen en tegelijk de
risico’s voor bedrijven en gemeenten op problemen
door de natuurwetgeving te voorkomen. Een kans
om economie en ecologie niet tegenover elkaar te
stellen, maar met elkaar te combineren. Wij willen
in deze workshop met u doornemen wat ‘Tijdelijke
Natuur’ voor uw gemeente kan betekenen.
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. Tauw voorzie
t u van de jui
informatie en
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kan u hierin on
dersteunen.
Tauw: zeker
meten!
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Break-out sessies ronde 2 14.45 - 15.40 uur
A2

Buitenevenementen en ecologie

Door: Wim Heijligers
Organisatie: Tauw
Ronde 2 Locatie: Postwagon 2a
Buitenevenementen zoals muziekfestivals en vuurwerk
gaan soms niet door vanwege beschermde diersoorten. Wij kunnen organisaties ondersteunen in het
tijdig nemen van de juiste maatregelen om te voldoen
aan de daar geldende wet- en regelgeving én ervoor
zorgen dat het evenement de natuur zo min mogelijk
verstoord. Tijdens deze middagsessie gaan we in op
de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving rondom buitenevenementen.

Tijdelijke natuur of gebiedsgerichte ontheffing bij gebiedsontwikkeling?
B1 B2

Door: Gerard Smit en Fleur van Vliet
Organisatie: Bureau Waardenburg
Ronde 1 en 2 Locatie: Werkwagen
De Wet natuurbescherming beoogt het behoud en
een duurzaam gebruik van biodiversiteit. De wet hoeft
ruimtelijke ontwikkeling niet in de weg te staan, ook
al kan het in de praktijk een lastig te nemen hobbel
zijn. Een strategie gericht op een duurzaam gebruik
van biodiversiteit kan perspectieven bieden om de
bescherming van soorten te waarborgen èn procedures te versoepelen. Als gemeente zul je dan bij de
ontwikkeling van een gebied keuzes moeten maken,
voor welke soort biedt de ontwikkeling kansen en voor
welke soorten is er op termijn geen plek meer?
In de workshop kijken we naar de mogelijkheden
Tijdelijke Natuur en gebiedsgerichte ontheffingen toe
te passen om een duurzame bescherming te kunnen
koppelen aan een gebiedsgerichte ontwikkeling.
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Voorsorteren op Omgevingswet bij werkwijze voor afgeven
omgevingsvergunning
C2

Door: Judith Slagt en Daan Hollemans
Organisatie: Antea Group
Ronde 2 Locatie: Postwagon 1a
De Omgevingsvergunning wordt over enkele jaren
herzien vanwege de Omgevingswet, een omvangrijke
stelselherziening van het omgevingsrecht. Uw huidige
werkwijze voor het verlenen van omgevingsvergunningen vraagt op termijn aanpassing. Is daarop al te
anticiperen om de komende overgang te vergemakkelijken?
Tientallen wetten (onder andere de Wet natuurbescherming) en AMvB ’s worden in 2019 in één wet en
vier AMvB ‘s ondergebracht. Of u nu bestuurder, vakspecialist of initiatiefnemer bent; u krijgt te maken met
de impact van de wet. De grote veranderingen maken
tijdige voorbereiding belangrijk. Antea Group geeft in
een korte tijd inzicht in de werking van de Omgevingswet, geeft aan welke items vanuit natuur actueel zijn
en inspireert de ecologen om zich voor te bereiden op
deze stelselherziening en hun rol daarin.

Handhaving in de Wet natuurbescherming
D2

Door: Christien Saris
Organisatie: Stibbe
Ronde 2 Locatie: Postwagon 1b
Welke handhavingsmiddelen biedt de Wet natuurbescherming? Welke bestuursorganen zijn belast
met toezicht op de naleving van de Wnb? Een nieuw
instrument: de bestuurlijke boete?
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Workshop over dilemma’s Wet
Natuurbescherming

Soortmanagementplannen in
het buitengebied

Door: Gert Hoogerwerf
Organisatie: Natuurbalans-Limes Divergens BV
Ronde 2 Locatie: Wachtkamer 2
In onderling overleg kunnen ervaringen worden uitgewisseld (best/bad practises). Om de discussie op
gang te helpen worden 2 cases voorgelegd aan de
deelnemers:

Door: Gerard Lubbers
Organisatie: Eelerwoude
Ronde 2 Locatie: Postwagon 2b
Voor het buitengebied van Twekkelo (1.000 ha.) bij
Enschede is in opdracht van Twence Afvalverwerking door Eelerwoude een Soortmanagementplan
opgesteld, met als doel een Generieke ontheffing te
verkrijgen. In nauwe samenwerking met gebiedspartijen en grondeigenaren is in 2014 een uitgebreide
basisinventarisatie naar beschermde soorten uitgevoerd. In het gebiedsproces dat vervolgens op gang
kwam, werd duidelijk dat ruimtelijke ontwikkelingen en
soortbescherming meer van elkaar afhankelijk zijn dan
je aanvankelijk zou denken. We gaan graag met u in
discussie over dit alles, maar vooral over de kansen
die de nieuwe Wet natuurbescherming biedt om in
buitengebied in gezamenlijkheid echt bij te dragen aan
de bescherming van soorten!

E2

1 Een woningbezitter wil een nieuwe dakkapel plaatsen. Het is bekend dat er in de buurt vleermuizen,
gierzwaluwen en huismussen kunnen voorkomen. Wat
te doen?
- wat adviseert de gemeente aan de initiatiefnemer?
- volledig natuuronderzoek?
- alleen mitigerende maatregelen?
- noodzaak ontheffing?
- monitoring?
Dilemma maatschappelijke kosten / individuele kosten
2 Een woningbouwvereniging wil een woonwijk gaan
na-isoleren. Het is bekend dat er in de buurt vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen kunnen voorkomen.
- wat adviseert de gemeente aan de initiatiefnemer?
- volledig natuuronderzoek?
- alleen mitigerende maatregelen?
- noodzaak ontheffing?
- monitoring?
Dilemma milieu- / natuurbelangen

F2

G1 G2

Tijdelijke natuur

Door: Tjebbe de Boer en Ineke van Vliet
Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) en Stichting Tijdelijke Natuur
Ronde 1 en 2 Locatie: Wachtkamer 1
Zie p.18 voor beschrijving.

Deelnemers kunnen in deze sessie onderwerpen en
dilemma’s naar voren brengen met betrekking tot de
Wet natuurbescherming, noodzaak van ecologisch
onderzoek, vaststellen van evt. natuurschade, uitwerking mitigerende maatregelen.
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Natuur praktijkcongres
in de
Over het
Gemeente
Platform

Het praktijkcongres is georganiseerd door het Platform
‘Natuur in de Gemeente’ en het Netwerk Groene Bureaus.

Platform Natuur in de Gemeente

Netwerk Groene Bureaus

Cursussen & expertisemiddagen
Het toepassen van de natuurwet- en regelgeving blijkt in de praktijk soms ingewikkeld
te zijn. Daarnaast zijn er grote verschillen in het beleid dat wordt gevoerd per gemeente en de expertise waarover zij beschikken op natuurvlak. Met het organiseren
van symposia en expertisemiddagen, wordt ingespeeld op de vraag om het delen van
kennis en ervaringen op het vlak van de natuurwet- en regelgeving.

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene
adviesbureaus.
Groene adviesbureaus adviseren over activiteiten waarbij
natuur betrokken is. De maatschappij wil natuur in stand
houden en verder ontwikkelen vanuit ethische motieven en
vanuit de maatschappelijke betekenis van natuur. Groene
bureaus maken dit samen met andere partijen mogelijk.
Het Netwerk Groene Bureaus ondersteunt zijn leden bij hun werkzaamheden. De
hoofdactiviteiten zijn vormgeven aan kwaliteit, belangenbehartiging, bijdragen
aan maatschappelijke discussies, verbindingen leggen met andere partijen in het
werkveld, praktische ondersteuning van leden en het stimuleren van contacten tussen de leden. Het Netwerk Groene Bureaus is een vereniging van zeventig leden en
vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.
Kwaliteitsbevordering
Het Netwerk Groene Bureaus stimuleert de kwaliteit van ecologische advisering met
zijn gedragscode en klachtenregeling, het stellen van kwaliteitseisen aan zijn leden
en aan bureaus die zich aanmelden voor het lidmaatschap, het organiseren van kennisbijeenkomsten, het delen van kennis via kandidaatschappen, het opstellen van
protocollen voor gegevensverzameling én het stimuleren van sociale contacten tussen zijn leden. Het Netwerk Groene Bureaus ziet de resultaten van zijn werk terug in
het werkveld waar aanbesteders het lidmaatschap van het Netwerk Groene Bureaus
als voorwaarde formuleren.
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Om de kennis onder medewerkers van gemeenten op het gebied van natuur en natuurwetgeving te versterken is Regelink
Ecologie & Landschap in 2013 op eigen initiatief begonnen
met het Platform Natuur in de Gemeente. Vanuit het Platform
organiseren we cursussen, expertisemiddagen, symposia en
brengen we periodiek een digitaal magazine uit.

Vanuit het Platform Natuur in de Gemeente bieden we verschillende mogelijkheden
aan uw kennis en expertise te versterken op het gebied van natuurwetgeving. We
kunnen u van dienst zijn met onder andere een basiscursus Implementatie Wet
natuurbescherming binnen de gemeente, een cursus volledigheidstoetsing of als u
behoefte heeft aan expertise in huis kunnen wij ook een medewerker bij u detacheren. Kijk voor het volledige aanbod op de website van het Platform Natuur in de
Gemeente.
Symposia
Tijdens de symposia van Platform Natuur in de Gemeente wordt een natuur of natuurwetgevingsonderwerp tijdens een volle dag uitgebreid toegelicht.
In 2016 is vanuit het platform het symposium Nieuwe Wet natuurbescherming georganiseerd en zijn in samenwerking met het Ministerie van EZ, de VNG en de provincies de regiobijeenkomsten ‘Aan de slag met de natuurwet’ georganiseerd.
Magazine
Het digitale magazine van Platform Natuur in de Gemeente is een interactief magazine gericht op gemeenten en initiatiefnemers die met de bescherming van flora en
fauna te maken hebben. Onderwerpen die in het magazine aan bod komen zijn onder
andere jurisprudentie over en natuurwetgeving in de gemeentelijke praktijk, actuele
onderwerpen die daarbij een rol spelen, achtergrondartikelen, en verslagen van symposia. Geschreven voor en door gemeenten!
U kan zich via www.natuurindegemeente.nl aanmelden voor het digitale magazine.
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Contactgegevens
Organisatie
Natuur in de omgevingsvergunning
is specialistenwerk. Schakel een
deskundig ecoloog in!
~ DGR

Platform Natuur in de Gemeente
Lucia Schat
E lucia.schat@regelink.net
E info@natuurindegemeente.nl
T 06-50298742
W www.natuurindegemeente.nl

Netwerk Groene Bureaus
Bas van Leeuwen
E secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
T 030-6565466
W www.netwerkgroenebureaus.nl

Deelnemende organisaties
Antea Group
Daan Hollemans en Christel Schellingen
E daan.hollemans@anteagroup.com
W www.anteagroup.nl
Arcadis
Max Klasberg
E max.klasberg@arcadis.nl
W www.arcadis.com/nl/
Bureau Waardenburg
Fleur van Vliet en Gerard Smit
E F.van.Vliet@buwa.nl
E G.F.J.Smit@buwa.nl
W www.buwa.nl
BPD Ontwikkeling BV
Martijn van Gelderen
E m.gelderen@bpd.nl
T 088-7122024 / 06- 20040257
W www.bpd.nl
De Groene Ruimte bv
Lidia Gerrits en Tienke Springer
E lidia.gerrits@dgr.nl
E tienke.springer@dgr.nl
T 0317-423969
W www.dgr.nl
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Ecologica
Sander Hunink en Karin Albers
E sander.hunink@ecologica.eu
E karin.albers@ecologica.eu
T 0495-462070
W www.ecologica.eu
Eelerwoude
Mirella Waanders
E info@eelerwoude.nl
T 0547-263515 W www.eelerwoude.nl
ENVIR Advocaten
Marieke Kaajan en Fleur Onrust
E marieke.kaajan@envir-advocaten.com
E fleur.onrust@envir-advocaten.com
T 020-7372066
W www.envir-advocaten.com
Gemeente Gooise Meren
Hendrik Boland
W www.gooisemeren.nl
Gemeente Maastricht
Saskia Hendricks
E saskia.hendricks@maastricht.nl
T 06-21128817
W www.gemeentemaastricht.nl
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Gemeente Rheden
Theo Portegijs
E t.portegijs@rheden.nl
W www.rheden.nl

Stibbe
Christien Saris
E christien.saris@stibbe.com
W www.stibbe.com, www.stibbeblog.nl

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Paul J. Minken
E paul.minken@heuvelrug.nl
T 0343-565600
W www.heuvelrug.nl

Sweco Nederland
David van der Veen
E david.vanderveen@sweco.nl
T 06- 29267452
W www.sweco.nl

Natuurbalans-Limes Divergens BV adviesbureau voor natuur & landschap
Gert Hoogerwerf
E hoogerwerf@natuurbalans.nl
T 024-3528801
W www.natuurbalans.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Stiching Tijdelijke Natuur
Tjebbe de Boer en Ineke van Vliet
E tjebbe.deBoer@rvo.nl
E ineke.vanVliet@rvo.nl
T 06-52401027
W www.tijdelijkenatuur.nl

Natuurmonumenten
Bjørn van den Boom
E b.vandenboom@natuurmonumenten.nl
T 06-51154386 / 035-6559707
W www.natuurmonumenten.nl

Tauw
Frank Aarts
E frank.aarts@ tauw.com
W www.tauw.nl

Regelink Ecologie & Landschap
Chris Driessen
E chris.driessen@regelink.net
T 06-14227163
W www.regelink.net
RUD Utrecht
Sander van Rijswijk
E handhaving-wnb@rudutrecht.nl
T 030-7023300
W www.rudutrecht.nl
Staatsbosbeheer Flevoland
Nick de Snoo
E n.snoo@staatsbosbeheer.nl
T 06-22398108
W www.staatsbosbeheer.nl
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Beg in! Sta dsn atu ur is ook
nat uur. Gro ene dak en mak en
een stad bijv oor bee ld mo oier,
maa r ook met een klim aat bes ten dig er.
~ Nat uur mo num ent en

Streef naar het opstellen van een
maatwerkstappenplan voor uw
gemeente, waardoor voor iedereen duidelijk is bij welke initiatieven de natuurwetgeving moet
aanhaken en bij welke niet. Specifieke gebiedskarakteristieken,
voorkomende soorten en ligging
van (naburige) Natura2000-gebieden maken maatwerk gewenst.
Zorg dat de juiste mensen binnen
de organisatie de juiste kennis
hebben om de vertraging en problemen te voorkomen.
~ Ecologica
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Plattegrond
Bar

Bar

A1 A2

F1 F2

Postwagon 2A
40 personen

Postwagon 2B
40 personen

S4

Zandstraalcabine
120 personen

RUD Utrecht
AV-regie

CH
PL
Denktank

Registratie

Ecologica

Regelink Ecologie & Landschap

Werkwagen
40 personen

Postwagon 1B
40 personen

B1 B2

D1 D2

De Groene Ruimte

ZAAL

Postwagon 1A
40 personen

Garderobe

C1 C2

IN

Crewtoilet

Damestoilet

Herentoilet

Miva

Keuken

Wachtkamer 1
40 personen

G1 G2

Legenda

Wachtkamer 2
30 personen

Kantoor

Wachtkamer 4
20 personen

Wachtkamer 5
30 personen

Wachtkamer 6
30 personen

S1

S2

De Droogcabine
120 personen

Het Onderdelendepot
60 personen

S3

Het Ketelhuis
70 personen

E1 E2

Noot:
Registratie en garderobe
Cateringbuffet
Voile doeken

Projectiescherm

Standruimte, statafel met 2 krukken
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Dit is een format plattegrond. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Definitieve indelingen zijn afhankelijk van:
-

veiligheids- gerelateerde zaken;
het aantal bezoekers;
het catering arrangement (aantal benodigde meters buffet);
inrichtingselementen (stands / extra podia / doeken etc.)

en dienen derhalve altijd te worden goedgekeurd door De
Rijtuigenloods. Graag denken we met u mee!

31

Platform
Natuur in de
Gemeente
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