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Wet natuurbescherming

De Flora- en faunawet is
effectief in het beschermen
van vleermuizen.

Johannes Regelink

Stellling 1

De wet werkt als een
kaasschaaf. Veel kleine
effecten = groot effect.

Aan de uitleg van de wet
kan ik niets veranderen!

Stelling 2

Stelling 3

Wat is een wet
Maatschappelijke discussie > Politieke discussie > Wet
Op Europees en nationaal niveau!

Werking wet

Effectiviteit

Doel wet
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Doel
•Bereikt nooit helemaal zijn doel
•Is een middel om doel te bereiken
•Mijn doel: effectiviteit zo hoog mogelijk
krijgen

Wet natuurbescherming
Natuurbeschermingswet
Natura 2000-gebieden

Flora- en faunawet

• Vereenvoudigen wetgeving
• Beter aansluiten bij Europese regelgeving
• Decentraliseren richting provincies en gemeenten

Soorten
• Vogelrichtlijn
• Habitatrichtlijn
• Andere soorten

Soorten

Houtopstanden
Boswet

Verboden artikel 3.5

Oftewel…

1. Het is verboden dieren (…) opzettelijk te doden of te vangen.

… er verandert niets wezenlijks:
• Verblijfplaatsen blijven beschermd
• De functionaliteit mag ook niet aangetast worden

2. Het is verboden dieren (…) opzettelijk te verstoren.
3.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van
dieren (…) te beschadigen of te vernielen.
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Maar…

En…

Artikel 1.7 zegt:
• Iedere provincie stelt een natuurvisie vast, daarin staat:

Decentralisatie:
• Provincies bevoegd gezag (in plaats van Ministerie van EZ)
• Gemeenten bevoegd gezag bij omgevingsvergunning

• het te voeren provinciale beleid gericht op het behoud en het zo
mogelijk versterken van de biologische diversiteit (…)

• Actieve natuurbescherming!

Invloed uitoefenen?

Adviesbureau

• Provincies
• Gemeenten

• Zorg voor een goede relatie met je opdrachtgever
• Zet het doel van de wet voorop = bescherming
• Zorg dat het juridisch klopt
• Stel monitoring voor
• Monitor en deel de ervaringen ervan!

Ook jij kunt invloed hebben!

Opdrachtgever

Maatschappij

Vrijwilliger / beschermer
• Laat je gemeenten weten dat je er bent
• Ga met hen het gesprek aan
• Verzamel waarnemingen, voer die in op waarneming.nl
• Maak bezwaar bij bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen

Ecologie

Juridisch
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