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Geachte heer, mevrouw, 

 

Al sinds 2009 wordt door natuurbeheerders gewerkt met de Gedragscode Natuurbeheer, een op de 

natuurwetgeving (achtereenvolgens Flora- en faunawet en Wet Natuurbescherming) gebaseerd 

hulpmiddel waarmee beheerders van natuur reguliere werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder in 

strijd met genoemde natuurwetgeving te handelen.  

 

De Gedragscode Natuurbeheer 2016-2021 is per 19 december 2021  verlopen. Een nieuwe 

Gedragscode Natuurbeheer (GCN) is op 15 november 2021 ingediend door de VBNE (Vereniging van 

Bos- en Natuurterreineigenaren), als eigenaar van de code. Door de termijnen die nodig zijn voor het 

behandelen van deze ingediende gedragscode, is er op dit moment geen geldige gedragscode 

Natuurbeheer. 

 

Het verlengen van de huidige Gedragscode bleek juridisch niet mogelijk. Dat verlengingsverzoek is 

door ons tegelijk met het indienen van het nieuwe voorstel voor de Gedragscode gedaan, maar LNV 

heeft daar inmiddels afwijzend op gereageerd. Tot onze teleurstelling, maar we moeten dit helaas 

beschouwen als een vaststaand feit.   

 

De nu ontstane situatie leidt tot onzekerheden en daardoor tot stagnatie van het natuurbeheer. Dat 

is uit maatschappelijk en ecologisch oogpunt een onwenselijke situatie. Tegelijkertijd willen we als 

gezamenlijke beheerders ook zorgvuldig opereren, en is ons er dus alles aan gelegen een goede en 

juridisch passende oplossing te vinden. 

 

Er bestaat de route om per werkzaamheid een ontheffing aan te vragen. Dit diende natuurlijk ook 

altijd al te gebeuren voor die werkzaamheden of situaties die niet onder de GCN vielen, maar daar 

zouden dan dus ook de werkzaamheden bijkomen die tot nu toe met de GCN konden plaatsvinden. 

Nog afgezien van doorlooptijden en haalbaarheid zou dit nu tot een grote mate van extra 

administratieve lasten leiden, bij zowel beheerders als provincies. 

 

Het gebruik kunnen maken van een geldige GCN is onontbeerlijk voor het uitvoeren van 

natuurbeheer om aan alle (beleids)doelen te kunnen voldoen. Dit beheer speelt zich af op het 

snijvlak van de instandhouding van leefgebieden ten behoeve van beschermde soorten en de 
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zorgvuldige omgang met de beschermde soorten tijdens uitvoering van het beheer. Juist daarvoor is 

de (werkwijze van de)  gedragscode als instrument zeer noodzakelijk.  

 

In deze brief vragen we dan ook om uw medewerking aan een tijdelijke oplossing voor de ontstane 

situatie.   

Een vorm van tijdelijke oplossing kan zijn om te gaan werken met een provinciale ontheffing op een 

wat hoger abstractieniveau dan een specifieke werkzaamheid in éen gebied; een ‘gebieds-

ontheffing’, die de gehele of delen van een provincie kan beslaan. Als werktitel hiervoor noemen we 

dat in deze brief een ‘generieke’ ontheffing. Zonder daarmee de indruk te willen wekken dat daar 

geen randvoorwaarden en vereisten aan verbonden zouden zijn.  

 

Het verzoek aan u is om het mogelijk te maken te komen tot een dergelijke provinciale ‘generieke’ 

ontheffing, waarmee de beheerders van natuurterreinen dan de komende maanden aan de slag 

kunnen in het reguliere, bestendige beheer. Deze optie hebben we uitgewerkt onder 3.  

 

In de drie hoofdstukken hierna geven we nog eens de inhoudelijke achtergronden en benodigde 

bouwstenen: 

1. Het belang van gedragscode natuurbeheer en het proces van indiening dat heeft geleid tot 

de vertraging 

2. De hoofdlijnen waarlangs natuurbeheerders in de tijdelijke situatie zullen werken 

3. De mogelijkheden die wij zien om tot een tijdelijke, gebieds- of provinciale ‘generieke’ 

ontheffing te komen. 

 

 

1. Het belang van de Gedragscode Natuurbeheer en het proces tot nu toe. 

  

De inzet van natuurbeheer is erop gericht de habitat en de populatie van soorten veilig te stellen. 

Toch kan het uitvoeren van maatregelen ertoe leiden dat verstoring van een individu van een 

beschermde soort plaatsvindt. Voor dergelijke gevallen is een gedragscode het aangewezen kader. 

Ook leidt dit voor de Provincies tot een voordeel: er zijn geen (of in ieder geval veel minder) 

ontheffingen nodig, dit leidt dus ook tot minder administratieve lasten bij de Provincie. 

 

Toelichting 

Bij het uitvoeren van reguliere maatregelen heeft een beheerder vaak te maken met de aanwezigheid 

van beschermde plant- en diersoorten. Door het uitvoeren van zulke maatregelen kunnen exemplaren 

van deze beschermde soorten worden verstoord of beschadigd, terwijl het voor duurzame 

instandhouding van de juiste habitat voor die soorten juist noodzakelijk kan zijn om die maatregelen te 

nemen. Door bij het reguliere beheer te werken volgens de Gedragscode natuurbeheer wordt optimaal 

voldaan aan zowel de belangen van duurzame instandhouding van habitats, als aan de belangen van 

bescherming van individuele exemplaren van soorten. Door met de Gedragscode natuurbeheer te 

werken voorkomt de beheerder bovendien dat hij in strijd met de Wet natuurbescherming  handelt. 

 

Huidige code verlopen 

De werkingstermijn van de Gedragscode Natuurbeheer (GCN) is op 19 december 2021 verlopen.  

De VBNE heeft in voorjaar 2020 de herziening van de GCN in gang gezet met een evaluatie. De 

soortbeschermingsorganisaties is gevraagd om input te leveren en zij hebben dat ook gedaan. 
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Tijdens de voorbereiding van een nieuwe GCN is de VBNE geconfronteerd met ontwikkelingen die 

van grote invloed zijn op de GCN.  Door zowel de ontwikkeling van een Reikwijdtedocument van RVO 

als door uitspraak van 21 april jl. van de Raad van State inzake de 'Gedragscode duurzaam renoveren' 

(ECLI:NL:RVS:2021:853) zijn de eisen die RvO aan gedragscodes stelt aanzienlijk verscherpt.  

Het is mede vanwege het voorgaande dat wij pas op 15 november j.l. een geactualiseerde GCN aan 

RvO hebben kunnen toesturen. Tegelijkertijd is een verzoek tot verlenging van de huidige code 

gedaan, maar daarop heeft het Ministerie van LNV afwijzend beschikt, om juridische redenen. 

 

Het voorgaande betekent dat de leden van de VBNE waarschijnlijk een half jaar en mogelijk langer 

geen gebruik kunnen maken van een goedgekeurde gedragscode bij de uitvoering van hun 

natuurbeheerwerkzaamheden.  

En dat is uit oogpunt van bestendig en zorgvuldig beheer niet mogelijk. De vele ambities en 

beleidsdoelen en ook de stikstofproblematiek zijn te belangrijk om een geheel seizoen niets te doen. 

Zeker omdat uitstel voor het seizoensgebonden werk meteen een heel jaar uitstel betekent.  

 

Er is slechts in een of meer uitzonderingssituaties een concrete mogelijkheid om gebruik te maken 

van een andere goedgekeurde gedragscode.  

Dit levert voor de natuurbeheerders het dilemma op om of voorlopig te volstaan met die 

werkzaamheden waarmee met zekerheid de wet niet wordt overtreden, of een ontheffing aan te 

vragen voor de werkzaamheden waarvoor tot heden de GCN werd gebruikt. Een ontheffing 

aanvragen diende natuurlijk ook altijd al te gebeuren voor die werkzaamheden of situaties die niet 

onder de GCN vielen, maar daar zouden dan dus ook de werkzaamheden bijkomen die tot nu toe 

met toepassing van de GCN konden plaatsvinden. Nog afgezien van doorlooptijden en haalbaarheid 

zou dit tot een grote extra belasting bij de provincies leiden. 

 

 

2. De hoofdlijnen waarlangs beheerders in de tijdelijke situatie zullen werken 

 
Het natuurbeheer is gericht op de instandhouding van soorten en hun habitat. Dat voorkomt echter 
niet dat er tijdens een werkzaamheid éen of meerdere individuen verstoord of beschadigd (kunnen) 
raken, of zelfs gedood. 
Zorgvuldig werken maakt de risico’s daarop zo klein mogelijk. Dat betekent inventarisatie vooraf, het 
nemen van algemene maatregelen en specifieke voorzorgsmaatregelen om verstoring en 
beschadiging te voorkomen. Ook wordt er gewerkt buiten kwetsbare periodes, zoals het 
broedseizoen. 
 
Afspraken over de uitvoering worden – zoals gebruikelijk- in het Ecologische Werkprotocol (EW) 
vastgelegd. Wanneer het risico bestaat dat ondanks zorgvuldige uitvoering van 
natuurbeheermaatregelen beschermde soorten worden verstoord of gedood kan niet meer op de 
GCN worden teruggevallen.  

 
Er zijn dan een aantal opties: 
 

a. De maatregelen dusdanig aanpassen dat de kans op schade aan beschermde soorten 
nihil is; 

b. Werken volgens een andere geldige en toepasbare gedragscode. Dit kan slechts zeer 
beperkt. Namelijk:  
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▪ Voor het onderhoud van sloten (onderhoudsplicht voor 
waterschappen) kan de Gedragscode van de Unie van Waterschappen 
(met betrekking tot bestendig beheer) worden gebruikt. Hier werd in de 
bestaande GCN ook al naar verwezen.   
▪ Bent u een gemeente, waterschap of drinkwaterbedrijf (of werkt u in 
opdracht van) dan kunt u de betreffende gedragscodes 
gebruiken die door die organisaties zijn opgesteld.   
▪ Bosrandbeheer valt onder de gedragscode bosbeheer 2010-2017. 
Deze is nog steeds geldig.   

c. Een ontheffing voor de betreffende maatregel aanvragen bij het bevoegd gezag. 
Doordat hier kosten en lange beoordelingsperioden aan gekoppeld zijn, is dit voor 
veel regulier beheer praktisch lastig in te plannen. 
Dit betekent vele tientallen tot honderden ontheffingsaanvragen per Provincie. 

d. Uitstellen van de maatregel tot er eventueel een tijdelijke (generieke) ontheffing 
voor veel beheermaatregelen verkregen is van een Provincie. Deze optie wordt op 
dit moment door de VBNE verder verkend (zie 3). Deze optie zou leiden tot éen of 
enkele ontheffingen per Provincie.  

 
Bovenstaande denkwijze is verwerkt in een instructie-document voor beheerders, die als bijlagen bij 
deze brief zijn gevoegd. De instructie bestaat uit twee delen: 

- Een Richtlijn (bijlage 1) 
- Een soortenoverzicht, gekoppeld aan beheermaatregelen en beheertype (bijlage 2). 

 
Hiermee krijgen de beheerders duidelijke instructie om welke natuurbeheeractiviteit het gaat, welke 
werkzaamheden doorgang kunnen vinden, het advies over de uitvoering daarvan. 
Ook is advies opgenomen tav werkzaamheden die niet per definitie doorgang kunnen vinden zonder 
geldige gedragscode. 
Vanzelfsprekend heeft de eerste stap, het minimaliseren van de risico’s, altijd de voorkeur. Dit is 
echter ook al zo ‘ingebakken ’ bij de natuurbeheerders (zij beheren immers met het oogmerk om de 
natuur te beschermen en ter instandhouding van soorten),  dat dit al de standaard werkwijze is.  
 
Vandaar de twee bijlagen (instructie en soortenoverzicht), waarmee duidelijk wordt  hoe en op welke 
wijze wij zorgvuldige afwegingen tav werkzaamheden in het natuurbeheer maken. 
Deze twee documenten zijn gemaakt voor de doelgroep beheerders, maar kunnen -wellicht in 
aangepaste vorm-  ook dienen ter onderbouwing van een  tijdelijke ‘generieke’ ontheffing. 
 
 

3. Mogelijkheden tijdelijke, gebieds- of provinciale generieke ontheffing  
 
Overleg met LNV, RVO en IPO heeft geleid tot de optie om te komen tot éen of enkele tijdelijke, 
generieke ontheffingen per Provincie. 

 

Dit vanuit de vraagstelling: zou het mogelijk zijn door de aanvraag en afgifte van een tijdelijke 

generieke ontheffing per Provincie bovenstaand probleem op te lossen totdat de nieuwe 

gedragscode is goedgekeurd en daardoor ook de reguliere natuurbeheerwerkzaamheden doorgang 

te kunnen laten vinden die tot nu toe onder de GCN vielen?  

Een dergelijke generieke ontheffing zou dan materieel-inhoudelijk (welke maatregelen in welke 

gevallen) gebaseerd zijn op (concept)GCN zoals die nu voor beoordeling bij RVO voorligt. Deze GCN 

bouwt voort op de GCN 2016-2021 (dus feitelijk op de sinds 2009 door-evoluerende gedragscodes 
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natuurbeheer van VBNE), zij het nu geactualiseerd naar aanleiding van voornoemd 

Reikwijdtedocument van RVO. Provincies hebben onlangs kennis genomen van deze (concept)GCN 

en hebben hun opmerkingen daarop doorgegeven aan RVO. 

 

Voorbeeld generieke ontheffing Groningen 

Inspiratie voor een mogelijke oplossing is gevonden in de generieke ontheffing die de 

provincie Groningen heeft verleend aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor 

werkzaamheden ter herstel van aardbevingsschade. Dit betreft werkzaamheden aan 

(tien)duizenden gebouwen, die door een groot aantal verschillende partijen worden 

uitgevoerd, verspreid over de provincie Groningen. De ontheffing staat op naam van de NCG, 

die volgens de voorschriften andere partijen mag machtigen van de ontheffing gebruik te 

maken. Wanneer daartoe wordt overgegaan, dienen de wederzijdse rechten en plichten van 

NCG en de andere partij in een contractuele overeenkomst vastgelegd te worden. De NCG 

blijft jegens de provincie (eind)verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften.  Aan 

de provincie dient met behulp van het meldingsformulier een melding gedaan te worden 

wanneer een derde partij van de ontheffing gebruik maakt.  
 

Voorstel voor generieke ontheffing als oplossing 

De VBNE zou graag samen met de Provincies onderzoeken of voor de periode dat er nog geen 

goedgekeurde gedragscode natuurbeheer is, een generieke ontheffing per Provincie zoals hierboven 

beschreven, een oplossing zou kunnen zijn. Dit is dus een overbruggingsoptie, tot de reeds 

ingediende Gedragscode 2022-2026 geaccordeerd is en in werking mag treden. 

 

Er zijn daarbij verschillende varianten denkbaar, zoals: 

1. Eén ontheffing per provincie, op naam van de VBNE. 

2. Meerdere ontheffingen per provincie, namelijk op naam van de drie grote terreinbeheerders  

(SBB, NM, het provinciale Landschap/Landschapsbeheer) en een op naam van de VBNE als 

ontheffingshouder voor de kleinere natuurbeheerders.  

3. In beide gevallen kan het om de gehele Provincie gaan, of nog over verschillende deelgebieden. 

 

Daarbij zou, voor zover de ontheffinghouder de VBNE is, een soortgelijke constructie met 

machtigingen en overeenkomsten moeten worden opgezet zoals in Groningen het geval is, zodat 

afzonderlijke leden van de VBNE (en in geval van koepelorganisaties hun leden) van de ontheffing 

gebruik kunnen maken.  

 

Modelaanvraag met verkorte route 

Mocht een generieke ontheffing (met machtigingen en overeenkomsten) niet wenselijk of werkbaar 

zijn, dan zou wellicht een model-aanvraag kunnen worden ontwikkeld om de administratieve 

belasting te beperken. 

Deze model-aanvraag zou dan door de VBNE ism de provincies worden ontwikkeld. Er is dan wel een 

‘verkorte route’ wenselijk, om te voorkomen dat gebruikmakers van deze route in dezelfde (langere) 

procedure van de gewone ontheffingen terecht komen. Dan zou namelijk het voordeel van minder 

administratieve lasten teniet worden gedaan, voor zowel Provincies als aanvragers. 
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4. Tot slot. 

 

 
We realiseren ons dat het geheel geen schoonheidsprijs verdient en ook voor de Provincies een extra 

belasting betekent.  

Een verlenging van de huidige Gedragscode – die tot ieders tevredenheid werkte- was de meest 

werkbare optie geweest, maar die route is juridisch gesloten. 

Daarom durven we toch dit verzoek bij u neer te leggen, omdat we ons tevens realiseren dat het in 

niemands belang is om het natuurbeheer te moeten stilleggen. 

 

Ongetwijfeld roept deze brief en ons verzoek vragen op. Vanzelfsprekend beantwoorden wij die 

graag.  

Daarvoor kunt u contact opnemen met ondergetekende, (v.dalm@vbne.nl / 0620839048) of met 

mijn collega Mark Brunsveld (m.brunsveld@vbne.nl / 06-31978590), adviseur Beheerpraktijk. 

 

We stellen het zeer op prijs van u te horen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Vera Dalm, directeur VBNE 
Mede namens Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL, de Federatie Particulier 
Grondbezit, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. 
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