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INHOUDSOPGAVE
-

-

-

Huidige soortbescherming onder de Flora- en
faunawet (kort)
Soortbescherming onder de Wet Natuurbescherming
Relevante praktische wijzigingen
Casus: Dempen van watergangen
Casus: Dakrenovatie particulier
Discussie en vragen

Vragen stellen tijdens presentatie mag, maar bij voorkeur aan het einde van de presentatie.

SOORTBESCHERMING FLORA- EN
FAUNAWET
-

Beheer en schadebestrijding
Jacht
Onderzoek en onderwijs
Bezit
Ruimtelijke ingrepen

Ontheffingsstelsel, het ‘nee, tenzij…’ principe –
bescherming hierdoor passief

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING
-

-

Fauna- en wildbeheereenheden aan de lat om
populaties te beheren en schade te bestrijden
Provincies hebben een faciliterende rol
Veel taken al belegd bij provincie, Rijksoverheid
verantwoordelijk voor o.a. overlast en bestrijding
vossen en konijnen op begraafplaatsen.

RUIMTELIJKE INGREPEN
‘Een ingreep waardoor het object fysisch verandert’
- Dempen, baggeren, slootkanten maaien;
- Slopen, bouwen, renoveren, dakkapel plaatsen;
- Na-isoleren;
- Aanleggen en verbreden van wegen en paden;
- Kappen en beplanten;
- Aanpassen straatverlichting;
- Etc.

RUIMTELIJKE INGREPEN
Zorgplicht: de plicht om naar alle redelijkheid nadelige
gevolgen op flora en fauna te voorkomen dan wel te
mitigeren.
Daarnaast beschermde soorten in drie tabellen, waarvoor
extra eisen gesteld worden bij nadelige effecten door
ruimtelijke ingrepen – belangen- en alternatieven afweging,
en indien noodzakelijk een compensatieplicht.

Vogels een eigen categorie, alle inheemse vogels en in
gebruik zijnde nesten zijn beschermd, sommige nesten
jaarrond beschermd.

RUIMTELIJKE INGREPEN
In de praktijk:
- Planvorming
- Quickscan, nader onderzoek indien beschermde
soorten worden aangetroffen
- Ontheffingsaanvraag (reguliere traject via de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)) of
opname in omgevingsvergunning (WABO/VvGB)
Echter, veel onwetendheid. Flora- en faunawet hierdoor
soms ‘struikelblok’

RUIMTELIJKE INGREPEN
Afweging van alternatieven en belangen:
- Voor alle tabel 3 soorten.
- Belang j, ‘ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’ geen
geldig belang voor vogels en Habitatrichtlijn, bijlage IV
soorten.
- Belang e, ‘Redenen van groot openbaar belang…’
geen geldig belang voor vogels.
Beleid n.a.v. jurisprudentie aangepast.

RUIMTELIJKE INGREPEN
Overige instrumenten:
- Soortenstandaards
- Gedragscodes
- Vrijstellingen
- Tijdelijke Natuur
- Generieke ontheffing/soortmanagementplan

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Zowel passief als actief middels de aanwijzing van
leefgebieden (presentatie gebiedsbescherming)
Richt zich hierdoor meer op soort- dan op
individubescherming
Decentralisatie van bevoegdheden

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Beheer en schadebestrijding:
- Wijzigingen in het bestuur van de
Faunabeheereenheden
- Bevoegdheid bij overlast wordt gedecentraliseerd
- Over de jacht nog geen duidelijkheid over
bevoegdheden
- Exotenbestrijding

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Ruimtelijke ingrepen
- Zorgplichtbepaling blijft van kracht
- Wederom 3 tabellen: Vogels, HRL, Bern & Bonn en
soorten van bijlage A en B bij de wet
- Ook vogels op HRL, Bern & Bonn – het strengste
beschermingsregime geldt
- Voor alle 3 tabellen een alternatieven- en
belangenafweging!
- Ontheffing nog steeds via regulier traject (bij provincie) of
aanhaking op de omgevingsvergunning (VvGB door
provincie/omgevingsdienst).

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Belangen voor vogels:
in het belang van de volksgezondheid of de openbare
veiligheid;
in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee,
bossen, visserij of wateren;
ter bescherming van flora of fauna;
voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van
soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt, of
om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van
verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine
hoeveelheden selectief en onder strikt
gecontroleerde omstandigheden toe te staan

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Belangen HRL/Bern/Bonn:
in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de
instandhouding van de natuurlijke habitats;
ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen,
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor
de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van
planten, of
om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling
vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of
onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling
vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of
onder zich te hebben;

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Belangen voor bijlage A en B soorten:
in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden,
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze
dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in
verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich
bevinden;
ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen,
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of
bermen, of in het kader van natuurbeheer;
in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten
van een bepaald gebied, of
in het algemeen belang.

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Relevante praktische wijzigingen vanuit de wettekst:
Aanvragen ontheffingen ruimtelijke ingrepen, inclusief generieke
ontheffingen, tijdelijke natuur bij de provincies;
In de wettekst geen sprake van jaarrond beschermde nesten;
Provinciegrens overschrijdende ingrepen: Provincie waar de ingreep het
meeste invloed heeft is bevoegd gezag, in overeenstemming met
aanliggende provincie(s);
Gedragscodes blijven van kracht tot eerstvolgende vernieuwing, nieuwe
gedragscodes via RVO met instemming van de betrokken provincies;
Wijziging van soorten – bittervoorn, modderkruiper, rivierdonderpad,
tongvaren, steenbreekvaren en anderen zijn niet langer beschermd, nieuwe
soorten toegevoegd (kwabaal, dagvlinders, libellen en vaatplanten);
Verantwoordelijkheid voor soortenstandaards is belegd bij Bij12.

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Ontheffingen afgegeven door RVO vóór 1 januari 2017
behouden hun geldigheid.
- Beschermende maatregelen voor niet langer beschermde
soorten moeten nog wél uitgevoerd worden;
- Indien er soorten aanwezig zijn die onder de Flora- en
faunawet niet beschermd zijn, maar onder de WNB wel,
dan moet daar aanvullend onderzoek voor worden gedaan
en ontheffing voor worden aangevraagd voordat de
werkzaamheden kunnen worden hervat.

SOORTBESCHERMING ONDER DE WET
NATUURBESCHERMING
Belangrijkste punten waar provincies nog keuzes in kunnen maken:
Opstellen vrijstellingen (algemene soorten, zoals egel, haas, konijn, bruine
kikker en kleine watersalamander zijn opgenomen in de drie tabellen)
Beleid tijdelijke natuur (verantwoordelijkheid voor aangevraagde soorten –
bij aanvrager of bij bevoegd gezag (biogeografische regio’s))
Beleid ten aanzien van ‘wezenlijke verstoring’ en ‘lichtere’ belangen
(particulieren!)
Beleid ten aanzien van ernstige/permanente verstoring waardoor
verblijfplaatsen verlaten worden – vernielen of
beschadigen?
Uitvoering: Vooroverleg – Veldbezoek – Integrale
aanpak – Handhavingsregie – Etc.

CASUS: DEMPEN WATERGANG
-

Aanwezigheid bittervoorn en kleine modderkruiper
vastgesteld;
Werkzaamheden vinden plaats tussen december 2016 en
maart 2017, alleen bij afwezigheid van vorst;
Er is onvoldoende geschikt alternatief in de omgeving;
Ontheffing RVO heeft een compensatieverplichting
opgenomen.

Wat betekent dit in de praktijk
voor de werkzaamheden na
1 januari 2017?

CASUS: DAKRENOVATIE PARTICULIERE
BOERDERIJ
-

-

Huismus en gewone dwergvleermuis vastgesteld;
Beoogde start werkzaamheden: 2e kwartaal 2017;
Keuzes beleid: wel of geen jaarrond beschermde
nesten, lichtere belangentoetsing bij
voldoende mitigatie/compensatie –
afhankelijk hiervan ontheffing wel of
niet mogelijk

DISCUSSIE
“Door overname zorgplicht is in de WNB nog
steeds sprake van individubescherming”
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VRAGEN?
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