Themabijeenkomst 'Vaststellen van de afwezigheid van beschermde soorten'
1 dec 2016
Voor ontheffingverlening voor beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming die vanaf 1
januari 2017 onder provinciale verantwoordelijkheid valt, is het vaststellen van de afwezigheid dan wel
aanwezigheid van beschermde soorten essentieel. Voor een aantal soorten is daarvoor een formeel
vastgesteld inventarisatieprotocol met juridische doorwerking beschikbaar, voor een aantal soorten
nog niet.
Aanleiding voor de bijeenkomst
Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) signaleert het ontbreken van goed werkbare protocollen om met
afdoende inspanning de afwezigheid van soorten te kunnen aantonen, en organiseert deze dag als
aanzet voor discussie over bruikbaarheid van dergelijke protocollen bij ontheffingverlening en over
mogelijkheden tot formele vaststelling van inventarisatieprotocollen door de provincies als bevoegd
gezag.
In 2009 nam NGB het initiatief voor de ontwikkeling - samen met de Zoogdiervereniging - van het
'Vleermuisprotocol' (www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol) dat
formeel werd vastgesteld door de toenmalige Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Bij ontheffingverlening
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt toepassing van het protocol als afdoend
beschouwd voor het vaststellen van af- dan wel aanwezigheid van alle vleermuissoorten. Het gebruik
van deze protocollen maakt de ontheffingverlening efficiënter.
Nu heeft het NGB aanvullend voor een aantal beschermde soorten concept-inventarisatieprotocollen
ontwikkeld ten behoeve van veldonderzoek voor ontheffingverlening. De protocollen beschrijven de
minimale onderzoeksinspanning die nodig is om een soort uit te sluiten in een klein gebied. Deze
concepten zijn deels nog in discussie. Ook het beoordelen - door ontheffingverleners - van de
toepassing van de protocollen bij het aanvraagonderbouwend veldonderzoek vraagt discussie.
Doel van de bijeenkomst
Deze bijeenkomst gaat in op de ecologisch inhoudelijke maar vooral ook juridische en beleidsmatige
vragen die verbonden zijn aan het gebruik van dit soort protocollen. Met welke methoden is de
aanwezigheid of afwezigheid van soorten vast te stellen, zijn functies van een gebied voor de
betreffende soorten te bepalen, welke onderzoeksinspanning is minimaal nodig om met voldoende
zekerheid uitspraken te doen? Wat is de relatie tussen onderzoeksinspanning en de omvang van een
gebied? Welke consequenties voor initiatiefnemers kunnen schuil gaan achter (impliciete)
beleidsmatige keuzen met betrekking tot protocollen?
Afwijken van protocollen is toegestaan, mits goed beargumenteerd. Wat betekent dat voor de
beoordeling van een ontheffingaanvraag? Wanneer is afwijken verantwoord? Hoe wordt die
gemotiveerd?
De antwoorden op deze vragen dienen ecologisch maar (vooral) ook juridisch sluitend te zijn.
Deelnemers: medewerkers van provincies (beleid en uitvoering), regionale uitvoeringsdiensten,
RAVON, Sovon, Zoogdiervereniging, NEPROM, Bouwend Nederland, leden van het NGB,
kennisinstellingen
Locatie: Veldstudiecentrum Huize Wylerberg, Rijksstraatweg 178, 6573 DG Beek-Ubbergen
Datum: 1 december 2016, 10.00 uur tot 16.15 uur
Organisatie: Netwerk Groene Bureaus
Aanmelden: www.netwerkgroenebureaus.nl/inventarisatie. Aan deelname zijn voor de doelgroep
geen kosten verbonden.

Programma themabijeenkomst 'Vaststellen van de afwezigheid van beschermde soorten'
10.00 uur

Opening

Johan Burger
Directeur ATKB / voorzitter
Netwerk Groene Bureaus

10.10 uur

Soortenbescherming door provincies
Overzicht van beschermde soorten en van de provinciale
motieven voor de keuzen van de soorten

Sander Hunink
NGB-Werkgroep 'Wet
natuurbescherming', Ecologica

10.30 uur

Belang van protocolleren van inventarisaties
Juridische en maatschappelijke betekenis van
inventarisatieprotocollen; historie van en ervaring met het
Vleermuisprotocol

Dirk van Pijkeren
NGB-Werkgroep 'Standaarden
en protocollen', Laneco

10:50 uur

Opbouw van inventarisatieprotocollen
Welke informatie neem je op; vaststellen van afwezigheid van
soorten; functies van gebieden

Lid NGB-Werkgroep
'Standaarden en protocollen'

11:10 uur

PAUZE

11:30 uur

Kritische beschouwing van de opbouw
Voorziet de opbouw in de benodigde informatie? Ervaring met
het vleermuisprotocol.

Herman Limpens
Zoogdiervereniging

11:50 uur

Inventarisatieprotocollen voor de verschillende soorten
De inhoud van de inventarisatieprotocollen; werkwijze per soort

Lid NGB-Werkgroep
'Standaarden en protocollen'

12:10 uur

Kritische beschouwing van de protocollen voor de
verschillende soorten
Voldoen de protocollen voor de verschillende soorten?

Ronald Zollinger
RAVON

12:30 uur

LUNCH

13:30 uur

Interactieve sessies
• Juridische betekenis van de protocollen; mogelijke routes
naar formele vaststelling
• Gebruik van de protocollen; wanneer wijk je van de
protocollen af
• Relatie tussen onderzoeksinspanning en de mate van
betrouwbaarheid van de waarnemingen

Facilitators:
Leden NGB-Werkgroep
'Standaarden en protocollen'

14:30 uur

Resultaten van de parallelsessies en discussie
met als thema's:
• Zijn protocollen ecologisch en juridisch bruikbaar?
• Zijn de huidige concepten toepasbaar?
• Is formele vaststelling van de protocollen mogelijk?

Johan Burger
Directeur ATKB / voorzitter
Netwerk Groene Bureaus

15.15 uur

Napraten tijdens een wandeling op de Duivelsberg bij Huize
Wylerberg

16.15 uur

Sluiting en drankje

