
Cursus ontheffingverlening 
soortenbescherming onder de Wet 
natuurbescherming - introductie 

Doelgroep: medewerkers provincie en omgevingsdiensten 
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken 
Najaar 2016, Mirjam Broekmeyer 



Soortenbescherming en ruimtelijke ingrepen 

 Wet beschermt deel inheemse 
dieren én voor hen belangrijke 
leefgebiedfuncties; en planten. 

 Bescherming via aantal 
verbodsbepalingen 

 Overtreden van bepalingen niet 
toegestaan >nee, 

 tenzij ontheffing of vrijstelling kan 
worden verkregen 

 Belangen: Jacht, 
schadebestrijding, populatiebeheer, 
ruimtelijke ontwikkeling, 
bestendig beheer etc. 
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Activiteiten Ffwet – top10 

aktiviteit totaal 2009 2010
bouwrijp maken 243 154 89
slopen gebouwen 222 112 110
kappen bomen 189 70 119
dempen watergangen 159 82 77
aanleg kunstwerken 97 44 53
graafwerkzaamheden 97 45 52
veranderen watergangen 89 52 37
natuurontwikkeling 77 38 39
infrastructurele werken 73 40 33
baggeren 67 36 31

Van Veen et al. 2011. Ecologische 
effectiviteit natuurwetgeving 



Beschermde soorten Ffwet – top10 



Aantal ontheffingen gemiddeld per jaar 
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Tabel 11a: berekening huidige situatie. Gegevens Natuurbeschermingswet afkomstig van 
Berenschot, 2014 en aanvulling provincies via dit project. Gegevens Flora- en faunawet 
afkomstig van RVO via gegevens dit project. 
 
Wetgeving regulier Vvgb totaal 

Natuurbeschermingswet 4.539 (78%) 1.280 (22%) 5.819 

Flora- en faunawet 570 (90%) 55 (10%) 625 

Totaal 5.109 1.335 6.444 

 
Tabel 11b: prognose toekomstige situatie bij volledig 1aanhaken. Gegevens 
Natuurbeschermingswet afkomstig van Berenschot, 2014 en aanvulling provincies via dit 
project. Gegevens Flora- en faunawet afkomstig van RVO via gegevens dit project. 
  
Wetgeving Extra Vvgb in 

plaats van 
regulier 

 Idem huidig 
Vvgb 

Totaal 
Vvgb 

Wet natuurbescherming gebieden 4.267 1.280 5.547 

Wet natuurbescherming soorten 171 55  226 

Totaal 4.438 1.335 5.773 

 

                                                           
                    

    

Bron: Broekmeyer, de Jong, Frissel en Sanders, 
in prep. Natuurtoetsen in de omgevingsvergunning onder 
de Wet natuurbescherming – kosten voor gemeenten. 



Belangrijkste veranderingen bij 
ontheffingverlening soortenbescherming 

1. Provincie bevoegd gezag; ipv Rvo.nl namens Rijk 
2. Drie beschermingsregimes; aansluiting VHR 
3. Aanpassing soortenlijsten; meer aansluiting Rode 

Lijsten 
4. Meer voorzieningen voor vrijstellingen 

6 Foto: www.nu.nl 

Wens Rijk: betere bescherming 
natuur én meer ondernemen met 
natuur 
 
Praktijk: ???   



Taak provincie bevoegd gezag 
 

Vooroverleg met initiatiefnemer  * 
Toets op volledigheid aanvraag * 
Natuurtoets (beoordeling aanvraag) 
Samenstellen besluit op aanvraag 

  afhandelen bezwaar en beroep  
 Rapportage voor EU 
Toezicht en handhaving wetgeving * 

 
 

* Taak gemeente in geval omgevingsvergunning met Vvgb 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ1JSO5d7OAhWDzxQKHfSqB2YQjRwIBw&url=https://www.deltascholen.org/roncallischool/stamgroepen/bovenbouw/adelaars/oefenen-natuurtoets-1-2-3&psig=AFQjCNGmLkN_JhSHIPHu7CF-cN_hZBPuvA&ust=1472290864096782


Gemeenten: toch geen verplicht aanhaken 
natuur in de omgevingsvergunning 

Wet Natuurbescherming:  
● Optioneel aanhaken soortenbescherming (art 3.3 lid 

8 en artikel 3.8 lid 8) als omgevingsvergunning 
nodig is 

● Optioneel aanhaken gebiedenbescherming (artikel 
2.7 lid 5) als omgevingsvergunning nodig is 
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Aanhaken natuurtoets onder Wet 
natuurbescherming (Wnb)  
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Rood= actie initiatiefnemer; groen= acties backoffice; blauw= besluiten die teruggaan naar de 
initiatiefnemer. 
 



Uitkomst regiobijeenkomst EZ voor proces 
van aanhaken in provincie Gelderland 
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Belangrijkste veranderingen bij 
ontheffingverlening soortenbescherming 

1. Provincie bevoegd gezag; ipv Rvo.nl namens Rijk 
2. Drie beschermingsregimes; aansluiting VHR 
3. Aanpassing soortenlijsten; meer aansluiting Rode 

Lijsten 
4. Meer voorzieningen voor vrijstellingen 

11 Foto: www.nu.nl 

Wens Rijk: betere bescherming 
natuur én meer ondernemen met 
natuur 
 
Praktijk: ???   



Wet Natuurbescherming 
hoofdstuk 3 Soortbescherming 
 Drie categorieën beschermde soorten 
 Met eigen verbodsbepalingen 
 Met eigen voorwaarden bij ontheffingverlening 

 
Dus: combinatie welke soort, welke overtreding en welk 
belang bepaalt of een ingreep kan worden toegestaan 

Vogelsoorten (alle) Soorten Bern, Bonn, 
Habitatrichtlijn 

Andere, nationale  soorten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ur1-gO0gLoAGnM&tbnid=qngA6mmQ4iUgJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.grabbits.nl/artikel/de-das-leeft-hij-nog-in-de-vrije-natuur-in-nederland&ei=EKfbU_DrN6ufygOFv4KoDg&psig=AFQjCNF9G2JyjmMrGGE48dWYDRuMaXbkoA&ust=1406990445086274


Opdracht 

Wat zijn belangrijke verschillen tussen de bescherming 
van Habitatrichtlijn-soorten en andere soorten? 
Wat zijn belangrijke verschillen tussen 

Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten? 
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Donker pimpernelblauwtje 
www.wikipedia.nl 

Bruine eikenpage 
www.wikipedia.nl 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maculinea_nausithous.jpg
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Beschermingsregime  
soorten Vogelrichtlijn  
§ 3.1 Wn 
  

Beschermingsregime  
soorten Habitatrichtlijn  
§ 3.2 Wn 

Beschermingsregime  
andere soorten  
§ 3.3 Wn 

Het is verboden opzettelijk in het 
wild levende vogels te doden of te 
vangen. 
  
  
Art 3.1 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen 
  
 Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen  
  
  
Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen  
  
Art 3.1 lid 2 

Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen  
  
Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen  
  
Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben  
  
  
Art 3.1 lid 3  
 

Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen 
  
Art 3.5 lid 3 

n.v.t. (vervallen tov Ffwet) 

Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort   
  
Art 3.1 lid 4 

Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren   
  
  
  
  
Art 3.5 lid 2 

n.v.t. (vervallen tov Ffwet) 
  
  

n.v.t. Het is verboden plantensoorten  in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen  
  
Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten  in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen  
  
Art 3.10 lid 1c 



Voorwaarden ontheffingverlening – 
3 cumulatieve criteria 

VR-
soorten 
  

HR-
soorten 

Andere 
soorten 

er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing 

ja ja ja 

er is sprake van een geldig belang ja ja ja 

• er wordt geen afbreuk gedaan aan 
het streven de populaties van de 
betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige 
staat van instandhouding te laten 
voortbestaan 

  ja ja 

• de maatregelen leiden niet tot 
verslechtering van de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende soort 

ja     



Belangen bij ontheffingverlening  
(versimpeld) 

VR-
soorten 

HR-
soorten 

Andere 
soorten 

In het belang van de volksgezondheid 
of de openbare veiligheid 

ja ja ja 

Andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang (sociale/economische 
en voor het milieu wezenlijke gunstige 
effecten 

ja ja 

In het belang van de veiligheid van het 
luchtverkeer 

ja 

Ter bescherming van flora of fauna (of 
in het belang van de instandhouding 
van de natuurlijke habitats 

ja ja ja 

In het kader van de ruimtelijke inrichting 
of ontwikkeling (incl. gebruik gebied) 

  ja 

In het algemeen belang    ja 



Belangrijkste veranderingen bij 
ontheffingverlening soortenbescherming 

1. Provincie bevoegd gezag; ipv Rvo.nl namens Rijk 
2. Drie beschermingsregimes; aansluiting VHR 
3. Aanpassing soortenlijsten; meer aansluiting Rode 

Lijsten 
4. Meer voorzieningen voor vrijstellingen 

17 Foto: www.nu.nl 

Wens Rijk: betere bescherming 
natuur én meer ondernemen met 
natuur 
 
Praktijk: ???   



Rode Lijsten Nederland (d.d. 2014) 
tussen haakjes totaal aantal inheems per soortgroep 

18 Balans voor de Leefomgeving, 2014 



% inheemse soorten vs bescherming/bedreiging 
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Balans voor de Leefomgeving, 2014 



Veranderingen lijsten soortbescherming 

 Niet meer o.a.: mieren (4), vissen (4), dagvlinders (15), 
mol, plantensoorten (84) 
 Nieuw beschermd: libellen (8), dagvlinders (15), 

molmuis, plantensoorten (62) 



Belangrijkste veranderingen bij 
ontheffingverlening soortenbescherming 

1. Provincie bevoegd gezag; ipv Rvo.nl namens Rijk 
2. Drie beschermingsregimes; aansluiting VHR 
3. Aanpassing soortenlijsten; meer aansluiting Rode 

Lijsten 
4. Meer voorzieningen voor vrijstellingen 

21 Foto: www.nu.nl 

Wens Rijk: betere bescherming 
natuur én meer ondernemen met 
natuur 
 
Praktijk: ???   



Instrumenten voor vrijstelling soorten 

 Gedragscodes 
 Provinciale verordeningen 
 Programmatische Aanpak 
 Melding via Ministeriele Regeling 

 

22 

Ook wettelijke vrijstellingen: 
 Bosmuis, huisspitsmuis, veldmuis 

in/rondom gebouwen etc. 
 Verstoren vogels indien geen 

wezenlijke invloed 
 Alle handelingen tbv 

instandhoudingsmaatregel of passende 
maatregel tbv N2000-gebieden en 
beheerplan of programma 

 

Foto: www.zoogdiervereniging.nl 



Cursus ontheffingverlening soortenbescherming 
 

Gericht op ecologische toetsing van aanvraag inclusief het 
activiteitenplan (≈ passende beoordeling). Aan bod komen: 

 

 ecologische gebiedsinventarisatie: aanwezigheid soort, kwetsbare 
perioden, functie plangebied, trend soort 

 effectstudie: effect op verbodsbepalingen, essentiële onderdelen 
leefgebied, (lokale) staat van instandhouding (incl. cumulatie) 
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Bron: www.vcacertificaat.nl 

 maatregelenstudie: mitigerende en 
compenserende maatregelen 

 nut- en noodzaakstudie: 
onderbouwing afwezigheid 
alternatieven en wettelijk belang 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAtcX07d7OAhWLWhQKHVCLAnAQjRwIBw&url=http://www.vcacertificaat.nl/vca-cursus/&psig=AFQjCNEdvxPr2Zvsdb6isThcbB5CwIenDw&ust=1472293209602572


Programma 

Dag 1: 

• Inventarisatie onderzoeksgebied – Fabrice Ottburg 

• Casus na-isolatie– RVO.nl 

• Mitigatie en compensatie – Fabrice Ottburg 

• Casus provinciale weg– RVO.nl 

• Ontheffing of vrijstelling – Mirjam Broekmeyer 

Dag 2: 

• Netwerkpopulaties en duurzaamheid – Fabrice Ottburg 

• Casus hoogspanningsverbinding – RVO.nl 

• Excursie soorten in de stad -  lokaal onderzoeksbureau 

• Alternatieven en belang – Mirjam Broekmeyer en RVO.nl 

• Brusselse verplichtingen – Mirjam Broekmeyer 
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