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1. Intro Wet Natuurbescherming
• Doel: natuurwetgeving vereenvoudigen en nauwer aan laten
sluiten bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
•Vervangt: Flora- en Faunawet (Ffw), Natuurbeschermingswet
1998 en Boswet
•Moet gaan passen in Omgevingswet – planvorming integraal
•15 december 2015: Eerste Kamer heeft Wet aangenomen
•Provincies nu druk met provinciale verordeningen
•1 januari 2017: nieuwe Wet treedt in werking.

2. Overkoepelende onderwerpen
• Intrinsieke waarde van natuur
• Algemene zorgplicht
• Wet voor land en zee
• Bevoegdheidsverderling tussen rijk en provincies
• Nationale en provinciale natuurvisies
•Randvoorwaarden voor ‘programmatische programma’s:
verbetering natuurwaarden en ontwikkelingsruimte gaan
gelijk op

3. Overgangsrecht
• Geldig blijven huidige vergunningen en ontheffingen
• Gedragscodes Flora en Faunawet
• Algehele ontheffingen Boswet Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer (maar!)
Let op: vanaf het moment van inwerkingtreding worden
lopende aanvragen en bezwaarschriften behandeld op basis
van het nieuwe recht!

4. Gebiedsbescherming
•Provincies verplicht Natuurnetwerk Nederland aan te wijzen
•Bescherming Natura 2000 blijft hetzelfde
• Bescherming rust, ruimte, weidsheid, stilte en duisternis en
de beschermde natuurmonumenten vervalt
• Optie voor bijzonder provinciaal natuurgebied / landschap
via provinciale verordeningen
•Als sprake is van groot project wordt provincies waarin
project wordt uitgevoerd het bevoegd gezag

Ontheffing gebieden nu

Ontheffing gebieden
nieuw

Wie moet aanvragen?

Diegene die verwacht
negatief effect op Natura
2000, geen ontheffing
wanneer onderdeel van
Natura200 beheerplan

Hetzelfde voor Natura
2000. Waarborgen rust,
ruimte, stilte etc. en de
beschermde
natuurmonumenten weg.

Waar aanvragen?

Bij provincies

Bij provincies!

Hoeveel aanvragen per
jaar?

Natura 2000: 2.500
Beschermd natuurgebied:
160

Lichte toename verwacht

Kosten aanvraag?

Natura2000: 20-120 uur
Beschermd natuurgebied:
40 uur

Lichte toename verwacht

Aantal weigeringen?

?

?

5. Soortenbescherming
•Algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en
planten EN hun leefomgeving
•EN extra bescherming voor drie beschermingsregimes: VR,
HR en ‘overige soorten’
•Wijzigingen in overige soorten groot!
Beschermingsregime

Wet Natuurbescherming

VR

Niet opzettelijk doden EN niet
verstoren

HR

Niet opzettelijk doden EN niet
verstoren

Overige soorten

Niet opzettelijk doden

5. Soortenbescherming
Bevoegd gezag provincies:
• Ontheffingen
• Vrijstellingen
• Handhaving
• (Her) introductie al elders in NL voorkomende soorten
Bevoegd gezag rijk:
• Ontheffingen o.a. landelijke infrastructuur en militaire
terreinen
• (Her) introductie voor NL nieuwe soorten
• Gedragscodes

5. Soortenbescherming
• Handhaving verschillend bij de verschillende regimes
• Zorgplicht: bestuursrechtelijk
• VR + HR: opzettelijk doden en verstoren strafrechtelijk
• Overig: opzettelijk doden strafrechtelijk en zorgplicht!

• In praktijk kun je een soort als de das (op overige
soortenlijst) verstoren. Alleen zorgplicht geldt dan.
• Oplossingen?
• Actieve soortenbescherming door provincies? Maar provincies
kunnen alleen vrijstellingen geven en geen verboden opleggen.
• Dan als eigenaar zelf soort beschermen.

Ontheffing soorten nu

Ontheffing soorten nieuw

Wie moet aanvragen?

Diegene die verwacht met
werkzaamheden beschermde
soorten te berokkenen, geen
ontheffing nodig bij
gedragscode

Blijft hetzelfde

Waar aanvragen?

Bij de RVO

Bij provincies als het gaat om aparte
ontheffing. Bij gemeenten wanneer
onderdeel van
omgevingsvergunning.

Hoeveel aanvragen per 340 aanvragen bij RVO
jaar?

Blijft waarschijnlijk gelijk

Kosten aanvraag?

8 uur per aanvraag
60 euro (1 jaar) en 100 euro
(langer dan 1 jaar)

Toename aantal uren en kosten:
600 euro (1 jaar), 1.600 euro (1-3
jaar), 3.000 euro (langer dan 3 jaar)

Aantal weigeringen?

?

Kan toenemen als provincies
strenger beoordelen dan RVO

6. Kapmeldingen
•Wegvallen Bosschap: grens van 5 ha naar tien are of een rij
van meer dan 20 bomen vellen (niet dunnen!)
•Discussie over bebouwde kom Boswet
•Boswet wordt ‘houtopstanden’
•Meldings- en herplantplicht bij hetzelfde
•Nieuw: vrijstelling van herplantplicht in Natura 2000
gebieden
• Nieuw: mogelijkheid voor gedragscode kapmelding

Kapmelding Boswet

Kapmelding nieuw

Wie moet melden?

Diegene die gaat vellen

Blijft hetzelfde

Waar melden?

Bij de RVO

Bij de provincies, wel
uitzonderingen…

Hoeveel meldingen per
jaar?

2.400 meldingen

Toename

Kosten melding?

2 uur per melding

Waarschijnlijk meer tijd

Aantal weigeringen?

Zelden

Het zou kunnen toenemen

6. Voorbeeld provincie Drenthe
•Verordening Houtopstanden
•Waar, wanneer en hoe kap melden
•Definitie van bosbouwkundig verantwoorde wijze herbebossen
•Als je ergens anders wilt herbeplanten, dan worden daar eisen aan
gesteld

•Beleidsregels
•Uitleg over wanneer de provincie een kapverbod op kan leggen
•Uitleg over uitstel termijn herplant en anders of niet compenseren
•Een generieke ontheffing voor melding kan als je meer dan 1000 ha
bos bezit in de provincie Drenthe (niet voor de compensatie!)

6. Jacht / schadebestrijding /
faunabeheer
•
•
•
•

Onderscheid tussen recreatieve jacht en schadebestrijding blijft
Lijst met 5 bejaagbare soorten blijft
Vrijstellingsregelingen voor schadestrijding
Verruiming van middelen en methoden om dieren te vangen en te
doden
• Faunabeheereenheden moeten faunabeheerplan vaststellen
• Maatschappelijke organisaties en wetenschappers in
faunabeheereenheden
• Jachtaktehouders moeten aantallen gedode dieren rapporteren

7. Ten slotte

• Invoering Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 (?)
• RVO verdwijnt als loket – provincies aan zet
• Implementatie door provincies bepaalt of er veel of weinig
verandert voor beheerders
• Wet Natuurbescherming ook kans voor beheer: provincies
mogelijkheden om beleid te maken!

