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Inleiding
Gedeputeerde natuur Johan van de 
Hout; “Op natuur gebied is er in Brabant 
veel om voor te strijden. Onze provincie 
beschikt over een grote diversiteit aan 
natuurgebieden en een grote biodiversiteit 
(plant- en diersoorten). Niks doen gaat ten 
koste van die rijkdom. Geen optie wat de 
provincie betreft. Iedere Brabander heeft 
recht op mooie natuur.”

De nieuwe Wet natuurbescherming biedt niet alleen de overheid, maar ook burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties mogelijkheden om iets te doen voor het 
behoud hiervan. 

Binnen de Wet natuurbescherming spreekt faunabeheer zeer tot de verbeelding. Hier 
zoekt de provincie samen met betrokken partijen naar een balans tussen dierenwelzijn, 
veiligheid en economie. Goede afspraken zijn daarvoor van belang. 

Faunabeheerplan
Op 13 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten het door de Faunabeheereenheid 
Noord-Brabant (FBE) vastgestelde faunabeheerplan 2017 - 2023 goedgekeurd. 
Vanaf 1 juli 2017 is het faunabeheerplan van kracht. Hiermee is zowel de Wet 
natuurbescherming als het provinciale beleid, vastgelegd in de Nota faunabeheer en de 
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant op een goede wijze geïmplementeerd. 
Op basis van dit faunabeheerplan zal de FBE nieuwe ontheffingen aanvragen voor het 
faunabeheer in Noord-Brabant. 

Longread natuurbescherming - faunabeheer
In het afgelopen jaar is op verschillende fronten stevig gediscussieerd over het 
faunabeheer. In Brabant ging het vaak over ganzen en wilde zwijnen, maar ook de roek 
en de knobbelzwaan stonden in de belangstelling. 

Nu naast de nieuwe Wet natuurbescherming en de provinciale (beleids-) uitwerking ook 
het nieuwe faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid (FBE) klaar is, geeft de provincie 
met een Longread ‘tekst en uitleg’ aan inwoners over hoe we in Brabant de fauna 
beschermen en beheren. Ook geeft de Longread informatie over andere onderdelen van 
de wet. www.brabant.nl/longreadnatuurbescherming

In deze nieuwsbrief leest 
u meer over de longread 
natuurbescherming, toezicht 
en handhaving van de nieuwe 
Wet natuurbescherming, de 
Gebiedsgerichte Aanpak 
Natuur en nog meer. 

Gedeputeerde Johan van de Hout

Ganzen

Vleermuis
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Maandag 4 september 2017 Inloopspreekuur Wet natuurbescherming
De geplande bijeenkomst voor adviseursbureaus op 21 juni is vervallen bij gebrek aan voldoende belangstelling. Om alle betrokkenen te 
informeren ontvangt u deze nieuwsbrief. Na de vakantie organiseert de provincie een laagdrempelig spreekuur voor adviseurs die vragen 
hebben en/of met collega’s ervaringen willen uitwisselen over de Wet natuurbescherming. Maandag 4 september van 14.00 tot 16.00 
uur bent u van harte welkom in het provinciehuis in Den Bosch. Adviseurs van provincie en Omgevingsdienst Brabant-Noord zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u uw vragen ook via NIEUWEWNB@brabant.nl stellen. Deze worden dan weer verwerkt 
in de nieuwsbrief of in de veel gestelde vragen op de website www.brabant.nl onder Wet natuurbescherming.

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor de kleine marterachtigen 
(bunzing, wezel en hermelijn) in Noord-Brabant geen vrijstelling 
meer, zoals die voor veel algemene soorten wel geldt. In de 
overige provincies, met uitzondering van Noord-Holland, zijn 
deze soorten wel vrijgesteld.

Op dit moment is er wel een tijdelijke vrijstelling van kracht 
tot 1 oktober 2017 in Brabant. Deze vrijstelling is bedoeld om 
initiatiefnemers de tijd en de mogelijkheid te geven te anticiperen 
op het niet langer vrijgesteld zijn van deze soorten. Tot 1 oktober 
2017 kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden als het 
overtreden van verboden niet te voorkomen is. 

De provincie Noord-Brabant wil graag initiatiefnemers en advies- 
en onderzoeksbureaus vooraf duidelijkheid geven over de wijze 
van onderzoek en welke mogelijke maatregelen toereikend zijn. 
Dit voorkomt dat er in de ontheffingsprocedure discussie ontstaat 
met als gevolg mogelijke vertraging of het niet kunnen verlenen 
van een vergunning. 
Omdat voor de kleine marterachtigen een soortenstandaard 
ontbreekt, heeft de provincie de Zoogdiervereniging opdracht 

Handreiking kleine marterachtigen

Actualisatie soortenstandaarden
Voor verschillende, veel voorkomende soorten, hanteren het rijk en 
provincies zogenaamde soortenstandaarden. Hierin vindt u informatie 
over: 
• De ecologie van de soort;
• Het benodigde ecologische onderzoek; 
• De mogelijke (mitigerende) maatregelen; 
• De relatie tussen activiteiten/effecten en mogelijke maatregelen.

Met deze soortenstandaarden is alle informatie gebundeld en is 
zowel voor initiatiefnemers als ontheffingsverleners, de basisinformatie 
beschikbaar. De soortenstandaard geeft een beeld over welke 
intensiteit, de wijze van onderzoek en welke maatregelen effectief en 
algemeen geaccepteerd zijn. 
Deze soortenstandaarden passen door de nieuwe Wet 
natuurbescherming, niet meer één op één binnen het beleid van 
de individuele provincies. Daarom coördineert BIJ12 momenteel 
de aanpassing van de soortenstandaarden van de provincies tot 
kennisdocumenten. Deze documenten kunt u vinden op het portaal 
natuur en landschap van BIJ12.

Wezel

gegeven om een zogenaamde handreiking op te stellen. 
Het gaat om een ‘versimpelde versie’ van het format van de 
soortenstandaarden, eerder opgesteld door de RVO, met alleen 
de basisinformatie over ecologie, wijze van onderzoek en 
mitigerende maatregelen passend bij het type activiteit. Deze 
handreiking zal rond 1 oktober 2017 beschikbaar zijn.

Poelkikker
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Verkenning naar beheerstrategie beverpopulatie
De beverpopulaties in Nederland en ook in Brabant groeien. De waterschappen maken zich in toenemende mate zorgen over de 
veiligheidsrisico’s die de grote aantallen bevers kunnen veroorzaken. Daarnaast groeien ook de beheerkosten voor de waterschappen. De 
situatie is nu nog beheersbaar. De waterschappen en de provincie Noord-Brabant willen voorkomen dat er een soortgelijke situatie ontstaat als 
in de provincie Limburg, waar er momenteel sprake is van “probleembevers”. Voorkomen is beter dan genezen.

Daarom voeren de waterschappen en de provincie een verkenning uit naar een beheerstrategie voor de bever. In deze verkenning kijken we 
naar de rol en taakverdeling, de beschikbare beleidsruimte, de beleidsinstrumenten, de financiële middelen en de eventuele tekortkomingen 
hierin.  

Bever

Wij werken digitaal. U ook?
Vanaf 4 april 2017 zijn de aanvraagformulieren van de nieuwe Wet 
natuurbescherming digitaal. U kunt nu nog sneller en veiliger digitaal 
zaken doen met de provincie Noord-Brabant. U hoeft slechts:
• het digitale formulier in te vullen
• te tekenen met e-Herkenning
• correspondentie te laten verlopen via de Berichtenbox voor 

Bedrijven.

Lees meer over Digitaal zakendoen met de Provincie Noord-Brabant 
(pdf).

Digitaal zakendoen met de provincie Noord-Brabant

WEDSTRIJD 
ORGANISATIE

N297

AANVRAAG

Meest gestelde vragen op de website Brabant.nl 
De meeste gestelde vragen kunt u nu vinden op de website van de provincie onder Wet natuurbescherming. 
Staat uw vraag er niet tussen? 
Laat het ons weten via: NieuweWNB@brabant.nl

http://brabant.nl/-/media/4a0f9fa5b6dd4c408a04641dbc4984d3.pdf
http://brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuurbeleid-wet-en-regelgeving/wet-natuurbescherming.aspx
mailto:NieuweWNB@brabant.nl


Toezicht en handhaving soortenbescherming
Veel inwoners van Noord-Brabant voelen zich betrokken bij de bescherming van de Brabantse natuur. Dat blijkt uit het feit dat de provincie 
veelvuldig klachten en meldingen over mogelijke aantasting van beschermde soorten ontvangt en afhandelt.

Sinds april komen klachten en meldingen over mogelijke overtredingen van de verboden voor beschermde soorten uit de Wet 
natuurbescherming binnen via de milieuklachtencentrale: www.milieuklachtencentrale.nl (kopje ‘aantasting beschermde dier- en 
plantensoorten’) of tijdens kantooruren via telefoonnummer: 073 – 681 28 21. De omgevingsdiensten handelen namens de provincie deze 
klachten en meldingen af en geven een terugkoppeling aan de melder.

De provincie staat echter niet alleen aan de lat voor toezicht en handhaving op de soortenbescherming! De provincie ziet een groot 
aantal meldingen over werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een verleende omgevingsvergunning. Bij de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning, dienen de gemeenten te toetsen of mogelijk ook het onderdeel soortenbescherming of Natura 2000 aan 
de orde is. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, terwijl ten onrechte in de omgevingsvergunning geen rekening is gehouden met 
aanwezige gevolgen voor beschermde soorten, is eveneens sprake van een overtreding van de Wabo en zijn de gemeenten vanuit 
de Wabo bevoegd om hierop toe te zien en te handhaven. Wanneer deze situatie zich voordoet, wijst de provincie de betreffende 
gemeente op haar verantwoordelijkheid in deze situatie(s).

Snoeien tijdens het broedseizoen
Momenteel is het broedseizoen van veel vogelsoorten nog volop bezig. Een groot aantal meldingen en klachten gaan over 
snoeiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen. Door de meldingen is te zien dat veel burgers zich hier ongerust over maken. Als bevoegd 
gezag toetst de provincie eerst of de wet en/of eventueel gehanteerde gedragscodes niet worden overtreden. Vaak zijn burgers niet op de 
hoogte dat een gedragscode geldt, of wat werken volgens een gedragscode inhoudt. Veel klachten kunnen voorkomen worden wanneer de 
uitvoerder  de omgeving vooraf informeert over de voorgenomen werkzaamheden. 

Lees voor meer informatie het artikel van de Vogelbescherming Nederland over de (on)mogelijkheid van snoeiwerkzaamheden tijdens het 
broedseizoen: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2177 
Verschillende gedragscodes zijn te vinden op: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/
ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes

http://www.milieuklachtencentrale.nl/
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Gebiedsgerichte Aanpak Natuur (GAN) 
Wilt u met één gebiedsontheffing werken waar beschermde soorten integraal en duurzaam onderdeel van zijn? Spreekt dit u aan, dan is 
de gebiedsgerichte aanpak natuur misschien wat voor u. 

In het stedelijk gebied wordt natuuronderzoek uitgevoerd voor bestemmingsplannen, ruimtelijke projecten en omgevingsvergunningen. 
Vanuit de Wet natuurbescherming dienen aanvragers rekening te houden met beschermde soorten. Een dergelijk onderzoek vindt vrijwel 
altijd op projectniveau plaats waardoor de ecologische context niet volledig in beeld is. Daardoor worden (fauna)maatregelen uitgevoerd 
op kleine schaal en zijn daardoor niet optimaal effectief. Bovendien ligt de onderzoekplicht bij afzonderlijke initiatiefnemers via losse 
procedures.
 
De Gebiedsgerichte Aanpak Natuur is te omschrijven als een proactieve aanpak waarbij de beschermde soort in een afgebakend 
gebied centraal staat en er zo veel mogelijk kansen voor natuur worden benut. Het idee van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuur is dat 
overheden en bedrijfsleven samenwerken voor een gemeenschappelijk belang waarbij oog is voor ecologie en economie. Hierbij geldt 
het principe van ontwikkeling waar mogelijk en zonering waar nodig. 

Een managementplan voor geselecteerde beschermde soorten vormt de kern van de aanpak. In het managementplan is per soort de 
gebiedsverspreiding uitgewerkt. Daarnaast wordt in beeld gebracht op welke manier de soort het onderzochte gebied gebruikt en 
welke geplande ontwikkelingen mogelijk een bedreiging vormen. In het managementplan worden ook maatregelen opgenomen om te 
zorgen dat de soorten een duurzaam leefgebied hebben en houden. Op basis van één (afgegeven) gebiedsontheffing, met als basis 
het soortenmanagementplan, kunnen de afzonderlijke projecten binnen dit gebied plaatsvinden. Voor de losse projecten die onder de 
gebiedsontheffing vallen, is dan geen afzonderlijk onderzoek en/of een ontheffing meer nodig. Met een natuurboekhouding wordt 
bijgehouden welke projecten plaatsvinden en welke maatregelen worden genomen. Ook vindt periodieke monitoring plaats. 
De gebiedsgerichte aanpak biedt hiermee meer zekerheid: de ecologische context en te nemen maatregelen zijn vooraf bekend. Op 
deze manier wordt er veel proceduretijd gewonnen. De Gebiedsontheffing Natuur is geen blauwdruk maar een unieke beschikking.
 
Maarten Kaales (Kaales Natuur & Ondernemen) is in opdracht 
van de Provincie bezig met het opstellen van een Handreiking 
voor de gebiedsgerichte aanpak natuur en heeft namens de 
provincie de ambitie om dit samen met diverse Brabantse 
gemeenten, waterschappen en andere geïnteresseerde partijen 
eind 2017 te hebben afgerond. 
 
Wil je meer lezen over dit onderwerp? Dat kan op de site 
www.gebiedsgerichteaanpaknatuur.nl Dit is een website waar 
u allerhande artikelen documenten en artikelen kunt vinden en 
downloaden (gratis). 
 
Meedenken? Stuur een bericht naar mkaales@brabant.nl

Gentiaan

Huismus
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Houtopstanden en de bebouwde kom 
Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming kent 
een bebouwde kom in het kader 
van het beschermingsregime 
voor houtopstanden. Deze 
bebouwde komgrens geeft 
aan dat houtopstanden buiten 
de bebouwde kom onder het 
beschermingsregime vallen van 
de wet. Binnen de bebouwde 
kom is het aan gemeenten om 
op basis van hun autonome 
bevoegdheid, beleid te formuleren 
over het kappen van bomen. 

De bebouwde kom die is 
vastgesteld op grond van 
artikel 1, vijfde lid, van de 
Boswet, wordt door het 
overgangsrecht gezien als 
begrenzing van de bebouwde 
kom op grond van de Wet 
natuurbescherming.
Het is van belang dat gemeenten 
regelmatig hun bebouwde kom 
herzien, om aan te sluiten bij de 
stedelijke ontwikkelingen binnen 
hun gemeente. Het is niet de 
intentie van de wet om toe te 

zien op stedelijke beplantingen 
zoals parken en wegbeplanting 
binnen de bebouwde kom. Het is 
juist de bedoeling dat gemeenten 
zelf beleid maken voor dergelijke 
beplantingen en de kwaliteit 
hiervan bewaken. Andersom is 
het niet de bedoeling dat grenzen 
te ruim genomen worden, zodat 
houtopstanden die deel uitmaken 
van het landschappelijk en 
ecologisch netwerk niet langer 
onder het beschermingsregime 
van de wet vallen.


