Communiqué werkgroep Wet natuurbescherming 20 dec 2016
De werkgroep Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming in. De Wet natuurbescherming vervangt
de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. In het afgelopen jaar is de
werkgroep Wet natuurbescherming actief geweest. De werkgroep bestond uit een aantal
leden van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) die in de praktijk van hun werk veel te maken
hebben met de natuurwetgeving. De activiteiten van de werkgroep waren vooral gericht op
het verzamelen van informatie over de Wet natuurbescherming in relatie tot ruimtelijke
ontwikkeling en gebiedsbeheer en -onderhoud en het beschikbaar stellen deze informatie op
de website van het NGB (http://www.netwerkgroenebureaus.nl/wet-natuurbescherming, na
inloggen op het ledengedeelte). De werkgroep heeft zich dus nadrukkelijk niet bezig
gehouden met de onderdelen faunabeheer en jacht. De werkgroep had niet tot taak om
nieuwe wetgeving te interpreteren.
Bevindingen
In de loop van 2016 bleek de werkgroep het volgende:
• Provincies streven over het algemeen naar een beleidsarme overgang, wat betekent dat
zoveel mogelijk de bestaande regels en het beleid worden voortgezet en de inhoudelijke
wijzigingen zo beperkt mogelijk blijven.
• De provincies volgen hun individuele lijn bij het opstellen van de inhoud van hun stukken.
• Per provincie verschilt de uitwerking van nieuwe verordeningen en beleidsstukken.
• Het proces verliep erg traag en erratisch, goedkeuring van de verordeningen loopt voor
een aantal provincies vermoedelijk zelfs door tot in januari.
• De belangrijkste wijzigingen vinden plaats binnen de soortenbescherming, met name de
lijst met nationaal beschermde soorten verandert.
• Bij de gebiedsbescherming verandert praktisch heel weinig in werkwijze en
uitgangspunten.
• Een aantal zaken die wel van groot belang zijn voor de praktijk van het werk van de NGBleden is nog niet uitgekristalliseerd.
Waar kunnen we nu van uitgaan?
Wat waarschijnlijk voor de jaarwisseling in orde is, zijn de meeste vaststellingen van
provinciale verordeningen inclusief de lijsten van soorten die bij beheer, onderhoud en
ruimtelijke ontwikkeling zijn vrijgesteld. Dit is een belangrijke basis voor bijvoorbeeld
ecologische toetsingen. Lees ze goed en bekijk ook de laatste samenvatting van de
vrijstellingenlijsten op de NGB site.
Waar is het nog veranderlijk?
De komende tijd zullen in ieder geval de volgende punten nog veranderlijk kunnen zijn. Ze
moeten nog uitkristalliseren of nader worden toegelicht of uitgewerkt:
•
•

•
•
•

De jaarrond beschermde status van nesten van een aantal vogelsoorten. Provincies
geven aan deze lijsten opnieuw te zullen evalueren en zo nodig aan te passen.
De status en de toepassing van gedragscodes. Bestaande gedragscodes zullen (moeten)
worden aangepast en opnieuw worden vastgesteld . Waarschijnlijk wordt het belang van
gedragscodes onder de nieuwe wet groter. Voor nieuwe beschermde soorten gelden de
gedragscodes nog niet omdat deze er nog niet op zijn aangepast. Voor vervallen soorten
is het gebruik van de gedragscode onduidelijk.
De consequenties van de situatie dat een aantal vogelsoorten zowel op grond van de
Vogelrichtlijn als de Conventies van Bonn en/of Bern beschermd zijn.
De discussie over de consequenties van het vervallen van het verbod op opzettelijke
verstoring van nesten en verblijfplaatsen.
De status van de soortenstandaards. De soortenstandaards zullen worden omgezet naar
zogenaamde ‘factsheets’. De provincies zullen deze factsheets gebruiken als
beoordelingskader bij ontheffingsaanvragen.
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Totdat op de bovengenoemde terreinen handreikingen, nieuwe uitwerkingen en vaststellingen
bekend zijn gaan de provincies uit van de tot nu toe gevolgde lijsten en werkwijzen van RVO
hieromtrent. Dit komt voort uit het streven naar beleidsarme overgang.
Tenslotte zal ook bij deze nieuwe wet jurisprudentie ontstaan die praktische gevolgen kan
hebben.
Belangrijk om de komende jaren te doen is dus:
•
•
•

Het scherp blijven op verschillen in toetsingskader tussen provincies. Blijf op de hoogte
van veranderingen of aanpassingen in verordeningen en beleidsstukken.
Het in de gaten houden van de veranderingen rond nog niet uitgekristalliseerde punten.
Het in de gaten houden van jurisprudentie.

De werkgroep Wet natuurbescherming zal ook het komende jaar vinger aan de pols houden,
en gepubliceerd materiaal via de website van het NGB beschikbaar stellen.
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