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Stappenplan Flora- en faunawet beoordeling bij ruimtelijke
planvorming
De nummers verwijzen naar de hoofdstukken in deze brochure.
1. Inventarisatie natuurwaarden
• Inventarisatie beschermde
dieren en planten
• Ligging ten opzichte van
beschermde gebieden

Geen belemmeringen voor uitvoer
project vanuit de FFwet

• Geen beschermde soorten
aanwezig en
• geen ecologische relatie met
beschermde gebieden

• Beschermde soorten aanwezig
en / of
• ecologische relatie met
beschermd natuurgebied

2. Effectstudie
Bepaling van effecten van
voorgenomen plan op
beschermde natuurwaarden

Geen effecten van betekenis

Relevante effecten

3. Voorkomen en alternatieven
mogelijkheden om effecten te
voorkomen en alternatieven ten
aanzien van projectidee, locatie,
ontwerp en uitvoering

Wijzigingen in locatie, ontwerp en
uitvoering vastleggen

Bevredigend alternatief

Geen bevredigend alternatief

4. Maatschappelijk belang
Maatschappelijk belang toetsen
aan beschermingsniveau van
benadeelde soorten

Project niet toegestaan
Maatschappelijk belang te klein
om aantasting te rechtvaardigen

5. Onheffing
Flora- en faunawet
vereist

Maatschappelijk belang
voldoende om aantasting te
rechtvaardigen

6. Compensatie en mitigatie
Compensatieplan opstellen en
uitvoeren, mitigerende
maatregelen opnemen in plan

Compensatie mogelijk en tijdig
gerealiseerd

Project niet toegestaan
Compensatie niet mogelijk en / of
niet tijdig gerealiseerd
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Flora- en Faunawet en Ruimtelijke Planvorming
Korenwolven, Zeggekorfslakken, Kamsalamanders en Grote modderkruipers;
beschermde soorten krijgen steeds meer aandacht bij ruimtelijke planvorming. In
deze brochure leest u hoe u bij ruimtelijke planontwikkeling om moet gaan met
beschermde soorten. Deze brochure is een praktische handreiking aan
initiatiefnemers van ruimtelijke planprojecten, zoals gemeenten en
projectontwikkelaars, om tot een goede implementatie van de Flora- en
faunawet te komen bij bouwprojecten, aanleg van infrastructurele werken en
winning van grondstoffen. Het is niet de bedoeling van deze brochure om op
basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie het juridisch net en haar mazen
te verkennen (zie kader 1 voor een korte inhoud van de wet).
Het schema hiernaast geeft een overzicht van de stappen die u moet nemen om
uw project aan de Flora- en Faunawet te toetsen (niet in alle gevallen hoeft het
hele schema doorlopen te worden). De nummers in dit schema verwijzen naar de
hoofdstuknummers in deze brochure. In de tekst wordt verwezen naar kaders
met achtergrondinformatie.
Deze brochure gaat niet over de onderdelen van de Flora- en faunawet die betrekking
hebben op reguliere water-, groen- en agrarische beheersactiviteiten, noch over
schadebestrijding en jacht. Ook de bescherming van natuurgebieden valt buiten het
kader van deze brochure (kader 2).

Beschermde planten en dieren
In Nederland komen zo’n 40.000 plant- en diersoorten voor. Daarvan vallen er zo’n 1000
onder de werking van de Flora- en faunawet. Doel van de wet is om hun duurzaam
voortbestaan te garanderen. Bouwactiviteiten kunnen leiden tot verstoring van dieren,
vernietiging van groeiplaatsen van planten etc. Negatieve effecten op de meeste soorten
kunnen vermeden worden door de planning van werkzaamheden af te stemmen op de
periode waarin de soorten het minst kwetsbaar zijn. In relatief weinig gevallen zullen de
effecten van ruimtelijke planprojecten zo ernstig zijn dat het duurzaam voortbestaan van
de soort in gevaar komt. Zolang dat niet gebeurd kan, onder bepaalde voorwaarden, een
ontheffing worden verleend. Wanneer u tijdig rekening houdt met de Flora- en
faunawet, zal er in relatief weinig gevallen een conflict ontstaan tussen de belangen van
ruimtelijk ontwikkelaars en het maatschappelijk belang van de instandhouding van
beschermde soorten.
Zorgplicht
Bij elk project, elke locatie en elke handeling of activiteit geldt naast de
verbodsbepalingen (kader 1) de ‘zorgplicht’: “een ieder neemt voldoende zorg in acht
voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving”.
“Deze zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna
kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor
zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of,
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.”
Een ieder (van de projectontwikkelaar die achter zijn bureau werkt aan de opzet van een
nieuw project tot aan de uitvoerende mensen op de bouwlocatie) dient zò te handelen,
of juist handelingen na te laten, dat de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten
daarvan géén of zo min mogelijk hinder ondervinden.
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Kader 1.

Doel en strekking Flora- en faunawet

Doel
De Flora- en faunawet heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het oog op
de instandhouding van soorten. Welke soorten beschermd zijn, staat in de wet en in diverse besluiten en
regelingen
ter
uitwerking
daarvan.
De
teksten
hiervan
kunnen
via
http://www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/ geraadpleegd worden. De Flora- en faunawet is ontstaan uit
verschillende Nederlandse soortbeschermingswetten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese
Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en
faunawet dus een Nederlandse vertaling gekregen.

Verboden
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op
die instandhouding voorkomen worden. Welke ‘negatieve effecten’ dat precies zijn, kan niet in een lijst
opgesomd worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch
handen en voeten te geven zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet opgenomen.
−
−
−
−

−

Het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze
van hun groeiplaats te verwijderen;
Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het
oog daarop op te sporen;
Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten;
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van
beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren’
Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te
beschadigen of te vernielen.

Praktisch overal komen beschermde soorten voor. Bij de meeste projecten, zoals bedrijventerreinen,
nieuwbouwwijken, uitbreiding van kantoorruimte, de aanleg en verbetering van infrastructuur, wordt dus
‘ruimte’ gebruikt waar beschermde soorten voorkomen. De verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet
zijn daarom vrijwel altijd van toepassing op uw project: of het nu gaat om het realiseren van een
bedrijventerrein buiten de bebouwde kom van een plattelandsgemeente of de uitbreiding van een
woonwijk binnen de grenzen van een grote stad.

Kader 2.

Bescherming van natuurgebieden

Naast soortbescherming worden ook natuurgebieden beschermd. Bij planontwikkeling in of nabij
beschermde gebieden zult u uw project aan de Flora- en faunawet én aan de gebiedsbeschermingsregels
moeten toetsen.
Zowel de Natuurbeschermingswet als de Europese Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn bevatten
gebiedsbeschermingsregels. De Europese regels zijn op dit moment gedeeltelijk vertaald in de
Natuurbeschermingwet. Op basis van deze wet zijn in Nederland talrijke natuurrijke gebieden aangewezen
als ‘beschermd natuurmonument’. Op basis van de Europese regels worden hier gebieden aan toegevoegd:
de zogenaamde ‘Speciale Beschermingszones’. Met de voorgestelde wijziging van de
Natuurbeschermingswet zal de bescherming van nationale en Europese beschermde gebieden in een
stelsel ondergebracht worden.
De Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet hebben beiden tot doel de Nederlandse natuur te
beschermen. De Flora- en faunawet geldt dáár waar beschermde soorten voorkomen, los van de vraag of
dat specifieke gebied ook wettelijk beschermd wordt. De gebiedsbescherming (op basis van de Europese
Habitatrichtlijn, Europese Vogelrichtlijn en de Natuurbeschermingswet) geldt alleen in de daartoe specifiek
aangewezen gebieden.
Ondanks dezelfde algemene doelstelling van beide wetten (‘natuurbescherming’) zal een project niet altijd
alleen maar hoeven te voldoen aan de eisen die door de Flora- en faunawet worden gesteld (de
soortenbescherming). U, als initiatiefnemer, zal zich ook altijd moeten informeren of de voorgestelde
locatie zich in of nabij zo’n nationaal of Europees beschermd gebied bevindt. Het voldoen aan de eisen die
vanuit de Flora- en faunawet worden gesteld, vrijwaart u dus niet van de eisen die vanuit de Europese en
nationale gebiedsbescherming gelden.
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Uw planproces en de Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet vertraagt uw planproces niet wanneer u de noodzakelijke
beoordelingsstappen op tijd uit voert. Al bij de locatiekeuze voor ‘grijze’ en ‘rode’
activiteiten moeten negatieve effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk worden
voorkomen. Bij het maken van bestemmingsplannen waarbij functies gewijzigd worden,
moet voorkomen worden dat conflicten met de Flora- en faunawet ontstaan. Ook in
verdere uitwerking van plannen en bij de uitvoering van projecten moet steeds binnen
het kader van de wet gehandeld worden.
Planvorming

Flora- en
Faunawet

Voorgenomen
ruimtelijke
ontwikkeling

Locatie

Inventarisatie

Ontwerp

Effect
onderzoek

Uitvoering

Alternatieven
onderzoek

In bovenstaand schema is weergegeven hoe de afweging van alternatieven met het oog
op beperking van schade aan beschermde soorten in het proces van planontwikkeling
moet worden ingepast. De beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet kan
starten wanneer bekend is in welke omgeving het plan gerealiseerd zal worden of
wanneer één of meer concrete locaties bekend zijn. Beschermde soorten worden zo
onderwerp van het vooronderzoek, net als waterhuishouding, bodemgesteldheid,
leidingen en kabels etc. Wanneer blijkt dat locatie, ontwerp en uitvoeringsmethode tot
negatieve effecten op beschermde soorten leiden moet in bepaalde gevallen
alternatieven voor het voorgenomen plan gezocht worden. Deze kunnen gevonden
worden in locatie, ontwerp en uitvoeringsmethode, maar ook in het voorgenomen plan
zelf.
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Kader 3.

Bestaande gegevens en veldonderzoek

Bestaande gegevens
Bestaande gegevens over het voorkomen van beschermde soorten op en rond uw projectlocatie kunt u
opvragen bij ‘Het Natuurloket’, een initiatief van het ministerie van LNV en verschillende ‘Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties’. Via de website www.natuurloket.nl kan een offerte worden
aangevraagd. Het aanvragen van gegevens duurt zo’n 6 weken: u ontvangt binnen twee weken na uw
aanvraag een offerte. De gegevens kunnen zo’n 4 weken na uw opdracht geleverd worden. Voor een
project van beperkte omvang liggen de kosten van zo’n aanvraag meestal tussen €2000 en €3000.

Veldonderzoek
De basis van de toetsing van een project aan de Flora- en Faunawet is de informatie over de verspreiding
van beschermde soorten. Wanneer niet voldoende informatie beschikbaar is, moet veldonderzoek
uitgevoerd worden om deze te completeren. Veldonderzoek is seizoensgebonden en arbeidsintensief werk.
Het is daarom zaak het veldonderzoek goed aan te pakken.
De inventarisatiemethode die gebruikt wordt, moet afgestemd zijn op de leefwijze van de te onderzoeken
soorten. Een aantal Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties (PGO’s) hebben hiervoor werkwijzen
vastgelegd. Bij het veldonderzoek kunnen deze methoden worden toegepast. Het inventariseren van
planten en dieren is specialistisch werk. Uiteraard moeten de inventarisaties door terzake kundigen worden
uitgevoerd.
De locatie van uw project is het primaire onderzoeksgebied. Voor de effectenstudie is ook de context van
de verspreiding van soorten in de directe omgeving van belang. Houdt er dus rekening meet dat een groter
gebied onderzocht moet worden.
Verschillende soortgroepen moeten op verschillende momenten van het seizoen worden geïnventariseerd.
Er zijn altijd meerdere veldbezoeken per soortgroep aan het gebied noodzakelijk. Bij sommige
soortgroepen kan volstaan worden met 2 bezoeken, andere onderzoeken vereisen een grotere inspanning.
Van de verspreiding van amfibieën bijvoorbeeld, kan in een beperkte periode in het voorjaar een goed
overzicht verkregen worden. Voor vleermuizen zijn verschillende inventarisatierondes in voorjaar, zomer
en herfst noodzakelijk.

Kader 4.

De soorten

Streng beschermde soorten
Soorten die in de Europese Habitatrichtlijn in bijlage IV staan vermeld, alle vogels die zijn aangewezen
onder de Europese Vogelrichtlijn en bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen inheemse dier- en
plantensoorten vallen in de categorie ‘streng beschermde soorten’.
Voor negatieve effecten op beschermde vogels is het niet mogelijk om een ontheffing te krijgen. Dit heeft
te maken met de zeer strenge eisen die vanuit de Europese Vogelrichtlijn worden gesteld. Er wordt in die
richtlijn namelijk geen enkele reden genoemd op basis waarvan negatieve effecten gerechtvaardigd
kunnen worden. In het grootste deel van de gevallen waarbij dit speelt kan verstoring vermeden worden
door de periode van verstoring buiten de broedtijd te laten vallen.

Beschermde soorten
De categorie van beschermde soorten omvat alle andere soorten die als beschermde soort zijn aangemerkt
in de Flora- en faunawet en de regelingen die daarbij horen. Voor deze soorten gelden een minder streng
toetsingskader. Indien exemplaren van deze categorie in of nabij de door u voorgestelde locatie
voorkomen, zal een ecologische beoordeling moeten worden gemaakt over de mate waarin de
projectrealisatie een negatief effect zal hebben op de gunstige staat van instandhouding van de lokale,
regionale en landelijke populatie.
Een overzicht van de lijsten met (streng) beschermde soorten is te vinden op de internetsite van het
Ministerie van LNV: http://www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/

Vrijstelling algemene soorten
Het Ministerie van LNV werkt aan een systeem waarin een deel van de nu beschermde soorten onder een
vrijstellingsregeling gaat vallen. Voor algemene soorten zullen verbodsbepalingen met betrekking tot
verstoring dan niet meer gelden. Voor deze groep soorten hoeft dan geen uitgebreide beoordeling te
worden gemaakt. Verbodsbepalingen over het doden van deze soorten en de zorgplicht blijven van kracht.
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1

INVENTARISATIE

Allereerst moet u weten of er in en rond uw plangebied
beschermde
soorten
voorkomen
en
welke
beschermingsstatus die hebben. Informatie over het
voorkomen van soorten in en rond het projectgebied is de
basis voor de beoordeling van ecologische effecten van een
bouwplan of andere ruimtelijk ingreep. Deze informatie
kunt u verzamelen uit bestaande gegevensbestanden en
literatuur of door veldinventarisaties, maar liever nog door
een combinatie daarvan. Voor een goede beoordeling is
niet alleen informatie nodig over soorten op de planlocatie
zelf, maar ook over het voorkomen van soorten in de
omgeving. Effecten van uw plan kunnen dan gerelateerd
worden aan de betekenis van de locatie voor het duurzaam
voortbestaan van de soort.

1.
Inventarisatie
natuurwaarden
2.
Effectstudie

3.
Voorkomen en
alternatieven
4.
Maatschappelijk
belang
6.
Compensatie en
mitigatie

5.
Onheffing
Flora- en
Faunawet

Bestaande informatie
Het is raadzaam zo snel mogelijk met het verzamelen van bestaande gegevens te
beginnen. Het Natuurloket (www.natuurloket.nl) geeft een eerste indruk van het
voorkomen van beschermde soorten in het projectgebied en de mate waarin uw
projectgebied al is onderzocht. Gedetailleerde gegevens kunnen tegen betaling bij
‘Particuliere Gegevensbeherende Organisaties’ (PGO’s) worden opgevraagd (kader 3). De
gegevens van PGO’s zijn verzameld door deskundigen en worden gecontroleerd op
juistheid. Ook provinciale en gemeentelijke gegevensbestanden bevatten vaak
waardevolle informatie. Gegevens over de verspreiding van soorten in kustwateren
worden verzameld en beheerd door de Basisinfodesk van het RIKZ
(basisinfodesk@rikz.rws.minvenw.nl).
Het
Infocentrum
van
het
RIZA
(infocentrum@riza.rws.minvenw.nl) beheert zulke gegevens over binnenwateren. Het
verzamelen van informatie over de verspreiding van beschermde soorten kost enkele
weken, wanneer alleen bestaande informatie verzameld wordt.
Om de gegevens goed te kunnen interpreteren is altijd een veldbezoek noodzakelijk. Per
soortgroep moet door een ecoloog of soortdeskundige beoordeeld worden of voldoende
informatie beschikbaar is, of de informatie voldoende actueel is (gegevens ouder dan 10
jaar zijn minder bruikbaar) en of deze een voldoende gedetailleerd beeld geeft van het
voorkomen van beschermde soorten. Uit de informatie moet de betekenis van een
gebied voor de soort afgeleid kunnen worden.
Het is daarnaast raadzaam om contact op te nemen met lokale deskundigen. Zij kunnen
informatie uit gegevensbestanden aanvullen en preciseren op grond van hun kennis over
de actuele situatie en ecologische ontwikkelingen. Daarmee kunnen eventuele bezwaren
tegen uw project vanuit deze hoek voorkomen worden. PGO’s, milieufederaties en
gemeenten kunnen u op weg helpen bij het leggen van contacten.

Veldonderzoek
Vaak moet de informatie uit gegevensbestanden aangevuld worden met actuele
veldgegevens (zie kader 3). De combinatie van bestaande informatie en actuele
veldgegevens biedt de beste basis voor een effectbeoordeling. Dit verkleint de kansen op
vertraging in een latere fase.
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De doorlooptijd voor veldonderzoek kan tot een jaar oplopen. Dat kan een belemmering
voor de projectvoortgang zijn. U kunt er voor kiezen leemtes in kennis te ondervangen
door verspreidingsgegevens van beschermde soorten in de omgeving toe te passen op
uw locatie. Daarbij wordt beoordeeld welke effect in het ‘slechtste’ geval kan optreden.
De inzet van gespecialiseerde ecologen is hierbij onontbeerlijk. Wanneer geen effecten
of effecten van weinig betekenis verwacht worden, kan besloten worden met het project
door te gaan. De kans dat de beoordeling geen recht doet aan de feitelijke situatie blijft
hierbij aanwezig. U moet zich er als initiatiefnemer van bewust zijn dat dit tot risico’s in
de projectvoortgang leidt indien bezwaar wordt aangetekend.
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2

EFFECTSTUDIE

Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat beschermde
soorten in of rond uw projectgebied of -locatie aanwezig
zijn, moeten de effecten van de voorgenomen ingreep op
de soorten beoordeeld worden. Met welke effecten
rekening moet worden gehouden kan niet op voorhand
opgesomd worden. Alle aspecten van de voorgenomen
ontwikkeling die invloed hebben op de beschikbaarheid
van voedsel, voortplantingsmogelijkheden, veiligheid en
verspreidingsmogelijkheden voor dieren zijn van belang.
Voor planten moet een vergelijkbare beoordeling worden
gemaakt. Op basis daarvan kan bepaald worden of
conflicten ontstaan met de Flora- en faunawet. De
(negatieve) invloed op de soorten moet gerelateerd
worden aan de ‘staat van instandhouding’ van de soorten.
Daarbij wordt naar het duurzaam voortbestaan van de
populatie gekeken.

1.
Inventarisatie
natuurwaarden
2.
Effectstudie

3.
Voorkomen en
alternatieven

4.
Maatschappelijk
belang
6.
Compensatie en
mitigatie

5.
Onheffing
Flora- en
Faunawet

Effecten
Ruimtelijke ingrepen kunnen op verschillende schaal effecten hebben op beschermde
soorten. Het meest duidelijke effect is vernietiging van (een onderdeel van) het
leefgebied door vergraving of bebouwing. Ook ingrepen op enige afstand kunnen de
fysieke kenmerken van een onderdeel van het leefgebied zo veranderen dat het zijn
functie verliest. Verandering van de grondwaterstand of waterkwaliteit kan leiden tot het
ongeschikt worden van poelen als voortplantingsplaats voor amfibieën. Door verstoring
door geluid, licht en de aanwezigheid van mensen en verkeer kan de kwaliteit van het
leefgebied afnemen. Deze invloeden kunnen tot op honderden meters van de geplande
ingreep effecten teweeg brengen. Al deze effecten kunnen leiden tot verstoring van
beschermde soorten, vernietiging van voortplantingsplaatsen etc. De Flora- en faunawet
wordt dan overtreden. Om indirecte effecten goed te kunnen beoordelen is niet alleen
ecologische expertise noodzakelijk. Afhankelijk van de mogelijke effecten zullen ook
andere deskundigen onderdelen van de beoordeling voor hun rekening moeten nemen,
bijvoorbeeld ten aanzien van geluid, verkeer of hydrologie.
De versnippering van het leefgebied van soorten kan op grotere schaal tot negatieve
effecten leiden. De meeste beschermde soorten in Nederland zijn voor hun voortbestaan
afhankelijk van netwerken van kleine leefgebieden. Wanneer deze leefgebieden van
elkaar worden gescheiden door de aanleg van een weg of ander obstakel, of wanneer
een netwerk zijn samenhang verliest door het verloren gaan van essentiële schakels,
komt het duurzaam voortbestaan van de soort in gevaar. Effecten die van lokale aard
lijken, kunnen zo een regionale, of zelfs nationale, invloed hebben.
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Impact op soorten
De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun
natuurlijk leefgebied. Niet elke aantasting van (het leefgebied van) een soort leidt tot
significante negatieve effecten op die duurzame instandhouding. Drie aspecten zijn
hierbij van belang: de populatieomvang, het verspreidingsgebied en de natuurlijkheid
van de situatie. Bij effectvoorspellingen moeten deze aspecten zo veel mogelijk worden
geconcretiseerd en gekwantificeerd. Wanneer de populatieomvang en het
verspreidingsgebied niet significant afnemen en wanneer de soort op een natuurlijke
manier kan overleven, kan een ingreep worden toegestaan. Er moet dan wel eerst een
ontheffing verleend worden. De status van een soort op de (huidige) ‘rode lijst’ geeft een
indicatie van de kwetsbaarheid van de soort. Afname van de populatieomvang en het
verspreidingsgebied zal bij kwetsbare soorten eerder tot significante effecten op de
‘staat van instandhouding’ leiden dan bij algemene soorten. De rode lijsten hebben
echter geen wettelijke betekenis.
Bij de beoordeling van effecten moet onderscheid gemaakt worden tussen streng
beschermde soorten en andere beschermde soorten (kader 4). Bij effecten op streng
beschermde soorten moet expliciet beoordeeld worden of de ‘gunstige staat van
instandhouding’ in gevaar komt. Wanneer dat gebeurd kan geen ontheffing verleend
worden. Bij minder ernstige effecten op streng beschermde soorten is een ontheffing,
onder voorwaarden, wel mogelijk.
Bij negatieve effecten op andere dan streng beschermde soorten waarbij de gunstige
staat van instandhouding niet in gevaar komt is kan ontheffing worden aangevraagd.
Bij het beoordelen van de impact op beschermde soorten kan onderscheid gemaakt
worden tussen de aanlegfase en de gebruiksfase. In de aanlegfase treedt vaak verstoring
op door bouwactiviteiten. Tijdelijke verstoring door geluid en verlichting zijn hier
voorbeelden van. Als zo’n effect tot een korte periode beperkt is, hoeft het niet te leiden
tot blijvende effecten. Verstoring in gebruiksfase heeft een permanent karakter. De kans
dat blijvende negatieve effecten op soorten optreden is dan groter.
Wanneer beschermde soorten op een bouwlocatie ontdekt worden is dit niet altijd reden
om de werkzaamheden stop te zetten. Als uit gedegen onderzoek vooraf is gebleken dat
de soort niet van nature op de locatie voor komt, kunnen dieren verplaatst en daarna van
de locatie geweerd worden. De werkzaamheden kunnen vervolgens door gaan. In de
ontheffingsaanvraag kan rekening gehouden worden met een ontheffing voor het
verplaatsen van dieren.

Cumulatieve effecten
In sommige gevallen treden bij kleine ingrepen per geval geen significante effecten op.
Verschillende ingrepen samen kunnen wel tot significante effecten leiden. In dat geval
moet worden uitgegaan van het gecombineerde effect.
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3

VOORKOMEN EN ALTERNATIEVEN

Onderzoek naar alternatieven is de meest wezenlijke
consequentie van de Flora- en faunawet voor
initiatiefnemers van ruimtelijk projecten (zie ook schema
1). Uit de effectstudie kan blijken dat negatieve effecten
optreden op streng beschermde soorten. U moet dan
onderzoeken of de effecten voorkomen kunnen worden
door wijzigingen in uw plan. Effecten op streng
beschermde soorten zullen niet altijd helemaal voorkomen
kunnen worden. De Flora- en faunawet vereist wel dat
alternatieven voor het project worden gezocht waarbij de
verwachte effecten niet optreden. Wanneer uit de
effectenstudie blijkt dat de duurzame instandhouding in
gevaar komt van beschermde of streng beschermde
soorten kunt u geen ontheffing krijgen en is het zoeken
naar alternatieve de enigste logische volgende stap.

1.
Inventarisatie
natuurwaarden
2.
Effectstudie

3.
Voorkomen en
alternatieven
4.
Maatschappelijk
belang
6.
Compensatie en
mitigatie

5.
Onheffing
Flora- en
Faunawet

Voorkomen
Veel negatieve effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen worden door
aanpassingen van het voorgenomen plan. Vanwege de zorgplicht (hoofdstuk 1) en
andere wetsartikelen moet u zoeken naar oplossingen om die effecten te voorkomen.
Wijzigingen in het ontwerp en in de methode van uitvoering die leiden tot vermindering
van de effecten moeten in het plan opgenomen worden. Afscherming van geluid, licht en
andere verstoringsbronnen valt hier onder. De toepassing van alternatieve
bouwtechnieken kan effecten verminderen: boren in plaats van heien, ‘onderwater
beton’ in plaats van grondwateronttrekkingen. Een goede planning van werkzaamheden
kan ook veel effecten voorkomen. Verstoring van broedvogels treedt maar in een
beperkte periode op. Buiten de broedtijd leiden zware werkzaamheden tot minder
effecten. Dergelijke relaties gaan ook op voor overwinterende amfibieën en vogels,
zoogdieren met afhankelijke jongen etc.
Het doden van planten en dieren kan vrijwel altijd voorkomen worden. Bijvoorbeeld door
ze (te vangen en) te verplaatsen. In praktijk wordt daarom vrijwel nooit ontheffing
verleend voor het opzettelijk doden van beschermde soorten.
Alternatieven
Wanneer u niet alle negatieve effecten op streng beschermde soorten kunt voorkomen,
of wanneer u de duurzame instandhouding van een soort in gevaar brengt, moet u
effecten en haalbaarheid van alternatieven voor het voorgenomen project onderzoeken.
In beginsel moet een alternatief gezocht worden dat geen negatieve effecten op streng
beschermde soorten heeft en de duurzame instandhouding van alle soorten garandeert.
Bij het zoeken naar alternatieven kunnen verschillende locaties met elkaar vergeleken
worden. Uit jurisprudentie blijkt echter dat het zoeken naar alternatieven in sommige
gevallen nog breder opgevat moet worden. Voorbeeld daarvan is de voorgenomen
aanleg van een grensoverschrijdend bedrijventerrein bij Heerlen om de regionale
werkgelegenheid te bevorderen. Toen bleek dat hier Hamsters voor kwamen, moest
onderzocht worden of de beoogde werkgelegenheid niet op een andere manier
bevorderd kon worden. Het onderzoek naar de alternatieven moet dus breed opgezet
worden en gericht zijn op het voorkomen van alle effecten op streng beschermde
soorten. Planontwikkelaars geven de bescherming van bedreigde dier- en plantsoorten
daarmee volwaardige plaats in hun afwegingen.
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Het gekozen alternatief moet worden verankerd in de planvorming. In de meeste
gevallen zal dat vanzelfsprekend gebeuren in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Ook
kleinere aanpassingen van het project, bijvoorbeeld met betrekking tot de plaatsing van
een gebouw binnen een bouwvlak, moeten vastgelegd worden in het ontwerp alvorens
het ministerie van LNV over een eventuele ontheffingsaanvraag kan beslissen. Of u aan
deze integratieverplichting voldoet is een belangrijk aspect bij de toetsing van een
eventuele ontheffingsaanvraag door het ministerie van LNV.
Wanneer er geen enkele alternatieve oplossing gevonden kan worden waarbij effecten
op streng beschermde soorten voorkomen kunnen worden en de gunstige staat van
instandhouding van alle soorten gegarandeerd wordt, kan compensatie een laatste
redmiddel zijn (hoofdstuk 6). Daarnaast moeten de effecten zoveel mogelijk worden
gemitigeerd (hoofdsstuk 6).
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4

MAATSCHAPPELIJK BELANG

Indien er bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit een
overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en
faunawet niet voorkomen kan worden, moet van tevoren
een ontheffing verleend te zijn. Bij het aanvragen van een
ontheffing voor het mogen verstoren, verontrusten etc.
van streng beschermde soorten moet de initiatiefnemer
kunnen aantonen dat het maatschappelijk belang van de
ingreep opweegt tegen de verwachte schade. De concrete
invulling van het maatschappelijke belang waarbij
aantasting gerechtvaardigd kan worden, is voor de streng
beschermde soorten anders dan die voor de overige
beschermde soorten.

1.
Inventarisatie
natuurwaarden
2.
Effectstudie

3.
Voorkomen en
alternatieven

4.
Maatschappelijk
belang
6.
Compensatie en
mitigatie

5.
Onheffing
Flora- en
Faunawet

Streng beschermde soorten
Voor streng beschermde soorten kunnen negatieve effecten gerechtvaardigd worden
wanneer met uw project ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ gemoeid zijn
met inbegrip van redenen van sociale of economische aard of ‘voor het milieu wezenlijk
gunstige effecten’ nagestreefd worden.
Vogels vormen een aparte groep binnen deze groep van streng beschermde soorten. De
Europese Vogelrichtlijn kent namelijk geen enkel maatschappelijk belang op basis
waarvan de eventuele negatieve effecten gerechtvaardigd kunnen worden. Voor deze
categorie kan daarom geen ontheffing worden verleend! U zult dus moeten zoeken naar
mogelijkheden om de verwachte negatieve effecten te voorkomen zodat geen
verbodsbepalingen wordt overtreden.

Beschermde soorten
Negatieve effecten op andere beschermde soorten kunnen gerechtvaardigd worden
wanneer sprake is van een ‘redelijk doel of een maatschappelijk geaccepteerde activiteit’:
deze criteria geven iets meer ruimte dan de strikte belangen van sociale of economische
aard.
Algemene soorten
Zoals in kader 4 gemeld, werkt het Ministerie van LNV aan een systeem waarin een deel
van de nu beschermde soorten onder een vrijstellingsregeling gaat vallen. Het eventuele
verstoren, verontrusten en aantasten van de leefomgeving van individuele exemplaren
op een voorgenomen projectlocatie zal daarmee in de toekomst wettelijk gezien
toegestaan zijn voor ‘maatschappelijk betamelijke activiteiten’.
Onderbouwing van maatschappelijke belangen
Bij een ontheffingsaanvraag zal het maatschappelijk belang van de activiteit duidelijk
moeten worden aangetoond. Rijksnota’s (en de uitwerking hiervan in provinciale en
lokale nota’s) en tracébesluiten kunnen een basis kunnen vormen voor de gevraagde
onderbouwing. Ook kan aangegrepen worden op de maatschappelijke onderbouwingen
zoals verwoord in de 4e nota Ruimtelijke Ontwikkeling en de hieraan gekoppelde
streekplannen en bestemmingsplannen. Bij een directe relatie van uw project met een
regionaal of lokaal economisch of sociaal ontwikkelingsbeleid kan verwezen worden
naar de overwegingen bij dat beleid.
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In de voorbereidende ruimtelijke ordeningsprocedure, bijvoorbeeld de wijziging van een
bestemmingsplan of streekplan, moeten maatschappelijke belangen worden afgewogen
tegen eventuele negatieve effecten op beschermde soorten. Het is raadzaam is deze fase
de provincie (of de regionale directie van LNV) te consulteren. Hierdoor voorkomt u dat
in een latere fase blijkt dat het maatschappelijk belang dat uw project dient, niet op
weegt tegen de negatieve effecten op beschermde soorten.
Het maatschappelijk belang dat u in het ruimtelijke ordeningstraject vast stelt,
bijvoorbeeld in het kader van een bestemmingsplan, kan in een latere fase gebruikt
worden om een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet te
onderbouwen. Het ministerie van LNV beoordeelt alleen volledige ontheffingsaanvragen.
U kunt in de ontheffingsprocedure dus niet faseren door eerst het maatschappelijk
belang te laten toetsen.
Kader 5.

De ontheffingsaanvraag

Een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet dient een aantal formele en inhoudelijke
zaken te bevatten. Om het afhandelen van de formaliteiten voor u te vergemakkelijken, is een formulier
beschikbaar. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen.

Formaliteiten
−

−
−
−
−
−

wie vraagt de ontheffing aan, wie treedt op als contactpersoon bij vragen van de adviserende
regionale beleidsdirectie en/of LASER, wie gaat daadwerkelijk gebruik maken van de ontheffing (bv. de
onderaannemer)?;
een topografische kaart met een duidelijke locatieaanduiding;
op welke (streng) beschermde soort(en) heeft de aanvraag betrekking? (elke betreffende soort moet
individueel vermeld worden);
ten aanzien van welke verbodsbepalingen (zie kader 1) wordt ontheffing gevraagd?;
welke geldigheidsduur moet de gevraagde ontheffing hebben?;
diverse documenten, zoals een uittreksel van de KvK, kopielegitimatiebewijzen van de aanvrager,
gebruiker en contactpersoon.

Inhoudelijke informatie:
−
−
−
−
−

actuele ecologische inventarisatie van de soorten die op of nabij de locatie voorkomen;
effectenbeoordeling per soort en per projectfase (aanlegfases, gebruiksfase)
afspraken over afstemming van de technische planning van het project op de ecologische kalender
(broedseizoen etc.);
motivering waarom de gekozen locatie vanuit het natuurbelang gezien, de ‘beste’ is; het zogenaamde
alternatievenonderzoek;
onderbouwing van het maatschappelijk belang dat met het project gediend zal worden.

Wanneer in de projectomschrijving wordt verwezen naar studies, gerelateerde plannen etc, moeten deze
bijgevoegd worden met nauwkeurige verwijzingen naar paginanummers, paragraafnummers en bronnen.
U kunt een (ecologisch) adviesbureau een inventarisatie en effectbeoordeling laten doen. Bij uw opdracht
kunt u dan vastleggen dat alle gegevens worden verzameld over het voorkomen van beschermde soorten
en de effecten daarop die nodig zijn voor een ontheffingsaanvraag.
In een ecologisch onderzoeksrapport kunnen maatregelen en/of andere voorwaarden worden beschreven
waardoor negatieve effecten op de aanwezige beschermde soorten voorkomen worden: voor die soort(en)
hoeft u dan geen ontheffing aan te vragen. LASER toetst bij een ontheffingsaanvraag of deze maatregelen
voldoende in uw plannen zijn vastgelegd. Ook indien blijkt dat door bepaalde maatregelen alle effecten
voorkomen worden en dus geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden, zult u deze maatregelen
expliciet op moeten nemen in uw projectopzet. U kunt dan achteraf aantonen dat u zorgvuldig hebt
gehandeld. U ondervangt daarmee bezwaren van omwonenden of natuurbeschermingsgroepen.
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5

ONTHEFFING EN ZORGPLICHT

U heeft een ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet nodig wanneer bij de uitvoering van uw project
niet voorkomen kan worden dat overtredingen van
bepaalde verbodsbepalingen zullen plaats vinden. Bij de
beoordeling van een ontheffingsaanvraag is het
toetsingskader zoals weergegeven in schema 2 leidend. U
kunt een ontheffing aanvragen bij LASER Dordrecht. In
kader 5 vindt u een opsomming van de informatie die bij
een aanvraag gegeven moet worden. De beoordeling van
een ontheffingsaanvraag neemt enige tijd in beslag.

1.
Inventarisatie
natuurwaarden
2.
Effectstudie

3.
Voorkomen en
alternatieven
4.
Maatschappelijk
belang
6.
Compensatie en
mitigatie

5.
Onheffing
Flora- en
Faunawet

De ontheffingsprocedure
In uw projectplanning moet u rekening houden met wettelijke termijnen rond een
ontheffingsaanvraag. LASER neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. De
regionale directies van LNV adviseren daarbij. De reactietermijn kan verlengd worden tot
6 maanden wanneer daar aanleiding toe is. Een beslisperiode van meer dan 3 maanden
is in de praktijk niet gebruikelijk. Enkele factoren die een snelle afhandeling bevorderen
zijn:
−
−
−
−

−
−

geringe omvang van het project;
afwezigheid van streng beschermde soorten op of nabij de projectlocatie;
beperkte ecologische effecten;
kwaliteit van het ecologisch rapport (een duidelijke, overzichtelijke inventarisatie en
effectenbeoordeling, inclusief een concrete steekhoudende conclusie en eventuele
mitigatie- en/of compensatiemaatregelen);
duidelijk projectplan, waarin het project qua opzet en uitvoering zo concreet
mogelijk beschreven wordt;
garanties voor tijdige realisatie van compensatie en mitigerende maatregelen.

Derden, bijvoorbeeld omwonenden of lokale natuurbeschermingsgroepen, kunnen
uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen tegen de
ontheffing of de daaraan verbonden voorwaarden. Gedurende deze 6 weken is wettelijk
toegestaan om te beginnen met de projectrealisatie: het instellen van bezwaar door
derden gedurende de termijn van 6 weken heeft geen ‘schorsende werking’. De Minister
heeft vervolgens 6 weken de tijd om zich te beraden op zijn beslissing. In die periode
loopt u het risico dat de Minister besluit mee te gaan in de geuite bezwaren. De
werkzaamheden moeten dan gestaakt worden.
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Indien de Minister besluit om niet mee te gaan in de bezwaren van derden, kunnen zij
een beroep bij de rechter instellen. Deze procedure kan in sommige gevallen meer dan
een jaar in beslag nemen. Het is daarom raadzaam om te allen tijde een open en
wederkerige
dialoog
te
onderhouden
met
omwonenden,
lokale
natuurbeschermingsgroepen en andere belanghebbenden. Dit vermindert de kans op
bezwaar en beroep en de hieraan verbonden projectvertraging. Overtreding van de
Flora- en faunawet wordt beschouwd als ‘economisch delict’ (kader 6). Bij overtreding
kunnen werkzaamheden stilgelegd worden en kan een boete opgelegd worden.

Zorgplicht
Ook met een ontheffing in de hand zal een projectondernemer altijd de zorgplicht (kader
1) in acht moeten nemen. Een ontheffing is geen vrijbrief voor een doelbewust of
onnadenkende verstoring, verontrusting, vernietiging van leefgebieden of doden van
beschermde soorten. Het credo ‘gebruik je groen verstand’ blijft, ook met een ontheffing
in de hand, tijdens elke fase van de projectrealisatie onverminderd van toepassing.
Kader 6.

Handhaving

U begaat een ‘economisch delict’ wanneer u in strijd met één of meer van de gestelde verboden en zonder
een ontheffing, toch aan de realisatie van uw project begonnen bent. Een opsporingsambtenaar mag in
zo’n geval ter plekke een proces-verbaal opmaken en uw project onmiddellijk stilleggen! U bent in zo’n
geval immers doelbewust en planmatig (niet incidenteel) aan het werk geslagen. Ook kan door de
bestuursrechter een herstelverplichting aan u opgelegd worden: de schade zal dan fysiek ongedaan
gemaakt moeten worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
Indien u wèl een ontheffing heeft, maar niet (geheel) in overeenstemming met de hieraan verbonden
voorwaarden handelt of een verbod overtreedt waarvoor u nu juist geen ontheffing heeft gekregen, kan de
verleende ontheffing door het ministerie van LNV (LASER) ingetrokken worden: een bestuursrechtelijk
optreden dus. U zult opnieuw een ontheffing moeten aanvragen voor u de werkzaamheden kunt hervatten.
Bij strafvervolging richt het Openbaar Ministerie zich met name op het handhaven van de ‘kernbepalingen’
in de Flora- en faunawet, zoals de verbodsbepalingen genoemd in kader 1. Bij een strafrechtelijk optreden
wordt niet slechts gekeken naar het basisdelict (het overtreden van één of meer van de verbodsbepalingen)
maar ook naar eventuele bijkomende strafverzwarende omstandigheden zoals de kans op recidive, de
kwetsbaarheid van het gebied waarbinnen de overtreding is begaan en de mate waarin de soort wordt
bedreigd.
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6

COMPENSATIE EN MITIGATIE

De Flora- en faunawet kent geen compensatieplicht. 1.
ventarisatie
Toch kan compensatie van negatieve effecten op In
natuurwaarden
beschermde soorten noodzakelijk zijn. Wanneer negatieve
effecten niet voorkomen kunnen worden, maar het 2.
Effectstudie
maatschappelijk belang van uw plan zo groot is dat
effecten gerechtvaardigd kunnen worden, is compensatie
een laatste redmiddel om de ‘gunstige staat van 3.
Voorkomen en
instandhouding’ van beschermde soorten te waarborgen alternatieven
en de staat van instandhouding van streng beschermde 4.
soorten niet verder te verslechteren. Compensatie op grond Maatschappelijk
belang
van
het
Structuurschema
Groene
Ruimte,
de
Natuurbeschermingswet en provinciale regelingen wordt 6.
en
op een andere manier vastgesteld (kader 7). Naast Compensatie
mitigatie
compensatie moeten negatieve effecten altijd zoveel
mogelijk gemitigeerd (verzacht) worden (volgt uit de zorgplicht).

5.
Onheffing
Flora- en
Faunawet

De Habitatrichtlijn vormt het kader waarbinnen de compensatie wordt uitgewerkt. De
compensatie moet strikt gerelateerd zijn aan het te compenseren effect. Die ecologische
functie van een gebied voor een soort (bijvoorbeeld een voortplantingspoel voor streng
beschermde amfibieën) die verloren gaat, moet gecompenseerd worden. De ecologische
functies van het landschap moeten ononderbroken aanwezig blijven. Dat betekent dat de
compensatie gerealiseerd moet zijn en moet functioneren op het moment dat de
aantasting van het oorspronkelijke gebied plaats vindt.
Voor de compensatie van effecten op streng beschermde soorten kunnen nauwelijks
richtlijnen worden gegeven. Een compensatieplan is maatwerk met betrekking tot de
effecten die gecompenseerd moeten worden en de omgeving waarin dat gebeurt.
Ecologische expertise is hierbij noodzakelijk. Net als bij de effectvoorspelling moet bij het
maken van een compensatieplan uitgegaan worden van het netwerk van kleine
leefgebieden waarin veel soorten in Nederland overleven. Dit betekent dat de
compensatie van een bepaalde biotoop moet aansluiten bij het bestaande netwerk van
leefgebieden en ter versterking daarvan wordt ingezet. Uitbreiding van leefgebieden en
kwaliteitsverbetering van bestaande leefgebieden zijn beide vormen van compensatie.
Het opstellen van een compensatieplan kan een lange doorlooptijd hebben. Vooral het
verwerven van gronden waar compensatie plaats kan vinden is vaak moeilijk. Ook hier
geldt weer: op tijd beginnen voorkomt planvertraging.
Het compensatieplan is integraal onderdeel van het uiteindelijke projectplan. Bij het
aanvragen van een ontheffing voor de aantasting van beschermde soorten moet het plan
ter beoordeling aan het ministerie van LNV voorgelegd worden. Zij verlangt een goede
planologische en juridische veiligstelling van het compensatiegebied.
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Mitigatie
Mitigerende maatregelen verzachten effecten die niet te voorkomen zijn. Ook effecten
waarvoor gecompenseerd wordt moeten zoveel mogelijk gemitigeerd worden. Bij de
aanleg van wegen zijn faunapassages een belangrijke mitigerende maatregel:
versnippering van habitats wordt verminderd. Mitigerende maatregelen moeten worden
verankerd in het ontwerp, in planningen en in afspraken met uitvoerders.
Kader 7.

Compensatie vanuit andere stelsels

Structuurschema Groene Ruimte
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) bevat onder andere een compensatieverplichting bij aantasting
van gebieden die onderdeel uitmaken van de zogenaamde ‘Ecologische Hoofdstructuur’. Indien zulke
gebieden hun natuurfunctie verliezen of deze functie wordt aangetast zullen compenserende maatregelen
getroffen moeten worden. Uitgangspunt is dat per geval wat betreft oppervlak en kwaliteit in beginsel
geen ‘netto verlies’ aan natuurwaarden mag optreden. De initiatiefnemer van een ingreep in zo’n gebied is
zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk compenseren. De SGR onderscheidt twee
compensatievarianten:
Fysiek:
−
in de directe omgeving van de ingreep wordt een nieuw gebied ingericht van dezelfde omvang en
kwaliteit als het vernietigde gebied;
Financieel:
−
als fysieke compensatie door overmacht niet of niet voldoende mogelijk is, wordt deze vervangen
door financiële compensatie van de verloren gegane natuur.

Provinciale regelingen
In aansluiting op het nationale Structuurschema Groene Ruimte hebben veel provincies een eigen
compensatiebeleid opgesteld. De voorwaarden waaronder gecompenseerd kan worden, sluiten in de
meeste gevallen aan bij de eisen uit de SGR. Een provinciale compensatieregeling kan ook voorschriften
bevatten die specifiek gericht zijn op de instandhouding van soorten. In die gevallen gaat het provinciale
compensatiebeleid en het provinciale soortenbeleid verder dan dat van de rijksoverheid.

Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 zal gewijzigd worden (kader 2). Een belangrijk onderdeel van deze
wetswijziging is opname van een concrete, eenduidige compensatieverplichting bij negatieve effecten op
de natuurwaarden in de Europese natuurbeschermingsgebieden binnen Nederland. Als criterium geldt het
waarborgen van de algehele samenhang van Natura 2000 (het netwerk dat alle Europese
natuurbeschermingsgebieden tezamen vormen). Bij negatieve effecten op een Europees beschermd gebied,
moet u een compensatievoorstel indienen bij de ontheffingsaanvraag. De regels waaraan uw
compensatieplan moet voldoen zijn op een aantal punten strenger dan de compensatieverplichting vanuit
het SGR. Zo zult u nooit kunnen volstaan met een financiële compensatie.
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COLOFON
LNV Directie Noord
Cascadeplein 6
9726 AD Groningen
Postbus 30032
9700 RM Groningen

Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Bezuidenhoutseweg 73
Postadres: Postbus 20401
2500 EK ‘s-Gravenhage
Directie Natuurbeheer
070-3785000

LNV Directie Noordwest
Dalsteindreef 5
1112 XC Diemen-Zuid
Postbus 603
1110 AP Diemen-Zuid

LASER Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 59
Postadres: Postbus 1191
3300 BD Dordrecht
0800-2233322

LNV Directie Oost
Verzetslaan 30
7411 HX Deventer
Postbus 554
7400 AN Deventer

Het Natuurloket
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
024-3652372

LNV Directie Zuidwest
Burgemeester de Raadtsingel 69
3311 JG Dordrecht
Postbus 1167
3300 BD Dordrecht
LNV Directie Zuid
Keizersgracht 5
5611 GB Eindhoven
Postbus 6111
5600 HC Eindhoven
Op de website van het ministerie van LNV staat uitgebreide informatie over de Flora- en
faunawet (www.minlnv.nl/thema/groen/natuur/). Op de site staat de volledige tekst van
de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en
ministeriele regelingen. Ook is een volledig overzicht van de beschermde planten- en
diersoorten opgenomen. In dat overzicht is per soort aangegeven welke bepalingen van
de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en
ministeriele regelingen van toepassing zijn.
Wanneer u wilt weten welke beschermde soorten in de omgeving van uw plangebied
voorkomen, dan kunt u de website van het natuurloket raadplegen
(www.natuurloket.nl). Deze geeft een indicatie over het al dan niet aanwezig zijn van
beschermde soorten, en geeft u de mogelijkheid gedetailleerde gegevens hieromtrent te
betrekken.
Januari 2003
Versie 1.0
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitgave: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
Tekst: Royal Haskoning i.o.m. Ministerie van LNV.
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Geachte heer/mevrouw,
U heeft nu de brochure ‘Ondernemen en de Flora- en faunawet’ in uw hand. Over de
bruikbaarheid van deze brochure willen wij graag uw mening horen.
Omdat wij informatie op maat aan willen bieden willen wij op deze eerste versie snel een
tweede laten volgen waarbij u kunt bijdragen aan het uiteindelijke resultaat.
Uw commentaar, aanvullingen en opmerkingen zullen wij meenemen in de tweede
versie van de brochure. In de tussentijd zullen wij werken aan het stroomlijnen van de
regelgeving en de resultaten daarvan ook opnemen in de brochure.
Bij deze brief treft u enkele vragen aan met betrekking tot de brochure. Wij willen u
vriendelijk vragen bij te dragen aan de volgende versie van de brochure middels het
beantwoorden van die vragen.

Aan: Ministerie van LNV
Directie Natuurbeheer
t.a.v. B. Roels
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
fax - 070-3786114
e-mail - b.roels@n.agro.nl

1. Wat is uw algemene indruk van de brochure?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Is de brochure begrijpelijk, goed te lezen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Beantwoordt de brochure aan al uw vragen? Zo nee, wat ontbreekt er?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Heeft u nog andere opmerkingen?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

