
Grip op natuur (beleid)

De natuurwetgeving is volop in beweging. De 
afgelopen jaren is er veel veranderd, denk aan de 
inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 en 
de Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 
2017. Ook in de toekomst gaat er nog van alles 
veranderen, bijvoorbeeld met de komst van de 
Omgevingswet (1 januari 2021).

Maar er komt nog meer bij kijken: naast deze 
wettelijke veranderingen is er ook nog sprake van 
het decentraliseren van bevoegdheden. Zo zijn 
de bevoegdheden voor vergunningverlening en 
handhaving bij de provincies komen te liggen. U 
als provincie heeft er niet alleen nieuwe taken en 
bevoegdheden bij gekregen, het invulling geven aan 
de veranderingen in het beleid hoort daar ook bij. 
Wat speelt er allemaal precies? En waar moet u als 
provincie rekening mee houden?

Een overzicht 
Grofweg gaat het om een vijftal facetten en binnen 
al deze onderdelen speelt een andere problematiek. 
Het gaat om de volgende vijf facetten:

• Natura 2000
• Houtopstanden
• Beschermde soorten
• Programma Aanpak Stikstof (PAS)
• Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Als adviseurs zien we dat de meeste provincies al 
een heel eind op de goede weg zijn. Het beleid 

voor het PAS is grotendeels vorm gegeven, de 
vergunningverlening en handhaving is opgepakt en 
vormgegeven, en ook de Wnb heeft een plek in het 
beleid gekregen.
Dit neemt niet weg dat er nog veel te regelen 
en te organiseren is op het gebied van de 
natuurwetgeving en het natuurbeleid. 

Tauw helpt! 
Onze ecologen lopen voorop als het gaat om kennis 
en kunde van de ontwikkelingen in de wet- en 
regelgeving. Naast de verplichte toetsing kunnen 
we ook meedenken over de problematiek die bij 
u speelt en hoe u dat in het beleid kunt inpassen: 
wat is praktisch haalbaar en hoe moet het proces 
eruitzien om tot het gewenste eindproduct of 
eindresultaat te komen?

Inmiddels hebben we al een aantal provincies 
kunnen ondersteunen bij het vormgeven van 
het beleid op verschillende gebieden van de Wet 
natuurbescherming, het PAS en het NNN.
Hoe kunnen wij ú helpen? Hieronder laten wij u een 
paar voorbeelden zien.

Handreiking Wnb voor gemeenten
We merken dat veel gemeenten nog met 
vragen zitten over de Wnb en hun eigen 
verantwoordelijkheid hierin. Als provincie wilt 
u natuurlijk de helpende hand bieden en de 
gemeenten van informatie voorzien. Voor u kunnen 
wij voor de gemeenten een handreiking opstellen 
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over de Wnb. Hierin schetsen we de kaders van de 
wet en bieden we een praktisch toetsingskader voor 
de vergunningverleners bij de gemeenten. Deze 
handreiking maken we op maat, met specifieke 
aandacht voor het beleid van uw provincie en 
aangepast aan de lokale situatie.

Vrijstellingen soortenbescherming
Sinds 1 januari 2017 zijn provincies ook het bevoegd 
gezag waar het om de bescherming van soorten 
gaat. Dit houdt in dat de provincie de ontheffingen 
verleent voor het uitvoeren van activiteiten die 
verstorend zijn voor soorten. Voor een heleboel 
kleine activiteiten (bijvoorbeeld woningisolatie, 
renovatie en plaatsing dakkappellen) moet ook een 
ontheffing worden aangevraagd omdat in woningen 
vaak vleermuizen of beschermde vogelsoorten 
aanwezig zijn. Wij kunnen u helpen een kader 
op te stellen zodat  een groot aantal activiteiten 
onder bepaalde voorwaarden uitgevoerd kunnen 
worden. Dit bespaart enerzijds een hoop werk en 
anderzijds biedt het een uitvoeringskader voor de 
initiatiefnemers. Wij denken mee in het bepalen van 
de benodigde voorwaarden die een initiatiefnemer 
moet treffen voor specifieke soorten. 

Handhaving houtopstanden 
Ook voor het onderdeel houtopstanden ligt per 
1 januari 2017 de verantwoordelijkheid bij de 
provincies. Wanneer een initiatiefnemer een boom 
(houtopstand) wil kappen en deze houtopstand valt 
onder de Wnb, dan dient hij/zij een melding te doen 
bij het bevoegd gezag (de provincie). Naast het doen 
van de melding is er ook sprake van de verplichting 
tot herplanten van de houtopstand op dezelfde plek. 

In uw Omgevingsverordening heeft u voorwaarden 
opgenomen waaraan de herplant moet voldoen, 
bijvoorbeeld inheemse soort, cultuurhistorische en 
landschappelijk waarde en een bosbouwkundige 
waarde. Deze termen zijn vrij algemeen en geven de 
initiatiefnemer maar beperkt houvast. Wat zijn deze 
waarden en hoe kan een initiatiefnemer toetsen 
of zijn herplant voldoet? Hier kan op meerdere 
manieren inzicht in worden gegeven. Wij denken 
hierin graag met u mee! 

Handhaving Natura 2000
In de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden 
zijn de doelen vastgesteld en de maatregelen 
bepaald die nodig zijn om deze doelen te halen. 
Specifieke en gerichte handhaving is nodig om te 
voorkomen dat door illegale activiteiten de doelen 
alsnog niet gehaald worden. Beleidsmatig moet 
deze handhaving vaak nog vormgegeven worden. 

In een handhavingsplan kunnen de prioriteiten 
voor handhaving gesteld worden. Wij hebben 
ervaring met het proces om te komen tot een 
handhavingsplan en het vormgeven hiervan. Samen 
met u bepalen we het doel, het proces en de 
uiteindelijke vorm van het handhavingsplan. 

Wezenlijke kenmerken en waarden NNN
Het NNN is niet statisch. Regelmatig worden niet 
alleen percelen aan het NNN toegevoegd, maar ook 
verwijderd. Om goede keuzes te kunnen maken 
over welke percelen potenties hebben, is inzicht in 
de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN 
nodig. Hier kunnen wij u bij helpen.

Wij brengen voor u in beeld wat de kenmerken en 
de waarden van de natuur zijn binnen het NNN. Dit 
is vaak een samenspel tussen natuur, recreatie en 
andere activiteiten die binnen het NNN plaatsvinden. 
Op basis van potenties en de al aanwezige waarden 
onderzoeken we waar u als provincie de nadruk 
op natuur, waar op recreatie en waar op andere 
activiteiten binnen het NNN kan leggen. Uiteindelijk 
is dit onderzoek het uitgangspunt voor het 
natuurbeheerplan en de visie van de provincie.

Heeft u een vergelijkbaar vraagstuk?
De hierboven genoemde voorbeelden zijn 
niet uitputtend, uiteraard kunnen we u ook 
ondersteunen met vergelijkbare vraagstukken. 
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