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Harm Dotinga van
Vogelbescherming:
"Gaandeweg het
proces hebben we als
natuurbeschermers
aandacht gevraagd
voor de kwaliteit en
de bescherming van
natuur. Uiteindelijk
hebben we die ook
gekregen. Dat is dus
een pluspunt van de
nieuwe wet.”

Werkschuurbijeenkomsten Wet
natuurbescherming
Provincie is bepalend voor de effecten van de nieuwe wet
Met ingang van 1 januari is de nieuwe
Wet natuurbescherming van kracht
die de Boswet, de Flora- en Faunawet
en de Natuurbeschermingswet
vervangt. Tijdens vier regionale
werkschuurbijeenkomsten is uit de
doeken gedaan wat er wel en wat er niet
gaat veranderen. Op nationaal niveau
verandert er niet zo heel veel, maar het is
de vraag hoe de provincies in de praktijk
met de wet om zullen gaan. En dat weet
nog niemand.

— Geert van Duinhoven (redactie)

> Het idee van werkschuurbijeenkomsten van
de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is dat betrokkenen uit het werkveld
samen problemen uit de dagelijkse beheerpraktijk
kunnen bespreken. Maar hoewel er inmiddels
bijna tien jaar aan voorbereiding vooraf ging,
is nog niet echt goed tot in detail te zeggen
wat de nieuwe wet voor de beheerpraktijk gaat
betekenen. Daarmee opende Harm Dotinga van
Vogelbescherming de werkschuurbijeenkomst in
Tilburg. De Wet natuurbescherming vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998 voor wat betreft de
gebiedsbescherming, de Flora- en faunawet voor
de soortenbescherming en de Boswet als het gaat
om de houtopstanden. Uiteraard maakt dat de
wetgeving iets overzichtelijker. Maar volgens Dotinga moet de nieuwe wet ook beter aansluiten
bij de Europese wetgeving, het nieuwe Nederlandse omgevingsrecht (Omgevingswet) en vooral

bij de decentralisatie van het natuurbeleid van
Rijk naar provincies. Dotinga: “Maar of dat ook
betekent dat we de natuur beter gaan beschermen, was lange tijd de vraag. Eigenlijk speelde dat
nauwelijks een rol, maar gaandeweg het proces
hebben we daar als natuurbeschermers aandacht
voor gevraagd en uiteindelijk ook gekregen. Dat is
dus een pluspunt van de nieuwe wet.”

De doelen van de nieuwe wet zijn nu als
volgt geformuleerd:
 :]k[`]je]f]fgfloacc]d]fnYf\]fYlmmj$
mede vanwege intrinsieke waarde, en het behoud en herstel van de biodiversiteit;
 :]`]]j$_]Zjmac]fgfloacc]d]fnYf\]fYlmmj
ter vervulling van maatschappelijke functies;
 N]jr]c]j]fnYf]]fkYe]f`Yf_]f\Z]d]a\_]richt op het behoud en beheer van waardevolle
landschappen.
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Soortbescherming
In de soortbescherming gaat iets meer veranderen, maar ook niet heel erg ingrijpend, vertelt
Dotinga. Er zijn onder de nieuwe wet drie
categorieën beschermde inheemse soorten. Voor
vogels gelden verboden en onthefﬁngen uit de
Vogelrichtlijn. Internationaal strikt beschermde
dier- en plantensoorten vallen onder de Habitatrichtlijn en daarnaast zijn er nog eens 145
nationaal beschermde dier- en plantensoorten
die staan vermeld op een bijlage bij de wet. Voor
die 145 soorten geldt een aantal verboden maar
er zijn ook ruime onthefﬁngsgronden. Dotinga:
“Voor de provincies geldt vooral dat ze met
minder passieve bescherming van doen hebben. Voor 200 soorten dieren (onder andere mol,
groot aantal vissen, insecten, wijngaardslak) en
vaatplanten worden onder de nieuwe wet niet
meer beschermd. Belangrijk is de toevoeging
‘opzet’ in de verbodsbepalingen. Dat betekent
dat verstoring alleen verboden is als er van opzet
sprake is, ook voorwaardelijke opzet. Voorwaardelijke opzet betekent dat diegene die een verbod
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Anne Reichgelt van de
VBNE: De terreineigenaren
die maar in een enkele
provincie grond hebben,
zullen speciﬁek de regels
van de eigen provincie
moeten kennen en zo
nodig te rade gaan bij
provinciale specialisten op
dit gebied.

foto’s Fabrice Ottburg

Provincies krijgen meeste bevoegdheden en
taken en het Rijk blijft verantwoordelijk voor
zaken waar regie op nationaal niveau onmisbaar
is, een landelijke aanpak doelmatiger is of meer
helderheid biedt, sprake is van regulering van
handelsketens, dan wel nationale belangen of
internationale verantwoordelijkheden dit vergen.
En de gemeenten krijgen de loketfunctie. Dus als
een initiatiefnemer een onthefﬁng of vergunning
wil aanvragen is de gemeente het aanspreekpunt.
Dat is dus allemaal net even wat anders als onder
de huidige wetten, maar verder verandert er eigenlijk niet gek veel, zegt ook Dotinga. De Natura
2000-gebiedsbescherming blijft onveranderd
belangrijk en ongewijzigd. Wel is er een praktisch
probleem opgelost: het bevoegd gezag is nu de
provincie waar een initiatief is gepland en niet
meer de provincie waarin het Natura 2000-gebied
ligt. Voorheen kwam het namelijk wel eens voor
dat in een grensoverschrijdend Natura 2000-gebied een vergunning aangevraagd moest worden
voor een handeling of initiatief in een andere
provincie. Niet handig natuurlijk, maar dat is nu
opgelost. En verder is de categorie Beschermde
natuurmonumenten geschrapt uit de wet. Dat
was tot nu toe een vangnet voor gebieden die
buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of
Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) vielen
maar toch de moeite waard waren om te beschermen. En heel praktisch: een beheerplan mag nu
voortaan een onderdeel zijn van een groter plan,
bijvoorbeeld een Omgevingsplan.
Nieuw is ook dat provincies nu voortaan zelf
gebieden mogen aanwijzen buiten het NNN waar
ze een extra beschermingsregime willen voeren.
Daar moeten ze dan wel zelf een instrumentarium voor ontwerpen. Het is natuurlijk de vraag
of provincies hier gebruik van gaan maken. Een
ander instrument, het aanwijzen van beschermde
landschapsgezichten en beschermde leefomgeving verdwijnt juist. Belangrijkste reden: het werd
toch niet gebruikt….

overtreedt redelijkerwijs had kunnen verwachten
dat een plant of dier gedood of verstoord zou
worden. Bijvoorbeeld een boer die gaat maaien
in een weiland waar overduidelijk vogels aan
het broeden zijn. De verstoring van vogels is niet
verboden zolang de verstoring geen wezenlijke
invloed heeft op staat van instandhouding van de
soort. Verstoring van de 145 nationale soorten is
helemaal niet verboden. En voor alle categorieën
geldt dat er meer ruimte is voor verlenen van
onthefﬁngen en vrijstellingen.”
Deze passieve soortbescherming is al met al iets
minder strikt als onder de ‘oude’ wetgeving, maar
daar staat volgens Dotinga tegenover dat provincies wel meer aan actieve soortbescherming
moeten gaan doen. “Zo moeten ze bijvoorbeeld
noodzakelijke maatregelen treffen voor de bescherming, instandhouding of herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid
voor alle in het wild levende vogelsoorten. Maar
ook moeten ze maatregelen treffen zodat dier- en
plantensoorten en habitats op de bijlagen van
Habitatrichtlijn en rode lijstsoorten een gunstige
staat van instandhouding bereiken. Deze inspanningsverplichting is absoluut een winstpunt voor
de natuurbescherming.” Voor houtopstanden
verandert weinig: de Boswet wordt nagenoeg
integraal overgenomen in de nieuwe wet Natuurbescherming en de bevoegdheden die daarbij
hoorden, gaan naar de provincies.

Nieuwe gedragscode
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de gedragscode
natuurbeheer goedgekeurd, Dit
betekent dat deze tot 19 december 2021 geldig is. Uit de evaluatie bleek dat de sector tevreden
was met de vorige gedragscode.
Daarom is de nieuwe gedragscode bijna hetzelfde als de
vorige gedragscode. Er zijn drie
belangrijke verschillen met de
vorige gedragscode. De inventarisatiegegevens mogen voortaan
aansluiten bij de frequentie van
de gegevensverzameling in het
kader van de Subsidieregeling
Natuur en Landschap. Bij het
omzagen en afzetten van houtige
beplantingen is toegevoegd dat
bomen moeten blijven staan in
de directe omgeving van holtebomen met verblijfplaatsen van
vleermuizen. Zo wordt voorkomen dat het binnenklimaat van
het vleermuisverblijf verandert.
En de beschermingsperiode voor
de das bij het omzagen van en
afzetten van houtige beplantingen is veranderd van ‘1 oktober
tot 1 januari’ naar ‘1 juli tot 1
december’. Begin 2017 publiceert
de VBNE de nieuwe gedragscode
opgemaakt en met een bijlage
voor de toepassing onder de
nieuwe Wet natuurbescherming.

Positief voor natuur?
De vraag is natuurlijk of we als natuurbeschermers nu blij moeten of mogen zijn met deze
nieuwe wet. Als je kijkt hoe het proces voor de
nieuwe wet ooit begon en later vorm kreeg onder
staatssecretaris Bleker, moeten we wat Dotinga
betreft zeker blij zijn met de inspanningen van
staatssecretaris Dijksma en het uiteindelijke
resultaat. Dat neemt alleen niet weg dat de biodiversiteit in Nederland nog steeds achteruit gaat
en dat dit met deze nieuwe wet waarschijnlijk
niet gestopt zal worden. Er zijn minder soorten
beschermd dan voorheen, er is in de wet heel
summier aandacht voor monitoring en bovendien
is er nauwelijks aandacht voor het landschap. En
provincies hebben dan nu weliswaar een instrument in handen om een landschap te beschermen, maar kunnen vervolgens niet terugvallen
op de wet: ze zullen zelf alles moeten regelen en
het zal van de politieke kleur van Gedeputeerde
en Provinciale Staten afhangen of dat zal lukken.
Provincies hebben elk een eigen verordening, ook
per 1 januari in werking getreden, waarin staat
wat er wel en niet mag.
Zeker ook interessant wordt hoe provincies straks
om gaan met de termen als ‘opzet’ en ‘zorgplicht’
en ‘zorgvuldig handelen’. Die zijn niet altijd strikt
te hanteren en vaak voor meerdere interpretaties
mogelijk. Hoe waarborg je bijvoorbeeld dat je
voor de wet zorgvuldig handelt? Je kunt heet erg
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je
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om de
d aannemer goed
d aan te sturen,
een logboek bijhouden en zo mogelijk werken
volgens een goedgekeurde gedragscode. Maar
uiteindelijk is het de provincie die beslist of het
volgens de provinciale verordeningen is gegaan.
En dus was de oproep tijdens de werkschuurbijeenkomsten aan elkaar: ga vooral naar de
provincie, want zij hebben heel veel speelruimte
en mogelijkheden om de natuur beter te beschermen maar ook om de natuur minder bescherming
te geven. Er staan immers veel verbodsbepalingen
in de wet, maar er zijn ook veel uitzonderingen
mogelijk waar de provincies gebruik van kunnen
maken. Of ze dat doen hangt natuurlijk af van de
politieke kleur van het bestuur, maar zeker ook
van de mate van beïnvloeding door terreinbeheerders en soortbeschermers. Zorg dat je dus weet
wat er binnen de provincies speelt en probeer
de besluitvorming ten goede van de natuur te
beïnvloeden.

Sleutel bij provincies
Dat provincies van elkaar verschillen blijkt tijdens
de deelsessie over de Boswet. In de provinciale
verordeningen stellen provincies bijvoorbeeld
eisen aan herbeplanting en geven ze regels voor
vrijstellingen en onthefﬁngen. Juist in de vrijstellingen en onthefﬁngen zitten de nodige verschillen. Friesland verleent bijvoorbeeld onthefﬁng
van de meldplicht en herplantplicht op dezelfde
grond aan Staatsbosbeheer. Drenthe verleent onthefﬁng meldplicht en herplantplicht op hetzelfde
perceel aan eigenaren met meer dan 1000 hectare
bos terwijl Groningen geen onthefﬁng verleent
voor herbeplanting op andere grond dan in Groningen, Drenthe of Friesland. Noord-Holland stelt
extra eisen bij herbeplanting voor nesten en holen, bestrijdingsmiddelen, meststoffen en bodem.
Zuid-Holland biedt vrijstelling van de herplantplicht als het gaat om achterstallig onderhoud
voor natuurherstel. Utrecht beschermt speciﬁek
oude bosgroeiplaatsen, en biedt onthefﬁng van de
meldingsplicht aan eigenaren met SNL-certiﬁcaat
en minimaal 1000 ha bos in Utrecht. Overijssel
verleent onthefﬁng herplantplicht binnen 3 jaar
bij slechte mastjaren, wildschade en grootschalige
projecten. Het moge duidelijk zijn dat het zeker
voor de grote terreinbeheerders nodig is om goed
in elke provincies te weten wat er kan en wat
niet. En de terreineigenaren die maar in een enkele provincie grond hebben, zullen speciﬁek de
regels van de eigen provincie moeten kennen en
zo nodig te rade gaan bij provinciale specialisten
op dit gebied.
Dus pas als er enige praktijkervaring mee is, zal
pas echt duidelijk worden wat er, per provincie,
zal veranderen onder de nieuwe wet. En dat zou
in sommige provincies nog best wel eens kunnen
meevallen.<
redactie@vakbladnbl.nl
Voor alle presentaties en een overzicht van de provinciale
dgc]ll]f2ooo&nZf]&fd
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