Jaarverslag 2015 Netwerk Groene Bureaus
Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en
belangenbehartiging van groene adviesbureaus. Groene adviesbureaus zijn bureaus die adviseren
over activiteiten waarbij natuur betrokken is. Natuur is biodiversiteit, landschap en ecosystemen. De
maatschappij wil natuur in stand houden en verder ontwikkelen op grond van ethische motieven en
vanwege de maatschappelijke betekenis van natuur (de bestaansbasis voor ons en onze kinderen,
betekenis voor onze gezondheid en onze economie). Groene bureaus maken dit samen met andere
partijen mogelijk.
Het NGB ondersteunt zijn leden bij hun werkzaamheden. De hoofdactiviteiten bestaan uit het
vormgeven aan kwaliteit, belangenbehartiging, bijdragen aan maatschappelijke discussies,
onderhouden van externe relaties, praktische ondersteuning van leden en het stimuleren van
contacten tussen de leden. Dit verslag over deze activiteiten in 2015 sluit af met verenigingszaken.

1. Vormgeven aan kwaliteit
Het NGB stimuleert de kwaliteit van ecologische advisering
Netwerk Groene Bureaus
met de NGB-gedragscode en een klachtenregeling, het
www.netwerkgroenebureaus.nl
stellen van kwaliteitseisen aan leden en aan bureaus die zich
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
aanmelden voor het lidmaatschap, het delen van kennis via
030-6565466 Zeisterweg 14
kandidaatschappen, het organiseren van
3984 NL Odijk
kennisbijeenkomsten, het opstellen van protocollen voor
gegevensverzameling én het stimuleren van sociale
contacten tussen de leden. Het NGB ziet de resultaten daarvan terug in het werkveld waar
aanbesteders lidmaatschap van het NGB als voorwaarde formuleren.
De NGB-gedragscode
De NGB-gedragscode beschrijft wat het NGB verstaat onder deskundig, verantwoord, respectvol en
integer adviseren. Met de gedragscode pakt het NGB de (maatschappelijke) discussie over kwaliteit
van advisering actief op. De code vormt de basis voor gesprek tussen leden en andere
belanghebbenden over de kwaliteit van geleverde adviezen.
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De leden van het NGB zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten en de
discussie daarover met derden. Het NGB heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit te bewaken en
in te grijpen als de kwaliteit (blijvend) onvoldoende is.
Toetsing van zittende leden
Het Netwerk Groene Bureaus toetst sinds 2014 zijn leden op kwaliteit. In de beginfase van het NGB
zijn toetredende bureaus niet getoetst. Nieuwe leden verwachten terecht dat ook zittende leden op
kwaliteit worden getoetst. Ook biedt een toetsing van alle leden opdrachtgevers meer zekerheid over
de kwaliteit van leden van het NGB. De toetsing heeft primair leren tot doel.
De toetsing op kwaliteit wordt uitgevoerd door de NGB-werkgroep 'Toetsing' die ook de bureaus
toetsen die zich aanmelden voor het lidmaatschap. De werkgroep toetst jaarlijks tien leden aan de
gedragscode. Het bestuur selecteert deze leden willekeurig in de eerste bestuursvergadering van het
jaar.
De geselecteerde leden leveren drie producten (adviezen,
onderzoeksrapporten of andere producten met een directe relatie tot
een opdrachtgever) en cv's van medewerkers. De toetsing leidt
eventueel tot een gesprek - met wederzijds leren als doel - tussen
toetsers en getoetste. Op basis van het eindoordeel van de toetsing
formuleert het betreffende bureau - indien nodig - een 'verbeterplan'.
Het bestuur beoordeelt het verbeterplan.
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De meest voorkomende leerpunten worden in 2016 gepubliceerd op de website, als verbeterpunten
voor de branche als geheel. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze het NGB aan de
kwaliteit werkt.
In 2014 werden tien leden getoetst, in 2015 zes leden. De toetsing van de overige vier leden wordt in
2016 afgerond. Ook voor 2016 zijn tien leden willekeurig geselecteerd. Op basis van de toetsing in
2014 en 2015 zijn de belangrijkste verbeterpunten voor de branche:
• omgaan met erkende protocollen, procedures en methoden: toepassen en verantwoording bij het
afwijken;
• de ecologische en juridische navolgbaarheid van de conclusies en juridische kennis over het
werkveld;
• afbakening van het onderzoek en verantwoording van daarbij gemaakte keuzen en
• praktische bruikbaarheid van de aanbevelingen.
De verbeterpunten hebben vooral betrekking op de wijze van rapporteren: de weergave en
verantwoording van het verrichte onderzoek. Op een themabijeenkomst over de kwaliteitstoetsing
bespraken de leden de mogelijkheden voor verbetering met elkaar.
Toetsing bij aanmelding als lid
De werkgroep 'Toetsing' adviseert het bestuur over aanmeldingen voor het lidmaatschap. De
werkgroep toetst bureaus die zich aanmelden voor het lidmaatschap van het NGB op kwaliteit.
Daarvoor worden drie rapportages van het bureau en de c.v.'s van medewerkers beoordeeld. Het
toetsingskader is de gedragscode. Het advies wordt desgewenst besproken met het betreffende
bureau. De leden kunnen bezwaar maken tegen het toekennen van een lidmaatschap; ook hierbij is
de gedragscode leidend.
Kandidaatschap voor kennisdeling
Het NGB stelt zijn kennis beschikbaar aan niet-leden. Niet alle adviesbureaus voldoen aan de
kwaliteitseisen die het NGB hanteert of aan het economisch criterium (minimaal twee jaar aanwezig in
de markt). Adviesbureaus wordt de mogelijkheid geboden via een 'kandidaatschap' ervaring op te
doen. Daarmee geeft het NGB invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in
Nederland verder te verhogen.
De kandidaat kan de faciliteiten van het NGB gebruiken waaronder deelname aan discussies, het
leggen van de contacten en toegang tot de beschikbare informatie zoals verslagen van
themabijeenkomsten. Het kandidaatschap verplicht het adviesbureau tot het volgen van de
gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus en het bijwonen van themabijeenkomsten.
In 2015 maakten in totaal zeven bureaus gebruik van het kandidaatschap.
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Kennis bevorderen
Op 23 februari 2015 organiseerde het Netwerk Groene Bureaus een sessie op de Dag van de
Projectontwikkeling van NEPROM over co-creatie met groen. Johan Burger (voorzitter Netwerk
Groene Bureaus), Laura Zuidgeest (ERA Contour) en Jeroen Heij (Adviesbureau Haver Droeze)
presenteerden en bespraken de waarde van co-creatie met groen in de directe woonomgeving. Op
het voormalige Veemarktterrein in Utrecht realiseert ERA Contour samen met toekomstige bewoners
hun bijzondere nieuwe woonbuurt De Smaaktuin. Met korte ‘pitches’ werd het proces toegelicht
waarna de deelnemers in de huid van een koper van de Smaaktuin kropen en aan de hand van het
'smaakkwartet' ervaring opdeden met co-creatie.
Op 12 mei 2015 organiseerden de Gemeente Amsterdam en het Netwerk Groene Bureaus een
interactieve kennisdag over het realiseren van ecologische verbindingen in een stedelijke omgeving.
Niet alleen de aanleg van ecologische verbindingen stond centraal, maar ook het behoud, de
ontwikkeling en het beheer van deze nieuwe natuur. Drie Amsterdamse praktijkvoorbeelden werden
belicht, bekeken, bediscussieerd en in de middag per fiets bezocht. Op deze interactieve kennisdag
met 33 deelnemers stond IJburg centraal: de historie van het eiland, de natuur op het eiland en de
mogelijkheden voor toekomstige groene inrichting. Vanuit het NGB initieerde en organiseerde het
NGB-lid Bertien Besteman (b&d Natuuradvies) deze bijeenkomst, ondersteund door het NGBsecretariaat.
Tijdens de workshop dachten drie groepen na over de natuurlijke inrichting van
de buitenranden en de woonwijken van het centrumeiland en over de mogelijkheden voor tijdelijke
natuur. De deelnemers lieten twintig suggesties achter.
Op 13 okt 2015 bespraken de leden van het
Netwerk Groene Bureaus in Utrecht de
kwaliteitstoetsing door het NGB. Veertig
deelnemers, waaronder drie genodigde juridische
bureaus, brachten op deze 'Dag van de kwaliteit' de
mogelijkheden tot verdere verbetering van de
advisering in kaart, als bijdrage aan de kwaliteit van
de individuele leden en daarmee aan de kwaliteit
van de branche als geheel. De ervaringen van deze
dag werken door in de kwaliteitstoetsing door het
NGB. De opzet van de kwaliteitstoetsing als
intercollegiale beoordeling (op basis van een
vrijwillige inzet van de leden) blijft gehandhaafd.
Op 25 nov 2015 organiseerde het Netwerk Groene Bureaus
de themabijeenkomst 'environmental DNA als technologische
www.netwerkgroenebureaus.nl
innovatie voor inventarisatie en
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
monitoring'. Het ministerie van
brancheorganisatie
030-6565466 Zeisterweg 14
Economische Zaken in Den
voor
3984 NL Odijk
Haag bood gastvrijheid aan de
kwaliteitsbevordering
zestig deelnemers: leden van
en
het Netwerk Groene Bureaus en medewerkers van KWR Watercycle
belangenbehartiging
Research Institute, Alterra, Rijkswaterstaat en de NVWA.
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Als technologische innovatie in het waterbeheer staat detectie van environmental DNA (eDNA) als
inventarisatiemethode volop in de belangstelling. In meerdere projecten - waaronder een project van
de TKI Watertechnologie van de Topsector Water - doen onderzoekers ervaring op met het vaststellen
van aanwezigheid, afwezigheid en abundantie van soorten met eDNA. Steeds meer bureaus bieden
eDNA als methode aan. Deze dag bundelde de bestaande inzichten en verwachtingen over eDNA
zodat adviesbureaus zich een beeld konden vormen van de potenties en consequenties van deze
ontwikkeling.
Protocollen voor gegevensverzameling
De Gegevensautoriteit Natuur stelde op advies van het NGB en de Zoogdiervereniging in 2012 het
Vleermuisprotocol vast, en in 2013 - na een evaluatie - het vernieuwde protocol. Het protocol bleef in
2014 en 2015 gehandhaafd.
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Het Vleermuisvakberaad constateerde in 2013 dat bij sommige inventarisaties meer veldbezoeken
zullen leiden tot meer zekerheid over de aanwezigheid of afwezigheid van gebiedsfuncties. In welke
mate met meer bezoeken de zekerheid toeneemt, is echter niet bekend. Het NGB, de
Zoogdiervereniging en BIJ12 stimuleerden en begeleidden studentenonderzoek hiernaar. In 2015
verzamelde gegevens worden op dit moment uitgewerkt; de uitkomsten staan nog geen conclusies
toe.
De werkgroep 'protocollen en standaarden' ontwikkelde concept-inventarisatieprotocollen voor diverse
soortgroepen. Deze protocollen worden in 2016 besproken met onder meer de Particuliere
Gegevensbeherende organisaties, met formele vaststelling als doel.
Klachtenprocedure
Klachten dragen bij aan kwaliteitsverbetering. Het Netwerk Groene Bureaus staat open voor klachten
over zijn leden. Bestuur, onafhankelijke klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan
de klachtenprocedure van het NGB.
Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht en toetst de klacht aan de gedragscode van
het Netwerk Groene Bureaus. Het bestuur gaat op basis van zijn bevindingen met de betrokken
partijen in gesprek om een oplossing te vinden. Indien alle betrokkenen instemmen met de oplossing,
is daarmee de klachtbehandeling beëindigd. Indien een of meerdere partijen het met de beslissing van
het bestuur oneens zijn, kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de klachtencommissie die onder
leiding staat van Annelies Freriks (Element Advocaten/Universiteit Utrecht). Het bestuur stelt een
eventuele sanctie vast. De betrokken partijen kunnen daartegen bij de ledenvergadering in beroep
gaan.
Twee ingediende klachten zijn tot tevredenheid van beide
partijen besproken met het bestuur. Bij één klacht oordeelde
www.netwerkgroenebureaus.nl
het bestuur dat een bureau geen goede verantwoording had
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
opgenomen over gedane uitspraken en gegevens had
030-6565466 Zeisterweg 14
gebruikt die niet voldeden aan eisen van actualiteit. Het
3984 NL Odijk
bestuur heeft het bureau gevraagd dit in de toekomst te
voorkomen en zijn opdrachtgever te informeren over de
genoemde tekortkomingen in de advisering en de juridische consequenties daarvan. Het bestuur zag
geen aanleiding tot verdere sancties omdat er geen aanleiding was te veronderstellen dat de
tekortkomingen in de advisering een structureel karakter hebben.
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Ook bij de andere klacht - over oneigenlijk gebruik van werkervaring en fotomateriaal - leidde het
gesprek met het bestuur tot een oplossing. Daarmee werd escalatie in de onderlinge verhoudingen
voorkomen.
Op initiatief van de gezamenlijke milieufederaties vond op 9 juli 2015 een discussie plaats over de
onafhankelijkheid en kwaliteit van adviezen van groene bureaus. Naar aanleiding van de discussie
hebben de milieufederaties hun klachten in september 2015 gedocumenteerd. De klachten hadden
betrekking op leden en niet-leden van het NGB. Een samenvatting van de reacties op de klachten
wordt in januari 2016 met de koepel van de natuur en milieufederaties besproken.

2. Belangenbehartiging
Ff-wet en vormgeving van RVO-taken door de provincies
In september 2015 sprak het bestuur met dhr. Van Dijk (voorzitter van de IPO-adviescommissie Vitaal
Platteland en gedeputeerde van de provincie Gelderland) over de 'RVO-problematiek': de huidige
ontheffingverlening schiet tekort op snelheid en kwaliteit waardoor initiatiefnemers te lang in
onzekerheid blijven. Op zijn verzoek deed het NGB suggesties voor de vormgeving van RVO-taken
door de provincies, gebaseerd op de ervaringen van de leden met RVO. Tevens vond een gesprek
plaats tussen het bestuur en IPO-kernteam 'Natuurwetgeving' die de implementatie van de natuurwet
door de provincies begeleidt.
Inbesteding bij waterschappen
In het kader van de evaluatie van de Wet markt en overheid informeerde het NGB op 23 november
2015 de Vaste commissie voor Economische Zaken over de ontwikkeling van inbesteding bij
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waterschappen. De omslag naar inbesteding heeft voor zowel de overheid als de branche van groene
adviesbureaus onwenselijke gevolgen. Ook werd de Unie van Waterschappen hierover benaderd, in
vervolg op eerdere gesprekken over dit onderwerp.
Wet op de Dierproeven
De implementatie van Europese regelgeving leidt tot aanpassing in de uitvoering van de Wet op de
Dierproeven. De gevolgen voor onderzoek met in het wild gevangen dieren zijn in discussie. Het NGB
brengt in de discussie het perspectief van adviesbureaus in.
Behoud deskundigheid DLG voor de sector
De Dienst Landelijk Gebied is per 1 maart 2015 opgeheven. Een aantal medewerkers is overgegaan
naar de provincies en naar de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Het NGB levert in
samenwerking met het ministerie van EZ een bijdrage aan behoud van de expertise en ervaring van
overige DLG-medewerkers voor de sector. Het NGB heeft een faciliteit gemaakt om
plaatsingsmogelijkheden bij zijn leden en plaatsingsbehoefte bij DLGers met elkaar te verbinden.
brancheorganisatie
De faciliteit werd in beperkte mate gebruikt.
voor
kwaliteitsbevordering
Marktvisie van Rijkswaterstaat
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Het NGB nam deel aan meerdere bijeenkomsten over de marktvisie
belangenbehartiging
van Rijkswaterstaat. De nadruk lag op het kennisdomein binnen RWS.
De kennisinkoop en kennisontwikkelingskant van de marktvisie stond centraal, onder meer in relatie
tot adviesbureaus, overige marktpartijen en overheidspartners van RWS. De rode draden uit de
resultaten van de bijeenkomsten worden opgenomen in de nieuwe strategische Marktvisie van
Rijkswaterstaat.

3. Bijdragen aan maatschappelijk discussies
Het NGB stelde op meerdere manieren zijn kennis beschikbaar in maatschappelijke discussies.
Fitness check
Het Netwerk Groene Bureaus heeft de ervaring van zijn leden met de Vogel- en Habitatrichtlijn
geïnventariseerd. Aanleiding was de lopende evaluatie van deze richtlijnen ("Fitness Check").
Het opgestelde rapport (Experiences of Dutch consultancies with the Birds and Habitats Directives',
2015) is op 3 juli 2015 met een persbericht gepubliceerd en verspreid naar onder meer de externe
relaties van het NGB waaronder Kamerleden.
Het rapport laat zien dat de Vogel- en Habitatrichtlijn heel geschikt blijken om biodiversiteit en andere
maatschappelijke belangen tegen elkaar af te wegen. De toepassing verloopt soepel als projecten
vanaf de start rekening houden met deze richtlijnen. Diepgaande maatschappelijke discussies over
wenselijkheid van projecten en praktische knelpunten in de uitvoering kunnen de toepassing van de
richtlijnen bemoeilijken. Toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn kent vier belangrijke knelpunten
in de uitvoering:
a. onvoldoende anticipatie op de richtlijnen in de projecten,
b. tekort aan ecologische onderzoekskennis,
c. regelmatige veranderingen in de interpretatie van de regelgeving en
d. onduidelijkheden bij de toepassing van de regelgeving.
De ervaring van leden van het NGB met de Vogel- en Habitatrichtlijn is ingebracht in (inter)nationale
discussies over de Fitness Check: bij meerdere regionale discussies over Vogel- en Habitatrichtlijn, bij
een juridische workshop over casusonderzoek door Alterra, als bijdrage aan de 'List of Commission
studies and published and peer-reviewed key documents' en in de 'public internet consultation'.
Wet natuurbescherming en Omgevingswet
Bij de bespreking van ambtelijke conceptontwerpen van het Besluit natuurbescherming en de
Regeling natuurbescherming vroeg het NGB aandacht voor het gebruik van mistnetten bij
vleermuisonderzoek en de hoogte van leges. Het NGB leverde input voor concept-amvb’s en conceptNota’s van Toelichting van de vier uitvoeringsregelingen van de Omgevingswet in het kader van een
'pre-consultatie'.
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Het NGB droeg via een interview van zijn voorzitter bij aan het onderzoek van EZ naar de gevolgen
van de nieuwe natuurwet voor de regeldruk. De kosten voor bedrijfsleven en burgers voor de naleving
van regelgeving worden hoger doordat de bedrijven kennis moeten nemen van de nieuwe regels en
door nieuwe verplichtingen voor jachthouders en grondgebruikers, jagers en wildbeheereenheden.
Onderwijs en onderzoek
Het NGB leverde een inbreng in de biologieopleiding van de WUR via de 'werkveldcommissie'.
Het Netherlands Quality Agency (NQA) vroeg het NGB deel te nemen aan de visitatie van de hbobacheloropleiding Toegepaste Biologie bij CAH Vilentum. NQA organiseert en begeleidt visitaties in
opdracht van instellingen voor het hoger onderwijs. Op uitnodiging neemt het NGB deel aan de
Examenvaststellingscommissie voor de AOC-FF-wet certificering. Het NGB droeg vragen aan voor de
ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda.
4. Onderhouden van externe relaties
Het NGB wil vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid bijdragen aan ontwikkelingen in zijn
werkveld. Daarvoor onderhoudt het NGB externe relaties via bilaterale gesprekken, deelname aan
overleggen, het geven van interviews, publiceren van artikelen en een externe nieuwsbrief. Daarmee
brengt het NGB zijn kennis en ervaring uit de praktijk op meerdere plaatsen in.
Zo maakte het bestuur van het NGB onder meer kennis met Roel Feringa, directeur Natuur en
Biodiversiteit bij EZ. Roel Feringa signaleerde ondermeer versplintering, onterecht tot beleidsregels
verheven soortenstandaards en beperkte capaciteit bij RVO. Het NGB nam in september 2015 deel
aan de Slotmanifestatie Tijdelijke Natuur. Op dit moment is 2.000 hectare tijdelijke natuur
gerealiseerd, maar er is ruimte voor 40.000 ha. Namens het NGB was voorzitter Johan Burger
aanwezig bij het mini-symposium ‘‘Holland op z’n Mooist” in augustus 2015. Het landschap als vitale
waarde in onze samenleving stond centraal.
Deelname aan besturen, commissies en overleggen
Het NGB is vertegenwoordigd in het bestuur van het Centre for Wetland Ecology (CWE), een NGB
van universitaire onderzoeksgroepen en academische kennisinstellingen. Het NGB neemt deel aan de
Adviescommissie Watermozaïek. Deze adviescommissie adviseert de Programmacommissie
Watersysteemonderzoek van de STOWA. Ook participeert het NGB in de Klankbordgroep nieuwe
natuurwetgeving, het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) en het Overleg Dierziekten.

5. Praktisch ondersteunen van leden
Via directe acties ondersteunt het NGB het werk van zijn leden. Indirect steunt het NGB zijn leden
door zijn kanalen voor het verspreiden van informatie beschikbaar te stellen, te fungeren als
aanspreekpunt voor de branche en een platform te bieden voor onderlinge contacten.
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Het Netwerk Groene Bureaus heeft een overeenkomst met BIJ12 afgesloten voor het gebruik van de
Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) door zijn leden. Tevens is het model voor een
overeenkomst tussen BIJ12 en individuele gebruikers overeengekomen. Op basis van deze
overeenkomst kan het NGB voor zijn leden tegen vergoeding toegang en gebruik van de NDFF
verzorgen. Het opstellen van de overeenkomst heeft enkele jaren genomen vanwege discussies over
openbaarheid van gegevens en organisatorische veranderingen in het beheer van de NDFF
(overgang van de Gegevensautoriteit Natuur naar BIJ12).
Deelnemende leden kunnen direct uit de NDFF gegevens opvragen voor gebieden kleiner dan 625
2
km . Gegevens voor grotere gebieden zijn via Het Natuurloket tegen
50% korting op te vragen. Per deelnemend bureau is een onbeperkt
brancheorganisatie
aantal persoonlijke accounts beschikbaar. Tevens kunnen
voor
deelnemende leden eigen veldgegevens invoeren. Als tegenprestatie
kwaliteitsbevordering
dragen de deelnemende leden bij aan financiering van de NDFF.
en
belangenbehartiging
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Johan Burger, directeur ATKB en
voorzitter Netwerk Groene
Bureaus, en Erik Lubberink,
Manager Natuurinformatie en
Natuurbeheer bij BIJ12, tekenen
het contract voor aansluiting van
de leden van het Netwerk Groene
Bureaus op de Nationale
Databank Flora en Fauna.
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Ethisch consult
Het NGB biedt de mogelijkheid tot een ethisch consult, voortvloeiend uit de gedragscode. Eén ethisch
consult vond plaats over dilemma’s bij het niet opvolgen van uitgebrachte adviezen, met directe
natuurschade als mogelijke consequentie.
'Veilig en gezond werken'
De werkgroep 'Veilig werken' formuleerde de veiligheidsrichtlijn 'Veilig en gezond werken' die de
ledenvergadering besprak en vaststelde. In 2015 vond verdere aanpassing plaats; de richtlijn wordt
gepubliceerd in maart 2016. De richtlijn wordt als levend document opgenomen in de gedragscode.
Monitoring van ongevallen en bijna-ongevallen moet leiden tot betere veiligheid.
Eventuele aanpassingen van de richtlijn worden jaarlijks voorbereid door de werkgroep 'Veilig werken',
en vervolgens besproken/aangevuld en vastgesteld in de ledenvergadering.
Collectieve ontheffingen
Ook in 2015 zijn bureaus gemachtigd tot het gebruik van de ontheffing voor visserijregelgeving en van
de Flora- en faunawet van het Netwerk Groene Bureaus. De machtigingen wordt jaarlijks verstrekt op
basis van een rapportage over het gebruik van de ontheffing in het voorgaande jaar.
De ontheffing voor visserijregelgeving werd verlengd tot en met 31 december 2016 en aangevuld met
het ontheffing van het verbod tot vissen na zonsondergang (artikel 7 van het Reglement voor de
Binnenvisserij). Deze toevoeging wordt bij voldoende gebruik ook in volgende jaren verleend.
Informatievoorziening
De leden werden regelmatig geïnformeerd over onder meer actuele ontwikkelingen in het werkveld,
bijeenkomsten, onderzoeksrapporten, ontwikkelingen in regelgeving en stage-aanvragen. Ook in 2015
werd binnen het NGB de interne nieuwsbrief verspreid. Het NGB bracht zeven persberichten en
nieuwsberichten uit. Externe relaties ontvingen driemaal een korte nieuwsbrief.
Onder meer werd een persbericht uitgebracht over de pilot 'Stroomversnelling' voor versnelling van
renovaties. Het Netwerk Groene Bureaus vindt de werkwijze van 'Stroomversnelling' alleen
verantwoord als een gebied ecologisch voldoende voorspelbaar is. Alleen dan is met voldoende
zekerheid te zeggen welke planten en dieren er wel en welke er niet voorkomen, én waarvoor welke
maatregelen nodig zijn. De voorgenomen evaluatie van de pilot zal duidelijkheid moeten geven over
de gevolgen voor natuur. Bij het begin van de pilot zijn doel, tijdstip en de wijze van doorwerking in
renovatieprojecten echter niet vastgesteld.
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6. De vereniging
Leden
Het ledental van de
vereniging blijft met 66 leden
stabiel. De meeste aanwas
van het NGB vond plaats in
de vorm van
'kandidaatschappen'. Het
Netwerk Groene Bureaus
heeft zeven kandidaten.

Per 31 december 2015 zijn de volgende bureaus lid:
Adviesbureau Cuppen
Adviesbureau E.C.O. logisch
Adviesbureau Haver Droeze
Aequator Groen & Ruimte
AFO Advisering en Onderzoek
Altenburg & Wymenga
Antea Group Nederland BV.
Aqua-Terra Nova
ARCADIS Nederland BV
ATKB
Aveco de Bondt
b&d Natuuradvies
BRO
BTL Advies
BügelHajema Adviseurs
Bureau Aandacht Natuur
Bureau Bleijerveld
Bureau FaunaX
Bureau Viridis
Bureau Verbeek
Bureau Waardenburg
Buro Bakker
CroonenBuro5
Dactylis
De Groene Ruimte
Eco-Niche
EcoGroen Advies
Ecologica
Ecologisch Adviesbureau Van Tweel
Econsultancy
ECOquickscan
Eelerwoude
Ekoza

Elodea
Faunaconsult
Geofoxx
GiMaRIS
Grontmij Nederland bv
Hofman Aquamarien
IJzerman advies
John Melis ecologie
Koeman en Bijkerk BV
Koenders & Partners
Landschappartners
Laneco
LievenseCSO infra water en milieu
Loo Plan
Myotis flora en fauna
Movares
Natuurbalans - Limes Divergens
Regelink Ecologie & Landschap
Rho
Royal HaskoningDHV
RPS advies- en ingenieursbureau bv
SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling
Second Opinion
Stichting Staring Advies
Staro Natuur en Buitengebied
Tabak Advies Ecologie
Taken Adviseurs en Ingenieurs
Tauw
Tonckens Ecologie
Van den Bijtel Ecologisch Onderzoek
Van der Goes en Groot
VanderHelm Milieubeheer BV
Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs
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Werkgroepen
Binnen het Netwerk Groene Bureaus waren in 2015 zeven werkgroepen actief.
Werkgroep 'BREEAM-NL'
De werkgroep heeft als opdracht de positie van de ecologie binnen BREEAM-NL verder te
ontwikkelen én uit te dragen.
Leden:
Janneke Aarbodem, Tauw
Jasper Ohm, Arcadis
Marcus Bouma, E.C.O. Logisch
Martijn Perk, Koenders & Partners
Jan Dirk Buizer, Bureau Waardenburg
Dirk van Pijkeren, Laneco
Pim Godschalk/Wijnanda Hulsegge, ATKB
Tienke Springer, De Groene Ruimte (secretaris)
Martin van den Hoorn, Regelink Ecologie & Landschap
Arend de Wilde, Royal HaskoningDHV
Lucia Schat, Regelink Ecologie & Landschap
Karin Wopereis, Econsultancy
Cornel van der Kooij/Lucas Marijs, Movares
Werkgroep 'Communicatie'
De werkgroep heeft als opdracht om op basis van de vastgestelde communicatiestrategie van het
Netwerk Groene Bureaus acties te ontwikkelen om de externe communicatie vorm te geven.
Leden: Margreet ter Steege, Buro Bakker, en Reinoud Kleijberg, Arcadis
Werkgroep 'Standaarden en protocollen'
De werkgroep heeft als opdracht breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde standaarden en
protocollen te genereren op het gebied van soortenstandaards, het inventariseren van soorten en het
verplaatsen van soorten in het kader van mitigatie en compensatie.
Leden:
Benjamin Backx, Regelink Ecologie & Landschap
Marcel Koen, Econsultancy
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies
Tjeerd Kooij, Ekoza
Haico van der Burgt, Ecoquickscan
Dirk van Pijkeren, Laneco
Dirk van Est, ATKB
Eric de Vries, Altenburg & Wymenga
Ramon ter Harmsel, Witteveen+Bos
Michiel van Kerkvoorde, Buro Bakker
Theo de Jong, Bureau Viridis
Werkgroep 'Toetsing'
De werkgroep heeft als opdracht om de zittende leden en
Netwerk Groene Bureaus
bureaus die zich voor het lidmaatschap van het NGB
www.netwerkgroenebureaus.nl
aanmelden op kwaliteit te toetsen. Daarvoor worden drie
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
rapportages van het bureau en c.v.'s van medewerkers
030-6565466 Zeisterweg 14
beoordeeld.
3984 NL Odijk
Leden:
Karin Albers, Ecologica
Cornel van der Kooij, Movares
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies
Beno Koolstra, Arcadis
Pieter Biezenaar, Altenburg & Wymenga Pauline Maas, Bureau Viridis
Haïco van der Burgt, ECOquickscan
Mariska Nieuwenhuijsen, VanderHelm Milieubeheer BV.
Jan Busser, Tauw
Martijn Perk, Koenders&Partners
Ben Fit, Antea
Marko Sinke, Loo Plan
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans
Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel
Henk Jansen, Elodea
Dennis Wansink, Bureau Waardenburg
Marcel Koen, Econsultancy
Carolien van der Ziel, RoyalHaskoningDHV
Werkgroep 'Veilig werken'
De werkgroep heeft als opdracht een richtlijn voor veilig werken te ontwikkelen.
Leden:
Lidia Gerrits, De Groene Ruimte
Miriam Scherpenisse-Gutter, Natuurbalans-Limes Divergens
Pieter Biezenaar, Altenburg & Wymenga
Margreet ter Steege, Buro Bakker
Willem van Esch, Eco-Niche
Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel
Reinoud Kleijberg, Arcadis
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Werkgroep 'Wet natuurbescherming'
De werkgroep heeft als opdracht informatie over de nieuwe 'Wet natuurbescherming' bij elkaar te
brengen en te ontsluiten voor de leden van het Netwerk Groene Bureaus.
Leden:
Marloes Boer, VanderHelm
Martijn Korthorst, Anteagroup
Wim Heijligers, Tauw
Arjan Oosterom, Koenders&Partners
Jan Erik van der Heide, Koeman en Bijkerk Roel Strijkstra, Altenburg &Wymeng
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans
Daniel Tuitert, Grontmij
Sander Hunink, Ecologica
Fleur van Vliet, Bureaus Waardenburg
Vleermuisvakberaad
Het Vleermuisvakberaad heeft als opdracht te adviseren over het Vleermuisprotocol en kennis over
vleermuisonderzoek uit te wisselen.
Leden:
Renée Bekker, Bij12
Herman Limpens, Zoogdiervereniging
Bertine Besteman, b&d Natuuradvies
Reinier Meijer, BügelHajema
Herman Bouman, Tauw
Rienk Noordhuis, De Groene Ruimte
Arthur Hoffmann, LOO PLAN
Dirk van Pijkeren, Laneco
Hans Hovens, Faunaconsult
Ewoud van der Ploeg, Koeman en Bijkerk
Tjeerd Kooi, EKOZA
Jasper Schut, Altenburg & Wymenga
Erik Korsten, Bureau Waardenburg
Martijn Stevens, Arcadis
Harm Kossen, Royal HaskoningDHV
Daniel Tuitert, Grontmij
Bas van Leeuwen, Netwerk Groene Bureaus
Peter Twisk, Regelink Ecologie & Landschap
NGB-deskundigenoverleg
Binnen het Netwerk Groene Bureaus is de behoefte aan kleinschalige informele kennisuitwisseling.
Het NGB biedt zijn leden de mogelijkheid een deskundigenoverleg te initiëren om onderling op
specialistische onderwerpen kennis en ervaring uit te wisselen. Initiatiefnemers verzorgen de inhoud,
het NGB de logistiek. Binnen het NGB kunnen meerdere deskundigen-overleggen functioneren.
Bestuur
Johan Burger, ATKB (voorzitter), André de Bonte, Aequator (bestuurslid), Martien Meijer, Bureau
Waardenburg (bestuurslid), Dirk van Pijkeren, Laneco (penningmeester), Johannes Regelink,
Regelink Ecologie & Landschap (bestuurslid), Roel Strijkstra, Altenburg & Wymenga (bestuurslid) en
Lennart Turlings, Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs (bestuurslid) vormen het bestuur. Bas van
Leeuwen, Second Opinion, voert het secretariaat.
De ledenvergadering vroeg bestuurslid Dirk van Pijkeren - die in het bestuur de ‘ecologische
eenmansbureaus’ vertegenwoordigt - zijn eerste termijn vol te maken, ondanks de uitbreiding van zijn
'éénmansbureau’ met een medewerker.
Margreet ter Steege, Buro Bakker, trad na zes
jaar bestuurslidmaatschap reglementair af. De
ledenvergadering en het bestuur toonden grote
waardering voor haar bijdragen aan de
vereniging.
Het bestuur vergaderde in 2015 vier keer. Email
werd veelvuldig ingezet om discussies te voeren
en besluiten te nemen.
Jaarlijkse ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering van het NGB vond
plaats bij Tauw en gaf richting aan de verdere
ontwikkeling van het NGB als brancheorganisatie.
Discussies leverden veel inspirerende ideeën om de komende jaren verder te kunnen werken aan de
kwaliteit van advisering, kennisuitwisseling, belangenbehartiging en elkaar leren kennen.
Aanbevelingen van werkgroepen werden omgezet in besluiten.
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Financiën
De penningmeester werd decharge verleend voor het jaar 2015, op voorstel van de kascommissie
bestaande uit Ferdinand Fahner (Taken) en Willem van Esch (Eco-Niche).
Digitale aanwezigheid
Via www.netwerkgroenebureaus.nl is informatie over de activiteiten van het NGB beschikbaar en over
onder meer de gedragscode en het vleermuisprotocol. De website van het Netwerk Groene Bureaus
heeft een ledengedeelte met daarop onder meer verslagen van themabijeenkomsten, de interne
nieuwsbrieven, de brochure van het NGB, info over het aanvragen van machtigingen, verslagen van
ledenvergaderingen, jaarverslagen, logo's van het NGB (voor opname in briefpapier of website), het
huishoudelijk reglement en de statuten. Leden kunnen aankondigingen van cursussen, bijeenkomsten
e.d. plaatsen op het openbare gedeelte van de website. Het NGB is actief op LinkedIn (Netwerk
Groene Bureaus; besloten groep) en op Twitter (@GroeneBureaus).
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