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Samenvatting 

 

De Friese Milieufederatie en aangesloten lokale groepen voeren inspraak in procedures 

met betrekking tot de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In deze procedures vindt ver-

plichte toetsing plaats van de ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen voor gebied 

en soorten. Dit onderzoek wordt veelal uitgevoerd door ecologische adviesbureaus. De 

milieuorganisaties vragen hoe zij de ecologische adviesrapporten kunnen beoordelen 

aan de hand van relevante richtlijnen en procedures voor deze toetsing.  

 

In dit rapport is hiertoe de vraag gesteld:   

 

Welke factoren zijn van kracht op toetsing van schadelijke effecten op gebied en soorten 

door ecologisch adviesbureaus met betrekking tot Wet ruimtelijke ordening? 

 

Ruimtelijke ingrepen hebben een effect op hun omgeving en de soorten die daarin leven. 

Om de mogelijke effecten te toetsen schakelen de initiatiefnemers ecologische adviesbu-

reaus in. Deze bureaus betrekken informatie van verschillende instanties, zoals particu-

liere gegevensbeherende organisaties en overheidsinstanties. Dit betreft vooral gege-

vens over de verspreiding van beschermde soorten. 

 

Het ecologisch onderzoek staat onder invloed van wetgeving. Zo zijn de Europese Vogel-

richtlijn en de Habitatrichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse Flora en faunawet, 

de Natuurbeschermingswet en zijn er gebieden aangewezen als Ecologische Hoofdstruc-

tuur. Deze juridische normeringen zijn opgezet om soorten en gebieden te beschermen 

door eisen te stellen aan ruimtelijke ingrepen, en vormen de basis voor het ecologisch 

onderzoek uitgevoerd door ecologische adviesbureaus. 

 

Uit interviews met een viertal ecologische adviesbureaus is gebleken dat de verschillen-

de bureaus dezelfde werkwijze hanteren voor het beoordelen van schadelijke effecten 

van ruimtelijke ordening. Zij noemen ook dezelfde problemen en beperkingen. 

 

Naar het oordeel van de woordvoerders van de ecologische adviesbureaus is de wetge-

ving tamelijk star. Er is weinig ruimte voor meer intrinsieke natuurwaardes en voor af-

stemming van de beoordelingen op de specifieke locatie. Een minder rigide procedure 

en meer overleg met de uitvoerders van het onderzoek kan tot een effectievere werk-

wijze leiden voor beide partijen.  

 

De ecologische adviesbureaus zien een mogelijkheid tot verbetering in het gratis be-

schikbaar stellen van verspreidingsgegevens. Dit kan het vooronderzoek versnellen  en 

daarnaast verduidelijkt het voor de beoordelende overheidsinstantie welke gegevens 

zijn gebruikt. Tevens kan de overheid hierdoor medewerking van de bureaus eisen voor 

het leveren van gegevens. 

 

Het Netwerk Groene Bureaus kan van een keurmerk worden voorzien. Door de verplich-

te gedragscode van het Netwerk wordt de uitvoering van ecologisch onderzoek transpa-

ranter. Tevens levert dit de adviesbureaus een sterkere positie op in overleg met de 

overheid doordat het Netwerk Groene Bureaus als onderhandelingspartner kan optre-

den, bijvoorbeeld over de beschikbaarstelling van  gegevens. 
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1 Inleiding 
 

 

In Nederland leven circa 25.000 diersoorten en meer dan 10.000 plantensoorten Som-

mige komen wijd verspreid voor, andere alleen lokaal (Planbureau voor de 

Leefomgeving, 2010a).   

 

 
 

Sommige soorten en hun leefgebieden staan in Nederland sterk onder druk. De natuur-

kwaliteit, gemeten als de karakteristieke soortensamenstelling van  natuurgebieden in 

Nederland, is sinds 1900 met ruim 50% afgenomen (ten opzichte van een relatief onge-

stoorde situatie). De staat van instandhouding van circa 50% van de beschermde broed-

vogels volgens de Vogelrichtlijn en 45% van de beschermde diersoorten volgens de Eu-

ropese Habitatrichtlijn is zeer ongunstig  (Planbureau voor de Leefomgeving, 2009). 
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Door het omhakken van holle bomen (rust- en kraamplaatsen van vleermuizen, boom-

marters en eekhoorns), het renoveren van huizen (kraam- en overwinteringplaatsen 

van vleermuizen), het beschoeien van oevers (leefgebied van woelrat, waterspitsmuis en 

noordse woelmuis), het aanleggen van wegen (versnippering van de leefgebieden van 

dassen, egels en vele andere zoogdieren die niet kunnen vliegen) zijn we onbewust bezig 

de zoogdierfauna van Nederland te decimeren (Vereniging voor Natuur- en Milieu-

educatie, 2010). 

 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Nieuw 

hieraan is dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten een structuurvisie opstellen 

met de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. De structuurvisie wordt uit-

gewerkt in de gemeentelijke bestemmingsplannen (Rijksoverheid, 2010a) (ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007). 

 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid gebieden en elementen te beschermen te-

gen functies en activiteiten die de ecologische en landschappelijke waarden van een 

dergelijk gebied of element kunnen aantasten. Ruimtelijke ingrepen oftewel herzienin-

gen van het bestemmingsplan dienen getoetst te worden aan de Nederlandse natuur-

wetgeving. Soortenbescherming is geregeld in de Flora en faunawet, gebiedsbescher-

ming in de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur. De Europese Vo-

gelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn hierin geïmplementeerd (Rijksoverheid, 2010b) 

(ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007). 
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Deze toetsing wordt uitgevoerd door ecologische adviesbureaus. Deze bureaus worden 

door initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen gecontracteerd om te bepalen of de acti-

viteiten een schadelijk effect hebben op soorten en het desbetreffende gebied en om zo 

ja alternatieven aan te bieden zodat een vergunning verleend kan worden. Dit onder-

zoek wordt geregistreerd in ecologische adviesrapporten (Hilbers 2010, Schut 2010, Vos 

2010, van Denter 2010). 

 

De Friese Milieufederatie en aangesloten lokale groepen voeren inspraak in de natuur-

gerelateerde procedures met betrekking tot de Wet ruimtelijke ordening. Aan de Bèta 

wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen is de vraag voorgelegd hoe de 

kwaliteit van bovengenoemde ecologische adviesrapporten kan worden beoordeeld 

(Milieufederatie, 2010).  

 

Deze vraag is de aanleiding geweest om in voorliggend onderzoek meer duidelijkheid te 

verkrijgen over het veld- en beleidsproces rondom ecologisch onderzoek met betrek-

king tot ruimtelijke ordening, tezamen met de gerelateerde actoren. De hoofdvraag van 

dit rapport is dan ook: 

 

Welke actoren, procedures en criteria zijn van kracht op toetsing van schadelijke 

effecten op gebied en soorten door ecologisch adviesbureaus met betrekking tot 

Wet ruimtelijke ordening? 

 

Deze vraag zal in dit rapport aan de hand van verschillende deelvragen beantwoord 

worden. Allereerst zal ingegaan worden op de deelprocessen en actoren in het veld- en 

beleidsproces. Hierbij wordt gekeken naar de behoeftes van de samenleving met be-

trekking tot ruimtelijke ordening en de hieruit leidende effecten, oftewel het veldproces. 

Hierbij zal de rol van ecologische adviesbureaus behandeld worden. 

 

Daarnaast zal gekeken worden naar communicatieve sturing vanuit het beleidsproces 

en de relevante actoren. Een van de belangrijkste vorm van communicatieve sturingen 

hierbij is het beschikbaar stellen van verspreidingsgegevens van soorten voor ecolo-

gische adviesbureaus.  

 

In hoofdstuk 3 zal verder ingegaan worden op beleidsmaatregelen vanuit het beleids-

proces die het veldproces beïnvloeden. Hierbij gaat het om juridische normering vanuit 

de Europese Unie en op nationaal gebied. Er zal vooral ingegaan worden op de verschil-

lende eisen die gesteld worden aan een ruimtelijke ingreep voordat een vergunning ver-

leend wordt.  

 

Vervolgens zal de werkwijze van ecologische adviesbureaus besproken worden. Door 

interviews met verschillende bureaus is een beeld verkregen over de algemene han-

delswijze van ecologische adviesbureaus met betrekking tot de beoordeling van de ef-

fecten van ruimtelijke ingrepen op soorten en gebied. Tevens zijn verschillende knel-

punten ter sprake gekomen welke tevens besproken zullen worden. 

 

Als laatste zal de verkregen informatie geïntegreerd en bediscussieerd worden aan de 

hand van de eerder genoemde hoofdvraag. Verwacht wordt een duidelijk beeld te geven 

van de verschillende factoren en actoren, waardoor enige bottlenecks aan de orde ge-

steld kunnen worden. 
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2 Ecologisch onderzoek met betrekking tot Wro; overzicht van 

relevante actoren en deelprocessen 
In dit hoofdstuk zullen de verschillende deelprocessen en betrokken actoren met be-

trekking tot ecologisch onderzoek, wat uitgevoerd dient te worden vanuit de Wet ruim-

telijke ordening (Wro), besproken worden. Dit zal beschreven worden aan de hand van 

het model van het veld- en beleidsproces, welke zijn weergegeven in Bijlage 1.  

 

2.1 Deelprocessen en actoren in het veldproces  

Deelprocessen en actoren in het veldproces geven de behoeftes vanuit de maatschappij 

weer en de uiteindelijke effecten van deze behoeftes. 

 

De behoefte aan ruimtelijke ordening (RO) ontstaat vanuit de samenleving door ver-

schillende ontwikkelingen zoals de groei van het bevolkingsaantal en een aantrekkende 

economie. Maar ook kleinere aspecten zoals het optimaliseren van de woonomgeving 

van een enkele burger vallen onder deze behoefte. (Rijksoverheid 2010a, Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007). 

 

Wanneer de behoefte aan RO aanwezig is vanuit de maatschappij wordt dit opgevangen 

door bedrijven en overheidsinstanties door RO aan te bieden.  Burgers kunnen dit ook 

zelf initiëren door bijvoorbeeld een wijziging bestemmingsplan aan te vragen.  

 

Het wijzigen van de inrichting van gebieden heeft echter een invloed op de omgeving en 

de flora en fauna die binnen de omgeving te vinden is. RO kan daarom een schadelijk 

effect hebben op gebied en soorten. 

 

Om deze mogelijke schadelijke effecten te onderzoeken wordt ecologisch onderzoek 

uitgevoerd, wat wettelijk verplicht is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ecologische 

adviesbureaus. Het toetsen van een gebied op schadelijke effecten is onderhevig aan 

wet- en regelgeving vanuit het beleidsproces. Daarnaast wordt door middel van com-

municatieve sturing de uitvoering van dit onderzoek beïnvloed vanuit het beleidsproces.  

 

Uiteindelijk is er een drietal effecten uit de initiële behoefte aan RO in het veldproces. 

Allereerst vindt er door middel van de uitvoering van ecologisch onderzoek soort- en 

gebiedsbescherming plaats, door schadelijke effecten van gebiedsinrichting te onder-

kennen.  

 

Daarnaast is er een economisch effect. Aan de ene kant levert de verplichting tot ecolo-

gisch onderzoek werk op voor ecologische adviesbureaus. Tevens brengt de verplichting 

tot ecologisch onderzoek extra kosten met zich mee voor de aanvragers van ruimtelijke 

wijzigingen.  

 

Ten laatste heeft de behoefte aan RO een effect op het “natuurgevoel” van de samenle-

ving. Hoewel het begrip natuur door elk individu anders ingevuld zal worden, zal een 

vermindering van natuurlijk oppervlak een negatief effect hebben op de algemene bele-

ving van natuur. Hiermee wordt bedoeld de immateriële functie van natuur: de bijdrage 

van natuur aan onze gezondheid, behoud van de natuur voor generaties na ons en de 

intrinsieke waarde van natuur. Het draagvlak onder de Nederlandse bevolking komt ook 
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tot uitdrukking door het grote aantal leden van natuurbeschermingsorganisaties als Na-

tuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming en de Provinciale Land-

schappen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007). 

 

De afweging tussen de behoefte aan RO en natuurbeleving zal afhankelijk zijn van de 

interne behoeftes van burgers, wat enige wrijving in de samenleving kan opleveren. Het 

is aan overheidsinstanties dit door middel van sturing vanuit het beleidsproces dit in 

goede banen te leiden, aangezien investeren in de natuur belangrijk is voor de natuur 

zelf, maar ook voor het welzijn van de samenleving. Meer groen in de omgeving ver-

hoogt het geluk en de gezondheid van mensen, natuur beïnvloedt ons werk en woonge-

not positief. Huizen ‘in het groen’ stijgen in waarde ten opzichte van diezelfde huizen in 

de stad. Maar ook los van deze sociale, economische en maatschappelijke aspecten, heeft 

natuur een intrinsieke waarde (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

2007).  

 

 

2.2 Deelprocessen en actoren in het beleidsproces  

 

In het beleidsproces worden de verschillende actoren, deelprocessen en beleidsmaatre-

gelen weergegeven die ingrijpen op het gedrag van beleidsinstanties, bedrijven en bur-

gers in het veldmodel, vanuit de behoefte soorten en gebieden te beschermen. 

 

In deze paragraaf zal de beïnvloeding van verschillende actoren door middel van com-

municatieve sturing besproken worden. De bespreking van beleidsmaatregelen vindt 

plaats in hoofdstuk 3. 

 

Communicatieve sturing richt zich op gedragsverandering door bewustwording. Deze 

bewustwording wordt bereikt door het verschaffen van informatie, gegevens en voor-

lichting. Dit gebeurt zonder juridische normering. Voor communicatieve sturing op de 

uitvoering van ecologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende stu-

ringsmiddelen, zowel door overheidsinstanties en belangengroepen, als door Niet- Gou-

vernementele Organisaties (NGO’s) en Particuliere Gegevensbeherende Organisaties 

(PGO’s) (Backes et al., 2006). Verscheidene betrokken partijen zijn hieronder beschre-

ven. 

 

 

 

2.2.1 Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) 

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het samenwerkingsverband van over-

heidsorganisaties voor de monitoring van de natuur in Nederland. De partners stellen 

gezamenlijk prioriteiten voor de meetdoelen en werken aan de optimalisatie van het 

verzamelen en bewerken van de gegevens.  

 

Sinds de oprichting van het NEM (1997) is het nodige veranderd. Zo is de Gegevensauto-

riteit Natuur (GaN) opgericht; deze werkt actief mee aan het NEM. Ook zijn monitorings-

taken naar de provincies verschoven. Het NEM is geen aparte organisatie die zelfstandig 

rapporteert over de resultaten van de meetnetten. De partners dragen zelf zorg voor het 

gebruik van de verzamelde informatie. De partners van het NEM zijn: 
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- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, Directie Natuur, 

Landschap en Platteland en Gegevensautoriteit Natuur) 

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Waterdienst en 

Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), beide van Rijkswaterstaat 

- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 

- Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

- Provincies 

 

De informatiecyclus van het NEM begint bij het vaststellen van de informatiebehoefte. 

Hieruit volgt de monitoringstrategie, gevolgd door de productie, de overdracht en het 

gebruik van gegevens.  

 

Bij de gegevensproductie spelen PGO’s, provincies en CBS een grote rol (figuur 1). Alle 

meetlocaties van de gegevens worden in een Geografisch Informatiesysteem bij het CBS 

vastgelegd om andere toepassingen mogelijk te maken. Het verzamelen van gegevens 

wordt op gestandaardiseerde wijze gedaan en volgens de voorschriften in de handlei-

dingen van de NEM-meetnetten (Netwerk Ecologische Monitoring, 2010). 

 

 
Figuur 1.  Een schema van het verkrijgen en verwerken van gegevens door het NEM en aangesloten partijen 

(netwerk ecologische monitoring, 2010). 

 

De gegevens van het NEM zijn bruikbaar om de instandhouding van soorten te bepalen, 

wat van belang is bij de toetsing van plannen in het kader van de Flora- en Faunawet en 

de Natuurbeschermingswet. Deze gegevens zijn beschikbaar via het Natuurloket (zie 

2.2.4). 
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2.2.2 Gegevensautoriteit Natuur (GaN) 

In juli 2007 is prof. dr. Jan van Groenendael door de minister van LNV benoemd als Ge-

gevensautoriteit Natuur (GaN). Een van de belangrijkste taken van de GaN is het bevor-

deren van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens 

voor bedrijven en overheden. Daarnaast bevordert de GaN de samenwerking tussen ge-

gevensverzamelaars, -beheerders en –gebruikers.  

 

Om het inwinnen van gegevens te verbeteren en standaardiseren, zodat deze kunnen 

worden ingezet ten behoeve van de vergunning- en ontheffingverlening voor de Flora en 

Faunawet en de Natuurbeschermingswet, ontwikkelt de Gegevensautoriteit Natuur sa-

men met het werkveld tevens zogenaamde locatieprotocollen en stelt deze vast. Een 

voorbeeld van een locatieprotocol is het vleermuisprotocol, wat verder beschreven zal 

worden in paragraaf 2.2.7. Hier wordt in het veld reeds volop mee gewerkt  

(Gegevensautoriteit Natuur, 2010). 

2.2.3 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)                                            

Een van de belangrijkste activiteiten van de GaN is de inrichting en het beheer van de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is ontwikkeld in samenwerking 

met de stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF), het Instituut voor Biodiversiteit 

en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam en de GaN.  

 

Na invoering van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet was er behoefte 

aan duidelijkheid welke soorten en gebieden beschermd zijn en waar deze gesitueerd 

zijn. Aangezien hiervoor verschillende databases bestonden die niet aan elkaar gerela-

teerd waren, is de NDFF opgezet. Dit met als doel onnodige vertraging bij bouwpro-

jecten te voorkomen en zeldzame planten en dieren beter te beschermen. 

 

De NDFF is een gegevensbestand dat informatie geeft over de verspreiding van alle in 

Nederland levende planten- en diersoorten. Hiervoor worden bestaande gegevens sa-

mengebracht en nieuwe gegevens verzameld. Het is in Nederland het eerste volwaardige 

systeem dat natuurgegevens bundelt, uniformeert, valideert en op een eenvoudige ma-

nier toegankelijk maakt. Informatie uit de NDFF op abonnement is op het moment alleen 

beschikbaar voor overheidsinstanties; gegevens zijn te bestellen via het Natuurloket 

(2.2.4). 

 
De databank wordt gevormd door de gegevens van de PGO’s die zijn aangesloten bij de 

VOFF. Tevens worden gegevens ter beschikking gesteld door de website 

www.waarneming.nl, de snelst groeiende natuurwebsite in Europa die beschikt over 

een enorme database met gegevens over flora en fauna. De GaN zorgt voor borging van 

de kwaliteit van deze gegevens (Gegevensautoriteit Natuur, 2009). 
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2.2.4 Het Natuurloket  

In tegenstelling tot de NDFF waarbij de gegevens alleen beschikbaar zijn voor over-

heidsinstanties, is Het Natuurloket bedoeld voor iedereen die betrokken is bij bouw-

plannen, ruimtelijke ordening of het beheer van natuur- of bedrijfsterreinen. De gege-

vens van Het Natuurloket komen rechtstreeks uit de NDFF. De gegevens zijn daarom 

gevalideerd, gedetailleerd (per kilometerhok) en worden regelmatig aangevuld. Voor de 

gegevens moet betaald worden. 

 

Daarnaast zorgt Het Natuurloket voor het beheer van de NDFF en het aansluiten van 

partijen die hun gegevens ter beschikking willen stellen via de NDFF (Natuurloket, 

2010). 

 

 

 

2.2.5 Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) met de aangesloten Particuliere 

Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) 

De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van 

tien PGO’s. Deze PGO's verzamelen gegevens van alle in Nederland voorkomende soor-

ten planten en dieren zoals hogere planten, mossen, paddenstoelen en zoogdieren, vo-

gels, vlinders, evenals amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden. 

 

Vrijwilligers verzamelen het grootste deel van de gegevens, ondersteund door een (pro-

fessionele) staf. De landelijke databanken van de PGO's bevatten circa 90% van alle digi-

taal beschikbare natuurgegevens in Nederland  (Stichting Veldonderzoek Flora en 

Fauna, 2010). Deze gegevens voeden, zoals eerder genoemd, de NDFF en zijn dus  be-

schikbaar via het Natuurloket. De volgende tien PGO’s zijn aangesloten bij de VOFF: 

 

 
Figuur 2. De 10 verschillende PGO’s die zijn aangesloten bij de VOFF (Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna, 

2010). 
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Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) 

De BLWG is in 1946 opgericht als werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhis-

torische Vereniging (KNNV), de vereniging voor veldbiologie. De BLWG vormt het bin-

dend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmos-

sen en stelt zich ten doel om de kennis van de Nederlandse mossen en korstmossen te 

vergroten .  

 

Op het gebied van onderzoek staat de databank met verspreidingsgegevens van meer 

dan 1,2 miljoen waarnemingen en gedigitaliseerde museumcollecties van mossen en 

korstmossen centraal. Deze informatie is goed bruikbaar voor het beoordelen van voor-

komen van soorten in een bestemmingswijziging van een bepaald gebied. In de wetge-

ving staan diverse korstmossen en mossen als bedreigd op de rode lijst genoteerd. 

(Bryologische en Lichenologische Werkgroep, 2010). 

 

 

Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) 

De stichting FLORON stelt zich ten doel het floristisch veldonderzoek op nationaal ni-

veau te organiseren, te stimuleren en te coördineren. Er zijn honderden vrijwilligers in 

FLORON-verband actief. Het Landelijk Bureau zorgt voor begeleiding en methodische 

ondersteuning van floristen en voor controle en opslag van gegevens in de landelijke 

floradatabank FLORBASE. De gegevens uit de databank staan, samen met de bijbeho-

rende expertise, ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek en onderzoek ten 

dienste van de bescherming van flora, vegetatie en milieu.  

 

Door de samenwerking tussen FLORON en het Rijksherbarium Leiden zijn gegevens die 

over vele jaren zijn verzameld samen met de bijbehorende taxonomische en biogeogra-

fische expertise beschikbaar.  

 

De stichting FLORON voert landelijk verschillende projecten uit, zoals het Totaalproject. 
Waarnemingen in het Totaalproject worden gedaan "per kilometer". Nederland is daar-

toe verdeeld in ruim 40.000 vakken van 1 km2, de kilometerhokken. Elk jaar wordt ge-

probeerd over zoveel mogelijk hokken een lijst samen te stellen van alle soorten die 

daar voorkomen. Op deze wijze ontstaat een dekkend beeld voor heel Nederland. Bin-

nen een kilometerhok worden alle verschillende biotopen bezocht en op een streeplijst 

wordt dan aangegeven welke soorten men aantreft. 

 

Een ander project van FLORON is het Rode-Lijstproject. De FLORON-Rode Lijst vermeldt 

alle bedreigde en potentieel bedreigde plantensoorten van Nederland. Deze soorten zijn 

van belang voor beoordeling van ruimtelijke ordening op schadelijke effecten. In het 

Rode-Lijstproject wordt informatie over standplaats en populatiegrootte van Rode-

Lijstsoorten nauwkeurig vastgelegd. De plaats van de soorten wordt op een kaartje inge-

tekend. 

 

Daarnaast beheert FLORON zoals eerder vermeld de landelijke floradatabank FLORBA-

SE. Alle waarnemingen van vrijwilligers worden opgenomen in deze databank en wordt 

aangevuld met gegevens die door professionele instanties verzameld zijn zoals provin-

cies, onderzoeksinstituten, waterbeheerders en natuurbeherende instanties. FLORON 

heeft een overeenkomst voor gegevensuitwisseling met de belangrijkste grote bronhou-

ders. De databank bevat 6,4 miljoen waarnemingen en wordt jaarlijks aangevuld met 
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een half miljoen waarnemingen. De gegevens uit FLORBASE zijn voor derden tegen lage 

kosten aan te vragen. Omdat FLORBASE een landsdekkend, relatief gedetailleerd be-

stand is, zijn de gegevens zeer geschikt voor ruimtelijke analyses op regionaal en lande-

lijk niveau, en dus voor de evaluatie van ruimtelijke ingrepen (Stichting Floristisch 

Onderzoek Nederland, 2010).   

 

 

 

Stichting Analyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek (ANEMOON) 

Stichting ANEMOON vergaart gegevens, verwerkt en analyseert deze en brengt kennis 

en informatie naar buiten via rapportages en de databank op de gelijknamige website.  

 

De gegevens worden vooral verkregen door vrijwilligers via verschillende projecten, 

zoals het Monitoringsproject Onderwater Oever, het Strandaanspoel Monitoring Project, 

het Atlasproject Nederlandse Mollusken, het HabSlakproject voor mollusken die ver-

meld staan in de Europese Habitatrichtlijn en het Purperslak Inventarisatie en Monito-

ring Project (Stichting Analyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek, 2010). 

 

 

 

 

European Invertebrate Survey – Nederland (EIS) 

EIS zet zich in voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten 

en andere ongewervelden. Een belangrijk middel hierbij is het beschikbaarheid maken 

van kennis over de verspreiding, de ecologie en het beheer van ongewervelden.  

 

Voor het verkrijgen van gegevens wordt samengewerkt met 50 werkgroepen, welke va-

riëren van groepen met 1 persoon tot aan stichtingen en verenigingen. Elk van deze 

werkgroepen is gericht op een specifieke diergroep variërend van libellen tot pissebed-

den. Aangezien de organisatie is gesitueerd in het museum Naturalis in Leiden heeft het 

een rijk archief aan gegevens en experts ter beschikking. EIS is een non-profit organisa-

tie (European Invertebrate Survey Nederland, 2010). 

 

 

Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) 

De Nederlandse Mycologische Vereniging werd op 17 oktober 1908 opgericht met als 

doel de bevordering van de kennis van de mycologie, oftewel paddenstoelen. De vereni-

ging beschikt over verschillende werkgroepen, waarvan in het bijzonder de Werkgroep 

Paddenstoelenkartering Nederland (WPN). Binnen deze werkgroep wordt door vrijwil-

ligers uit verschillende regio’s de verspreiding van paddenstoelen gekarteerd via het 

Karteringsproject. Het doel van dit project is het bevorderen van paddenstoeleninventa-

risaties, een centrale registratie van de gegevens en het toegankelijk maken van deze 

gegevens (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2010). 
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Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) 

RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen 

en vissen. Verspreidingsgegevens van de verschillende soorten worden verzameld door 

vrijwilligers. Het doel van de stichting is door middel van de vergaarde kennis een bij-

drage leveren aan het duurzaam behouden van de Nederlandse amfibieën, reptielen en 

vissen.  

 

Om het voorkomen van reptielen, amfibieën en vissen te bepalen in een gebied heeft 

RAVON verschillende herkenningskaarten ontwikkeld, die gratis verkrijgbaar zijn. 

Daarnaast zijn er verschillende veldgidsen ontwikkeld en een verspreidingsatlas, welke 

gedeeltelijk beschikbaar is via de website  (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek 

Nederland, 2010).  

 

 

 

Vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON) 

SOVON organiseert en coördineert vogelonderzoek op landelijk niveau volgens gestan-

daardiseerde, wetenschappelijke criteria en stimuleert de deelname hieraan door zoveel 

mogelijk vrijwilligers. Doelstellingen van SOVON zijn het bepalen van de aantallen en 

verspreiding van vogels in Nederland en de verandering in tijd, het verklaren van de 

waarnemingen en het beschikbaar maken van de onderzoeksresultaten. 

 

Een van de kernactiviteiten van SOVON is monitoring. Door een grote hoeveelheid aan 

gegevens kunnen voor de meeste in Nederland voorkomende vogelsoorten uitspraken 

gedaan worden over jaarlijkse veranderingen in aantallen en verspreiding. Naast ver-

spreidingsgegevens van de vogels worden ook reproductie en overleving gevolgd.  

 

Naast de jaarlijkse tellingen worden periodiek projecten georganiseerd die de versprei-

ding van vogels in heel Nederland in kaart brengen, zoals het Broedvogel Monitoring 

Project, het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels en het Punt-Transect-

Tellingenproject. Daarnaast zijn er de laatste jaren steeds meer projecten gestart, ge-

richt op het toepasbaar en bruikbaar maken van basisgegevens voor beleid, beheer en 

bescherming  (Vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2010). 

 

 

 

Stichting TINEA – Kleine Vlinders 

De Stichting Tinea heeft tot doel het bevorderen van kennis over aantallen en versprei-

ding van de in Nederland gevonden soorten Kleine vlinders. TINEA verzamelt  gegevens 

over in Nederland gevonden kleine vlinders, geobserveerd door vrijwilligers.  Het gege-

vensbestand van de stichting beschikt over meer dan 600.000 records.  

 

Verder biedt de stichting een soortenlijst aan met gedetailleerde beschrijvingen van de 

kleine vlinders en determinatietabellen, ter bevordering van het vaststellen van soorten 

die gevonden worden in een bepaald gebied  (Stichting TINEA – Kleine Vlinders, 2010).  
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VlinderStichting (DVS) 

De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen 

in Nederland en Europa. De stichting zet zich in voor verbetering van de natuurkwaliteit 

die van belang is voor vlinders en libellen, omdat vele soorten zich op de rand van uit-

sterven bevinden. Het verzamelen en delen van kennis heeft als doel de vlinders en libel-

len in Nederland te beschermen. Daarnaast beïnvloedt de Vlinderstichting het Neder-

landse en Europese beleid en ontwikkelt het draagvlak voor meer betrokkenheid bij na-

tuurbeheer.  

 

Verder beschikt de stichting over een uitgebreid informatie en verspreidingsbestand 

van vlinders en libellen  (VlinderStichting, 2010).   

 

 

 

Zoogdiervereniging 

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild 

levende zoogdieren en hun leefgebieden. De Zoogdiervereniging is zowel nationaal als 

internationaal actief. 

 

De Zoogdiervereniging streeft naar het behoud van duurzame populaties. Dit betekent 

dat niet alleen de belangen van individuele dieren behartigd moeten worden (verstoring 

van de rustplaats, opvang van zieke of verweesde dieren), maar ook dat het leefgebied 

van de dieren in goede conditie moet zijn en dat er voldoende ruimte is om populaties 

duurzaam in stand te houden. Van de 57 inheemse en ingeburgerde zoogdiersoorten 

staan er 24 op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren. 

 

Om het behoud van duurzame populaties te bevorderen voert de Zoogdiervereniging  

verspreidings- en monitoringonderzoek uit. Zo werkt de vereniging al jaren aan het lan-

delijk Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren. Dit onderzoek brengt de ver-

spreiding in kaart van onder andere bevers en boommarters, alsmede van kleine zoog-

dieren door het verzamelen en uitpluizen van braakballen van uilen.  

 

Daarnaast inventariseert en adviseert de vereniging ten bate van ruimtelijke ordenings-

vraagstukken, beheer en onderhoud van terreinen en gebouwen en ontheffingsaanvra-

gen inzake de Flora- en faunawet. Verder voert ze ook onderzoek uit naar de leefwijze 

van zoogdieren en het effect van beheers- en beschermingsmaatregelen, adviseert ten 

bate van wet- en regelgeving en geeft voorlichting over zoogdieren. 

 

Gegevens worden verzameld door vrijwilligers en professionals van de vereniging. 

De gegevens van de Zoogdiervereniging zijn genoteerd in de Zoogdierdatabank en ver-

spreidingsgegevens in de Zoogdieratlas (Zoogdiervereniging, 2010). 

 

 

 

 

2.2.6 SoortenBank  

SoortenBank.nl is een initiatief van ETI BioInformatics en samenwerkende instellingen 

in Nederland op het gebied van biodiversiteit; SoortenBank vormt een bijdrage aan de 
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ontsluiting van gegevens via de Nederlandse Biodiversity Information Facility (NLBIF), 

de nationale vertegenwoordiger van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

ETI BioInformatics is een NGO die samenwerkt met UNESCO en GBIF om snelle wereld-

wijde toegankelijkheid van betrouwbare informatie over taxonomie en biodiversiteit te 

realiseren. De site is bedoeld om geïnteresseerden op eenvoudige wijze toegang te ge-

ven tot betrouwbare informatie over de biologische diversiteit. 

 

De Soortenbank maakt deel uit van de Speciesbank-activiteiten van GBIF. Op dit moment 

bevat www.soortenbank.nl gegevens over 5059 soorten en ondersoorten en 1411 hoge-

re taxonomische groepen. In totaal zijn 6470 geaccepteerde wetenschappelijke namen, 

1221 wetenschappelijke synoniemen, 5934 Nederlandstalige namen en 3751 populaire 

namen in andere talen opgenomen. Daarnaast zijn er determinatiesleutels en interactie-

ve verspreidingskaarten. Soortenbank.nl biedt ook de mogelijkheid om soorten of na-

men die niet in het bestand voorkomen elders te vinden. Dit gebeurt door middel van 

een groeiend aantal dynamische links naar andere relevante websites (Soortenbank, 

2010; ETI Bioinformatics, 2010; nlbif biodiversiteitsportaal, 2010). 

 

Een van de organisaties die informatie verleent aan www.soortenbank.nl is FLORON. 

Daarnaast zijn de organisaties NIOO-KNAW, CBS-KNAW, NIOZ, Nationaal Herbarium 

Nederland, Key Nature, TDWG, Species 2000 en de Universiteit van Amsterdam verbon-

den aan de databank . De informatie op deze website is gratis, maar niet specifiek per 

kilometerhok.  

 

 

2.2.7 Netwerk Groene Bureaus (NGB)  

Vijftien groene adviesbureaus hebben in 1998 de vereniging Netwerk Groene Bureaus 

opgericht om de kwaliteit van de groene advisering te verbeteren en de belangen van de 

groene adviesbureaus te behartigen. De onderhand 54 aangesloten adviesbureaus zijn 

vooral gespecialiseerd in ecologische advisering van beheer en beleid. Kwaliteitsbevor-

dering vindt plaats via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling en tussen bu-

reaus en opdrachtgevers.  

 

Belangenbehartiging vindt plaats door als vereniging een aanspreekpunt voor de bran-

che te zijn en knelpunten die binnen de branche gevoeld worden, te formuleren en te 

bespreken met opdrachtgevers. De leden van het Netwerk Groene Bureaus hechten gro-

te waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan goed opdrachtnemer-

schap en aan collegialiteit. De leden onderschrijven daartoe de ethische code van de ver-

eniging, welke bestaat uit een gedragscode (zie bijlage 2) (Netwerk Groene Bureaus, 

2010). 

 

Tevens heeft het NGB een leidraad en een checklist voor het aanvragen van offertes bij 

ecologische adviesbureaus gecreëerd voor opdrachtgevers. 

 

Activiteiten van het NGB: 

- Werken aan kwaliteit 
Het Netwerk organiseert themabijeenkomsten met leden en met opdrachtgevers 

over actuele ontwikkelingen in beleid en beheer. Deze ontwikkelingen worden 

belicht en bediscussieerd vanuit het perspectief van de adviesbureaus: hoe moe-

ten beleid, regelgeving en praktijk geïnterpreteerd worden en wat zijn de conse-
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quenties voor het werk van de bureaus. Tevens staat hierbij in de belangstelling 

wat beleid en regelgeving kunnen leren uit de ervaringen van adviesbureaus. Ook 

kunnen overheidsinstanties zo aangesproken worden over mogelijke tekortko-

mingen in het beleid. 

- Belangenbehartiging  
Het Netwerk behartigt de belangen van adviesbureaus door discussie aan te gaan 

met opdrachtgevers. Uitgangspunt daarbij is dat de marktcondities ook op lange 

termijn een concurrerende, kwalitatief hoogwaardige en gediversifieerde bran-

che mogelijk maken die aan de maatschappelijke vraag kan voldoen. Ook kan het 

Netwerk de belangen van individuele leden behartigen, bijvoorbeeld bij onduide-

lijk verlopen gunningen of oneerlijke concurrentie.  

- Praktische ondersteuning 
Het Netwerk geeft praktische ondersteuning aan de leden, bijvoorbeeld bij ont-

heffingverlening voor de Flora- en faunawet, voor flora- en fauna-inventarisaties 

en het verplaatsen van planten en dieren. Leden zijn benaderbaar voor andere 

partijen doordat het Netwerk fungeert als aanspreekpunt voor de branche. Zo 

benutten overheden het Netwerk om informatie te geven, onder meer over 

(voorgenomen) regelingen. 

 

Een van de beleidsbeïnvloedende activiteiten van het NGB is het opzetten van het 

vleermuisprotocol geweest. Het protocol is samen met de Zoogdiervereniging opgesteld, 

in overleg met de overheidsinstanties Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit 

Natuur.  

 

Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleer-

muizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de Flora en faunawet. Het is een hulp-

middel voor deskundige vleermuisonderzoekers en de beoordelaars van vleermuison-

derzoek om te bepalen wat een juridisch redelijke onderzoeksinspanning is voor een 

specifieke locatie. Het protocol is primair bedoeld om consensus te bereiken in het op-

timaal afstemmen van onderzoeksmethoden op de ecologie van vleermuizen.  

  

Het protocol bundelt daarom de bestaande kennis over onder meer de beste veldcondi-

ties, de perioden voor onderzoek, het aantal en de duur van veldbezoeken. De weten-

schappelijke basis hiervoor ligt bij experts van de Zoogdiervereniging en de adviesbu-

reaus. Het protocol geeft niet aan onder welke condities vleermuizen kunnen voorko-

men maar onder welke condities de aanwezige vleermuizen het best kunnen worden 

waargenomen.  

  

Het protocol dekt alle voortkomende soorten in Nederland, met name bij gebruik van 

detectors met time expansion (TE, tijdverlenging) met digitale recorders (opnamen).  

Het is gericht op determinatie van specifieke soorten, aangezien dit juridisch noodzake-

lijk is (Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevens-

autoriteit Natuur, 2010).  
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3 Juridische normering voor ecologisch onderzoek met betrek-

king tot Wro; een overzicht van relevante actoren en deelpro-

cessen 
In dit hoofdstuk zal het beleidsproces verder besproken worden, namelijk het gedeelte 

dat via beleidsmaatregelen het veldproces beïnvloedt. Vanuit de behoefte soorten en 

gebieden te beschermen wordt vanuit de Europese Unie en de Overheid juridische nor-

mering opgelegd. Deze wet- en regelgeving heeft als doel schadelijke effecten op soorten 

en gebied te minimaliseren op gebiedende wijze, in plaats van door middel van commu-

nicatieve sturing bewustwording te creëren zoals is besproken in hoofdstuk 2. 

 

De juridische normering die van invloed is op ecologisch onderzoek met betrekking tot 

de Wro, is hieronder onderverdeeld in 3 paragrafen. Allereerst zullen de Europese richt-

lijnen besproken worden, waarna verder ingegaan zal worden op nationale wet- en re-

gelgeving. Verder zal licht geworpen worden op juridische normering in ontwikkeling, 

zowel vanuit de Europese Unie als op nationaal en regionaal gebied.  

 

3.1 Internationale verdragen en Europese richtlijnen 

Internationale afspraken over natuurbescherming dateren al vanaf de jaren zeventig  

van de vorige eeuw. Behoud van biodiversiteit is essentieel en in vele mondiale en Euro-

pese verdragen onderkend en door Nederland onderschreven. 

De wens om de rijkdom aan soorten te behouden, de erkenning dat soorten een auto-

noom bestaansrecht hebben en het besef dat in het wild levende soorten een onver-

vangbaar onderdeel zijn van leven op aarde ligt daaraan ten grondslag. De volgende in-

ternationale verdragen en richtlijnen zijn met name van belang: 

- Ramsar Conventie: mondiaal verdrag inzake de watergebieden van internationale be-

tekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels; in 1971 in Ramsar (Iran) tot 

stand gekomen.  

- Het Verdrag van Bonn: mondiaal verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde 

diersoorten, in 1979 tot stand gekomen.  

- Het Verdrag van Bern: in 1979 door de Raad van Europa tot stand gekomen Verdrag 

inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu. 

- Het Biodiversiteitsverdrag: mondiale overeenkomst uit 1992 inzake het behoud en 

duurzaam gebruik van biodiversiteit. 

- De Vogelrichtlijn: Europese richtlijn tot stand gekomen in 1979 inzake het behoud van 

de vogelstand  

- De Habitatrichtlijn: Europese richtlijn tot stand gekomen in 1992 inzake de instand-

houding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Jans et al., 2000). 

 

Zoals te zien is in figuur 3 zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn opgenomen in de 

Nederlandse wetgeving. Deze richtlijnen zullen hieronder besproken worden. 
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Figuur 3. Wettelijke soorten- en gebiedsbescherming op Europees en nationaal gebied (Jans et al., 2000). 

 

3.1.1 Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn is gericht op de bescherming en instandhouding op lange termijn van 

alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de 

lidstaten. De richtlijn focust zich op twee aspecten om dit doel te bereiken: 

 

Enerzijds dwingt de richtlijn tot het treffen van maatregelen met betrekking tot het be-

jagen en doden van vogels en met betrekking tot de handel in vogels. Anderzijds moeten 

op grond van de richtlijn maatregelen worden getroffen met het oog op het in stand 

houden van verschillende vogelsoorten en met het oog op de instandhouding en be-

scherming van leefgebieden (habitats) van vogels.  

 

Nederland heeft de Vogelrichtlijn opgenomen in de Flora en faunawet (Ff-wet) met be-

trekking tot de soorten, en in de Natuurbeschermingswet met betrekking tot de habitats 

van vogels. Deze wetgeving zal besproken worden in paragraaf 3.2  (Jans et al., 2000). 
 

3.1.2 Habitatrichtlijn 

Het doel van de Habitatrichtlijn is bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fau-

na op het Europese grondgebied van de lidstaten.  

 

Veel habitats in de Gemeenschap zijn de afgelopen decennia verslechterd waardoor een 

groeiend aantal dier- en plantensoorten zeldzaam is geworden en met uitsterven wordt 
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bedreigd. De maatregelen van de richtlijn richten zich daarom  op het in stand houden of 

herstellen van natuurlijke habitats van wilde dier- en plantensoorten. 

 

De Habitatrichtlijn hanteert in grote lijnen dezelfde beschermingsmethoden als de Vo-

gelrichtlijn, alleen is het toepassingsbereik van de Habitatrichtlijn veel groter: de richt-

lijn heeft betrekking op een groot aantal dier- en plantensoorten en typen habitats en 

legt de lidstaten verplichtingen op die overeenkomen met de verplichtingen voortvloei-

end uit het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun na-

tuurlijk milieu in Europa. Verder draagt de richtlijn bij tot implementatie in de Gemeen-

schap van het Verdrag inzake biologische diversiteit. 

 

In Nederland zijn de vereisten van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Natuurbescher-

mingswet 1998. De soorten die bescherming genieten zijn opgenomen in de Ff-wet. . 
Deze wetgeving zal besproken worden in de volgende paragraaf  (Jans et al., 2000). 

 

3.2 Nederlandse wet en regelgeving 

 

3.2.1 Flora en faunawet (Ff-wet) 

 

 
Figuur 4. Soortgroep en aantal inheemse en beschermde soorten in Nederland, zowel door Nederlandse wet-

geving als Europese richtlijnen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007). 

 

In de Nederlandse wetgeving is de bescherming van planten- en diersoorten geregeld in 

de Ff-wet. Ongeveer 500 soorten vallen onder de bescherming van deze wet, tezamen 

met de implementatie van de beschermde soorten vanuit Europese Richtlijnen (figuur 

4).  

 

Het uitgangspunt van deze wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 

dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Dit 

betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van activiteiten op beschermde soor-

ten. De Ff-wet is bedoeld om soorten te beschermen zodat het voortbestaan van de soort 

niet in gevaar komt en dus ook de biodiversiteit, niet individuele planten of dieren.  
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De wet erkent overigens wel de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat 

betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar 

niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in arti-

kel 2 van de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in 

acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (en dus niet al-

leen de beschermde) en hun leefomgeving. Deze fatsoenseis is algemeen geldend. 

 

Volgens de huidige Ff-wet is niet altijd meer een ontheffing nodig voor het uitvoeren van 

werkzaamheden in de openbare ruimte. Dat scheelt het doorlopen van een tijdrovende 

ontheffingsprocedure. Wanneer werkzaamheden onder reguliere werkzaamheden of 

ruimtelijke ontwikkeling vallen, geldt in veel gevallen een vrijstelling. Dit kan een alge-

mene vrijstelling zijn voor algemene soorten, voor zeldzamere soorten een vrijstelling 

waarvoor een goedgekeurde gedragscode nodig is; voor zeer zeldzame soorten is een 

ontheffing nodig bij ruimtelijke ontwikkeling. De zeldzaamheid van de soort en de activi-

teit zijn hierbij kernbegrippen. Hoe zeldzamer de soort en hoe ingrijpender de activiteit, 

hoe strikter de regeling.  

 

Het verschil tussen vrijstelling en ontheffing is van wetstechnische aard. Een vrijstelling 

is een algemeen geldende uitzondering op een wettelijk verbod voor een (bepaalde) ca-

tegorie van gevallen. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet 

geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

In volgend schema (figuur 5) is aangegeven welke regeling geldt bij welke soorten en 

activiteiten. De tabel met beschermde soorten is weergegeven in bijlage 3.  

 

Wanneer een bepaald gebied gebruikt zal worden voor ruimtelijke inrichting of ontwik-

keling, zal allereerst bepaald moeten worden of er beschermde soorten in voorkomen 

aan de hand van de tabel in bijlage 3 en of de activiteit schadelijke effecten zal hebben 

op de desbetreffende soorten.  

 

Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstellingen, hangt af van de dier- of plan-

tensoorten die voorkomen in het gebied van de werkzaamheden, ingedeeld in drie  klas-

sen van bescherming (bijlage 3). Wel geldt in alle gevallen de zorgplicht, waarmee be-

doeld wordt dat er algemeen beschaafd en fatsoenlijk gehandeld moet worden. 

 

In tabel 1 (bijlage 3) staan de lichtst beschermde soorten. Wanneer de werkzaamheden 

onder stap 2 (figuur 5) vallen en de gevonden soorten onder tabel 1, geldt een vrijstel-

ling van de verbodsbepalingen van de Ff-wet. Vallen de werkzaamheden niet onder stap 

2, dan moet een ontheffing aangevraagd worden, waarbij de aanvraag wordt onderwor-

pen aan een lichte toets.  

 

In tabel 2 (bijlage 3) zijn de overige soorten vermeld, deze soorten krijgen een zwaarde-

re bescherming. Vrijstelling is alleen mogelijk wanneer de werkzaamheden onder stap 2 

vallen en er gehandeld wordt volgens een gedragscode die goedgekeurd is door de Mi-

nister van LNV. In alle andere gevallen dient een ontheffing aangevraagd te worden, 

welke zal worden beoordeeld volgens een lichte toets. 
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In tabel 3 (bijlage 3) zijn de zwaarst beschermde soorten beschreven. Voor ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting moet voor deze soorten altijd een ontheffing aangevraagd 

worden, welke beoordeeld zal worden aan de hand van een uitgebreide toets. 

 

Vogelsoorten zijn niet in de tabellen opgenomen aangezien alle vogels in Nederland ge-

lijk zijn beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden ge-

dood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden 

verstoord, zijn verboden. Met betrekking tot vogels is een vrijstelling mogelijk wanneer 

de activiteit onder stap 2 valt en er wordt gehandeld volgens een goedgekeurde ge-

dragscode. Voor alle andere werkzaamheden dient een ontheffing aangevraagd te wor-

den welke aan een uitgebreide toets onderworpen zal worden (Ministerie van LNV 

2009, Rijksoverheid 2010). 

 

De gedragscode en de toetsen voor ontheffingen zullen hierna verder toegelicht worden.  
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Figuur 5. Schema Flora en faunawet. Afhankelijk van de activiteit en de aanwezige soorten kan bepaald wor-

den of een ontheffing of vrijstelling nodig is ( Ministerie van LNV 2009). 
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3.2.1.1 Gedragscode 

In de gedragscode wordt beschreven hoe schade aan de beschermde dieren en planten 

zal worden voorkomen of tot een minimum zal worden beperkt; een gedragscode is een 

verklaring van zorgvuldig handelen in de praktijk. Hiermee wordt bedoeld dat de aan-

vrager actief wezenlijke invloed op soorten probeert te voorkomen of te minimaliseren. 

Hieraan kan uiting gegeven worden door bijvoorbeeld de werkwijze bij de activiteit te 

wijzigen of door compenserende maatregelen te nemen. 

 

Of sprake is van wezenlijk negatieve invloed op de soort hangt af van de lokale, regiona-

le, landelijke en Europese stand van de soort. Bij activiteiten waarbij bijvoorbeeld enkele 

dieren van een soort geschaad dreigen te worden, moet worden bekeken welk effect dit 

heeft op de populatie: de stand van de soort op lokaal, regionaal, landelijk of Europees 

niveau. Op welk niveau gekeken moet worden hangt weer af van de zeldzaamheid van 

de soort. Een zeer zeldzame soort zal op lokaal niveau bezien moeten worden. Een zeer 

algemene soort kan op Europees niveau bekeken worden.  

 

Daarnaast is het van belang of de populatie een negatief effect zelf teniet kan doen. Bij-

voorbeeld doordat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn naar een volwaardig leefge-

bied elders. Bij soorten die zich niet over grote afstanden kunnen verplaatsen, dus 

waarvan de uitwijkmogelijkheid gering is, zoals amfibieën, reptielen en veel soorten in-

secten en planten, is eerder sprake van wezenlijke invloed dan bij soorten die zich over 

grotere afstanden kunnen verplaatsen. Zo hebben de vlindersoort pimpernelblauwtje en 

de kamsalamander een actieradius van 0-1 kilometer, de zandhagedis heeft een actiera-

dius van 1-3 kilometer en de bever heeft een actieradius van 15-25 kilometer.  

 

Wanneer het negatieve effect van tijdelijke aard is, kan de betreffende populatie van de 

soort zich gemakkelijker herstellen dan wanneer het gaat om een aanhoudend negatief 

effect. Over het algemeen is eerder sprake van wezenlijke invloed op een soort bij zeld-

zame soorten dan bij algemene soorten  (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2009). 

 

3.2.1.2 Toetsen voor ontheffing 

Wanneer vrijstelling niet mogelijk is, dient een ontheffing aangevraagd te worden. Af-

hankelijk van de aanwezige soorten wordt deze onderworpen aan een lichte of uitge-

breide toets door het Ministerie LNV. Voor soorten uit tabel 1 en 2 uit bijlage 3 is een 

lichte toets van toepassing. Deze toets houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan 

van soorten niet in gevaar mogen brengen. Voor soorten uit tabel 3 en vogels geldt een 

uitgebreide toets. Hierbij geldt dat de werkzaamheden het voortbestaan van soorten 

niet in gevaar mogen brengen en dat er geen alternatief is voor de activiteit. Daarnaast 

dient de activiteit binnen één van de volgende belangen te passen: 

- Onderzoek en onderwijs  

- Repopulatie en herintroductie  

- Bescherming van flora en fauna  

- Veiligheid van het luchtverkeer  

- Volksgezondheid of openbare veiligheid  

- Dwingende redenen van openbaar belang  

- Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom  

- Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren  
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- Uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud 

in de landbouw en bosbouw 

- Bestendig gebruik  

- Uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Tevens dient bij activiteiten die onder stap 3 van het schema vallen aangetoond worden 
dat er zorgvuldig gehandeld wordt  (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

2009).  

 

3.2.2 De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) 

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de juridische basis voor het Natuurbeleidsplan, 

de aanwijzing van te beschermen gebieden en landschapsgezichten, vergunningverle-

ning, schadevergoeding, toezicht en beroep. Internationale verplichtingen uit de Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn, maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Rams-

ar (Wetlands) zijn hiermee in nationale regelgeving verankerd. Ook voor de Nb-wet 

geldt de zorgplicht. 

 

De Nb-wet kent drie typen gebieden:  

- Natura 2000-gebieden  

- Beschermde natuurmonumenten. 

- Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of ande-

re internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond 

van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), zoals Wetlands  (Rijksoverheid, 2010) 

(Ministerie LNV, 2005). 

 

3.2.2.1 Natura 2000-gebieden 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 

esthetische, genetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden, heeft 

de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het 

beleid van de Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. Het is in opbouw: nog niet 

alle lidstaten hebben definitief alle te beschermen gebieden aangewezen. 

 

Nederland maakt deel uit van de Atlantische biogeografische zone. De Nederlandse Na-

tura 2000-gebieden vormen bijvoorbeeld een essentiële schakel in de internationale 

vliegroute van vele soorten trekvogels. Nederland heeft verder een aantal natuurgebie-

den van bijzonder internationaal belang, zoals de Waddenzee, de duinen en de laag-

veenmoerassen. Voor een aantal planten- en diersoorten, die meer of minder onder druk 

staan, zoals de noordse woelmuis, de grote vuurvlinder en de groenknolorchis heeft Ne-

derland ook een grote internationale verantwoordelijkheid. Met de Nederlandse bijdra-

ge aan Natura 2000 wordt voorkomen dat de natuur in Europa verder achteruitgaat. Om 

dit Natura 2000-netwerk in Nederland adequaat in stand te houden, te herstellen en te 

beschermen is het nodig om hieraan een wettelijk regime te verbinden, met als gevolg 

dat het is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. 

 

De instandhoudingdoelstellingen zoals beschreven in de Nb-wet richten zich op de in-

standhouding van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties in het wild levende 

plant- en diersoorten, zoals vereist door de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze na-

tuurwaarden moeten in een gunstige staat van instandhouding gebracht of gehouden 

worden  (Ministerie LNV, 2005). 
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Als (een deel van) bestaand beschermd natuurmonument en een Natura 2000- gebied 

samenvallen, gaan de bestaande, voor het natuurmonument geldende doelstellingen 

over de bescherming van natuurschoon en natuurwetenschappelijke betekenis van het 

beschermd natuurmonument over naar het nieuwe Natura 2000-gebied.  

 

In de wet staat dat voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan moet worden vastge-

steld.  Het bevoegd gezag hiervoor is de Gedeputeerde Staten of de Minister onder wiens 

verantwoordelijkheid het gebied beheerd wordt in overeenstemming met de Minister 

van LNV, in overleg met eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden. Een be-

heerplan bevat in ieder geval: 

- Een uitwerking van de instandhoudingdoelstellingen in ruimte en tijd in de vorm 

van een beschrijving van de noodzakelijke instandhoudingmaatregelen. 

- Beoogde resultaten met het oog op het behoud of herstel van natuurlijke habitats 

en populaties van wilde plant- en diersoorten, in samenhang met het bestaande 

gebruik. 

 

Het bestaande gebruik speelt dus bij het opstellen van het beheerplan een nadrukkelijke 

rol. Hierdoor kunnen bestaande vormen van gebruik, welke de instandhoudingdoelstel-

ling niet in gevaar brengen, in het beheerplan worden gereguleerd; deze  vallen daar-

door buiten de vergunningplicht. 

 

Bij het verlenen van een vergunning voor activiteiten die niet zijn ‘vrijgesteld’ van de 

vergunningplicht en bij het vaststellen van een plan, moet vanzelfsprekend rekening 

gehouden worden met het beheerplan.  

 

Projecten (de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installa-

ties of werken en andere ingrepen in het natuurlijk milieu of landschap) en andere han-

delingen die de kwaliteit van habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten, mogen niet plaatsvinden zonder vergunning. Ook plan-

nen (die als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden aan-

gemerkt) moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. 

 

Verder kunnen projecten en andere handelingen zowel in als buiten een Natura 2000-

gebied vergunningplichtig zijn; de wet kent namelijk de zogenaamde externe werking. 

Als een activiteit die buiten een beschermd gebied plaats zal vinden, negatieve gevolgen 

kan hebben voor dat gebied, moet deze beoordeeld worden  (Ministerie LNV, 2005). 

 

3.2.2.1.1 Habitattoets en vergunningverlening 

De habitattoets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke voorwaarden een men-

selijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten. Meer 

concreet heeft de habitattoets de volgende twee kenmerken:  

- Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet 

worden aangetast.  

- Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habi-

tats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten, niet optreedt. 

 

Het in de habitattoets vastgelegde voorzorgsbeginsel is met name van belang, omdat 

hiermee aantasting van beschermde gebieden op efficiënte wijze kan worden voorko-
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men. Dit voorzorgsbeginsel houdt in dat, voordat aan een plan of project toestemming 

wordt verleend, alle aspecten van de activiteit die op zichzelf of in combinatie met ande-

re plannen of projecten de instandhoudingsdoelstellingen van een beschermd gebied in 

gevaar kunnen brengen, moeten worden onderzocht op basis van de beste wetenschap-

pelijke kennis.  

 

De onderdelen van een habitatstoets zijn (zie figuur 6): 

- Oriëntatiefase en vooroverleg. Hierbij is de hoofdvraag of er een kans op een sig-

nificant negatief effect bestaat. Hierbij zijn drie antwoorden mogelijk: 

o Geen negatief effect , zodat geen vergunningverlening aan de orde is  

o Een mogelijk negatief effect waarbij wel een vergunning verleend dient te 

worden, maar aangezien het niet significant is volstaat de verslechterings- 

en verstoringtoets 

o Kans op een significant negatief effect. Hierbij dient een vergunning aan-

gevraagd te worden en is een passende beoordeling vereist. 

- Vergunningverlening via een ‘passende beoordeling’ en toetsing aan de ADC-

voorwaarden. Hierbij wordt specifieker gekeken naar het antwoord op de hoofd-

vraag uit de oriëntatiefase en wordt de activiteit getoetst aan de hand van de 

A(lternatieven),D(wingende reden van groot openbaar belang), C(ompenserende 

maatregelen)-criteria. 

- Vergunningverlening via een ‘toets kwaliteitsverslechtering en verstoring van 

soorten’. Hierbij dient te worden nagegaan of een project, handeling of plan een 

kans met zich meebrengt op verslechtering van de natuurlijke habitats of de ha-

bitats van soorten, dan wel dat deze een verstorend effect hebben op soorten. Zo 

ja dan wordt de vergunning geweigerd (Ministerie LNV, 2005). 
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Figuur 6. De verschillende stappen binnen de Habitatstoets, wanneer een plan of project een NATURA-2000 

gebied betreft  (Ministerie LNV, 2005). 
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Het bevoegd gezag voor de verlening van de Natuurbeschermingswetvergunning is in 

principe Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het Natura 2000- gebied ligt. 

Wanneer een vergunning betrekking heeft op verscheidene provincies, beslissen Gede-

puteerde Staten van de betrokken provincies in overeenstemming met elkaar. 

Bij uitzondering kan de Minister van LNV het bevoegde bestuursorgaan zijn. De situaties 

waarin dat het geval is, zijn geregeld in het Besluit vergunningen Natuurbeschermings-

wet 1998. 

 

Voor een activiteit buiten een Natura 2000-gebied, waarvan de zekerheid bestaat dat de 

activiteit geen gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied bestaat er geen ver-

gunningplicht. Ook voor een project of handeling dat is opgenomen in een beheerplan op 

basis van de Nb-wet, waarbij vrijstelling van toepassing is, hoeft geen vergunning te 

worden aangevraagd. 

 

Het bestuursorgaan ziet toe op de naleving van verleende vergunningen en in het bij-

zonder op de naleving van de gestelde voorschriften of beperkingen (Ministerie LNV, 

2005). 

 

3.2.2.2 Beschermde natuurmonumenten 

Sinds de inwerkingtreding van de eerste Natuurbeschermingswet in 1968 zijn 188 ge-

bieden aangewezen als beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument, in de 

Natuurbeschermingswet samengevat als Beschermde Natuurmonumenten. 

 

Voor zover beschermde natuurmonumenten niet samenvallen met Natura 2000- gebie-

den blijven deze in stand. Daarnaast kan de Minister van LNV bij besluit nieuwe na-

tuurmonumenten aanwijzen als Beschermde Natuurmonumenten. Het besluit gaat ver-

gezeld van een kaart waarop het gebied is aangegeven en een toelichting. Beheerplan-

nen zijn niet verplicht voor deze gebieden. Wel geldt voor beheerplannen van be-

schermde natuurmonumenten dat zij eigenaren en gebruikers binden en dat het be-

voegd gezag altijd Gedeputeerde Staten is, nooit een Minister (Ministerie LNV, 2005).  

 

3.2.2.2.1 Vergunningstelsel voor Beschermde Natuurmonumenten 

De wet verbiedt zonder vergunning in een Beschermd Natuurmonument handelingen te 

verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuur-

schoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonu-

ment of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het beschermd 

natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd zijn met de bij een vergunning gestelde 

voorschriften of beperkingen om handelingen te verrichten, te doen verrichten of te ge-

dogen. 

 

Als schadelijke handelingen worden in elk geval aangemerkt handelingen die de in het 

besluit tot aanwijzing als beschermd natuurmonument vermelde wezenlijke kenmerken 

van het beschermde natuurmonument aantasten. 

 

Wanneer handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het natuurschoon, de 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren of planten in een beschermd natuur-

monument, wordt de vergunning slechts verleend indien met zekerheid vaststaat dat die 

handelingen de natuurlijke kenmerken van het beschermde natuurmonument niet aan-
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tasten, tenzij dwingende redenen van groot openbaar belang tot het verlenen van een 

vergunning noodzaken (Ministerie LNV, 2005; Unie van Bosgroepen, Bosschap, 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2010). 

 

3.2.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. De Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden om op 

deze manier natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke 

ingrepen. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en die-

ren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter 

bestand tegen negatieve milieu-invloeden en ontstaat een positieve invloed op de biodi-

versiteit in grotere natuurgebieden. De EHS bestaat uit: 

- Bestaande natuurgebieden en nieuwe natuurgebieden, reservaten, natuuront-

wikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste verbindingen; 

- Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheerge-

bieden);  

- Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Wad-

denzee).  

 

De EHS is een plan in uitvoering vanuit de Europese Unie en moet in 2018 klaar zijn. De 

droge en natte natuur van de EHS zal uiteindelijk een aaneengesloten netwerk vormen 

dat over de grenzen met andere landen aansluit bij het Pan-Europees Ecologisch Net-

werk (PEEN). De gebieden van de Habitatrichtlijn maken geheel deel uit van de EHS in 

Nederland, de gebieden van de Vogelrichtlijn gedeeltelijk.  
 
De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het “nee-tenzij”-

principe uit de Nota Ruimte (Rijksoverheid, 2010c). Dit houdt in dat ruimtelijke ingre-

pen in de EHS met een negatief effect op de EHS in principe niet zijn toegestaan. Onder 

voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. Daarnaast hebben Rijk en provincies een 

beleidskader Spelregels EHS opgesteld. Het beleidskader geeft een uitwerking, verdui-

delijking en aanscherping van de verschillende onderdelen van het afwegingskader. De 

provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS doorwerken in het provinciaal ruimte-

lijk beleid (Rijksoverheid, 2010d) . 

 

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de nieuwe Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB 

Ruimte en werkt via provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmings-

plannen. 

 

Onderstaand schema maakt duidelijk welke stappen moeten worden doorlopen om te 

bepalen of, en onder welke voorwaarden, een voorgenomen ingreep in de EHS kan wor-

den toegestaan (figuur 7) (Rijksoverheid, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 2010). 
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Figuur 7. Stappenplan voor toestemming ruimtelijke ingreep in de EHS ( (Rijksoverheid, Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2010)). 

 

 

Wanneer een ruimtelijke ingreep in een toegewezen gebied van de EHS ligt, is het van 

belang of de ingreep een significant negatief effect heeft op de wezenlijke kenmerken en 
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waarden van de EHS. De wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS zijn gebiedsspe-

cifiek en door de provincies vastgelegd in hun ruimtelijke en/of natuurbeleid. Indien de 

ingreep geen significant negatief effect heeft kan de ingreep op basis van het EHS-beleid 

plaatsvinden, anders is nadere toetsing nodig. 

Om een ontwikkelingsgerichte aanpak in de EHS te bevorderen worden projecten en/of 

handelingen bij de zogenaamde EHS-saldobenadering niet afzonderlijk maar in combi-

natie beoordeeld. Met de EHS-saldobenadering zijn ontwikkeling in de EHS mogelijk, 

onder de volgende voorwaarden: 

- Er is sprake van een combinatie van projecten met een onderlinge samenhang; 

- De projecten worden binnen één ruimtelijke gebiedsvisie gepresenteerd; 

- De kwaliteit van de EHS verbetert waarbij het oppervlak natuur minimaal gelijk 

blijft dan wel toeneemt; 

- Een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen, projecten of hande-

lingen wordt overgelegd waarop alle betrokkenen zijn aan te spreken. 

 

Wanneer niet aan de voorwaarden van de EHS-saldobenadering kan worden voldaan is 

toestemming voor een ruimtelijke ingreep in een EHS-gebied mogelijk wanneer de acti-

viteit van groot openbaar belang is en er geen reële alternatieven zijn voor de betreffen-

de ruimtelijke ingreep. 

   

Wanneer een ingreep onvermijdelijk blijkt, dan is de initiatiefnemer van het plan ver-

antwoordelijk voor realisatie van mitigerende maatregelen om de nadelige effecten weg 

te nemen of te ondervangen en waar dit niet volstaat, de resterende effecten te compen-

seren. Aan compensatie zijn in de Nota Ruimte de volgende voorwaarden gesteld: 

- Geen nettoverlies aan waarden voor wat betreft areaal, kwaliteit en samenhang; 

- Compensatie aansluitend of nabij het gebied, onder de voorwaarde dat een duur-

zame situatie ontstaat. Bij fysieke compensatie kan onteigening aan de orde zijn; 

- Indien fysieke compensatie aansluitend of nabij het gebied onmogelijk is, vindt 

compensatie plaats door de realisering van kwalitatief gelijkwaardige waarden, 

dan wel door fysieke compensatie verder weg van het aangetaste gebied;  

- Indien zowel fysieke compensatie als compensatie door kwalitatief gelijkwaardi-

ge waarden redelijkerwijs onmogelijk is, wordt financiële compensatie geboden. 

Deze wordt in het door rijk en provincies beheerde Nationaal Groenfonds gestort, 

maar blijft gelabeld aan de betrokken ingreep; 

- het tijdstip van het besluit over de ingreep is ook het tijdstip waarop wordt beslo-

ten over aard, wijze en het tijdstip van mitigatie en compensatie; voor die gebie-

den in en buiten de EHS die zijn aangemeld en/of aangewezen als gebieden in de 

zin van de Vogel- en Habitatrichtlijn, gelden enkele scherpere eisen conform de 

bepalingen uit de richtlijnen. 

 

Voor kleinschalige ingrepen kan de provincie de huidige begrenzing van de EHS aanpas-

sen. Het instrument herbegrenzing is nadrukkelijk bedoeld voor kleinschalige uitzonde-

ringsgevallen waarbij beperkte aantasting plaatsvindt (Rijksoverheid, Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2010).    

 

Per 31 december 2008 is in totaal ongeveer 80.500 hectare aan grond voor de EHS ver-

worven. In 2018 dient de EHS gerealiseerd te zijn, waarbij de taakstelling is om 130.444 

ha te verwerven, en 134.595 ha in 2018 in te richten. Aan de vereiste watercondities 

dient in 2018 te zijn voldaan en aan de milieucondities in 2020. Deze taakstelling zal niet 
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gerealiseerd zijn in 2018 wanneer het beleid het huidige tempo aanhoudt (CBS, PBL, 

Wageningen RU, 2010) 

 

3.3 Juridische normering in ontwikkeling 

In deze paragraaf zal een kort overzicht worden gegeven van juridische normering die 

in ontwikkeling is, of die juist is ingevoerd en een effect heeft op de uitvoering van eco-

logisch onderzoek met betrekking tot ruimtelijke ingrepen. 

 

3.3.1 Shared Environmental Information System (SEIS) 

Stadium besluitvorming: Voorbereidingsfase – initiatief binnen de Europese Commissie 

 

Het voorstel beoogt een modernisering en vereenvoudiging van de systemen voor het 

verzamelen, verwerken en uitwisselen van milieugegevens. Een groot aantal milieu-

richtlijnen bevat verplichtingen aan de lidstaten voor monitoring en rapportage van de 

verschillende componenten en aspecten van het milieu. 

 

Bedoeling is de systemen voor gegevensopslag, die in de afgelopen decennia zijn ont-

staan, geleidelijk te harmoniseren en “inter-operabel” te maken. Immers, als dergelijke 

systemen wederzijds toegankelijk en doorzoekbaar zijn, kan een deel van de rapporta-
geverplichtingen vervallen (IPO - Kerngroep Europees Milieu- en Klimaatbeleid (KEM) & 

IPO Kerngroep Milieuregelgeving (KMR), mei 2010). 

 

3.3.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Uitvoeringsbesluiten (Wabo) 

Stadium besluitvorming: Invoeringswet (01 oktober 2010 ingevoerd) 

 

Door de Wabo wordt het aanvragen van vergunningen een stuk eenvoudiger. 25 bouw-, 

milieu-, natuur- en monumentenvergunningen en meer dan 1600 verschillende formu-

lieren zijn nu samengevoegd tot één omgevingsvergunning, welke digitaal is aan te vra-
gen met één formulier (IPO - Kerngroep Europees Milieu- en Klimaatbeleid (KEM) & IPO 

Kerngroep Milieuregelgeving (KMR), mei 2010). 

 

3.3.3 Samenvoeging Natuurwetgeving 

Stadium besluitvorming: Wetsvoorstel kabinet 

 

Het kabinet heeft in 2008 een wetsvoorstel aangekondigd voor het samenvoegen van de 

Ff-wet, de Nb-wet en de Boswet. Het wetsvoorstel moet met name zorgen voor een meer 

transparante en werkbare regelgeving. Inmiddels hebben betrokken organisaties zich 

over het wetsvoorstel gebogen. 

 

Aan het wetsvoorstel is een evaluatie voorafgegaan. De minister van LNV heeft de na-

tuurwetgeving samen met provincies geëvalueerd (2006-2008). Ook organisaties, be-

drijven en particulieren die te maken hebben met natuurwetgeving, waren hierbij be-

trokken. Het doel van de evaluatie was: het in kaart brengen van de doeltreffendheid en 

effecten van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet 
(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2010). 
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4 Wat is de procedure van ecologisch onderzoek uitgevoerd door 

ecologisch adviesbureaus? 
 

In figuur 8 wordt het stappenplan van ecologisch onderzoek met betrekking tot ruimte-

lijke ingrepen, uitgevoerd door ecologische adviesbureaus, getoond. Deze informatie is 

verkregen door interviews met vier adviesbureaus in de noordelijke provincies (zie bij-

lage 4). Het stappenplan geeft de verschillende onderdelen van ecologisch onderzoek 

weer, wanneer dit verplicht is volgens juridische normering. 

 

Voor de verschillende geïnterviewde bureaus is het onderstaande stappenplan gelijk, zij 

het dat de namen van de verschillende stappen kunnen verschillen, als ook de hoeveel-

heid veldbezoeken. Enkele bureaus leveren ook beknoptere rapporten speciaal voor 

burgers, zodat de kosten beperkt blijven. Hiervoor dient wel in het voor- en/of veldbe-

zoek aangetoond te worden dat er geen beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn 

en dat het gebied niet onder de Nb-wet valt. 

 

Het vooronderzoek vindt plaats wanneer een opdrachtgever een project indient om te 

controleren op mogelijke schadelijke effecten voor soorten en het gebied. Via een litera-

tuuronderzoek, verschillende verspreidingsatlassen en Google earth, informatie over 

soortenverspreiding van PGO’s, en eventueel het Natuurloket wanneer er mogelijk spra-

ke is van een beschermde soort, proberen de ecologische adviesbureaus een duidelijk 

beeld te krijgen van het gebied. 

 

Op basis van de bevindingen in het vooronderzoek wordt een offerte gemaakt. Deze be-

vindingen bepalen of volstaan kan worden met een quickscan van het gebied, waarbij de 

voorafgestelde verwachting is dat er geen beschermde soorten of gebieden aanwezig 

zijn, of uitgebreid onderzoek uitgevoerd dient te worden. Met uitgebreid onderzoek 

wordt bedoeld dat er mogelijke beschermde soorten aanwezig zijn, waarvoor een ver-

ordening nodig is. 

 

Daarnaast wordt in de offerte beschreven wat de tijdsduur van het onderzoek zal zijn en 

wanneer het mogelijk is dat het onderzoek plaatsvindt. Wanneer er bijvoorbeeld ver-

wacht wordt dat er een beschermd soort aanwezig is, zal in de periode wanneer de soort 

waarschijnlijk aanwezig is gekeken moeten worden of deze mogelijk schadelijke effec-

ten kan ervaren. Daarnaast is de tijdsduur afhankelijk van de ondervindingen.  Verder 

worden in de offerte de kosten beschreven van het onderzoek. 

 

Bij goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever zal de quickscan of het uitgebreid 

onderzoek uitgevoerd worden door het desbetreffende ecologische adviesbureau. Hier-

bij gaat het bureau het veld in, om de situatie met eigen ogen te bekijken. Sommige bu-

reaus gaan ook al het veld in bij het vooronderzoek, wanneer de situatie daarom vraagt. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er niet genoeg gegevens voorhanden zijn in de 

literatuur of verspreidingsatlassen. 

 

Nadat alle benodigde informatie verzameld is wordt een adviesrapport geschreven. 

Hierin wordt het vooronderzoek besproken, de verschillende wettelijke regels die van 

invloed zijn op het onderzoek, de gekozen aanpak en het advies. Hierbij worden alterna-
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tieven aangeboden voor mogelijke knelpunten met betrekking tot soort- en gebiedsbe-

scherming. Door enkele bureaus worden hierbij ook intrinsieke natuurwaarden meege-

nomen.  

 

Monitoring wordt door geen enkel bureau meegenomen in de offerte, tenzij hier uit-

drukkelijk door de opdrachtgever of vanuit overheidsinstanties om wordt gevraagd. Wel 

komt het veel voor dat ecologische adviesbureaus, wanneer zij bij het desbetreffende 

gebied in de buurt zijn, nogmaals gaan kijken of de adviezen correct zijn uitgevoerd. 

 

Wanneer dit niet het geval is, verkeert het bureau in een dilemma. Enerzijds, wanneer 

het zich tegen de opdrachtgever keert, kan dit mogelijk een negatief economisch effect 

hebben aangezien de vertrouwensband tussen opdrachtgever – opdrachtnemer wordt 

geschaad. Aan de andere kant geldt het voorzorgsprincipe, wat stelt dat wanneer een 

ingreep schadelijke effecten kan hebben op natuur, maatregelen genomen dienen te 

worden. Dit valt tevens onder de zorgplicht van de Ff-wet en de Nb-wet. 

 

De geïnterviewde bureaus onderkennen dit probleem en geven elk een eigen invulling 

aan dit dilemma. Veelal leidt dit tot het achtzaam maken van overheidsinstanties dat een 

wijziging van het bestemmingsplan in strijd is met de Wro betreffende schadelijke effec-

ten op soort en/of gebied. 

 

Naast het bovenstaande dilemma is tijd een groot probleem. Veel opdrachtgevers zijn 

niet op de hoogte van het ecologisch onderzoek dat uitgevoerd dient te worden en scha-

kelen een ecologisch adviesbureau op het laatste moment in. Hierdoor kan strijd ont-

staan over de periode waarin het onderzoek uitgevoerd dient te worden, afhankelijk van 

de ondervindingen in het vooronderzoek. Gaat een opdrachtgever niet akkoord met de 

geschikte periode dan wordt door alle ecologische adviesbureaus het onderzoek wel 

uitgevoerd, maar wordt in het adviesrapport geconcludeerd dat meer onderzoek nodig 

is in de desbetreffende periode waarin wordt verwacht dat een beschermde soort aan-

wezig is. Het is hierna aan de overheidsinstanties het plan niet goed te keuren voordat 

verder onderzoek is uitgevoerd. 

 

Verder brengt de huidige juridische normering beperkingen met zich mee. Doordat na-

tuurwetgeving in Nederland vrij strak is, beperkt deze de eigen invulling door ecolo-
gische adviesbureaus van het begrip natuur (van Denter, 2010; Hilbers, 2010; Schut, 2010; 

Vos, 2010).  
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Figuur 8. Stappenplan ecologisch onderzoek uitgevoerd door ecologische adviesbureaus met betrekking tot 

de Wro. 
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5 Welke factoren zijn van kracht op toetsing van schadelijke ef-

fecten op gebied en soorten door ecologisch adviesbureaus met 

betrekking tot Wet ruimtelijke ordening? 
 

De hoofdvraag van dit onderzoek, beschreven in de inleiding, luidt: 

 

Welke factoren zijn van kracht op toetsing van schadelijke effecten op gebied en 

soorten door ecologisch adviesbureaus met betrekking tot Wet ruimtelijke orde-

ning? 

 

Uit dit rapport blijkt dat door middel van verschillende processen en door meerdere 

actoren invloed wordt uitgeoefend op de initiële behoefte vanuit de maatschappij aan 

RO. Bij de realisering hiervan dient ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden volgens 

de Wro; de uitvoering berust bij ecologische adviesbureaus (ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit, 2007). 

 

Communicatieve sturing wordt uitgevoerd door middel van het behartigen van belangen 

van burgers en ecologische adviesbureaus door natuurbelangengroepen zoals de ver-

schillende stichtingen en het Netwerk Groene Bureaus. 

 

Daarnaast wordt communicatieve sturing door middel van het verspreiden van gege-

vens van beschermde soorten en gebieden uitgevoerd door overheidsinstanties als het 

NEM, GaN gekoppeld aan het ministerie LNV en door PGO’s en hun overkoepelende or-

ganisatie VOFF. Deze gegevens zijn beschikbaar voor ecologische adviesbureaus in het 

Natuurloket. Ook worden gegevens verzameld door NGO’s zoals de website 

www.soortenbank.nl (Soortenbank, 2010; Gegevensautoriteit Natuur, 2010; Stichting 

Veldonderzoek Flora en Fauna, 2010; Netwerk Ecologische Monitoring, 2010) 

 

Verder wordt ecologisch onderzoek beïnvloed door wet- en regelgeving. Europese richt-

lijnen als de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn geïmplementeerd in de Nederland-

se Ff-wet en de Nb-wet. Tevens zijn er vanuit het Europese EHS project beschermde ge-

bieden in Nederland aangewezen. Deze juridische normeringen vormen het kader van 

het toetsen van schadelijke effecten op soorten en gebieden bij ruimtelijke ingrepen 

door ecologische adviesbureaus. In de wet- en regelgeving zijn verschillende soorten en 

gebieden opgenomen die beschermd zijn en aan de hand van het voorkomen wordt be-

paald of en welke vergunning verleend kan worden (Ministerie LNV, 2005; Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2010; ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, 2009; Jans et al., 2000; Rijksoverheid, Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2010). 

 

Wanneer gekeken wordt naar de werkwijze van ecologische adviesbureaus blijkt uit de 

interviews dat in grote lijnen dezelfde manier van toetsing wordt uitgevoerd door de 

verschillende bureaus. Door de strakke vorm van de huidige natuurwetgeving is dit ook 

aannemelijk gezien er weinig ruimte is voor eigen invulling bij toetsing van effecten op 

soorten en gebied. 

 

Een punt dat volgens de ecologische adviesbureaus wel ter discussie staat bij de uitvoe-

ring van het desbetreffende ecologische onderzoek is de handelswijze van de initiatief-
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nemers van ruimtelijke ingrepen. De benodigde tijd voor het toetsen van de activiteit 

met natuurwetgeving is menigmaal een bottleneck en ook het uiteindelijke uitvoeren 

van de geboden alternatieven staat in sommige gevallen ter discussie, aangezien moni-

toring niet wordt opgenomen als taak van ecologisch adviesbureaus. 

Het is aan de handhavingsorganen van de overheid om te bepalen of een initiatiefnemer 

van een ruimtelijke ingreep zich aan de juridische normering houdt, zowel als bij het 

uitgevoerde ecologische onderzoek als de uitvoering aan de hand van de gestelde eisen 

in de vergunning (Hilbers, 2010; Schut, 2010; Vos, 2010; van Denter, 2010). 

 

Uit het rapport blijkt dat de overheid actief bezig is met het beschermen van de natuur-

waarden in Nederland. De beleidsinteresse in het thema natuurbescherming werd mede 

ingegeven door de sterkte verarming van de natuur in Nederland. Aan het eind van de 

vorige eeuw werden talloze activiteiten ingezet ter verbetering van de toestand van de 

natuur (Rijksoverheid, 2010).  

 

Ook met betrekking tot ecologisch onderzoek als verplichting vanuit de Wro is de over-

heid actief. Verspreidingsgegevens worden door de overheid of met de overheid als fi-

nancier beschikbaar gesteld, protocollen worden in samenwerking met brancheorgani-

saties opgesteld en de Ff-wet en Nb-wet dienen als kader voor het uit te voeren onder-

zoek (Rijksoverheid, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, 2010; Gegevensautoriteit Natuur, 2010).  

 

Toch zouden op enkele punten verbeteringen kunnen worden gemaakt, welke zowel 

voor de branche als voor de overheid zelf een voordeel opleveren.  

 

Zo zou meer overleg met de uiteindelijke uitvoerders van het onderzoek, de ecologische 

adviesbureaus, tot een effectievere werkwijze leiden voor beide kanten. Punt is nu dat 

dit overleg alleen plaatsvindt via het NGB, welke fungeert als overkoepelend orgaan 

voor ecologische adviesbureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2010). Lang niet alle ecolo-

gische adviesbureaus in Nederland zijn echter aangesloten bij dit netwerk, waardoor 

een groot deel van de doelgroep niet bereikt wordt.  

 

Verbeteringen waardoor meer overleg tussen de overheid en de ecologische adviesbu-

reaus mogelijk is zouden zijn: 

 

- Het gratis beschikbaar stellen van verspreidingsgegevens uit de NDFF. Op het mo-

ment zijn deze gegevens alleen beschikbaar via het Natuurloket, tegen betaling. 

Alle geïnterviewde bureaus hebben aangegeven dat het aanvragen van informa-

tie uit het Natuurloket te veel kosten met zich meebrengt. Wanneer deze gege-

vens wel beschikbaar zouden zijn voor de ecologische adviesbureaus, zou dit hen 

tijd schelen en in staat stellen deskundigheid van PGO’s te gebruiken, welke ze 

zelf vaak niet in huis hebben. Daarnaast is het voor de beoordelende overheidsin-

stantie duidelijk welke gegevens gebruikt zijn, wat het beoordelingsproces van 

de vergunningaanvraag weer kan versnellen. Bij het gratis beschikbaar stellen 

van de verspreidingsgegevens kan tevens van de gebruikmakende adviesbureaus 

geëist worden hun eigen gegevens ook hierin te publiceren. Op deze manier krijgt 

de NDFF meer input van bedrijven die dagelijks in het veld aanwezig zijn.  

- Een keurmerk voor bij de NGB aangesloten ecologische adviesbureaus. Door een 

keurmerk te koppelen aan adviesbureaus  wordt er een kwaliteitseis aan deze 
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bureaus gesteld. Bureaus die zich niet aan de kwaliteitseisen van het NGB willen 

houden, zoals de verplichte gedragscode, en dus geen keurmerk ontvangen, zul-

len hierdoor minder snel ingehuurd worden en kunnen door overheidsinstanties 

sneller herkend worden wanneer hun rapporten beoordeeld moeten worden. Op 

deze manier wordt de uitvoering van ecologisch onderzoek door ecologische ad-

viesbureaus transparanter. Daarnaast wordt de positie van een ecologisch ad-

viesbureau tegenover de overheid ook sterker bij aansluiting bij de NGB, aange-

zien deze fungeert als overkoepelend orgaan en zo belangen kan behartigen en 

de bureaus van informatie kan voorzien. Zo zou de gegevensverspreiding vanuit 

de adviesbureaus, geadviseerd bij het vorige punt, vanuit de NGB georganiseerd 

kunnen worden. Dit wordt bij de PGO’s op eenzelfde manier door de VOFF ge-

daan. 

- Als laatste zou een minder strakke wetgeving meer ruimte laten voor intrinsieke 

natuurwaardes en beoordelingen van de gebieden op locatie door ecologische 

adviesbureaus. Door de vastgestelde beschermde soorten en gebieden zijn soor-

ten met een intrinsieke natuurwaarde geen punt van interesse voor opdrachtge-

vers. Ook al is er een algehele zorgplicht, uit de praktijk blijkt dat ondanks het 

aangeven van deze natuurwaarden door ecologische adviesbureaus, deze niet 

worden opgenomen in de vergunningaanvraag en dus uiteindelijk verdwijnen. 

Door een minder rigide wetgeving is er meer vrijheid voor bureaus om waardes 

als deze op te nemen in het adviesrapport als belangrijk aspect van het betref-

fende gebied. Doordat de overheid op het moment bezig is met het samenvoegen 

van alle natuurwetgeving, zou dit een mooi moment zijn om hierop in te spelen, 

bijvoorbeeld door het NGB.  

 

Om deze verbeteringen te bewerkstelligen kunnen belangengroepen zoals de Friese Mi-

lieufederatie communicatieve sturing uitvoeren naar de overheid toe. Door samen te 

werken met andere milieufederaties wordt tevens een groter draagvlak gecreëerd.  
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7  Bijlagen 
 

7.1 Bijlage 1. Het veld- en beleidsproces van ecologisch onderzoek met betrekking 

tot de Wet ruimtelijke ordening.  

 

Het horizontale gedeelte van de onderstaande figuur, het veldproces, geeft de behoeftes 

van burgers, bedrijven en overheidsinstanties weer en de uiteindelijke effecten.  

 

In het beleidsproces, het verticale gedeelte, worden de verschillende actoren en be-

leidsmaatregelen weergegeven die ingrijpen op het gedrag van burgers, bedrijven en 

overheidsinstanties in het veldmodel. 

 

 

Overheidsinstanties, 

belangengroepen, 

NGO’s en PGO’s 
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7.2 Bijlage 2. Gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) 

 

Het Netwerk Groene Bureaus geeft met deze gedragscode aan op welke wijze zijn leden 

deskundig, verantwoord, respectvol en integer adviseren op het gebied van natuur en 

landschap. Met deze gedragscode zijn de leden van het Netwerk Groene Bureaus aan-

spreekbaar op de kwaliteit van hun werk. De gedragscode dient als ‘basis voor gesprek’ 

tussen bureaus, opdrachtgevers en andere belanghebbenden over het werk van de leden 

van het Netwerk. Ook biedt de gedragscode de ‘basis voor gesprek’ tussen de leden on-

derling met als doel de branche maatschappelijk goed te laten functioneren. 

De gedragscode geldt voor de leden van het Netwerk Groene Bureaus: adviesbureaus 

gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en veelal gespecialiseerd in ecolo-

gische advisering op het gebied van onderzoek, inrichting, beheer en beleid. Binnen deze 

bureaus werken meerdere disciplines die elk hun eigen beroepscode (kunnen) hebben. 

Bij hun vakbeoefening houden de medewerkers van de bureaus zich aan de gedragscode 

van het Netwerk Groene Bureaus én aan hun ‘eigen’ beroepscodes. Bij conflicterende 

formuleringen in codes maakt het bureau vooraf een expliciete keuze welke -onderdelen 

van een- code voor het bureau maatgevend is. 

De leden informeren de medewerkers van hun bureaus en eventuele onderaannemers 

over deze gedragscode en zien erop toe dat zij zich hieraan houden. De leden geven bij-

voorbeeld in hun algemene voorwaarden of op een andere geschikte wijze aan dat zij en 

hun eventuele onderaannemers werken volgens de gedragscode van het Netwerk Groe-

ne Bureaus. 

Indien leden de gedragscode niet volgen, kunnen belanghebbende partijen dat voorleg-

gen aan het bestuur van het Netwerk. Het bestuur zal zich, hoor en wederhoor toepas-

send, een oordeel vormen en via een gesprek met het betreffende lid tot een oplossing 

komen. Als een oplossing buiten bereik blijkt, wordt de klachtenprocedure uit het re-

glement van het Netwerk gevolgd, met royement als uiterst mogelijke sanctie. 

 

1. Deskundig 

1. De leden betrachten bij de uitvoering van hun werk actuele deskundigheid en 

vakmanschap door medewerkers in te zetten die via opleiding en praktijkervaring 

gekwalificeerd zijn. 

2. De leden houden hun deskundigheid en vakbekwaamheid op peil en ontwikkelen 

die door educatie en door met de opdrachtgever (selectief) de uitvoering van op-

drachten te evalueren. 

3. De leden gebruiken inzichten, methoden en handelwijzen die door andere deskun-

digen erkend worden of zijn in staat het gebruik van afwijkende inzichten e.d. te 

verdedigen ten opzichte van collega-deskundigen. 

4. De leden gaan kritiek door collega-deskundigen niet uit de weg en zoeken zo nodig 

actief discussie om de eigen inzichten én die van collega’s te verdiepen. 

5. De leden zijn zich bewust van de gevolgen én risico’s van hun handelen, zowel voor 

de opdrachtgever, de natuur als de maatschappij. 

6. De leden delen eigen kennis met collega-deskundigen, in een balans tussen het be-

lang van het vakgebied en het eigen commercieel belang. 

7. De leden attenderen de opdrachtgever ingeval de uitvoering van een opdracht in 

strijd wordt geacht met een goede vakuitoefening en zetten zich in om deze strij-

digheid op te heffen, of geven de opdracht terug. 
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2. Verantwoord 

8. De leden dragen zorg voor een inhoudelijk verantwoorde advisering, zowel ten 

aanzien van de belangen van de opdrachtgever, de maatschappij als de natuur. 

9. De leden aanvaarden alleen een opdracht indien en voor zover zij over voldoende 

deskundigheid kunnen beschikken om deze opdracht uit te voeren. 

10.  De leden zijn te allen tijde bereid desgevraagd verantwoording af te leggen over 

hun handelen ten aanzien van opdrachtgever, maatschappij en natuur. 

11.  De leden behartigen de belangen van hun opdrachtgever naar, onder de in deze 

code genoemde voorwaarden, beste vermogen, waarbij zij zoveel mogelijk bevor-

deren dat de opdrachtgever een oplossing kiest die een bijdrage levert aan een 

maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling en inrichting van de omgeving. 

12.  De leden hanteren waar nodig het voorzorgsprincipe ten aanzien van effecten op 

natuur en landschap. 

13.  De leden wijzen opdrachtgevers en andere partijen waarmee professionele relaties 

worden onderhouden, op eventuele strijdigheden van hun gedrag met wet- en re-

gelgeving, met als doel deze strijdigheid op te heffen. 

14.  De leden voeren geen onderzoek of second opinion uit met als doel of resultaat 

wettelijke of maatschappelijke vereisten te ontwijken die gebleken zijn uit eerder 

onderzoek. 

15.  De leden zetten (onderzoeks)methoden in waarmee de gewenste resultaten op 

effectieve en ook efficiënte wijze worden bereikt. 

16.  De leden wijzen opdrachtgevers of andere belanghebbenden bij hun werk waar-

mee een verschil van mening of conflict bestaat, of waarvan een klacht is ontvan-

gen, waarvoor geen onderlinge oplossing kan worden bereikt, op de mogelijkheid 

tot bemiddeling of behandeling door het Netwerk Groene Bureaus. 

 

3. Respectvol 

17.  De leden werken met respect voor de intrinsieke waarde van natuur, in het besef 

van de complexiteit van natuur en van de relatie maatschappij-natuur. 

18.  De leden onderhouden met andere leden goede contacten, beconcurreren andere 

leden niet oneerlijk en laten zich tegenover derden niet negatief uit over andere 

leden. 

19.  De leden geven desgewenst bekendheid aan eigen deskundigheid en vakbe-

kwaamheid, echter zonder hiermee professionele reputatie en werkzaamheden 

van collega’s te schaden. 

20.  De leden verschaffen zich in hun contractvoorwaarden ten aanzien van de op-

drachtgever de ruimte om respectvol te kunnen handelen ten opzichte van maat-

schappij en natuur. Daarin wordt onder meer de verantwoordelijkheid voor het 

gebruik van verkregen informatie geregeld, evenals de openbaarheid van deze in-

formatie. 

21.  De leden die gevraagd worden de werkzaamheden van een ander lid te herzien of 

over te nemen, doen dat op respectvolle en zorgvuldige wijze. 

22.  De leden leggen bij het beoordelen van elkaars werk op verzoek van een opdracht-

gever, alleen professionele standaarden aan en betrekken bij het oordeel geen con-

currentie of persoonlijke overwegingen. 

23.  De leden stellen bij kritiek op werk van collega’s via publiciteit de betreffende col-

lega’s hiervan vooraf in kennis. 

24.  De leden stellen werk van collega’s niet voor als eigen werk.  

25.  De leden zijn bij eventuele inschakeling van vrijwilligers transparant naar de op-
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drachtgever over hun bijdrage in zowel de offerte als de rapportage.  

26.  De leden schaden bij een geschil tussen twee of meer leden onderling de belangen 

van hun opdrachtgevers niet.  

27.  De leden vechten verschillen van mening, klachten of conflicten die andere leden 

betreffen, en waarvoor geen onderlinge oplossing wordt bereikt niet in het open-

baar uit alvorens die voor bemiddeling voor te leggen aan het Netwerk Groene Bu-

reaus. 

 

4. Integer 

28.  De leden zijn transparant in hun werk en te allen tijde aanspreekbaar op hun inte-

griteit, zowel voor andere leden, opdrachtgevers als derden die belang hebben bij 

hun werk. 

29.  De leden voeren hun werkzaamheden zo objectief mogelijk, eerlijk en waarheids-

getrouw uit.  

30.  De leden dragen bij aan de naleving van wettelijke en maatschappelijke vereisten 

van ethisch handelen.  

31.  De leden aanvaarden geen opdracht waarbij een te voorzien en onverantwoord 

risico bestaat dat gedurende de uitvoering van het werk grote druk tot onethisch 

handelen ontstaat.  

32.  De leden laten zich niet beïnvloeden door derde belanghebbenden, anders dan dat 

zij zich laten overtuigen door wetenschappelijke, wettelijke of maatschappelijke 

argumenten.  

33.  De leden dienen geen verschillende opdrachtgevers als hierdoor strijdige belangen 

kunnen 

 ontstaan, tenzij beide opdrachtgevers schriftelijk verklaren akkoord te gaan met de 

uitvoering van de werkzaamheden door het lid.  

34.  De leden doen slechts uitspraken die wetenschappelijk, juridisch dan wel maat-

schappelijk zijn te beargumenteren.  

35.  De leden gaan misbruik van hun kennis actief tegen.  

36.  De leden behandelen de door de opdrachtgever als vertrouwelijk verstrekte gege-

vens als zodanig.  

37.  De leden maken zonodig gebruik van het ethisch consult van het Netwerk Groene 

Bureaus om dilemma’s met een ethisch karakter te hanteren. 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2008 in Assen en geactualiseerd in de ledenvergadering van 3 februari 2010. 
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7.3 Bijlage 3. De tabellen met beschermde soorten van de Flora en faunawet. 
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7.4 Bijlage 4. Interviews met adviesbureaus. 

 

De geïnterviewde adviesbureaus: 

 

Groningen: 

- Vos Ecologisch Onderzoek 

Geïnterviewde: P. Vos 

Altenaweg 22 

9321 XE Peize 

 

Friesland: 

- Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek b.v. 

Geïnterviewde: J. Schut 

Suderwei 2 

9269 TZ Feanwâlden 

 

Drenthe: 

- Adviesburo De Meent b.v. 

Geïnterviewde: W. Hilbers 

Gasgracht 3a 

7941 KG Meppel 

  

- BügelHajema Adviseurs 

- Geinterviewde: M. van Denter 

Vaart nz 48-50 

Postbus 274 9400 AG Assen 

 



57 

 

Interviewvragen en samengevoegde antwoorden: 

 

 Vragen Antwoorden 

1. Wat is de missie van uw 

bureau met betrekking tot 

ecologisch onderzoek? 

Alle bureaus werken met natuur als primaire waarde. 

2. Wat zijn over het algemeen 

de afspraken met de op-

drachtgever wanneer u een 

bestemmingsgebied ecolo-

gisch onderzoekt? 

Zie vraag 5. 

3. Beperkt u zich alleen tot de 

ecologie, of heeft u ook ex-

perts wat betreft hydrolo-

gie en geologie binnen uw 

organisatie? 

Alle bureaus richten zich alleen tot de ecologie. Som-

mige bureaus hebben wel mensen met veel kennis in 

huis wat betreft hydrologie en/of geologie, maar 

wanneer dit dermate van invloed is op het onderzoek 

worden hiervoor experts ingehuurd. Basiskennis is bij 

alle bureaus wel aanwezig. 

4. Binnen welk tijdsbestek 

dient een onderzoek uitge-

voerd te worden en waar-

van is dit afhankelijk? 

Tijdsbestek is volkomen afhankelijk van de ondervin-

dingen in het desbetreffende gebied bij alle bureaus. 

Ook de periode is afhankelijk van de soorten en het 

gebied die hier voorkomen, en wordt ook op deze 

manier naar de opdrachtgever toe gecommuniceerd. 

5. Wat zijn de chronologische 

stappen van ecologisch 

onderzoek met betrekking 

tot bestemmingsgebieden? 

- Vooronderzoek 

- Offertevoorstel 

- Quickscan of uitgebreid onderzoek 

- Adviesrapport 

Deze stappen, hoewel soms anders genoemd, worden 

door alle bureaus gehanteerd. Wel verschilt het tijd-

stip voor en het aantal veldbezoeken. Enkele bureaus 

gaan bij het vooronderzoek al een keer het veld in. 

Daarnaast hanteren sommige bureaus een minimum 

aantal veldbezoeken voor de quickscan. 

6. Zijn er punten binnen deze 

volgorde die een mogelijke 

bottleneck zijn? 

Vooral tijd en geld opgelegd door de opdrachtgever is 

een bottleneck voor vrijwel alle bureaus. Daarnaast 

wordt de rigide vorm van de wetgeving als bottleneck 

genoemd.  

7. Voert u ook toetsing uit van 

de onderzochte gebieden? 

Toetsing wordt door geen enkel bureau opgenomen 

in de offerte. Dit wordt gezien als de plicht van hand-

havingorganen van de overheid aangezien dit zo is 

omschreven in de wet. Wel wordt door veel bureaus 

bekeken of een advies uitgevoerd is wanneer zij in de 

buurt zijn van het desbetreffende gebied. 

8. Hoe wordt over het alge-

meen verslag gelegd? Wel-

ke criteria worden hiervoor 

gehanteerd? 

Verslag wordt door alle bureaus door middel van een 

adviesrapport gedaan. Daarnaast wordt door een van 

de bureaus ook een advies in briefvorm aangeboden 

voor burgers om de kosten te drukken. In deze rap-

porten wordt het vooronderzoek, de methode, de on-

dervindingen en het advies beschreven. 

9. Is deze communicatie in Sommige bureaus stellen zich transparant op door 



58 

 

begrijpelijke vorm beschik-

baar voor de samenleving? 

ondervindingen te presenteren voor belanghebben-

den of door rapporten openbaar beschikbaar te stel-

len. Anderen stellen dit niet op prijs en vinden dat een 

betreffend rapport alleen iets is tussen het bureau en 

de opdrachtgever. Ook wordt deze keus wel bij de 

opdrachtgever gelegd. 

10. Hanteert u naast de Flora- 

en Faunawet en de Na-

tuurbeschermingswet nog 

enige andere richtlijnen?  

De Ecologische Hoofdstructuur is genoemd en de 

Boswet, maar deze wordt eigenlijk nooit gebruikt 

omdat het een andere tak van onderzoek is. 

11. Welke richtlijnen missen 

naar uw mening binnen de 

wet? Is er behoefte aan 

standaardisering? 

Richtlijnen missen er volgens de bureaus niet, en 

meer standaardisering is vrijwel niet mogelijk naar 

hun mening. Een minder rigide vorm van de wetge-

ving, beter overleg met ecologische adviesbureaus 

zijn meer een gemis.  

12. Welke criteria, methodes 

en procedures worden voor 

ecologisch onderzoek ge-

hanteerd? 

Criteria, methodes en procedures van vooral PGO’s en 

het NGB worden gebruikt, daarnaast uit wetenschap-

pelijk onderzoek en welke door de bureaus zelf ont-

wikkeld of aangepast zijn. 

13. Zijn deze criteria bij elk 

onderzoek gelijk of is dit 

afhankelijk van de situatie? 

Zo ja, waarvan is dit dan 

afhankelijk? 

De criteria zijn veelal gelijk, maar elk gebied is anders 

en bevat andere soorten waardoor voor elk project 

een andere aanpak nodig is.  

 


