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Natuurwetgeving in de praktijk

Wat zijn jouw ervaringen met de uitvoering van de Flora- en 
faunawet?



Algemene zorgplicht

Algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en 
planten en hun directe leefomgeving.



Soortenbescherming op hoofdlijnen

• Drie beschermingsregimes:
• Vogelrichtlijn (art. 3.1-3.4)

• Habitatrichtlijn en verdragen Bern en Bonn (art. 3.5-3.9)

• Andere beschermde dier- en plantensoorten (art. 3.10-3.11)

• Aparte verbodsbepalingen per beschermingsregime

• Bevoegd gezag zijn Gedeputeerde Staten (Ministerie bij 
uitzondering)



Verbodsbepalingen Vogelrichtlijn

• Verbod op opzettelijk doden en vangen

• Verbod op opzettelijk vernielen of te beschadigen van nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, of nesten van 
vogels weg te nemen

• Verbod op rapen van eieren

• Verbod op opzettelijk te storen (indien van wezenlijke invloed op 
de staat van instandhouding)



Wat betekent dit voor jouw werk?

• Nesten (als in gebruik) van alle inheemse vogelsoorten 
beschermd

• Soorten met jaarrond beschermde nesten zijn ook buiten 
broedseizoen beschermd.



Verbodsbepalingen Habitatrichtlijn

• Verbod op opzettelijk doden en vangen

• Verbod op opzettelijk verstoren van dieren

• Verbod op opzettelijk eieren te vernielen of te rapen

• Verbod op voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen

• Verbod op plukken, verzamelen, af te snijden, ontwortelen of 
vernielen van planten



Wat betekent dit voor jouw werk?

• Veel verboden zijn van toepassing op ‘opzettelijk’ handelen. 
Voorwaardelijke opzet = het bewust aanvaarden van risico’s 
m.b.t. negatieve effecten op beschermde soorten.

• Voortplantingsverblijfplaatsen en rustplaatsen zijn beschermd 
(nu vaste rust- en/of verblijfplaatsen)



Verbodsbepalingen andere soorten

• Verbod op opzettelijk doden of vangen

• Verbod op opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren

• Verbod op opzettelijk te plukken, verzamelen, afsnijden, 
ontwortelen of vernielen van planten



Wat betekent dit voor jouw werk?

Per provincie zijn beschermde soorten vrijgesteld bij bestendig 
beheer en ruimtelijke ontwikkeling. 

Voor een overzicht per provincie: www.regelink.net.

http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/


Werken met een gedragscode

• Beschermde soorten komen ergens voor dankzij het beheer, en 
niet ondanks het beheer.

• Werken met een gedragscode geeft vrijstelling op 
verbodsbepalingen bij regulier beheer, NIET bij ruimtelijke 
ontwikkelingen



Werken met een gedragscode

1. Weten wat er zit (ook niet beschermde soorten)

2. Plan van aanpak conform gedragscode (/ checklist) incl. 
zorgplicht

3. Zorgen dat er zorgvuldig gehandeld wordt



Werkzaamheden van een terreinbeheerder

• Regulier beheer en geen negatief effect op soorten

• Regulier beheer met negatief effect op soorten

• Projecten met negatief effect op soorten ontheffing noodzakelijk
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Overgangsrecht

• Voor 1 januari 2017 aangevraagde ontheffingen worden door 
RVO behandeld

• Afgegeven ontheffingen blijven geldig 

• Goedgekeurde gedragscodes blijven geldig tot nieuwe 
gedragscode is goedgekeurd

• Maar! De soorten die per 1-1-2017 beschermd zijn, geldt nog geen 
vrijstelling voor!



Vragen?
Aan de slag met de Wet natuurbescherming!


