Bij alle werkzaamheden, zoals hier de bouw van een
sluis op Golfbaan Sluispolder, is de nieuwe wet
natuurbescherming van kracht (foto Dave Muis).

Wet natuurbescherming:
wat verandert, wat blijft
hetzelfde?
Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet voortaan teruggebracht
tot één Wet natuurbescherming
In 2017 verandert de Nederlandse natuurwetgeving. Samengevat: de Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 worden samengevoegd. Deze nieuwe wet gaat de Wet natuurbescherming heten. Wordt het straks makkelijker om bos te vellen of juist moeilijker? Worden soorten
straks beter beschermd of juist minder? Hoe moet ik me voorbereiden op de veranderingen?
Auteur: Guido Hamelink

Tot 2017 was de Nederlandse wetgeving voor
groen en natuur ondergebracht in drie wetten: de
Boswet (behoud en bescherming van bossen en
grotere oppervlakten groen), de Flora- en faunawet
(bescherming van planten- en diersoorten) en de
Natuurbeschermingswet 1998 (bescherming van
natuurgebieden).
Het samenvoegen van deze drie wetten tot de
nieuwe Wet natuurbescherming zou moeten zorgen voor minder regels en een makkelijke toepas-
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baarheid van de wet. De Rijksoverheid beschrijft de
volgende hoofdpunten van de nieuwe wet:
• Bescherming en behoud van planten en dieren is
een van de hoofdzaken van de wet;
• de verantwoordelijkheid voor handhaving komt
bij de provincies te liggen. De Rijksoverheid blijft
verantwoordelijk voor het beleid van grotere
wateren;
• de aanvraag van vergunningen verloopt via de
betreffende gemeente, de provincie kan een
aparte natuurvergunning verstrekken;

• provincies, grondeigenaren, dier- en natuurorganisaties en jagers maken samen een faunabeheerplan om de hoeveelheid afschot via jacht
vast te leggen.
De Wet natuurbescherming verdeelt de beschermde soorten in drie groepen, met elk hun eigen
regels. Deze regels worden ook wel beschermingsregimes genoemd. De volgende drie groepen
worden gebruikt:
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1. beschermde soorten volgens de Vogelrichtlijn;
2. beschermde soorten volgens de Habitatrichtlijn;
3. nationaal beschermde soorten.
Tevens kunnen provincies algemene vrijstellingen
voor soorten in hun provincie verlenen. De meeste
provincies hebben inmiddels (concept)verordeningen opgesteld, waarin de lijsten met vrijgestelde
soorten planten en dieren staan vermeld.
Vergelijkbaar met de Flora- en faunawet is de
algemene zorgplicht voor alle in het wild voorkomende planten en dieren. De zorgplicht houdt
in dat werkzaamheden die nadelig kunnen zijn
voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel
mogelijk worden voorkomen.

Bescherming en behoud
van planten en dieren
is een van de hoofdzaken
van de wet

• bij het vellen van meer dan 10 are (bijvoorbeeld:
het volledig verwijderen van een bosvak tussen
twee holes) of bij het verwijderen van bomen in
een rijbeplanting van 20 bomen of meer (bijvoor
beeld het onderbreken van een laan ten behoeve
van een nieuwe hole);
• bij werkzaamheden die mogelijk schade aan
beschermde soorten veroorzaken (bijvoorbeeld
het schonen van een poel of vijver waarin de
alpenwatersalamander voorkomt, of het maaien
van een stuk vochtige natuur-rough met heide
waar het gentiaanblauwtje is waargenomen);
• bij werkzaamheden die mogelijk een negatief
effect zullen hebben op een Natura 2000-gebied.

die manier bestendig beheer toe te passen op uw
golfbaan. Hoewel er nu wordt gewerkt met een
andere soortenlijst, blijft de bescherming voor
soorten zoals die is geformuleerd in uw gedragscode van kracht. Naar verwachting eind 2017
zullen de genoemde gedragscodes waarschijnlijk
zijn vernieuwd en aangepast aan de Wet natuurbescherming. Het beheer en het onderhoud van
het golfterrein kunnen dan conform deze nieuwe
gedragscodes worden uitgevoerd.

Praktijkvoorbeeld: maaien van oevers
Om inzichtelijk te maken hoe de Wet natuurbescherming werkt in de praktijk, wordt hieronder
beschreven hoe het maaien van oevers in zijn werk
kan gaan.

3. Bij grotere aanpassingen (ruimtelijke ontwikkeling) dient u een ontheffing aan te vragen indien
niet kan worden uitgesloten dat verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming
mogelijk worden overtreden.

De greenkeepers werken met een goedgekeurde
gedragscode:
• De juiste manier van maaien (met welke
machine(afstelling), welke frequentie en in welke
periode van het jaar, welke voorbereidingen
moeten worden getroffen) is beschreven in een
werkprotocol (werkdocument voortkomend uit
de gedragscode).
• De greenkeepers voeren het maaiwerk uit aan de
hand van de beschrijvingen in het werkprotocol.

Voor het aanvragen van een ontheffing kunt u
terecht bij:
• uw gemeente: voor ruimtelijke ingrepen zoals
bomenkap, bouw- en sloopwerkzaamheden en
ontheffingen ten aanzien van beschermde
planten- en diersoorten. Dit doet u via de website
van het Omgevingsloket;
• uw provincie: voor aparte natuurvergunningen
(bij handelingen die schade veroorzaken aan
Natura 2000-gebieden of provinciaal beschermde
gebieden), ontheffingen voor jacht om schade te
beperken en overige ontheffingen.

Wanneer krijg ik te maken met de Wet
natuurbescherming?
Op basis van de drie beschermingsregimes en
in combinatie met de zorgplicht hebt u bij alle
werkzaamheden in het terrein te maken met de
Wet natuurbescherming. Gaat het echter om standaard-beheermaatregelen (bestendig beheer), dan
kan overmatige bureaucratie worden voorkomen
door een gedragscode te implementeren.

De greenkeepers werken zonder een goedgekeurde gedragscode:
• Een expert beoordeelt of er beschermde soorten
voorkomen in de oevers die worden gemaaid.
De expert beoordeelt ook of het maaien van
de oever mogelijk schade veroorzaakt aan de
beschermde soorten.
• Als er beschermde soorten voorkomen, moet er
een ontheffing worden aangevraagd.
• In deze aanvraag moet worden beschreven op
welke wijze schade aan de beschermde soorten
wordt voorkomen en op welke wijze de oevers
gemaaid worden (met welke machine(afstelling),
welke frequentie en in welke periode).
• Bij goedkeuring van de aanvraag mag er worden
gemaaid in de gunstigste periode waarin een
beschermde soort minimale last ondervindt van
de werkzaamheden.

Gaat het om meer ingrijpende maatregelen (ruimtelijke ontwikkeling) waarbij de verbodsbepalingen
uit de Wet natuurbescherming mogelijk kunnen
worden overtreden, dan bent u verplicht een vergunning aan te vragen:

Wat moet ik doen?
1. Maakt u gebruik van een werkprotocol dat is
afgeleid van de Gedragscode Natuurbeheer of de
Gedragscode Bosbeheer? Dan kunt u dit blijven
hanteren tot naar verwachting eind 2017, om op

2. Maakt u nog geen gebruik van een gedragscode,
overweeg dit dan en let in ieder geval op het tijdig
aanvragen van ontheffingen.

U hebt bij alle werkzaamheden in het terrein
te maken met de Wet
natuurbescherming

www.greenkeeper.nl
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De implementatie
van de wet
vraagt wat tijd en
aandacht

• provincies met vastgestelde en goedgekeurde
verordeningen: Noord-Holland en Flevoland;
• provincies met verordeningen in concept/
ontwerp: Groningen, Noord-Brabant, Limburg,
Zuid-Holland, Friesland, Drenthe, Overijssel,
Utrecht, Gelderland, Zeeland.
Provincies die nog geen invulling hebben gegeven
aan de Wet natuurbescherming op het gebied
van vrijgestelde soorten in het geval van
bijzondere werkzaamheden of wanneer er sprake
is van bestendig beheer:
• Overijssel en Utrecht.
Naar verwachting zullen alle provincies eind
december hun verordeningen rondom de
implementatie van de Wet natuurbescherming
goedkeuren en vaststellen.

Huidige stand van (beleids)zaken
Doordat provincies weer een grotere verantwoordelijkheid krijgen, vraagt de implementatie van
de wet wat tijd en aandacht. Provincies die hun
verordeningen omtrent natuurbescherming voor
de komende jaren hebben vastgelegd in hun
beleidsstukken, zijn op het moment van schrijven
van dit artikel:

Be social
Scan of ga naar:
www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6367

De auteur, Guido Hamelink
(g.c.hamelink@nladviseurs.nl), is directeur van
het adviesbureau NL Adviseurs. NL adviseurs
is actief op het gebied van beheer en advies
rondom golfbanen en natuurterreinen.

Hebt U de Quiccups®
al op de wintergreens?
QUICCUP® De beste en snelste oplossing bij wintergreens!
· De Quiccup®, een Nederlands innovatief product.
· De Quiccup® is bewezen de ideale toepassing voor op de wintergreens.
· De Quiccup® een stalen ring met tuimelende kunststof klepjes.
· Geen speciale werktuigen nodig. Nooit problemen door omwaaien
of waterstand.
· In seconden legt U een Quiccup® om de normale cup.
· Wisselen tussen zomergreen en wintergreen gaat net zo snel als bij het
omsteken van de normale cup. Minder slijtage en dus tijdsbesparing.
· De vlag blijft in de hole staan, dus sneller spel en geen gedoe met
‘stoklengte’ voor putten.
· Op de zomergreens veel sneller spel (ca. 50 min voor 18 holes),
veel meer plezier en veel minder slagen nodig (www.quiccup.com).
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