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Wet- en regelgeving

• Natuurwet – wel of geen problemen?

• Omgevingswet – komt er aan

• Gedragscodes - Rijksverantwoordelijkheid

• Handhaving - flexibiliteit

• PAS – waar liggen nog kansen?

• Tijdelijke Natuur -Beleidslijn (en gedragscode) 
vanuit green deal

• Toezichthouders en aandeelhouders



Natuurwetgeving geen probleem?



Actieve natuurbescherming onder de 
Wet natuurbescherming

Arnold van Kreveld
Heiloo, 16 november 2017



• Eigen bureau (Ulucus), associé voor Bureau Stroming 

en Programma Coördinator stichting Tijdelijke Natuur

• Samenwerking met Kees Bastmeijer en met input van 

praktijk-experts

• Rapport + artikel

• Column in Natuur in de Gemeente

• Opdracht Ministerie van EZ

I. INLEIDING

http://ulucus.nl/index.asp?menu=5
http://www.natuurindegemeente.nl/magazine-2/


II. HET BELANG VAN ACTIEVE NATUURBESCHERMING



Nb-recht is beperkt effectief:

• beperkt tot specifieke natuurwaarden

• Focus op ‘passief instrumentarium’:
• moeilijk om ‘nee’ te zeggen
• bij belangenafweging accent

op korte termijnbelangen
• focus op beperken effecten
• marginale toetsing rechter

• Beperkte handhaving

cumulatie negatieve 
gevolgen



STUCK IN REVERSE



• Terugloop natuurwaarden

• Striktere wetgeving

• Groeiende knel en verzet

• Recht wordt creatief 
uitgelegd of aangepast

• Meer rechtszaken

• Meer knel



• Terugloop natuurwaarden

• Striktere wetgeving

• Groeiende knel en verzet

• Recht wordt creatief 
uitgelegd of aangepast

• Meer rechtszaken

• Meer knel

• Minder knel

• Herstel natuurwaarden

• Actieve natuurbescherming



• aantal ‘instrumenten’

• deels facultatief

• deels met voorbeeld(en)

III. WBN EN ACTIEVE NATUURBESCHERMING



Natuurvisie Rijk (art. 1.5) en provincie (art. 1.7):

Bijzondere aandacht voor o.a.:

• Behoud & herstel gunstige staat alle wilde soorten & 

habitats

• Behoud / beheer / herstel landschappen

• Goed functioneren ecosystemen

• Gevolgen klimaatverandering

• Rijksnatuurvisie: Rode Lijst soorten



Verplichting provincie realiseren gunstige staat van 

instandhouding (art. 1.12) voor int. en Eur. beschermde 

soorten en Rode lijstsoorten

Stas. Van Dam: 

“De Vogel- en Habitatrichtlijn bevat een resultaatverplichting […] Het 

Rijk is daarop aanspreekbaar […] De in artikel 1.12 geregelde actieve 

soortenbescherming is belangrijk voor het kunnen bereiken van een 

gunstige staat […] Provincies dragen daarvoor zorg.” “goede 

onderlinge afstemming van het actieve soortenbeleid [is] primair de 

verantwoordelijkheid van de provincies.”



Aanwijzing + instandhouding NNN (art. 1.12(2))

Zie ook NvW-toelichting p.37: “Het netwerk speelt een 

belangrijke rol in het actieve soortenbeleid.”

Voorbeelden:

Voortzetting huidig beleid door alle provincies.

Extra van belang i.v.m. klimaatadaptatie.



Koppeling actieve bescherming aan passief 
instrumentarium

Voorbeeld 1:
Tijdelijke Natuur: In ruil voor ruimte geven aan de 
natuur krijgt een ontwikkelaar meer zekerheid 
vooraf. Er zijn inmiddels enkele tientallen 
projecten, met ecologische winst (rapportages 
Vlinderstichting en Landschap Overijssel).

Opgeven voor de geplande nieuwsbrief: 
info@tijdelijkenatuur.nl

http://www.tijdelijkenatuur.nl/
mailto:info@tijdelijkenatuur.nl


Let op: Vanaf 24 januari 2018 ook Tijdelijke Natuur via de 
Gedragscode Tijdelijke Natuur van stichting Tijdelijke Natuur.



Voorbeeld 2:
Generieke ontheffing: De initiatiefnemer heeft baat bij 
zekerheid vooraf, de natuur profiteert van compensatie 
en/of mitigatie en monitoring. 
• Haven Amsterdam had in 2008 de primeur. 
• April 2016 ontving Tilburg als eerste gemeente een 

generieke ontheffing. 

April 2018: bijeenkomst stichting Tijdelijke Natuur over 
de combi Generieke ontheffing – Tijdelijke Natuur.
> interesse: info@tijdelijkenatuur.nl

mailto:info@tijdelijkenatuur.nl


Actieve bescherming door ‘buitenwettelijke’ instrumenten

Niet expliciet in Wnb maar wel van belang voor invulling 1.12 
en doelstellingen van de Wnb

Voorbeelden:
• Aanleg van bijenlandschappen (zie bijv. Groene Cirkels)
• Gebruik Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (PKV, voorheen EMVI) in 

aanbestedingen

• GreenDeals: infranatuur, Groene Daken, 1000 ha.stedelijke natuur
• Etc.



Vervolg voorbeelden:

• Functiekoppelingen natuur met hoogwaterveiligheid, 
klimaatadaptatie, drinkwater, recreatie, etc.

• En met woningbouw: Nieuwe Marken > betaal wonen in je eigen 
nieuwe natuurgebied.

• Op 17 juli 2017 was de eerste Nieuwe Marke een feit.

https://www.stroming.nl/overzicht/nieuwe-marken
https://www.stroming.nl/overzicht/nieuwe-marke-de-peinder-mieden




Omgevingswet





3. Bij de op grond van deze wet gestelde regels kan de toepassing van het eerste en tweede lid
worden uitgewerkt of begrensd. Deze uitwerking of begrenzing kan in ieder geval betrekking
hebben op: 
1. het waarborgen van de veiligheid, 
2. het beschermen van de gezondheid, 
3. het beschermen van het milieu, 
4. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden, 
5. het behoud van cultureel erfgoed, 
6. de natuurbescherming, 
7. het tegengaan van klimaatverandering, 
8. de kwaliteit van bouwwerken, 
9. de evenwichtige toedeling van functies aan locaties, 
10. het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van activiteiten, 
11. het beheer van infrastructuur, 
12. het beheer van watersystemen, 
13. het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen, 
14. het beheer van natuurlijke hulpbronnen, 
15. het beheer van natuurgebieden, 
16. het gebruik van bouwwerken. 

Artikel 2.1 (uitoefening taken en bevoegdheden) 







Strategisch beleidsdocument

Biodiversiteit
Natuurvisie (Wet natuurbescherming)







Biodiversiteit borgen
Input vanuit  Infranatuur



De PAS en handhaving

Uitstoot 1,3 M stikstof

Oplossing: elektrisch!



Verwijderen hectares landbouwgrond (maïs)



Natuur is dynamisch, 
handhaving op vergunningen



Discussie
Twee beste tips!

Bouw meer flexibiliteit in de vergunning voor 
natuurdoelstellingen

Betrek specialisten (juristen en ecologen) op 
voorhand, ze waarschuwen voor knelpunten


