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Geachte mevrouw Dalm, 
 

 

Naar aanleiding van uw brief van 17 november 2021, waarin u mij verzoekt de 

goedkeuring van 19 december 2016 van de Gedragscode Natuurbeheer (hierna: 

de Gedragscode Natuurbeheer) onder de Flora- en faunawet te verlengen tot de 

nieuwe gedragscode onder de Wet natuurbescherming (hierna: de Wnb) gereed 

is, deel in u het volgende mede. 

 

Verzoek verlenging 

In uw brief van 17 november 2021 verzoekt u om de goedkeuring van de 

bestaande Gedragscode Natuurbeheer te verlengen. De reden hiervoor is dat de 

geldigheidstermijn van de gedragscode op 19 december 2021 afloopt. Inmiddels is 

de evaluatie van deze gedragscode afgerond en wordt deze aangepast. U 

verwacht echter niet dat de nieuwe Gedragscode Natuurbeheer onder de Wet 

natuurbescherming op 19 december 2021 zal zijn goedgekeurd. Dit bemoeilijkt 

volgens u voor de sector het praktisch natuurbeheer door hogere kosten en 

langere behandelingsperioden.  

 

Besluit 

Hierbij deel ik u mede dat ik de goedkeuring van 19 december 2016 van de 

Gedragscode Natuurbeheer, opgesteld onder de Flora- en faunawet, niet verleng. 

Dit betekent concreet dat met ingang van 19 december 2021 niet meer gewerkt 

kan worden met de gedragscode. Dit besluit is afgestemd met Gedeputeerde 

Staten van de provincies. Hieronder leg ik uit wat de redenen zijn. 
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Overwegingen  

Juridische mogelijkheid tot verlenging 

De huidige Gedragscode Natuurbeheer is - zoals eerder gezegd - een gedragscode 

goedgekeurd onder de Flora- en faunawet. Deze wet is sinds 1 januari 2017 niet 

meer in werking. Het overgangsrecht van de Wnb bepaalt – kort gezegd - dat de 

vrijstelling van de onder de Flora- en faunawet goedgekeurde gedragscodes is 

blijven gelden voor de duur van de goedkeuring van deze gedragscodes (artikel 

9.6, vijfde lid van de Wnb). Er is echter geen mogelijkheid gegeven om deze duur 

nog verder te verlengen.  

 

De Wnb biedt geen basis voor wijziging van een goedkeuringsbesluit gebaseerd op 

de Flora- en faunawet. Verlengen van uw gedragscode zou hierom alleen nog 

mogelijk zijn door deze als zodanig opnieuw goed te keuren voor een bepaalde 

periode op grond van de Wnb, als deze voldoet aan alle eisen die op dit moment – 

onder de Wnb – gesteld worden aan zo’n code. Nu de Gedragscode Natuurbeheer 

zoals deze er nu ligt, niet op de huidige toetsingskaders en regelgeving is 

aangepast, is het voor mij niet mogelijk om deze code opnieuw goed te keuren.   

 

Gewijzigde omstandigheden onder de WNB 

De beoordeling van gedragscodes gebeurt op basis van de meest recente kennis 

van de staat van instandhouding van soorten en de effectiviteit van maatregelen. 

Om te waarborgen dat er voldaan wordt aan alle vereisten en om het zorgvuldig 

handelen als genoemd in artikel 3.31 van de Wnb te kunnen garanderen, is het 

nodig dat de vrijgestelde soorten en bijbehorende maatregelen tijdig worden 

geëvalueerd en opnieuw worden beoordeeld. De huidige Gedragscode 

Natuurbeheer is hiermee niet in overeenstemming. Dit blijkt ook uit het feit dat u 

bezig bent met het aanpassen van de gedragscode naar aanleiding van de 

resultaten van uw evaluatie. Met de verouderde gegevens in deze gedragscode 

bestaat er niet meer de zekerheid dat de staat van instandhouding van soorten 

niet in het geding komt.  

 

De Gedragscode Natuurbeheer voldoet daarnaast op meerdere punten niet aan 

het huidige toetsingskader, geldend op grond van artikel 3.31 van de Wnb 

alsmede aan de nadere uitwerking van dit kader. Een belangrijk verschil is dat er 

in de huidige praktijk onderscheid wordt gemaakt tussen ruimtelijke ontwikkeling 

of inrichting, en bestendig beheer en onderhoud. Aan de verschillende soorten 

werkzaamheden zijn beperkingen en toetsingscriteria verbonden afhankelijk van 

de aard en de impact van de werkzaamheden. Uw gedragscode bevat zo een 

dergelijk onderscheid niet.  

 

Tevens wordt er op dit moment een ander toetsingskader gehanteerd wat betreft 

soorten en mitigerende maatregelen. Omdat de goedkeuring van een gedragscode 

leidt tot een vrijstelling van de in de Wnb opgenomen verboden in het kader van 

de soortenbescherming voor dienovereenkomstig verrichte activiteiten, moet bij 

de goedkeuring voldoende zeker zijn dat de in de gedragscode beschreven 

activiteiten de staat van instandhouding van de soort(en) niet in het geding 

kunnen brengen. Voor veel beschermde soorten is de staat van instandhouding 

echter niet of onvoldoende bekend, ongunstig of ontbreken mitigerende 

maatregelen waarvan vaststaat dat zij voldoende effectief zijn. In die gevallen is 

een zorgvuldige afweging per geval de aangewezen weg (maatwerk middels 

ontheffing).  
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Een recente uitspraak van de Raad van State in het kader van de gedragscode 

Natuurinclusief Renoveren1 bevestigt temeer dat een zorgvuldige afweging hierbij 

vereist is. Hierom zullen de door u opgenomen werkzaamheden en mitigerende 

maatregelen opnieuw moeten worden beoordeeld en moeten worden afgezet 

tegen de staat van instandhouding van de soorten waarvoor de vrijstelling geldt.  

 

Ook volgt uit de eerder genoemde uitspraak van de Raad van State een strenger 

toetsingskader voor wat betreft de belangen die een uitzondering van de 

verbodsbepalingen rechtvaardigen en de afwezigheid van een andere 

bevredigende oplossing voor de goedkeuring van gedragscodes. Deze moeten – 

onder andere - door de minister, voorafgaande aan de goedkeuring, getoetst 

worden en worden afgezet tegen de staat van instandhouding van bepaalde 

soorten. In uw Gedragscode mist de informatie die benodigd is om deze toetsing 

goed te kunnen uitvoeren.    

 

Om deze redenen is het niet mogelijk om de Gedragscode Natuurbeheer te 

verlengen.  

 

Een vernieuwde gedragscode kan wel worden goedgekeurd indien deze voldoet 

aan de eisen die de Wnb hieraan stelt. Een traject om een nieuwe gedragscode 

goed te keuren is reeds in gang gezet met uw aanvraag tot goedkeuring van de 

gedragscode Natuurbeheer van 15 november 2021.   

 

Conclusie 

Ik wijs uw verzoek om verlenging van de goedkeuring van de Gedragscode 

Natuurbeheer van 17 november 2021 af.  

U dient nieuwe (opdrachten voor) werkzaamheden vanaf 19 december 2021 uit te 

voeren onder een ontheffing, als daarbij sprake is van overtreding van 

verbodsbepalingen van de Wnb. U mag tot 19 december 2021 de gedragscode 

blijven gebruiken. Met ingang van 19 december 2021 dient uitsluitend gewerkt te 

worden met een ontheffing of met een onder de Wnb goedgekeurde gedragscode. 

  

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 

datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u 

schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 

40219, 8004 DE Zwolle. 

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en 

de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie 

en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief. 
  

 

 
1 Uitspraak 201900294/1/R2 - Raad van State 

https://www.raadvanstate.nl/@125127/201900294-1-r2/
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Meer informatie  
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons:  

088 042 42 42 (lokaal tarief). 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze:  

 
 
 
 

 

Drs. M.M. van der Burg 

Directeur Kernprocessen EU,  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
 
 
 

 

 

  


