Gedragscode Flora en

Fauna goedgekeurd

Initiatief VHG en Stadswerk werpt vruchten af
waarin stond dat het protocol (of wel de gedragscode) Flora en Fauna, die de VHG samen
met Stadswerk GNL heeft ontwikkeld, is goedgekeurd. Prachtig zo’n protocol, maar wat
verandert er nu voor mij als ondernemer, zult u denken.
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n dit artikel wordt ingegaan op de
wetgeving en de gevolgen voor uw
bedrijf. De VHG heeft voor u een
aparte brochure gemaakt die u als
stappenplan kunt gebruiken indien u te
maken krijgt met de Flora en Faunawet.
VHG-leden krijgen deze brochure
volgende maand gratis toegestuurd.



Betekenis Flora en Faunawet

De Flora en Faunawet vereist sinds 2002
van iedereen dat hij zorgvuldig handelt
in geval er beschermde inheemse planten
en dieren voorkomen in terreinen waar
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Beschermde soorten moeten niet worden
verontrust, verstoord of gevangen worden
genomen. Indien dit toch noodzakelijk is,

dient een ontheffing te worden aangevraagd
bij het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselveiligheid (LNV). In 2005
heeft een verruiming van de wet plaats
gevonden waarbij onder bepaalde
omstandigheden vrijstelling of ontheffing
van de wet mogelijk is. In alle gevallen
blijft echter de zorgplicht gelden. Voor
een ieder die tijdens werkzaamheden in
aanraking komt met van beschermde
planten en dieren of in de invloedsfeer
ervan werkt geldt dat zij moet kunnen
aantonen dat er zorgvuldig is gehandeld.
Wanneer de klant of opdrachtgever een
overheidsinstantie is, zal deze in veel
gevallen ook zelf aangeven welke soorten
er kunnen voorkomen en worden er soms
ook al richtlijnen voorgeschreven. Bij
particuliere klanten zal het bedrijf zelf
moeten zorgen dat hij goed geïnformeerd
is en zelf een dossier moeten bijhouden
waaruit blijkt hoe er gehandeld is.
Belangrijk is om in het offertestadium mee
te nemen op welke wijze er rekening wordt
gehouden met eventuele aanwezigheid
van beschermde soorten. Ook al heeft de
opdrachtgever de plicht u te informeren
over aanwezige beschermde soorten, u
blijft als uitvoerende partij verantwoor
delijk voor de uitvoering. Indien de
opdrachtgever niets zegt, moet u altijd
zelf vragen naar beschermde soorten.
Uit bovenstaande blijkt dat elk groen
bedrijf met deze wet- en regelgeving te
maken heeft. Voor groenvoorzieners,
werkzaam voor de overheid, is de wet
gemeengoed. Maar ook een hovenier
heeft hier mee te maken. Iedereen heeft,
of kent wel iemand, met de ervaring
dat het werk is stil gelegd vanwege
beschermde planten of dieren.

Zorgvuldig handelen?

Omdat het begrip ‘zorgvuldig handelen’
voor velerlei uitleg vatbaar is, heeft de
VHG samen met Stadswerk invulling
gegeven aan dit begrip door het opstellen
van de gedragscode. De minister heeft
nu geconcludeerd dat werken volgens dit
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protocol inderdaad leidt tot zorgvuldig
handelen. Indien u volgens dit systeem
werkt en de verschillende acties uitvoert,
voldoet u aan de wet. In de presentaties in
het land over de Flora en Faunawetgeving
heeft de VHG het begrip ‘zorgvuldig
handelen’ invulling gegeven: u mag geen
wezenlijke invloed hebben op de soort en
u moet vooraf alles hebben gedaan om te
voorkomen dat u verboden overtreedt.
Voorbeelden van verboden zijn het
plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken,
beschadigen van inheemse beschermde
planten of het verontrusten van beschermde
inheemse diersoorten. Op het moment
dat een vogel in de boom zit te broeden
dient u dus uw maatregelen te nemen.
Soms kan dit er toe leiden dat u moet
stoppen met het werk, maar in de regel
zijn de gevolgen minder ernstig.
Er wordt steeds gesproken over beschermde
soorten. Dit betekent dat niet alles
beschermd is. De beschermde soorten
vindt u in het stappenplan. Uiteraard
kunnen er wijzigingen op komen.
Daarvoor kunt u de website van het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselveiligheid kijken (www.minlnv.nl).
Onder het tabblad onderwerpen/natuur/
soortenbescherming vindt u de lijst met
beschermde dier- en plantensoorten.
Zorgvuldig handelen volgens het protocol
is in een aantal standaard stappen te
gieten. In voorkomende gevallen dient
u elke keer dit te volgen. Om u daarom
zoveel mogelijk houvast te geven en het
u zo makkelijk mogelijk te maken is dit
stappenplan door de VHG in de brochure
gezet. In dit plan staat beschreven welke

Zorgplicht
Een ieder neemt voldoende zorg in
acht voor de in het wild levende dieren
en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving.

stappen ondernomen moeten worden om
het zorgvuldig handelen aantoonbaar te
maken. Het document wordt een plan
van aanpak genoemd, zoals dit ook bij
het werken met bestekken gebruikelijk is.
De opdrachtnemer geeft hiermee richting
opdrachtgever zijn handelswijze aan en
laat daarmee tevens zijn ‘kwaliteiten’ zien.
In een plan van aanpak bij een bestek
worden ook zaken beschreven over
veiligheid, gezondheid en milieu.

Kwaliteiten

In het plan van aanpak worden uw
‘kwaliteiten’ duidelijk. De VHG vindt
het gewenst dat medewerkers worden
opgeleid in het gebruik van de gedragscode. Afhankelijk van hun functie
moeten medewerkers bepaalde kennis in
huis hebben. Een leidinggevende moet
risico’s in kunnen inschatten en weten
welke documenten in het kader van de
Flora en Faunawetgeving relevant zijn.
Een uitvoerende medewerker kent de
wet en begrippen als bestendig beheer
en gedragscode. De VHG ontwikkelt
hierover momenteel een cursus.

Bestendig beheer

Het stappenplan is gebaseerd op bestendig
beheer. Dat betekent onderhoud dat al
enige tijd volgens dezelfde systematiek
wordt verricht. Het kan hier onderhoud
in het openbaar groen, maar ook onderhoud in een particuliere tuin zijn. Indien
u bomen velt, is er dus geen sprake van
bestendig beheer want dat is een één
malige activiteit. Ten aanzien van nieuw
aanleg of gebiedsontwikkeling geldt de
gedragscode dus niet. Omdat het belang
voor de groene ondernemer vooral gelegen
is in de onderhoudswerkzaamheden, gaat
Stadswerk zelfstandig verder met het
ontwikkelen van een gedragscode voor
de delen aanleg en gebiedsontwikkeling.
Vragen over de Flora en Faunawet en/of de
gedragscode, kunt u stellen aan de afdeling
Ledencontact via ledencontact@vhg.org.
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Op 20 december 2007 heeft de VHG een brief ontvangen van minister Verburg van LNV



