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Te beschermen soorten
I N VERBAND MET A A N P A S S I N G E N I N WETGEVING

Proefdraaien met
gedragscode voor
waterschappen rond
Flora-en faunawet
AfgelopenmaandpubliceerdeSTOWAeenconceptversievanie GedragscodeFlora-en/aunawet
voorwaterschappen.Dezegedragscodeiseeninitiatie/vandeUnievanWaterschappenenbedoeld
omvoortesorterenopdenieuweregelgevinginzakedebeschermingvanbijzonderejloraenjaunain
ditland.DeUniehooptdathetmetdezecodevoorwaterschappeneenvoudigerwordtomaanie
eisenvanie natuurwetgeving tevoldoen.
Degedragscodeishetlogischegevolg
vaneenaantalveranderingen indenatuurwetgeving.Zozijn recentondermeerde
EuropeseVogelrichtlijn ende Habitatrichtlijnverankerd indeNederlandseFlora-en
faunawet [zieH 2 0nr. 3,pag.41-43 ennr.24
uit 2004,pag.38-39].
Uitgangspunt vandeFlora-en faunawet
isdezorgvuldige omgangmet devan nature
inNederlandvoorkomende flora en fauna.
Dezewet,dievankracht issindsapril2002,
beschermteengrootaantalplanten-endiersoorten.Bijelkproject ofplandient tegenwoordigtewordenonderzochtofzichinde
omgevingbeschermdesoortenbevindenen
ofhetplanofproject daaraanschadekan
toebrengen.Vervolgensdienen maatregelen
bedachttewordenomdergelijke schadete
voorkomenofte beprken.Voordeeventueel

tochoptredendeschadeaanfloraenfauna dieniettevoorkomenwas-dientdeinitiatiefnemer bijdeDienstRegelingenvan het
MinisterievanLNVeenontheffing aante
vragen.

Degedragscodevoordewaterschappen
heeftbetrekkingopde'juridischzwaarder
beschermdesoorten'uitdetabellen2en3
vanhetVrijstellingenbesluit. Intabel2staat
eengrootaantalminderalgemeneplantensoortenzoalsvrijwelalleorchideeën,waterdrieblad,wildekievitsbloemenSpaanseruiter,endaarnaastdiersoortenals
Alpenwatersalamander,bermpjeenkleine
modderkruiper.Voordezesoortengelden
bepetkteeisenvangarantstellingvoorde
instandhoudingvandesoort(lichtetoets).
Ookallevogels,bijzonder ofalgemeen vallenonderditlichtereregime.Voorvogels
geldtdatgeenwezenlijknegatievegevolgen
mogenoptreden,watindepraktijk inhoudt
datschadelijkeenverstorendeactiviteiten
tijdensdebroedperiodeuitdenbozezijn.
Intabel3 staateenaantalzeldzameen/of
bedreigdeplanten-endiersoortenwaarvoorbijeenplanofprojectstrengemaatstavengelden(verzwaardetoets).Voorbeeldenhiervanzijndebeekprik,bittervoorn,
waterspitsmuis,ottet,noordsewoelmuis,
kamsalamander,heikikkerendrijvende
waterweegbree.Eenaantalvandezesoorten
isaangewezenopgrondvandeHabitatrichtlijn.

Vrijstellingenbesluit
Indepraktijk blijkt deze ontheffingenprocedurevaakergtijdrovend tezijn.Ineen
recenteAMvB,welkebekendstaatalshet
Vrijstellingenbesluit, wordendebeschermde
planten- endiersoortenverdeeldoverdrie
categorieënvanlichtetotzeerzware
bescherming(ziekader).
Voordemeestalgemenesoorten,waaronderveelkleinezoogdieren,kikkersenpadden,isvoortaangeenontheffing meer nodig.
Dewetschrijft welvoordatmenaltijd verantwoord tewerkdient tegaan (algemene

Meteengedragscodezijn'nieuwewerken'vrijgesteldvandeonthefjiryplkhtvoordesoortenintabel2vanhet
'njstellm^sbesluit(foto:Arcadis).

zorgplicht).Voordeoverige,meerzeldzame
en/ofbedreigdesoortenvervaltinveelgevallendeontheffingsplicht wanneer eenorganisatiebeschikt overeendoordeminister
vanLNVgoedgekeurdegedragscode.De
Vogelrichtlijn biedtgeenmogelijkheden om
vooralgemenesoortenvrijblijvender regels
testellendanvoordemeerzeldzameof
bedreigde.Vandaardatvoorvogelsaltijd een
gedragscodevereist iswanneer men aanspraakwilmakenopdevrijstelling.
Belangrijk isvoortsdatde vrijstelling
diewaterschappen totvoorkortgenoten
voorbeheer-en onderhoudswerkzaamheden,nietlangergeldtvoorallesoorten.Ook
hiergeldtnu eengoedgekeurde gedragscode
alseenvoorwaarde.

Alternatiefvoor ontheffing
Indeogenvandewetgeverisde
gedragscodebedoeldalsalternatiefvootde
ontheffingsplicht voordemeer zeldzame
en/ofbedreigdeplanten- endiersoorten.Met
eengedragscodekandeadministratieve last
vandevoorbereidingvan ontheffingsplichtigeactiviteiten wordenbeperkt.Metde
gedragscode kanvrijstelling wordenverkregenvoorwerkzaamheden indesfeervan
'regulier beheerenonderhoud', 'bestendig
(mede)gebruik'en'ruimtelijke ontwikkeling
eninrichting'(nieuwewerken).Vrijstelling
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gezienzijnbeheersgebiedeenspecialeverantwoordelijkheid draagt.
Waterschappen diedegedragscodeovernemen,zullenhun werkwijze opeenaantal
punten moetenaanpassen.Ditbetreft met
namedeinformatievoorziening endedocumentatie metbetrekking totde bijzondere
soorten inhun werkgebied.Afgeleid daarvan
zaldesystematiekvanwerkenmoeten wordenherzien.Ditheeft vooralbetrekkingop
deplanningvandewerkzaamheden ende
instructievanderhedewerkers inhet terrein.Hoeingrijpend dezeveranderingen
zijn, hangtafvandehuidigewerkwijze.Veel
waterschappen houden alin belangrijke
materekeningmethetvoorkomen van bijzonderesoorten inhun werkgebied.
Zondereengedragscodeiseenontheffingverplichtvoorwerkzaamhedendie'vanwezenlijknegatieveinvloedzijn'op
populatiesvanderingslang(foto:BartSiebelink).

isdaarentegen nietmogelijkvoorwerken in
decategorie'ruimtelijke ontwikkelingen
inrichting'alshetsoortenuitdezwaarste
beschermingscategorie betreft. Indiesituatiesmoetdusookindetoekomst ontheffing wordenaangevraagd.Bovendien
geldendaarvoorstrengere criteria.
HetVrijstellingenbesluit laataande
sectorenoverwatzijineengedragscodewillenopnemen.Indesystematiekvanwerken
moetdegarantiewordeningebouwd dat
dooreenplanofprojectgeen wezenlijke
afbreuk wordtgedaanaanhet voortbestaan
vandezeldzameen/ofbedreigdeplanten-of
diersoortendiedewetprobeert tebeschermen.Degedragscodegeldtalleenalseen vrijstellingwanneerdeminister vanLNVdeze
heeft goedgekeurdendecodeinde praktijk
aantoonbaarwordtnageleefd. Hetwordtaan
het bedrijfsleven ofdesectoren overgelaten
omzelfmetvoorstellentekomen.

Invulling
Degedragscodevoorde waterschappen
isineenwerkdocument uitgewerkt voorde
diversewerkzaamheden ophet gebiedvan
regulierbeheerenonderhoudenderuimtelijkeontwikkelingeninrichting.Decode
bevateen(lange)lijst van werkzaamheden
dieonderdevrijstellingen kunnen vallen,
variërend vanhet regulierebeheervan
waterlopen totenmetdesloopvangebouwen.Dewaterschappen hebbengeen
gebruikgemaaktvandemogelijkheid om
vrijstelling tekrijgen voordecategorie
'bestendiggebruik',omdatzijbijhetverlenenvan\ergunningen aanderden, andere
gebruikersvanhetwatersysteem (bijvoorbeeldvissersenrecreanten),nietdebevoegdheidhebbenomookdebelangenvan flora
enfauna meetewegen.

Degedragscodevoordewaterschappen
bevatvoortsafspraken overde implementatievandeFlora-enfaunawet inhethandelenvandeorganisatie.Dieafspraken hebben
ondermeerbetrekkingopde informatievoorzieningoverhetvoorkomen vande
'juridisch zwaarder beschermde'soorten in
hetwerkgebied,deinstructieaandemedewerkersinhetterrein,deketenverantwoordelijkheid bijuitvoeringdoorderdenende
documentatie tenbehoevevancontroledoor
dehandhavende instanties.
Tenslottebevatdegedragscodeeenaantalp•aktischeafspraken (protocollen)overde
zorgvuldigeuitvoeringvan werkzaamheden,
ingedeeld naarcategorieënvan activiteiten.
Zobestaanprotocollen voorhetmaaien van
kruidachtigevegetatiesopbermen, dijken
enschouwpaden,hetschonenvan waterlopenenoevers(natteprofiel),het baggeren,
hetherprofileren vanoeversenhet dempen
ofverleggenvan watergangen.
Belangrijk isdatdeeisenuit degedragscodealleenvantoepassingzijn opdieplekkeninhetterreinwaarzichde bijzondere
soortenbevinden.De-somsstrengegedragsregels hoevendusnietinhet hele
werkgebiedxe worden toegepast.

Consequenties
Iederwaterscharxverbindtzich vrijwillig
aandegedragscode.Degedragscode biedt
mogelijkheden voorlokaalmaatwerk.
Eventueelafwijken kanonder voorwaarden
wordentoegestaan,maarditdient te
wordengemotiveerden gedocumenteerd.
Ookkanhetwaterschap degedragscode
aanvullenmet specifiekeprotocollen voor
soorten(groepen) waarvoorhet waterschap

Hoeweldenieuwewerkwijze duseen
extra inspanningvergt,moetmenzichrealiserendatookdewaterschappen diede
gedragscodenietovernemenernietaanontkomenomdebijzondere soortenin het
werkgebied inkaarttebrengen endeconsequentiesdaarvanvoordediversewerkzaamhedentebeoordelen.Hiermeewordtvoorkomendatwerkzaamheden worden
stilgelegdofdatmenverzeildraaktinjuridischeprocedures.Bijelkeactiviteitdiemogelijkgevolgenheeft voordejuridisch zwaarderbeschermdesoorten,zalbovendien
opnieuweenontheffing moeten worden
aangevraagd.Tenslotteisvanbelangdatde
vrijstellingen dietotvoorkortvoorde
waterschappen vantoepassingwaren,zondergebruik vaneengedragscode sterk
beperktzijn.Inmateriëlezinisdeinspanningvooreenwaterschapzondergedragscodeminimaalevengrootalsvroeger, terwijl
deadministratieve lastendruk, ten opzichte
vandehuidigesituatie,niet afneemt.

Vervolg
Degedragscodezalnaeen discussierondemetdewaterschappen wordenvoorgelegdaanhetbestuur vandeUnievanWaterschappen.IndienhetUniebestuur akkoord
gaat,zaldegedragscodevervolgens tergoedkeuringwordenvoorgelegdaan minister
VeermanvanLNV. Pasnaverkregengoedkeuringkandegedragscodegeldenalseen
vrijstelling voordeontheffingsplicht. *f
Degedragscodeistelezenopdeinternetpagina's
vandeUnievanWaterschappenendeSTOWA. In
zeerbeperktemateiseengedrukteversievande
gedragscodebeschikbaarbijdeSTOWA.
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