wet Natuurbescherming

Dit informatieblad gaat in op de nieuwe wet Natuurbescherming en is bedoeld voor
bestuurders en medewerkers van gemeenten. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2017.
U leest hieronder meer over de nieuwe wet, het bevoegd gezag, wat dit inhoudt, het
toezicht, de mogelijke risico’s en de uitvoering.
Wat is er aan de hand?
Per 1 januari 2017 is de nieuwe wet
Natuurbescherming van kracht. In deze wet
zijn drie oude wetten samengevoegd. Het
gaat om de oude Natuurbeschermingswet,
de Flora- en Faunawet en de Boswet. In de
nieuwe wet zijn bepalingen opgenomen over
de bescherming van:
 Natuurgebieden;
 beschermde planten– en diersoorten;
 het bosareaal.
Bevoegd gezag
Een belangrijke wijziging in de nieuwe
wetgeving is dat het bevoegd gezag bij de
provincies is neergelegd. Als de wet
Natuurbescherming echter aanhaakt bij een
Omgevingsvergunning is de verstrekker van
de Omgevingsvergunning het bevoegd
gezag. Dit is over het algemeen een
gemeente. De provincie is in deze gevallen
mede-bevoegd gezag.
Welke taken heeft de gemeente?
De gemeente doet bij een aanvraag voor een
Omgevingsvergunning als bevoegd gezag
een zogenaamde volledigheidstoets. In deze
toets moet ook het aspect natuur worden
meegenomen. Voordat een vergunning wordt
afgegeven wordt er beoordeeld of er
gevolgen zijn voor de natuur en zo ja, wat
het effect is op de natuur, beschermde
planten, dieren of gebieden. Als er
(mogelijke) gevolgen zijn voor de natuur kan
een vergunning alleen worden verleend als er
een verklaring van geen bezwaar (VVGB)
wordt afgegeven door de provincie. De
gemeente moet in een dergelijk geval deze
VVGB zelf aanvragen bij de provincie.

Bij een melding in het kader van de APV of
voor het aspect bouwen en slopen moet de
gemeente zelf beoordelen of er mogelijk
schade aan de natuur kan ontstaan. Een
melding kan niet worden geweigerd. De
werkzaamheden kunnen bij mogelijk
schadelijke effecten voor de natuur echter
alleen doorgaan na een natuurtoets en een
inhoudelijke beoordeling door de provincie.
Wat houdt dit concreet in?
De gemeente moet bij het uitvoeren van een
volledigheidstoets of het afhandelen van een
melding kunnen beoordelen of er schade aan
de natuur kan ontstaan. In sommige gevallen
dient de aanvrager bij de vergunningsaanvraag een quickscan natuur in. De
gemeente moet kunnen beoordelen of deze
scan compleet is en voldoet aan de gestelde
eisen.

Als bij de ingediende aanvraag geen
informatie over de effecten op de natuur is
bijgevoegd moet de gemeente kunnen
beoordelen of dit terecht is.
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Beoordeling
Het goed kunnen beoordelen van de
mogelijke schade aan de natuur vraagt om:
 ecologische kennis;
 kennis van het gebied;
 kennis van de eisen waaraan een
quickscan moet voldoen.
Toezicht
Als de wet Natuurbescherming aanhaakt bij
een Omgevingsvergunning is de gemeente
bevoegd gezag. Dit maakt de gemeente ook
verantwoordelijk voor toezicht op het juist
uitvoeren van de werkzaamheden. Ook het
afhandelen van verzoeken tot handhaving is
in deze gevallen een taak van de gemeente.
Mogelijke risico’s
Het is van belang om bij het verlenen van
een vergunning of bij het afhandelen van
meldingen vooraf te bepalen of er mogelijk
gevolgen zijn voor de natuur en zo ja welke.
Het kan voorkomen dat er tijdens de
werkzaamheden toch onaanvaardbare
schade optreedt aan de natuur of dat
werkzaamheden stilgelegd moeten worden.
Dit kan enorme vertraging opleveren of zelfs
leiden tot schadeclaims.
De bescherming van beschermde dieren,
planten en hele natuurgebieden is een
onderwerp dat bij burgers leeft. Ervaring
leert dat handhavingsverzoeken op deze
gebieden veelvuldig worden ingediend.
Mogelijke schade aan de natuur zorgt met
regelmaat voor maatschappelijke onrust.
Daarnaast trekt het vaak veel publiciteit.
Het is dan ook van belang om het traject van
vergunningverlening en toezicht op naleving
van de wet Natuurbescherming zorgvuldig te
doorlopen.

Hoe gaat de uitvoering op dit moment?
In Flevoland ligt de taak van
vergunningverlening en het verstrekken van
ontheffingen op basis van de wet
Natuurbescherming bij de provincie. De
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (OFGV) voert namens de
provincie toezicht en handhaving uit.
In Noord-Holland is de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord namens de provincie
verantwoordelijk voor zowel de
vergunningverlening als toezicht en
handhaving.
Verantwoordelijkheid
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om hun
taken als bevoegd gezag in te vullen. Zij
kunnen er voor kiezen dit zelf te organiseren
of de taken als nieuwe taak in te brengen bij
de omgevingsdienst.
Het advies is om de taken uit te laten voeren
door medewerkers die bij voorkeur de
opleiding tot faunacontroleur hebben gevolgd
of door medewerkers met ecologische
kennis.
Kennis
Bij de OFGV werken deskundigen op het
gebied van flora en fauna. Zij zijn opgeleid
als faunacontroleur. Desgewenst kunnen zij
advies geven aan gemeenten.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de accounthouder van de
OFGV.
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