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Geachte mevrouw Krutzen, 

 

De werkingstermijn van de Gedragscode Natuurbeheer (GCN) verloopt op 23 december 2021. De Vereniging 

van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is eigenaar van deze gedragscode. Met deze brief verzoek ik u om 

het besluit te nemen om de werking van de GCN te verlengen totdat de nieuwe GCN definitief zal zijn 

goedgekeurd. 

 

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. 

 

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 het 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. Een en ander is manifest geworden bij het 

recente overleg met RvO over de goedkeuring van de Gedragscode soortenbescherming bosbeheer; zelfs na de 

concept-goedkeuring daarvan door RvO blijken nog vele aanvullende wijzigingen noodzakelijk te zijn.  

 

De uitkomsten van deze discussies zijn rechtstreeks van belang voor de GCN. Het is mede vanwege het 

voorgaande dat wij pas op 15 november j.l. de geactualiseerde GCN aan RvO hebben toegestuurd, waarbij 

moet worden aangenomen dat RvO (ambtelijk) dit concept nog aanzienlijk gewijzigd zal willen zien voordat dit 

door de minister van LNV kan worden goedgekeurd. 

 

Bij deze stand van zaken is duidelijk dat er op 23 december 2021 nog geen goedkeuringsbesluit ligt. Dat 

betekent dat zonder verlenging van de huidige GCN natuurbeheerders vanaf die datum geen geldige 

gedragscode kunnen gebruiken, wat het praktisch natuurbeheer ernstig bemoeilijkt. Niet alleen de kosten 

lopen op met het aanvragen van ontheffingen, ook de lange behandelingsperiode (gemiddeld 35 weken) maakt 

dat natuurbeheermaatregelen niet meer op tijd kunnen worden uitgevoerd.  

 

Het gebruik kunnen maken van een geldige gedragscode natuurbeheer 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 zorgvuldige omgang met de 

beschermde soorten tijdens uitvoering van het beheer. Juist daarvoor is de gedragscode als instrument zeer 

noodzakelijk.  
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Daarom verzoek ik u om, op vergelijkbare wijze als destijds bij de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer is gedaan, 

te besluiten om de werking van de huidige gedragscode te verlengen totdat de nieuwe gedragscode 

natuurbeheer definitief zal zijn goedgekeurd. Uiteraard zal van de zijde van de VBNE al het nodige worden 

gedaan om dat moment zo spoedig mogelijk te bereiken. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mark Brunsveld via m.brunsveld@vbne.nl of 

06-31978590 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 

 
 

mevr. V. (Vera) Dalm 

directeur VBNE 
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