Factsheet
Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'
18 mei 2017 in de Rijtuigenloods, Amersfoort
Deze factsheet over het praktijkcongres geeft informatie over
1. de profilering van het praktijkcongres, in de vorm van de uitnodiging;
2. de onderwerpen op het praktijkcongres, in de vorm van de gespreksthema's en
3. de kosten van deelname van maatschappelijke organisaties en marktpartijen, in de vorm van een
tarievenoverzicht.
Het programma biedt
 in de ochtend een plenaire sessie waarin gemeenten (wethouders) hun ambities, ervaringen en
dilemma's presenteren en
 in de middag parallelsessies waarin deelnemers op onderdelen hun kennis kunnen verdiepen, hun
vragen kwijt kunnen en contacten kunnen leggen.
De organisatoren van de parallelsessies in de middag zoomen in op specifieke onderwerpen (zie
bijgevoegde gespreksthema's) waarmee ze zich presenteren. Voor presentaties, workshops en
andere werkvormen zijn ruimten beschikbaar in de vorm van wachtkamers en treinwagons. Voor
algemene informatie-uitwisseling zijn stands beschikbaar (zie bijgevoegde tarieven).
Het Netwerk Groene Bureaus en het Platform Natuur in de Gemeente organiseren dit praktijkcongres.
Zij geven het programma in de komende periode vorm door voor specifieke onderwerpen
ervaringsdeskundigen actief uit te nodigen en door selectie van aangedragen voorstellen voor
parallelsessies. Voor de invulling van het programma kunt contact opnemen met Bas van Leeuwen,
secretaris Netwerk Groene Bureaus of Lucia Schat, Platform Natuur in de Gemeente.

Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'
Gemeenten en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur
Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de
omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen,
samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars,
natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus? Naast een goede inhoudelijke
afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te
realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid.

Uitnodiging
Kom naar het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’ op
donderdag 18 mei 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort, om kennis te delen en ervaringen van
gemeenten uit te wisselen!
De dag staat in het teken van praktische kennis, ervaringen én ambities van gemeenten en hun
partners. Leg uw ervaring naast die van anderen, bespreek vragen en dilemma’s en krijg zicht op
nieuwe ontwikkelingen. Het programma, met presentaties, uitwisseling van best/bad practices,
workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een informatiemarkt, biedt alle mogelijkheden
voor uitwisseling.
Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan,
inzet van gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners (natuurorganisaties,
bouwwereld), handhaving door de gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de
vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, zie overzicht.
Er zijn 350 plaatsen beschikbaar. Meld u snel aan!

Achtergrond
De verlening van een natuurtoestemming vraagt natuurlijk een goede afhandeling door de gemeente,
maar minstens zo belangrijk is wat daaraan vooraf gaat. Doelgericht voorwerk van de gemeente om
de belangen van burgers, bedrijven en natuur te laten samengaan. Dat houdt in: organisatorisch
voorwerk in de vorm van collectieve ontheffingen voor individuele initiatieven, en inhoudelijk voorwerk
door fysieke voorwaarden te scheppen voor een duurzame natuur die vergunningplichtige activiteiten
van burgers en bedrijven kan dragen.
Goed voorwerk geeft tevreden burgers. Goed voorwerk geeft ook meer zekerheid dat de gemeente
voldoet aan zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Dit voorwerk doet de gemeente in partnerschap met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen,
projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus. In die samenwerking
realiseren alle partners ook hun eigen doelstellingen. Het inhoudelijk voorwerk leidt tot duurzame
natuur voor wat betreft soorten en natuurgebieden en zorgt voor speelruimte voor ruimtelijke
ontwikkelingen.

De aanwezige ervaringsdeskundigen
Deelnemers hebben ervaring opgedaan bij:
 gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de WABO, de Wet natuurbescherming, planvorming,
ecologie en handhaving;
 gemeenteraden;
 provinciale diensten en omgevingsdiensten die vergunningaanvragen beoordelen, handhaven en
natuurbeleid vormgeven;
 projectontwikkelaars, soortenbeschermende organisaties, terreinbeherende organisaties en
waterschappen en
 juridische adviesbureaus en groene adviesbureaus.

Aanmelden en kosten
Meld u hier aan voor deelname! Voor overheden zijn de deelnamekosten € 145,-; voor
maatschappelijke organisaties € 195,- en voor marktpartijen € 245,- (per persoon, excl. btw).
Vervanging door een collega is mogelijk.
Organisaties kunnen in de Rijtuigenloods voor presentaties en andere activiteiten een eigen ruimte
(zoals een wachtkamer of postwagon) of stand reserveren; kosten in overleg. Neem contact op.

Organisatie: Netwerk Groene Bureaus en Platform Natuur in de Gemeente
Meer informatie: Heeft u vragen over deze dag? Stel deze dan hier.
Op de hoogte willen blijven het laatste nieuws rondom deze dag? Volg ons dan via Twitter
#GemOLOnatuur en via Platform Natuur in de Gemeente, waar al het laatste nieuws wordt gedeeld.

Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): dat doen gemeenten zo'
Gemeenten en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur
De gespreksthema's
Ervaringsdeskundigen spreken elkaar intensief bij presentaties, uitwisseling van best/bad practises,
workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en op de informatiemarkt.
Over gemeentelijke verantwoordelijkheden



De rol van de gemeenten bij de omgevingsvergunning, onderdeel natuur
Wat in de praktijk van een initiatiefnemer kan worden gevraagd, en wat van de gemeente

Over afhandeling door de gemeente














Beoordeling van een aanvraag flora- en fauna-activiteit
Beoordeling van een aanvraag N2000-activiteit
Uitvoeren van de volledigheidstoets
Inhoud van de informatieplicht
Valkuilen bij de afhandeling door de gemeente
Gebruik van de effectenindicator soorten
Consequenties van vrijstellingen, gedragscodes en generieke ontheffingen
Gebruik van de effectenindicator Natura 2000-gebieden
Betrekken van het bevoegd gezag bij beoordeling aan het loket
Afstemming van voorwaarden voor de verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning
Consequenties van het niet-aanvragen van natuurtoestemming
Integratie van de natuurtoestemming in het besluitvormingsproces van de Wabo
Beoordelingscriteria van de provincie bij de behandeling van aanvragen

Over organisatorisch voorwerk






Generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan
Inzet van gedragscodes
Gemeentelijke planvorming faciliterend maken voor de natuurvergunning
Bestemmingsplannen toetsen op natuureffect
Proactieve Omgevingsvisie

Over inhoudelijk voorwerk








Een gunstige staat van instandhouding via actief soortenbeleid, gebiedenbeleid, groenbeheer van
de openbare ruimte en natuurinclusief ontwerpen
Verbinden van economische initiatieven en het gemeentelijke groenbeleid
Voorwaarden voor natuurtoestemming afstemmen op gemeentelijk beleid
Gemeentelijke betrokkenheid bij N2000-gebieden: de PAS, vaststellen van beheerplannen en
samenwerking in gebiedsprocessen
Maatschappelijke functies van groen
Vormgeven aan samenwerking tussen partners voor gebiedenbeleid (gemeenten,
waterschappen, provincies, TBO's, Soortenbeschermende organisaties)
Vormgeven aan samenwerking tussen partners voor actief soortenbeleid (gemeenten, provincies,
soortenbeschermende organisaties, TBO's, Waterschappen)

Over handhaving






Vormgeven aan handhaving door de gemeente
Beoordeling bij handhaving in hoeverre maatregelen goed zijn uitgevoerd
Maatschappelijk acceptabele handhaving: stilleggen van projecten
Afwijken van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: consequenties bij handhaving
Handhaving door provincie; in gebreke blijven van een gemeente

Over de gemeente als initiatiefnemer



Opstellen van een aanvraag
Beoordeling van verricht onderzoek

Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): dat doen gemeenten zo'
Gemeenten en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur
De tarieven

1)

Overheid
Toegang p.p.
2)
3)
Wachtruimte huur per sessie
Wachtruimte huur per dag
Wagon huur per sessie
Wagon huur per dag
Stand huur per dag
Prijzen excl. btw

€ 145
-

Maatschappelijke
organisaties
€ 195
€ 195
€ 390
€ 295
€ 590
€ 245

Marktpartijen
€ 245
€ 245
€ 490
€ 365
€ 730
€ 245

1) Marktpartijen kunnen opdrachtgevers uitnodigen tegen de geldende tarieven voor de doelgroep.
2) Bij de huur van een stand, wachtruimte en wagon zit inbegrepen:
 Opname van uw naam en logo in brede mailings naar de doelgroepen met link naar uw website /
activiteit op de congreswebsite (gemeenten, provincies, projectontwikkelaars,
soortenbeschermende organisaties, terreinbeherende organisaties, waterschappen, juridische en
groene adviesbureaus)
 Vermelding van uw activiteit in de breed verspreide mailings [alleen voor huur wagon]
 Opname van uw logo op de congreswebsite (pagina met sponsoren), met link naar uw website /
activiteit op de congreswebsite
 Samenvatting van de aangeboden activiteit op de congreswebsite
 Vermelding van activiteiten in tweets / korte berichten op LinkedIn over de voortgang van het
congres
 Vermelding van de locatie en aangeboden activiteit in het programma-overzicht dat de
deelnemers ontvangen.
 Opname van uitgevoerde activiteiten en logo in het verslag van de dag en op de congreswebsite
3) In de middag vinden twee parallelsessies van elk een uur plaats.

Informatie over tarieven: Bas van Leeuwen, secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
Opgave: www.netwerkgroenebureaus.nl/congres

Bijlage: Impressie en plattegrond Rijtuigenloods, Amersfoort

