Generieke
Aanpak Natuur
Beschermde soorten in
Nederland
Achtergrond
In Nederland zijn veel plant- en diersoorten beschermd
door de Wet natuurbescherming Een groot deel van deze
soorten is ook op Europees niveau beschermd. Daarom
moet een initiatiefnemer voordat hij een ingreep wil plegen onderzoeken of beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is dient een
ontheffing te worden aangevraagd. Deze ontheffing kan,
met name wanneer het gaat om Europees beschermde
soorten, niet altijd worden verleend. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een wezenlijk effect op beschermde
soorten en geen dwingende reden van groot openbaar
belang van toepassing is.

Een bredere aanpak
Ecologische voordelen
Wanneer inventarisaties op grotere schaal, bijvoorbeeld op
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Ontheffing lang niet altijd mogelijk
Ontheffingen worden verleend op grond van in de wet genoemde belangen. Voor soorten die in Europees verband
zijn beschermd (zoals vleermuizen en vogels) kan een
ontheffing slechts worden verleend voor een beperkt aantal belangen. In de praktijk blijkt dan ook dat het niet altijd
mogelijk is om voor (lokaal) relatief algemene soorten een
ontheffing te verkrijgen.

Economische voordelen
Alhoewel grootschalige inventarisaties op zichzelf duurder zijn dan kleinschalige zijn de uiteindelijke kosten
van de grootschalige inventarisaties naar verhouding
vaak lager. Er kan in een veel eerder stadium worden
vastgesteld of een ontwikkeling haalbaar is, er hoeft niet
te worden gewacht op het beschikbaar komen van een
onderzoek, en er is de mogelijkheid tot een generieke
ontheffing.

Een beleidsmatige keuze
Implementatie in de werkprocessen
Het kiezen voor een Generieke Aanpak Natuur is een beleidsmatige keuze. Er dient een soortmanagementplan
opgesteld en bijgehouden te worden, en het vergt een
jaarlijkse investering in onderzoek. De keuze voor een
Generieke Aanpak Natuur garandeert een juridisch correcte en ecologisch zinvolle implementatie van natuur-

Generieke ontheffing

wetgeving in werkprocessen van gemeenten en burgers

Door op grotere schaal te inventariseren en een gedegen

en levert zo tijd en geld op.

plan te maken over het op de lange termijn garanderen
van de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten ontstaat de mogelijkheid tot het verkrijgen
van een generieke ontheffing. Een generieke ontheffing
is ook te verkrijgen voor het beperkte aantal belangen
dat in de Europese regelgeving wordt genoemd. Wanneer initiatiefnemers gebruikmaken van deze generieke
ontheffing ontstaat veel winst in doorlooptijd en wordt

Iedereen profiteert
De meest voor de hand liggende keuze is dat een Generieke Aanpak Natuur op gemeenteniveau te realiseren en
coördineren. Maar niet alleen profiteren gemeentelijke
ontwikkelingen hiervan. Ook burgers, woningcoöperaties, waterschappen en ontwikkelaars doen er hun voordeel mee.

zowel de doorgang van het initiatief als een goede omgang met beschermde soorten gewaarborgd.

Legenda
jaarrond beschermde nesten
huismus
gierzwaluw
gewone dwergvleermuis
vliegroute
zomerverblijfplaats
paarverblijfplaats

Advies
Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met een van de ecologen

Hoe zijn wij te bereiken?
T 085-7737676 W www.regelink.nl

van Regelink Ecologie & Landschap. Wij komen graag een
keer bij u langs om van gedachten te wisselen of een korte

Voor meer factsheets verwijzen wij naar:

presentatie te geven. Zie specifiek voor een tool voor groot-

www.regelink.nl/factsheets

schalige inventarisaties: www.florafaunacheck.nl

