ACTUALITEIT

DeFlora-en faunawet
gaatop de schop
InNederland bcstaatgeenwaterschap,hoogheemraadschapofdrinkwaterbedrijfdat niet
metdeFlora-enfaunawet temaken heeft
gehad.Dezewetbeschermteengrootaantal
planten-endiersoorten.Totnutoeishetzodat
geenenkelproject, waarbij beschermdesoorten
wordenverstoord,magwordengestartvoordat
eenvrijstelling vandeFlora-en/aunawetvoor
diebetreffende soorten isverkregen.Het
Ministerievan LNVfdetoetsendeinstantie)
heeft echtereen rekeninggehoudenmethet
enormeaantal aanvragen vooreenontheffing
vandeFlora-enfaunawet. Bijna elkplan leidt
immerstotaantastingvaneen beschermde
planto/dier.Degevolgcnzijugejrustreerde
ontwikkelaarseneengrotestapelaanvragendie
metbinneneenredelijketermijn kunnenworden
behandeld.
OmdeFlora-enfaunawet werkbaarder
temaken iseenaantalAlgemeneMaatregelenvanBestuur(AMvB)opgestelddierond
dejaarwisseling inwerkingzaltreden.BinnendezeAMvBwordtdestelling,datvoor
allebeschermde soorten ontheffing moet
wordenverkregen voordat magworden
gestart metdewerkzaamheden, tendelelosgelaten.Eenaantalalgemenesoorten (tabel
i-soorten)mogen vanafvolgendjaar bij
bepaaldeactiviteiten worden verstoord zonderdatdaarvoorafeenontheffing vooris
verkregen,zoalsdezwanebloem, dotterbloem,bruine kikker,gewonepadenkleine
watersalamander. Hetgaat hierbij omde
volgendecategorieën werkzaamheden:
beheerenonderhoud (waterschapsbeheer),
gebruik (recreatie)enruimtelijke ontwikkeling(waterbouw).Activiteiten,diebinnen
dezecategorieënvallen,kunnen ondervoorwaarden zonderontheffing wordenuitgevoerd,óókalsditschadelijke effecten heeft
voorbepaaldebeschermdesoorten.Watwél
blijft isdatvoorelkplanduidelijk moet zijn
welkebeschermdesoortenineenplangebied
aanwezigzijn,oftewel:een inventarisatie
naar beschermde natuurwaarden. Deconclusieuitzo'n inventarisatie kanzijn dater
alleenbeschermde,maaralgemene soorten
voorkomen endusgeenontheffing meer
nodigis.Tevenskunnen soorten,detabel2en3-soorten,aanwezigzijn waarvoordesectorofontwikkelaar zelfeengedragscode
heeft opgesteld,diedeminister vanLNV
heefr goedgekeurd.Inzo'ngedragscodestaat
hoehetbestzozorgvuldigmogelijk kan
wordengehandeld,waardoorschadeaan
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Dekleinewatersalamanderiséénvandesoortendievanaf1januarias. magwordenverstoordzonderdatdaarvoorafeenontheffingvoorisverkregen(foto:KeesMarijnissen,Saxijraga).

planten-endiersoorten zoveel mogelijk
wordrvoorkomen.Ookdan hoeft geen ontheffing teworden verkregen.Momenreelis
deUnievanWaterschappen bezigmet het
opstellenvaneendergelijke gedragscode.
Enkelesoorten diehieringenoemd kunnen
worden,zijn dekleine modderkruiper,
alpenwatersalamander, gevlekteorchisen
rietorchis.
Devrijstelling geldt niet bij ruimtelijke
ontwikkelingen voorsoortenvanbijlageIV
vandeHabitatrichtlijn (rugstreeppad, heikikker),zoalsnu ookhetgevalis.Aandeze
lijst iseenaantaldier-en plantensoorren
toegevoegd,diegenoemd staan inbijlage1
vandeAMvB(inNederland bedreigdesoortenalsbittervoorn,waterspitsmuis enringslang).Hiervoorblijft eenontheffing nodig
wanneer hetgaatomeenruimtelijke ontwikkeling.Voorbestendigbeheet, onderhoudengebruikgeldtwéleen vrijstelling

voordezesoortenmitsdeactiviteiten wordenuitgevoerd opbasisvaneendootde
ministergoedgekeurdegedragscode.Een
uitzondering hieropvormen bestendig
beheer,onderhoud engebruikbinnen de
sectoren landbouw enbosbouw:wanneer
sprakeisvanovertredingvanartikel 10,het
opzettelijk verontrusten, blijft een ontheffing nodig.Bijgaand schema laatin
vogelvluchtzienwanneereen ontheffing
nodigisenwanneer niet.
Ookmet betrekking tot het beoordelen
vanaanvragenverandert eriets:deDienst
Landelijk Gebiedzaldeaanvragen inhoudelijkgaan beoordeleninplaatsvandeverschillenderegionaledirectiesvanhetMinisterievanLNV.Deaanvragenmoeten nog
steedsworden ingediend bijLASER.

Toch een ontheffing
DeminisrervanLNVverleent ontheffing vanartikel75 vandeFlora-en fauna-

Deringslangistoegevoegdaandelijstvansoortenwaarvoorinprincipegeenvrijstellinggelat,maarwaarweleen
ontheffingvoorkanwordenaangevraagd(foto:KeesMarijnissen,Saxifraga).

wet.Hierbijgeldtvoorbepaaldesoorteneen
lichte toetsenvooranderesootteneenuitgebreidetoets.Voorsoorten dieinbijlageIV
vandeHabitatrichtlijn staan envoorsoortenvanbijlage 1 vanbovengenoemd besluit,
geldtdeuitgebreide toetswaatbij devolgendevootwaatdengelden:

Stroomschema beschermingsregime
AMvB Flora-enfaunawet
Bestendigbeheer en
onderhoud
Bestendig gebruik
Ruimtelijke ontwikkelingen

Tabel 1:Algemene soorten

Geen ontheffing
nodig

I
jWel ontheffing
nodtg;lichte toets
• nod«.-lichte
to

Overige activiteiten

• Eenalternatiefvootdegeplandeactiviteit ontbreekt;
•

Tabel2:Overigesoorten
inclusief vogels

• Bestendig Deneeren
onderhoud
• iBestendig gebruik
• Ruimtelijke ontwikkelingen
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Gedragscode

• Deactiviteit magetniet voorzorgen dat
desoortinzijn voortbestaan wotdt
bedteigd.

Vogels,artikel;
10FFW [
Geen gedragscode
Ovenge
soorten
»Afci ^»Lm««

: We' ontheffing

Ovenge
soorten
Overige activiteiten
Vogels, artikel
10FFW

1

Tabel 3:Soorten Bijlage IVHR/
bijlage 1AMvB

Bestendig beheer en
onderhoud
i Bestendiggebruik

Voor landbouw /
bosbouw artikel 10FFW:
Bestendig beheer en
onderhoud
Bestendig gebruik

*

Gedragscode

Etissprakevaneeninofbijdewet
genoemd belang;

Geen ontheffing
•-nodig

Vootdeoverigebeschermdesoorten,
exclusiefallevogelsoorten,geldtdelichte
toets:alleendelaatstevoorwaarde.Voor
vogelskandeministetenkelontheffing verlenenvoorovertredingvanartikel 10(opzettelijkverontrusten) nadatdeuitgebteidetoets
doorlopenis.Alsereendoordeministetgoedgekeutdegedragscodevoorhanden iswaarin
wordtvetmeldhoevetstotingvanbtoedvogelszoveelmogelijkwordtvoorkomen,dan
hoeft opbasisvandezegedragscodeechtet
geenontheffing tewordenaangevraagd.

Rode Lijsten
Welontheffing "
nodig:i
toets

Ruimtelijke ontwikkelingen

Overige activiteiten
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DekamsalamandablijftonderbeschermingstaanvandeHabitatrichtlijn(foto:FabriceOttburg,Alterra).

Tussenderecentelijk gepubliceerde
RodeLijsten endeFlora-en faunawet
bestaatgeenverband:eensoortgeniet alleen
beschermingalsdezebenoemd isals
beschermde soortuitdeFlora-en faunawet.
Alleenbinnen degedragscodeskunnen bij
beschermde RodeLijstsoorten zwaardere
randvoorwaarden geldendanvooralgemene
soorten.Zozalinhetgevalvaneen meerkoet
(geenRodeLijstsoort) relatiefeenvoudig zijn
aantetonendatde'gunstige staatvan
instandhouding' niet inhetgeding komt,
omdatdezesoort inNederland algemeenis,
maarvoorinNederland bedreigde soorten
alsgrotekarekiet,watetsnip enzwartestern
gaatditnietop.Voordezesoorten lijkt het
noodzakelijk omgedegen onderzoek uit te
voerennaardeconsequenties vanhetvoornemenopde(populatievande)soott.
SoottendiewélopeenRodeLijst staan,
maarniet indeFlora-enfaunawet wotden
genoemd,genietendusgeendirectebeschetming.Hetgaat hietbij bijvoorbeeld omgroteaantallen haften, steenvliegen enkokerjuffers. Voordezesoortengeldtenkelde
zorgplicht. *
Luc Hoogenstein
(adviseur Ecologie bij Tauw)
Voormeerinformatie:(030J28248 10.
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