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Definitielijst Netwerk Groene Bureaus 2021 
versie 16 januari 2020, herzien 20 jan 2020 en feb 2021 
 
Het Netwerk Groene Bureaus hanteert een definitielijst voor ecologische adviesproducten. Vijftien veel 
gebruikte termen zijn gedefinieerd om duidelijkheid te scheppen voor adviesbureaus, opdrachtgevers 
en gebruikers van adviesproducten. De lijst is opgesteld op basis van de ervaring van de leden van 
het NGB.  
 
Begrippen zoals quickscan en natuurtoets zijn op meerdere manieren te interpreteren. Daardoor kan 
bij gebruikers van adviesrapporten onduidelijkheid ontstaan over de te verwachten inhoud. Ook voor 
opdrachtgevers kan bij het beoordelen en vergelijken van offertes onduidelijkheid ontstaan over het te 
verwachten product.  
 
De Definitielijst is niet uitputtend voor de vele mogelijke producten die adviesbureaus kunnen 
opstellen. Het NGB verplicht zijn leden dan ook niet tot gebruik van de gegeven definities maar 
beveelt het gebruik – en bronverwijzing - wel aan.  
 
Een adviesbureau kan onderzoek aanbieden naar het voorkomen van beschermde soorten (‘Nader 
onderzoek beschermde soorten’) waaraan bijvoorbeeld de aanvraag voor een ontheffing is 
toegevoegd. Voor dergelijke combinaties zijn geen eigen definities gegeven. In dat geval is het handig 
ter wille van de duidelijkheid het product ‘Nader onderzoek beschermde soorten’ en de aanvulling 
apart te benoemen bij het offreren.  
  
De 'Definitielijst Netwerk Groene Bureaus' is gepubliceerd op de website van het Netwerk: 
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/definitielijstNGB. Suggesties voor de lijst zijn van harte welkom 
op het secretariaat van het Netwerk Groene Bureaus (secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl). 
 
 
ADC-toets 
Product is van toepassing voor N2000 gebieden 
Product omvat: 
1. analyse van de aard van de ingreep 
2. de effecten van de voorgenomen ingreep op feitelijke en potentieel voorkomende kwalificerende 

vogel- en habitatrichtlijn soorten en kwalificerende habitats 
3. de effecten van de voorgenomen ingreep op feitelijke en potentieel voorkomende kwalificerende 

vogel- en habitatrichtlijn soorten, de kwalificerende habitats en de functies van het gebied voor die 
soorten indien een significant negatief effect niet kan worden uitgesloten 

4. een toets aan de wetgeving en beleid op basis van de beschikbare gegevens 
5. mogelijkheden voor Alternatieven  
6. aanwezigheid van Dwingende redenen van openbaar belang 
7. mogelijkheden en effecten van Compenserende maatregelen 
8. aanbevelingen over de te volgen verdere procedure 
9. de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek die de conclusies controleerbaar en 

navolgbaar maakt 
op basis van 
10. bronnenonderzoek (databanken en best beschikbare wetenschappelijke literatuur) 
11. uitvoering door een ter zake kundige 
 
 
Ecologisch Werkprotocol 
In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om 
effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen.  

 
Een Ecologisch Werkprotocol bevat: 
1. een omschrijving van locatie van het plangebied met bijbehorende topografische kaarten; 
2. een omschrijving van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden; 
3. de planning van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden; 
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4. omschrijving van het effect van de voorgenomen activiteiten en/of werkzaamheden op 
gekwalificeerde soorten en habitats soorten op basis van / verwijzend naar de quickscan/nader 
onderzoek beschermde soorten;  

5. de afstemming van de werkwijze op het vermijden en/of mitigeren van negatieve effecten op 
(beschermde) natuurwaarden (zoals de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd, omgaan met verlichting tijdens en na de werkzaamheden); 

6. de - eenduidig beschreven - aanvullende maatregelen die worden genomen om negatieve 
effecten op (beschermde) natuurwaarden te voorkomen / te mitigeren; 

7. per maatregel op welke locatie deze van toepassing is, in welke periode uitvoering dient plaats te 
vinden en de randvoorwaarden waaraan de maatregelen en de uitvoering moeten voldoen; 

8. een beschrijving van hoe te handelen bij calamiteiten 
9. een omschrijving bij welke werkzaamheden en op welke momenten ecologische begeleiding door 

een deskundige op het gebied van de specifieke soort(groep) vereist is  
10. de wijze van vastlegging in het logboek  t.b.v. bevoegd gezag 
11. het opstellen van de akkoordverklaring 
12. contactgegevens van betrokken organisaties en medewerkers en andere administratieve 

informatie die nodig is voor de uitvoering van het ecologisch werkprotocol, voor onder meer 
calamiteiten. 

 
 
Nader onderzoek beschermde soorten 
Product is van toepassing voor beschermde soorten op basis van de Wet natuurbescherming 
Product omvat: 
1. vaststelling van aan- of afwezigheid van beschermde soorten en de functies van het gebied voor 

deze soorten  
2. analyse van de aard van de ingreep 
3. de effecten van de voorgenomen ingreep op feitelijke en potentieel voorkomende beschermde 

soorten en de functies van het gebied voor deze soorten 
4. een toets aan de wetgeving en beleid op basis van de beschikbare gegevens 
5. conclusies ten aanzien van de noodzaak tot ontheffing of vergunning 
6. aanbevelingen over de te volgen verdere procedure 
7. de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek die de conclusies controleerbaar en 

navolgbaar maakt 
op basis van 
8. bronnenonderzoek (databanken en best beschikbare wetenschappelijke literatuur) 
9. veldonderzoek op basis van erkende methoden (w.o. inventarisatieprotocollen) voor het juridisch 

sluitend vaststellen van aanwezigheid of afwezigheid van waarden  
10. uitvoering door een ter zake kundige 
 
 
Natuurtoets 
Natuurtoets is een verzamelbegrip. In het kader van de natuurtoets wordt vastgesteld of een 
voorgenomen handeling negatieve effecten heeft op beschermde soorten of habitats in Natura 2000 
gebieden waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd of leidt tot overtreding van 
verbodsbepalingen van beschermde dier en plantensoorten. De quickscan, het nader onderzoek 
beschermde soorten, voortoets, passende beoordeling etc, kunnen afzonderlijk of in combinaties 
onderdeel zijn van een natuurtoets. De deelproducten worden in een natuurtoets benoemd. 
 
 
Nee-tenzij-toets  
Product is van toepassing voor gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland 
Product omvat: 
1. vaststelling van de wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied op de ingreeplocatie en in 

de directe omgeving 
2. analyse van de aard van de ingreep 
3. de effecten van de voorgenomen ingreep op de wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied 
4. een toets aan de wetgeving en beleid op basis van de beschikbare gegevens 
5. aanbevelingen over de te volgen verdere procedure 
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6. de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek die de conclusies controleerbaar en 
navolgbaar maakt 

op basis van 
7. bronnenonderzoek (databanken en literatuurstudie) 
8. uitvoering door een ter zake kundige 
 
 
Onderzoeksgebied 
Het gebied waarover een onderzoeksinspanning wordt gepleegd. Het onderzoeksgebied wordt 
gedefinieerd door de maximale reikwijdte van alle mogelijke effecten van een plan of project. 
Bij te verwachten externe effecten is het onderzoeksgebied (meestal aanzienlijk) groter dan het 
plangebied.   
 
 
Oriënterende Habitattoets 
Identiek aan Voortoets 
 
 
Passende beoordeling 
Product is van toepassing voor N2000 gebieden  
Product omvat: 
1. vaststelling van het feitelijk en potentieel voorkomen van kwalificerende habitattypen, 

kwalificerende vogel- en habitatrichtlijnsoorten en de functies van het gebied voor die soorten in 
de gebieden en de omgeving   

2. analyse van de aard van de ingreep 
3. de effecten van de voorgenomen ingreep op feitelijke en potentieel voorkomende kwalificerende 

vogel- en habitatrichtlijn soorten, de kwalificerende habitats en de functies van het gebied voor die 
soorten indien een significant negatief effect niet kan worden uitgesloten 

4. een toets aan de wetgeving en beleid op basis van de beschikbare gegevens 
5. mogelijkheden en effecten van mitigerende maatregelen 
6. conclusies ten aanzien van de mogelijke noodzaak tot vergunning 
7. aanbevelingen over de te volgen verdere procedure 
8. de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek die de conclusies controleerbaar en 

navolgbaar maakt 
op basis van 
9. bronnenonderzoek (databanken en best beschikbare wetenschappelijke literatuur) 
10. uitvoering door een ter zake kundige 
 
 
Plangebied 
Het gebied waar de te beoordelen ingrepen plaatsvinden. 
 
 
Quickscan soorten 
Product is van toepassing voor beschermde soorten op basis van de Wet natuurbescherming 
Product omvat: 
1. verkenning van het feitelijke en potentieel voorkomen van beschermde soorten en de functies van 

het gebied voor deze soorten  
2. analyse van de aard van de ingreep 
3. de effecten van de voorgenomen ingreep op de feitelijk en mogelijk voorkomende beschermde 

soorten en op de functies van het gebied voor deze soorten  
4. een toets aan de wetgeving en beleid op basis van de beschikbare gegevens 
5. conclusies ten aanzien van de noodzaak tot ontheffing 
6. aanbevelingen over de te volgen verdere procedure 
7. de noodzaak en aard van nader onderzoek naar beschermde soorten 
8. de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek die de conclusies controleerbaar en 

navolgbaar maakt 
op basis van 
9. bronnenonderzoek (databanken en literatuurstudie) 
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10. een habitatsgeschiktheidsbeoordeling via een oriënterend veldbezoek  
11. uitvoering door een ter zake kundige 
 
 
Quickscan Wet natuurbescherming  
Product is van toepassing voor beschermde soorten, gebieden en houtopstanden 
Product omvat een bundeling van de volgende deelproducten: 
1. Quickscan soorten 
2. Voortoets 
3. Toets houtopstanden 
Zie voor een omschrijving van de deelproducten de gegeven definities. 
 
 
Studiegebied 
Het gebied dat in de studie wordt beschouwd, gelijk aan onderzoeksgebied.  
 
 
Toets houtopstanden 
Product is van toepassing voor beschermde houtopstanden 
Product omvat: 
1. verkenning voorkomen beschermde houtopstanden buiten de bebouwde kom   
2. analyse van de aard van de ingreep 
3. de effecten van de voorgenomen ingreep op aanwezige houtopstanden 
4. een toets aan de wetgeving en beleid op basis van de beschikbare gegevens conform Wnb, 

verordeningen en APV 
5. bepalen oppervlak, mogelijkheden en locatie van herplant 
6. conclusies ten aanzien van de noodzaak tot melding, ontheffing of kapvergunning 
7. aanbevelingen over de te volgen verdere procedure 
8. de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek die de conclusies controleerbaar en 

navolgbaar maakt 
op basis van: 
9. bronnenonderzoek (relevante verordeningen, beleidsregels en APV) 
10. een veldbezoek aan de betreffende houtopstand en herplantlocatie onder condities die een 

inschatting van de kwaliteit van de houtopstand en abiotische standplaatsfactoren mogelijk maakt  
11. uitvoering door een ter zake kundige 
 
 
Voortoets 
Product is van toepassing voor N2000 gebieden 
Product omvat: 
1. potentiele beïnvloeding van de voorgenomen handeling/ingreep op N2000-gebieden 
2. vaststelling van het feitelijk en potentieel voorkomen van kwalificerende habitattypen, 

kwalificerende vogel- en habitatrichtlijnsoorten en de functies van het gebied voor die soorten  
in de gebieden en de omgeving  

3. analyse van de aard van de ingreep 
4. de effecten van de voorgenomen ingreep op feitelijk en potentieel voorkomende kwalificerende 

vogel- en habitatrichtlijnsoorten en kwalificerende habitattypen indien een significant negatief 
effect niet kan worden uitgesloten 

5. een toets aan de wetgeving en beleid op basis van de beschikbare gegevens  
6. conclusies ten aanzien van de mogelijke noodzaak tot vergunning 
7. aanbevelingen over de te volgen verdere procedure (Passende Beoordeling) 
8. noodzaak en aard van nader onderzoek 
9. de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek die de conclusies controleerbaar en 

navolgbaar maakt 
op basis van 
10. bronnenonderzoek (databanken en best beschikbare wetenschappelijke literatuur) 
12. uitvoering door een ter zake kundige 
 
 


