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Invoeringvande
GedragscodeFlora- en
faunawetkomtinbeeld
Nudeeigengedragscode vandeUnievanWaterschappenvoordeFlora-enfaunawetzogoedals
klaarisende.goedkeuringvandeMinistervanLNVnabij, zullendewaterschappeniedervoorzich
devraag moeten beantwoordeno/zijdegedragscodewillenovernemen.Overnemenbetekentweliswaarvrijstelling vandeouthejjïngsplicht bijindividueleprojecten, maarookdatdewerkwijzevan
deorganisatieinmeerofminderemaremoetwordenaangepast.Veelkeushebbendewaterschappen
niet:ookbijvoortzettingvandeonthej/ingcupraktijk zaldeministervergelijkbaregarantiesvragen
voordebeschermingvande bijzondereenbedreigdeflora eujauna.
Diversewaterschappen hebben almet
maatregelen ingespeeldopdekomende vrijstellingspraktijk vandegedragscode.ARCADISdeedervaringopmethet begeleiden van
gemeentenenwaterschappenbijdeinvoeringvandenieuwenatuurwetgeving, onder
anderebijprojecten diewerden uitgevoerd
inopdracht vandewaterschappen Hunzeen
Aa'senReggeenDinkel.Dezegeveneen
goedbeeldvanwatwordtverwachtvande
waterschappen.

Hunze en Aa's:beschermde
soorten in beeld
DeFlora-enfaunawet spitstzichtoeop
eenbeperktaantalzeldzameen bedreigde
soorten.Ditzijn dezogeheten'tabelz-en3soorten' uitdebrochure'Buitenaan het

werk?'vanhetMinisterie vanLNV. De
gedragscodegaatuitsluitend overdezeselectievanjuridisch zwaarder beschermdesoorten.Het isdusvooreenwaterschapvan
belangdatzijwetenwaardeze bijzondere
soortenzichin hetwerkgebied bevindenof
indenabije toekomst kunnen worden verwacht.BijhetWaterschapHunzeenAa's
bleekhetomin totaal35soorten tegaan,
meestalmeteenzeerkleineverspreiding.
Voorbeelden vandezestreng beschermde
soortenzijn dewaterspitsmuis,de dtijvende
waterweegbree endepoelkikker.Vanaldeze
soortenzijn informatiebladen gemaakt
waaropopoverzichtelijke wijze allevoorde
beschermingrelevanteinformatie bijeen is
gebracht.Datisookgebeurd vooreengroot
aantal nietwettelijk beschermde,maar niet-

In het kort
Degedragscodevoordewaterschappenisuitgewerktvoorhetregulierebeheerenonderhoudén
ruimtelijkeontwikkelingeninrichting.Decodebevateen(lange)lijst vanwerkzaamhedendie
onderdevrijstellingen kunnenvallen,variërendvanhetregulierebeheervanwaterlopentoten
metdesloopvangebouwen.Degedragscodebevatvoortsafspraken overdeinvoeringvande
Flora-enfaunawet inhethandelenvandeorganisatie.Dergelijkeafspraken hebbenondermeer
betrekkingopdeinformatievoorziening overdeaanwezigheidvanjuridischzwaarder
beschermde'soorteninhetwerkgebied,deinstructieaandemedewerkersinhetterrein,de
ketenverantwoordelijkheid bijuitvoeringdoorderdenendedocumentatietenbehoevevancontroledoordehandhavendeinstanties.Tenslottebevatdegedragscodeeenaantalpraktische
afspraken (protocollen)overdezorgvuldigeuitvoeringvanwerkzaamheden,ingedeeldnaar
categorieënvanactiviteiten.Zozijnerprotocollenvoorhetmaaienvankruidachtigevegetaties
opbermen,dijkenenschouwpaden,hetschonenvanwaterlopenenoevers(natteprofiel),het
baggeren,hetherprofileren vanoeversenhetdempenofvergravenvanwatergangen. Belangrijk
isdatdeeisenuitdegedragscodealleenvantoepassingzijnopdieplekkeninhetterreinwaar
zichdejuridischzwaarderbeschermdesoortenbevinden.De-somsstrenge-gedragsregelshoevendusnietinhethelewerkgebiedennietgedurendehetgehelejaartewordentoegepast.
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teminzeldzameofbedreigdesoorten.Uiteindelijk zijn 50informatiebladen samengesteld.Hierin staat bijvoorbeeld inwelk terreintypedesoort kanworden aangetroffen.
Ookwordenonder meerpaaitijd, winterrust
enzaadzettingbenoemd,alsmededefactorenwaarvoordesoortkwetsbaat is,dejuridischestatusenaanbevelingen vooreen
beschermend beheer.Hiermeehebbenmedewerkersvanhetwaterschapderelevante
informatie vandejuridisch en beleidsmatig
relevantesoortendirectonder handbereik.
HetWaterschapHunzeenAa'sisinmiddelsbezigmetdeinvoeringvaneennieuwe
beheet-enonderhoudstrategie. Daarin
neemtdifferenriarie eenbelangrijke plaats
in.Het ligt voordehandomdan rekeningte
houden methet voorkomen endebiotoopeisenvandegenoemdesoorten.Vandaar dat
hetwatetschap deprovincies Drentheen
Gtoningen heeft gevtaagdom kaartmateriaalvandeverspreidingvandegeselecteerde
soorten.Hiermee kanbeter rekening worden
gehouden metdeleefgebieden vandeze
soorten.Degedragscode hoeft immers alleen
opdieplaatsen teworden toegepastwaar
dezebijzondere soorten voorkomen.Toepassingeldersisuiteraard uiteenoogpunt van
natuurbescherming enalgemeen maatschappelijk beseftoetejuichen.Devolgende
stapisdat hetwatetschap metdeverspreidingsgegevenszalaangeven hoehetde
beschermingendemonitoring van effecten
inhetdagelijks beheervanzijn waterlopen
daadwerkelijkgaat invullen.

Reggeen Dinkel: organisatie
aanpassen
BijhetWatetschapReggeenDinkel
bestondenoorspronkelijk veelvragenoverde
invullingvandenieuwewetgeving.Watis
bijvoorbeeld wettelijk welenniet toelaatbaar
bijonderhoudswerkzaamheden ineen
bepaaldgebied?Hoekanhetwaterschapde
wetgevinginpassen innieuwofbestaand
beleid?Enhoekandealgemenezotgplichtop
eenpraktischemanierworden ingevuld?
ARCADISmaaktevoorReggeenDinkeleen
leidraadoverzoweldeFlora-enfaunawet als
deNatuurbeschermingswetten van1968en
15198. Dezelaatzienhoedenieuwewetgeving
voorhetwaterschapdoorwerktenhoedezein
deverschillendesectorenenactiviteiten kan
worden ingebed.Deleidraadbevatondet
meet relevantewetsteksten,lijstenenkaarten
vandeVogel-enHabitatrichtlijngebiedenen
anderebeschermdegebiedeninheteigen
werkgebiedenindeDuitsegrensstreek.
Tevenszijn stappenplannenopgenomenvoor
alleuiteenlopende werkzaamheden vanhet

waterschap.Dezegevenaanopwelkmoment
denatuurwetgevingaandeordeisenwat
moetwordengedaanomaandewettevoldoen.Zobevatdeleidraadschema'svoor
ondermeerbeleidenplanvorming,nieuwe
projecten, beheer-enonderhoud, keurontheffingen enbestrijding vanschadelijke diersoorten.Ookgeeft deleidraadsuggestiesvoor
het(selectief)verzamelenenactueelhouden
vanverspreidingsgegevens vandebeschermdesoorten.Deinformatiemap bevatvoorts
vanelkgebiedde-juridisch relevante-vermeldingvandesoorten enhabitatsuitde
aanwijzingsbeschikking, controlelijsten voor
toetsingvaningrepenen voorbeeldteksten
voorhetaanvragen van vergunningen.
Deleidraadendeinvoering daarvan
wordendoorhetWaterschapReggeenDinkelbeschouwd alseen test.Inde praktijk
verkent hetwaterschap daarmeedewerkwijzeonderderegelsvandegedragscode.Ook
doethetervaringopmetderegionale invullingvandealgemenezorgplicht.Alsgevolg
hiervan worden bijvoorbeeld debaggerplannen,diemomenteel indestedelijke wateren
inTwentewordenuitgevoerd,nu door het
waterschap endegemeenten zorgvuldiger
voorbereidengepland,onderanderedoor
voorafdebeschermdevissoortenreinventariseren.AlsdegedragscodevandeUnievan
Waterschappen door deminister isvastge-

Stand van zaken
Degedragscodevoordewaterschappen isdoorARCADISopgesteldopinitiatiefvandeSTOWAen
deUnievanWaterschappen.Bijdetotstandkomingzijndewaterschappenintensiefbetrokken
geweest.Op24junijl.heeftdeledenvergaderingvandeUniezichophoofdlijnen achterdecode
geschaard.Nadienheefteennadereuitwerkingplaatsgevondenvanhetbaggerprotocol.Vandaag
(28oktober)komtdegedragscodeopnieuwindealgemeneledenvergaderingvandeUnieaande
orde.Degedragscodezalhierwellichtformeelwordengoedgekeurd.VooruitlopendopdedefinitieveindieningisdecodevoorgelegdaandeMinistervanLNV.Dezeisophoofdlijnen positief
maarwensttevensopenkelepuntenbeteregarantiesvoordetoetsbaarheiden handhaafbaarheid.Zijnopmerkingenzijninmiddelsverwerkt.Langhoeftdegoedkeuringvandeministerniet
opzichtelatenwachten:ministerVeermanschrijft dathetomdepuntjes opde'i'gaat.

steld,kanhetwaterschapsbestuur een
gefundeerde keuzemaken omdenationale
codeovertenemen.Ookweetmendan hoe
decoderegionaalkanworden ingekleurd.

Praktisch
Deprojecren vandebeidewaterschappen
zijnzeerverschillendvanaard,maarvullen
elkaargoedaan.Samengevenzeeenbeeldvan
eendeelvandewerkzaamhedendievrijwel
allewaterschappenzullenmoetenverrichren
ominaanmerkingtekomenvoordevrijstellingvandeontheffingsplicht. Degedragscode
eistechterookdatwaterschappen zorgdragen
voordeinstructievanhetuitvoerendpersoneel.Verdermoetenzijwerkmakenvanhun
kerenveranrwoordelijkheid, bijvoorbeeld als
eenloonwerkerwordtingeschakeld.De

instrucriemetbetrekkingtotdebeschermde
soortenzalbijcontroledoordeAIDaanwezig
moetenzijnenaannemerszullenviade
bestekkenophetgoedespoormoetenworden
gezet.Ookzullendeprojectplanners kennis
moeten hebbenvandeperiodenwaarin
gewerktofnietgewerktmagworden.Tenslotteblijveneengoedeinterneenexterne
communicatieenoverlegmetdehandhavingsinsrantiesvangrootbelang.Eencommunicatieplankandaarbijgoedediensten
bewijzen.C
DolfLogemannen Hans Gels
(ARCADIS),Uko Vegter
(Waterschap Hunze en Aa's) en
Maarten Zonderwijk (Waterschap
Regge en Dinkel)

HetKruipendmoerasscherm(Apiumrcpcns)iseentypischeoeverplantvanoeverlandenvanbekenenduinvalleiendie'swintersoverstromen.DezesoortvaltonderdeHabitatrichtlijn,enisdusinternationaalbeschermd(foto:MaartenZonderwijk).
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