Vrijwel geen afzonderlijke ontheffingen meer nodig

Stadswerk
gedragscodes
flora en fauna
Stadswerk en branchevereniging VHG hebben samen met en voor hun
leden twee gedragscodes flora en fauna ontwikkeld: Bestendig beheer
groenvoorzieningen en Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Wat zijn
de voordelen van het werken met gedragscodes, een instrument dat
overigens ook onder de nieuwe Wet Natuurbescherming blijft bestaan?

D

e Flora- en faunawet, en ook de Wet Natuurbescherming, is bedoeld om in het wild voorkomende dier- en plantensoorten te beschermen.
Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan
vogels en beschermde dieren of planten. In sommige
situaties geldt een uitzondering en kunt u een
vrijstelling of ontheffing van het Ministerie van
Economische Zaken krijgen. De Stadswerk-gedragscodes gelden als vrijstelling voor een periode van vijf jaar
voor de in de gedragscode genoemde werkzaamheden.
Ze zijn opgesteld in nauwe samenspraak met leden van

Geldigheid huidige gedragscodes
De Gedragscode flora en fauna bestendig beheer groenvoorzieningen is in 2014
herzien en geldig tot 2019. De geldigheidstermijn van de gedragscode flora en fauna ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is in 2015 tijdelijk met één jaar verlengd,
tot 31 december 2016. Inmiddels is een klankbordgroep met een mooie afvaardi-

Stadswerk en VHG. Op deze manier is vanuit de
praktijk bepaald hoe het kan en moet. De gedragscodes
zijn vervolgens getoetst door het ministerie en daarna
beschikbaar gesteld. Iedereen kan deze landelijk
toepasbare gedragscodes gebruiken en met het plan
van aanpak maakt iedere gebruiker hem op maat voor
zijn situatie.
Door de twee gedragscode van Stadswerk toe te passen, is het vrijwel niet nodig om per werk of project als
gemeente of bedrijf individueel een ontheffing aan te
vragen. Een proces dat om een zorgvuldige en deskundige ecologische onderbouwing vraagt en de nodige
tijd kost. Met een gedragscode wordt de doorlooptijd
van het werkproces verkort en tevens bespaard op tijd
en maatschappelijke kosten. Ook is door het toepassen
van de gedragscodes de algemene zorgplicht en het
zorgvuldig handelen geborgd.

ging van leden aan de slag met de herziening van deze gedragscode. Het eerste
concept ligt klaar, echter, het is nu wachten op het nieuwe toetsingskader en de

Lelystad

goedkeuring vanuit het ministerie. Tot die tijd blijft de huidige gedragscode geldig.

Gemeente Lelystad werkt al jaren naar volle tevredenheid met de Gedragscode bestendig beheer groenvoor-

30

Stadswerk magazine 07/2016

BEELD: www.beheerinontwikkeling.nl Tekst: Hilde Stapert, Vereniging Stadswerk Nederland

Deskundigheid geborgd met Stadswerk
certificering

EvaluaGe
gedragscode
(feedback
Stadswerk en VHG)

Opstellen
gedragscode met
leden (klankbord
Stadswerk en VHG)

Eén van de doelen bij ontwikkeling van de gedragscode is deskundigheidsbevordering van de sector. Uniek is het borgen van de des-
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kundigheid van de medewerkers met certificaten. Hiervoor is door
Stadswerk en VHG de branchecertificering zorgvuldig handelen
flora en fauna ontwikkeld. Doel daarvan is eenduidigheid en kwaliteitsborging in de sector (onder andere voor het contracteren van
opdrachtnemers in zowel de groene, blauwe als grijze sector). Op
basis van deze certificering wordt er onder auspiciën van Stadswerk
in Nederland op een eenduidige wijze opgeleid en geëxamineerd. Zo
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werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen in een kwali-
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teitscyclus.

zieningen. Arjan van der Veen, specialist ecologie
Beheer Openbare Ruimte bij gemeente Lelystad: 'In
deze gedragscode is heel duidelijk vastgelegd wat wel
en niet kan en mag. In onze gemeente ligt een extensief beheerd grasland waarvan de inwoners het verzoek hebben gedaan om dit als gazon te beheren en
frequent te gaan maaien. Dit grasland is echter onderdeel van een ecologische verbindingsstrook met bijzondere inheems flora en fauna en dient ook met het
oog daarop beheerd te worden zodat de aanwezige
soorten in stand worden gehouden. De gedragscode is
in deze situatie een goed middel om aan de inwoners
duidelijk te maken waarom de gemeente bepaalde
besluiten neemt'.

Westland
Ook gemeente Westland past de gedragscodes van
Stadswerk toe. In de afgelopen jaren is gewerkt aan
herontwikkeling van de Poelzone, een langgerekt
gebied gelegen tussen de kernen ’s-Gravenzande,

Naaldwijk en Monster. Deze groene recreatieve verbinding bevat naast vele ecologische aspecten een
fietsroute waarvoor een unieke brug is aangelegd. Het
25 meter lange bouwwerk, dat kraamkamers, zomeren winterverblijven voor vleermuizen bevat, heeft in
2015 zelfs de Architectuurprijs ARC15 Awards
gewonnen. Paul Moerman, adviseur ecologie bij gemeente Westland: 'Bij de planvorming van dit grootschalige project gaf de gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een goed beeld waar rekening
mee gehouden diende te worden. Als gemeente hebben we naast het opstellen van de uitvoerbaarheidstoets en het plan van aanpak ook de uitvoering begeleid. Door de diversiteit aan soorten, waaronder
diverse soorten vleermuizen, was het nog niet mogelijk om alleen deze gedragscode toe te passen en is
voor enkele zwaar beschermde soorten een ontheffing
aangevraagd. Binnen de kaders van de Nieuwe Wet
Natuurbescherming was dit voor minder soorten nodig geweest.'
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Drie vragen over de nieuwe Wet Natuurbescherming
1. Welke wetten vervangt de Wet Natuurbescherming?
De nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Floraen faunawet. De nieuwe wet dekt dan alle aspecten van de
natuurbescherming (gebieden en soorten), de algemene
zorgplicht, de vergunningverlening, de jacht, het bosbeheer
en de handel in en het bezit van bedreigde dieren en planten.

3. Zijn de Stadswerk en VHG gedragscodes nog wel geldig na
1 januari 2017?
Ja, ook in de nieuwe wet is het instrument gedragscode opgenomen. Het inzetbereik van de gedragscodes is daarbij verruimd waardoor het voor meer soorten mogelijk is om een
gedragscode toe te passen. De gedragscodes die reeds afgegeven zijn op de oude wet, blijven onder die wet geldig totdat
de gedragscode verloopt.

2. Wanneer wordt de nieuwe wet van kracht?
De wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2017.
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