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Wetgeving en regels moeten gewenste ontwikkelingen stimuleren en ongewenste ontwikkelingen
tegengaan. De regelgeving over multifunctionele landbouw is een optelsom van vele regels. Om u wegwijs
te maken in de wet- en regelgeving is hieronder een overzicht gemaakt.
Hierin staan ook websites met specifieke informatie over wetten. Ook kunt u terecht op
www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.hetlnvloket.nl (subsidieregels staan op de site onder subsidies).
Voor maatwerk kunt u mede terecht bij de adviseurs van LTO/ZLTO/LLTB via hun infolijn.
Aanvullingen op het overzicht kunt u melden aan info@landco.nl.

NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER
Wet of regel

bij multifunctionele landbouw

Wie gaat erover?

Flora- en faunawet
Natuurbeschermingswet

Ministerie LNV, met
verregaande bevoegdheden
(beide gebaseerd op Vogel- en Habitatrichtlijn provincies
EU)
(controle AID en douane bij
Boswet
Cites; DLG bij uitvoering SN en
Plannen om deze 3 wetten te integreren tot 1
SAN; provincies bij uitvoering
Natuurwet (14 juli 2008, LNV)
PSAN en PSN)
Bijbehorend uitvoeringsbesluit:
Programma Beheer
Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN)
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
(SAN). Is per 1 januari 2009 overgedragen
naar Provincies

Wetsvoorstel Dieren (2009)
Vervangt Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren (GGWD)

Wet: LNV
Controle: AID

Besluiten, o.a.
Besluit identificatie & Registratie van Dieren
(I&R) met uitvoeringsregeling.

Voor u van belang:
F en F-wet: regelt bescherming van
soorten en heeft de soorten
benoemd.
Met veranderingen in gronden of
gebouwen moet u rekening houden
met de aanwezige soorten.
NB-wet regelt bescherming van
leefgebieden en wijst deze aan.
Negatieve beïnvloeding vanuit de
omgeving op het leefgebied (altijd
een ‘natuurgebied’) moet worden
voorkomen.
Systeem van beheervergoedingen
bij natuurbeheer.
Kaderwet gericht op gezondheid en
welzijn van dieren (o.a. landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren).
Registratieverplichtingen, ook voor
dieren die u houdt in natuurgebieden.
In het wild levende dieren  Flora- en
Faunawet

Natuurschoonwet (NSW)

Wet: Financiën
Uitvoerder: Dienst Regelingen,
belastingdienst

Pachtwet
Relatie verpachter – pachter

Wet: LNV
Registratie en controle:
Grondkamer

Wet Mileubeheer,
Besluit vrijstelling stortverbod,
vrijstellingsregeling plantenresten en
tarrabeheer
Boswet
Wet: LNV

Is fiscale wet (successie) om
waardevolle gebieden
(landgoederen) te behouden.
Wettelijke criteria om voor de fiscus
landgoed te heten: zgn NSWrangschikking. Info:
www.nswrangschikking.nl
Via pacht kunt u bijzondere
afspraken maken over
natuurbeheer, gebruik biologische
landbouw en opstalrecht.
Regels wanneer afval en
plantenresten uit natuurgebieden
niet bedoeld is in het stortverbod.
Handhaving bosareaal binnen
Nederland: herplantplicht
Kapmelding bij Dienst Regelingen,

Bomenverordening

Gemeente

Bosschapsverordening

Bosschap
Toezicht: SER

LNV Loket (Let op: kapmelding is
iets anders dan gemeentelijke
kapvergunning).
Kapvergunning bomen: afhankelijk
voor boomsoort en van diameter
boom is kapvergunning vereist. Let
op: daarnaast kan bij kap ook
aanlegvergunning van
bestemmingsplan of Boswet
(herplant) meespelen.
Registratieplicht eigenaren vanaf 5
ha bos. Systeem van hulp van
bosonderhoud voor kleine eigenaren
via Bosgroep: www.bosgroepen.nl.

Raadpleging en nadere informatie:
www.antwoordvoorbedrijven.nl :voor alle wetsvragen met antwoorden
www.hetlnvloket.nl: LNV loket voor wet- en regelgeving rond landbouw en natuur
www.infomil.nl : over milieuregels en actuele interpretaties en uitspraken
www.wetten.nl: voor de wetsteksten en regels.
www.vrom.nl: voor ontwikkelingen (zie ‘dossiers’. O.a. dossier Regeldruk)
www.natuurbeheer.nu
Om goed met wetten en regels om te gaan, is het handig te weten:
- elke wet regelt een onderdeel, en heeft eigen begrippen, dus let goed op waarover u praat.
- elke wet gaat maar over één onderdeel: het is onvermijdelijk dat er veel regels zijn als u er heel veel bij
doet.
- als u uitgaat van 'verantwoordelijkheid nemen', zult u zien dat vele regels passend te maken zijn. En: het
is logisch dat niet overal alles mag.
Dit overzicht kwam tot stand in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw.
Disclaimer. De informatie is met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De
opstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onjuist gebruik van de informatie.

