VOOR WIE: betrokken organisaties bij beheer- en onderhoud

Gedragscode geactualiseerd

van groenvoorzieningen

Bestendig beheer en onderhoud
groenvoorzieningen 2.0

De gedragscode is bestemd voor alle partijen die betrokken zijn bij het voorbereiden
en/of uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden in groenvoorzieningen,
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.
Voorbeelden van deze partijen zijn:
•	hoveniers-, groenvoorzieners- en
boomverzorgingsbedrijven;
•	publieke terreinbeherende instanties
als domeinen, gemeenten, waterschappen en recreatieschappen;
•	private terreinbeherende instanties als
woningbouwcorporaties, kerkgenootschappen, bedrijven en particulieren;
•	aannemingsbedrijven in de grond-,
weg- en waterbouw.

De herziene gedragscode Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen is in ontwerp
goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken en zal deze zomer beschikbaar
zijn voor de sector. Waarom is een gedragscode ook al weer nodig en hoe werk je ermee?
Auteurs, tevens samenstellers van de gedragscode in opdracht van Stadswerk en Branchevereniging VHG.:
Marieke Teunissen, projectleider groen en natuur bij Eco Consult – Groen. Milieu & Management BV
Rob Borst, senior-adviseur natuurwetgeving bij IPC Groene Ruimte BV
Ronny Sprong, senior-adviseur flora en fauna bij IPC Groene Ruimte BV

HOE: Door borging van

deskundigheden, de juiste
persoon op het juiste moment
inzetten
Het werken met de gedragscode vraagt om
specifieke deskundigheid. In de gedrags
code is dit uitgewerkt in twee sporen:
•	deskundigheid gericht op het zorgvuldig
handelen;
•	deskundigheid gericht op het inventariseren.
Deze deskundigheid kan worden benut bij
het inkopen van inventarisatiewerk en/of
het contracteren van onderhoudswerkzaamheden.
NIEUW: De herziene gedragscode is uit
gebreid met criteria voor het inventariseren:
flora- en faunacontroleur, flora- en faunainspecteur en flora- en faunaspecialist.
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WAAROM: Professioneel en
zorgvuldig omgaan met flora en
fauna
Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk Nederland stimuleren het professionaliseren
van de sector. Zij doen dit onder andere door
het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen
en het bevorderen van deskundigheid. De
gedragscodes Flora- en faunawet zijn daar het
resultaat van. Er zijn twee gedragscodes
beschikbaar: één voor ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting en één voor bestendig beheer en
onderhoud. De laatste is herzien en is deze
zomer weer verkrijgbaar.

WAT: Wat is er veranderd?

HOE: Het format voor het ‘plan van aanpak’ op maat te maken

De enquête die is gehouden om het gebruik van de gedragscode Beheer en
onderhoud groenvoorzieningen te evalueren, maakt duidelijk dat het werken
met een gedragscode bij gemeenten en groenbedrijven is ‘aangekomen’ en
dat men er naar tevredenheid mee werkt. Ook blijkt dat de daadwerkelijke
invoering nog volop in ontwikkeling is. Bij het herzien van de gedragscode is
daarom gekozen om zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gedragscode in
tact te laten. De belangrijkste doorgevoerde wijzigingen zijn:
•	toevoeging van soortbescherming met jaarrond beschermde nestlocaties;
• aansluiting op wijzigingen in de RAW-standaard;
•	toevoeging van maatregelen voor zorgvuldig handelen op het niveau van
soortgroepen;
• uitbreiding van inzet van deskundigheid;
• toevoeging van de inventarisatiemethoden;
• toevoeging van een format voor het plan van aanpak;
• toevoeging van omgaan met calamiteiten.
De herziene gedragscode is weer helemaal actueel als het gaat om aansluiting
op regelgeving. Bovendien is de code overzichtelijker geworden qua indeling,
wat het werken ermee gemakkelijker maakt.

Uniek voor deze gedragscode is de procesgerichte aanpak. Ze is daardoor breed
inzetbaar, maar toch exact toe te snijden op
lokale situaties. Met het ‘plan van aanpak’ is
de gedragscode aan een specifieke situatie
te koppelen. In het plan van aanpak staat
aangegeven:
•	hoe met de aanwezige beschermde
soorten wordt omgegaan;
•	welke maatregelen op welk moment
worden ingezet;

•	wat de taakverdeling daarbij is tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.
Het plan van aanpak wordt bij voorkeur
door de uitvoerende partij opgesteld en
door de opdrachtgever geaccepteerd.
NIEUW: In de herziene gedragscode is nu
ook een handig overzicht opgenomen van
de meest voorkomende beschermende
maatregelen per soortgroep en per beheergroep.

Kortom: iedereen die professioneel in de
groene sector werkt, heeft baat bij de
gedragscode.

Voorlichting
De Gedragscode Beheer en Onderhoud
Groenvoorzieningen 2.0, inclusief het
voorbeeld plan van aanpak en de
gebruikershandleiding, is deze zomer
beschikbaar via de website van Branchevereniging VHG en de site van Stadswerk (www.stadswerk.nl). Dit najaar verzorgt VHG voorlichting tijdens diverse
studieclubbijeenkomsten. Ook Stadswerk organiseert diverse bijeenkomsten
over het werken met de nieuwe gedragscode en verwante ontwikkelingen.
U kunt daarvoor de website raadplegen
of u aanmelden bij het verenigings
bureau van Stadswerk.

WAT: Zorgvuldig omgaan met beschermde soorten
Een gedragscode is te gebruiken als
een ‘vrijstelling’ van de verboden uit de
Flora- en faunawet (artikel 8 tot en met
12) voor een periode van 5 jaar. Daarmee hoeft niet voor elke activiteit met
nadelig effect op beschermde soorten
afzonderlijk een ontheffing te worden
aangevraagd. Daarnaast is de gedragscode het instrument om het vereiste
zorgvuldig handelen (artikel 2) concreet
te maken en te borgen. Het toepassen
van de gedragscode geeft ruimte om
efficiënt te werken en toch op een juiste
wijze rekening te houden met flora en
fauna.
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