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Gemeentes krijgen steeds meer te maken met natuurwetgeving. Maar wat houden de
Flora- en faunawet, Natura2000 en kapverordeningen precies in? En hoe verhouden zij
zich tot elkaar? En welke plaats hebben zij binnen de omgevingsvergunning (WABO)?

Door een samenwerkingsverband tussen Zoogdiervereniging,
RAVON en het KAD is een cursus ontwikkeld, die in-company
bij gemeenten kan worden verzorgd. Het doel van de cursus
is om medewerkers van gemeenten die werkzaam zijn in het
groen en beleidsmedewerkers inzicht te geven in de natuurwetgeving en de rol die gemeenten daarin hebben.
Groenbeheer en door de Flora- en faunawet beschermde soorten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werken volgens
een gedragscode voorkomt dat ontheffingen moeten worden
aangevraagd bij het ministerie. Dit maakt het werken met
beschermde soorten dus veel gemakkelijker. Maar groenmedewerkers, projectleiders en werkvoorbereiders hebben hier wel
specifieke kennis voor nodig.

gemeente voorkomen en mogelijk vragen opwerpen. De casussen worden vooraf, zo mogelijk in overleg, samengesteld.

Nieuwe natuurwetgeving
De ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe natuurwetgeving
zijn een onderdeel van de cursussen. Een nieuwe wet levert
immers ook weer nieuwe vragen op, die met een cursus kunnen worden beantwoord.

Expertise
De samenwerkende partijen beschikken over kennis van alle
beschermde soorten. Daarnaast hebben zij veel ervaring met
de praktijk: hoe kun je werkzaamheden laten doorgaan terwijl
rekening wordt gehouden met de natuur?

Maatwerk

Informatie

Maatwerk houdt in dat aan de hand van concrete casussen
medewerkers kennis wordt bijgebracht hoe zij in hun eigen
werk met deze wetgeving moeten omgaan. Door raadpleging
van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) kan vooraf
inzicht worden verkregen in soorten die binnen de betreffende

Wanneer u bent geïnteresseerd in deze cursus kunt u contact
opnemen met het KAD, info@kad.nl of 0317- 419 660.
In overleg kan worden bepaald hoe aan uw specifieke behoefte
invulling kan worden gegeven.
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