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0. Inleiding 
naar inhoudsopgave 

Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. 
Vierennegentig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en 
belangenbehartiging. Het NGB vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij 
adviesbureaus. 
 
Ecologische adviesbureaus zijn bureaus die adviseren over activiteiten waarbij natuur betrokken is. 
Natuur is biodiversiteit, landschap en ecosystemen. De maatschappij wil natuur in stand houden en 
verder ontwikkelen op grond van ethische motieven en vanwege de maatschappelijke betekenis van 
natuur: de bestaansbasis voor ons en onze kinderen en de betekenis voor onze gezondheid en voor 
onze economie. Onze leden maken dit samen met andere partijen mogelijk. 
 
Het NGB ondersteunt zijn leden bij hun werkzaamheden. De hoofdactiviteiten bestaan uit het 
vormgeven aan kwaliteit, belangenbehartiging, praktische ondersteuning van leden en het stimuleren 
van contacten tussen de leden. Dit verslag over de activiteiten in 2020 sluit af met verenigingszaken. 

 
 
 



 
 

 2 

 
 
1 Samenvatting 
naar inhoudsopgave 

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus had in 2020 ruim zeventig leden en twintig 
kandidaten voor het lidmaatschap. Het aandeel kandidaten nam in 2020 sterk toe doordat nieuwe 
lidmaatschapsaanvragen bijna altijd in een kandidaatschap resulteren en de doorstroming van 
kandidaten naar het lidmaatschap beperkt blijft. In 2020 is besloten kandidaten actiever naar het 
lidmaatschap te coachen. 
 
Met het 'kandidaatschap' stelt het NGB stelt zijn kennis beschikbaar aan bureaus die nog niet voldoen 
aan de kwaliteitseisen van het NGB of aan het economisch criterium (minimaal twee jaar aanwezig in 
de markt). Adviesbureaus kunnen via een kandidaatschap ervaring en kennis opdoen door interactie 
met andere bureaus en toegang tot alle faciliteiten binnen het NGB. Daarmee geeft het NGB invulling 
aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen.  
 
Het NGB ging in 2020 verder met het ontwikkelen van inventarisatieprotocollen en standaarden op 
basis van deskundigheid van de NGB-leden en soortenorganisaties en van literatuur. In oktober 2020 
werd het Vleermuisprotocol 2021 gepubliceerd dat op 1 januari 2021 van kracht is. De ontwikkeling 
van een Vleermuisprotocol-grote-gebieden is - na een jarenlange discussie met provincies over 
financiering - op basis van eigen inzet van NGB-leden gestart om verder tijdverlies te voorkomen, 
vooruitlopend op eventuele financiering in 2021. Voor ecologisch onderzoek naar de bunzing, 
hermelijn en wezel werd een projectvoorstel ontwikkeld en voor financiering aan alle provincies 
voorgelegd. Het NGB publiceerde de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische 
advisering.  
 
Inhoudelijke kennisoverdracht vond plaats in digitale bijeenkomsten over biodiversiteit als integraal 
onderdeel van de gebouwde omgeving, het uitvoeren van berekeningen in AERIUS, inzicht in de 
ecologie en het gedrag van wolf en otter, technieken voor automatische detectie van insecten en het 
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uitvoeren van natuurherstel in vennen. Met de bijeenkomst ‘Ecologische opleidingen, ecologisch werk’ 
werd de relatie tussen onderwijsinstellingen en adviesbureaus verder aangehaald.  
 
In 2020 kreeg de relatie tussen NGB en bevoegde gezagen verder vorm door wederzijdse evaluaties 
van elkaars functioneren bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Het NGB droeg bij aan 
diverse provinciale - en rijksprojecten voor de ontwikkeling van werkbare procedures voor de Wet 
natuurbescherming. Tevens bracht het NGB enkele zienswijzen uit op voorgenomen besluiten van de 
rijksoverheid.  
 
Het jaarverslag 2020 is gepubliceerd op www.netwerkgroenebureaus.nl 
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2. Vormgeven aan kwaliteit 
naar inhoudsopgave 

Het NGB stimuleert de kwaliteit van ecologische advisering met de NGB-gedragscode, de 
klachtenprocedure, het stellen van kwaliteitseisen aan leden en aan bureaus die zich aanmelden voor 
het lidmaatschap, het delen van kennis via kandidaatschappen, het organiseren van 
kennisbijeenkomsten, het opstellen van protocollen voor gegevensverzameling én het stimuleren van 
sociale contacten tussen de leden. De resultaten daarvan zien de leden terug in het werkveld waar 
bijvoorbeeld aanbesteders het lidmaatschap van het NGB als gunningsvoorwaarde formuleren.  
 
De vormgeving aan kwaliteit is gebaat bij een kritische benadering van het werk van de 
adviesbureaus. Het NGB waardeert dan ook discussies over de kwaliteit van advisering en faciliteert 
die, onder meer via bijeenkomsten met provincies en uitvoeringsdiensten en via de NGB-
klachtenprocedure.  
 
 
De NGB-gedragscode  
De NGB-gedragscode beschrijft wat het NGB verstaat onder deskundig, verantwoord, respectvol en 
integer adviseren. Met de gedragscode pakt het NGB de (maatschappelijke) discussie over kwaliteit 
van advisering actief op. De gedragscode vormt de basis voor gesprek tussen leden onderling en met 
andere belanghebbenden over de kwaliteit van geleverde adviezen. De gedragscode is ook 
uitgangspunt voor de klachtenprocedure. 
 
De leden van het NGB zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten en de 
discussie daarover met derden. Het NGB heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit te bewaken en 
in te grijpen als de kwaliteit (blijvend) onvoldoende is. 
 
 
Toetsing van zittende leden 
Het NGB toetst sinds 2014 zijn leden op kwaliteit. Toetsing van de leden biedt opdrachtgevers meer 
zekerheid over de kwaliteit van leden van het NGB. De toetsing heeft primair leren tot doel.  
 
De toetsing op kwaliteit wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgevoerd door de NGB-
werkgroep 'Toetsing' die ook de bureaus toetst die zich aanmelden voor het lidmaatschap. De 
werkgroep toetst jaarlijks tien willekeurig gekozen leden aan de gedragscode. De geselecteerde leden 
leveren drie producten (adviezen, onderzoeksrapporten of andere producten met een directe relatie 
tot een opdrachtgever) en cv's van medewerkers. De toetsing leidt eventueel tot een gesprek - met 
wederzijds leren als doel - tussen toetsers en getoetste. Op basis van het eindoordeel van de toetsing 
formuleert het betreffende bureau - indien nodig - een 'verbeterplan'. Het bestuur beoordeelt het 
verbeterplan, wat aanleiding kan zijn tot verdere discussie over het verbetertraject. 
 
Op basis van de toetsing zijn aandachtspunten voor de branche: 

• de ecologische en juridische navolgbaarheid van de conclusies; 

• volledigheid, actualiteit, relevantie en controleerbaarheid van het gebruik van bronnen; 

• praktische bruikbaarheid van de aanbevelingen; 

• de verantwoording van gemaakte keuzen in onderzoek (bijv. wel of niet meenemen aspecten) en 

• verantwoording bij het afwijken van erkende protocollen, procedures en methoden. 
De verbeterpunten hebben vooral betrekking op de wijze van rapporteren (de weergave en 
verantwoording van het verrichte onderzoek) en niet zozeer op het uitgevoerde onderzoek zelf.  
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Toetsing bij aanmelding als lid 
De werkgroep 'Toetsing' adviseert het bestuur over aanmeldingen voor het lidmaatschap. De 
werkgroep toetst bureaus die zich aanmelden voor het lidmaatschap van het NGB op kwaliteit. 
Daarvoor worden drie rapportages van het bureau en de c.v.'s van medewerkers beoordeeld. Het 
toetsingskader is de gedragscode. Het advies wordt desgewenst besproken met het betreffende 
bureau. De leden kunnen bezwaar maken tegen het toekennen van een lidmaatschap; ook hierbij is 
de gedragscode leidend. 
 
 
Kandidaatschap voor kennisdeling 
Het NGB stelt zijn kennis beschikbaar aan bureaus die nog niet voldoen aan de kwaliteitseisen van 
het NGB of aan het economisch criterium (minimaal twee jaar aanwezig in de markt). Adviesbureaus 
wordt de mogelijkheid geboden via een 'kandidaatschap' kennis en ervaring op te doen en contacten 
met collega-bureaus te versterken. Daarmee geeft het NGB invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit 
van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen.  
 
De kandidaat kan alle faciliteiten van het NGB gebruiken, waaronder deelname aan discussies, het 
leggen van de contacten en toegang tot de beschikbare informatie zoals (verslagen van) 
themabijeenkomsten. Het kandidaatschap verplicht het adviesbureau tot het volgen van de 
gedragscode van het NGB en het bijwonen van themabijeenkomsten. In 2020 maakten in totaal 
twintig bureaus gebruik van het kandidaatschap. 
 
Het percentage kandidaten in de vereniging is gegroeid (naar 20%) doordat de doorstroming van 
kandidaten naar het lidmaatschap tot een enkel bureau per jaar beperkt blijft, nieuwe 
lidmaatschapsaanvragen bijna altijd in een kandidaatschap resulteren en bureaus voor het opstarten 
van een afdeling ecologisch advies gebruik maken van het kandidaatschap van het NGB. In 2020 is 
besloten kandidaten actiever naar het lidmaatschap te coachen. Op dit moment ligt bij de kandidaten 
het initiatief om coaching binnen het NGB te zoeken.  
 
 
Ontwikkelen van inventarisatieprotocollen en standaarden 
Het NGB ontwikkelt inventarisatieprotocollen. De protocollen zijn gebaseerd op deskundigheid van de 

leden van het NGB en soortenorganisaties en op literatuur. 
Inventarisatieprotocollen beschrijven de benodigde 
onderzoeksinspanning om de aanwezigheid van een beschermde soort 
te kunnen uitsluiten. Hoe vaak moet je op een bepaalde plek zoeken 
om voldoende zeker te weten dat een soort op die plek wel of niet 
voorkomt? Informatie over het voorkomen van beschermde soorten is 
nodig voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming of het 

verkrijgen van een Verklaring Van Geen Bezwaar bij de Omgevingsvergunning. De protocollen 
vormen een richtlijn voor onderzoek. Beargumenteerd afwijken op ecologische gronden is mogelijk. 
De protocollen zijn beschikbaar op www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-
kwaliteit/soortinventarisatieprotocollen.  
 
Het Vleermuisprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd; op 18 okt 2020 werd het Vleermuisprotocol 2021 
gepubliceerd dat op 1 januari 2021 van kracht is. 
 
Een projectvoorstel van het NGB en de Zoogdiervereniging voor een Vleermuisprotocol-grote-
gebieden - in 2018 aan een provincie voorgelegd en eind 2019 besproken in het IPO - is in 2020 
besproken met enkele provincies zonder tot financiering te komen. In 2020 is een eerste start met de 
uitvoering gemaakt op basis van eigen inzet van NGB-leden om verder tijdverlies te voorkomen, 
vooruitlopend op eventuele financiering in 2021.    
 
 
 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/soortinventarisatieprotocollen
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/soortinventarisatieprotocollen
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Eind 2020 is het Projectvoorstel 'Landelijke handreiking Kleine Marterachtigen’ aan alle provincies 
voorgelegd. Het projectvoorstel is gericht op het ontwikkelen van een landelijke richtlijn voor 
ecologisch onderzoek naar de bunzing, hermelijn en wezel voor ruimtelijke ingrepen of andere 
planologische ontwikkelingen in potentieel leefgebied. 
Momenteel zijn drie verschillende handreikingen in vijf verschillende provincies in gebruik. Bij 
provincies bestaat de behoefte om één landelijke handreiking te hanteren; een protocol voor het 
uitvoeren van onderzoek dat door meerdere provincies wordt geaccepteerd. Het NGB heeft in 
samenwerking met de Zoogdiervereniging aangegeven de coördinatie voor deze taak op zich te willen 
nemen, uitmonden in het projectvoorstel. 
 
Het NGB bracht de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering uit. Vijftien 
veel gebruikte termen voor ecologische adviesproducten 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. Met de 'Definitielijst 
Netwerk Groene Bureaus' ontwikkelde het NGB een vaste 
terminologie voor de branche. 
 
 
Bijeenkomsten  
In 2020 werden bijeenkomsten digitaal gehouden om verspreiding van het coronavirus te vermijden.  
 
In twee themabijeenkomsten werden kennis, ervaring én ambities gedeeld tussen leden van het NGB 
onderling en met medewerkers van organisaties in het werkveld. Tevens werden vier 'NGB-sessies' 
gehouden: kleinschalige, korte digitale NGB-sessies over actuele onderwerpen. 
  
In het webinar ‘Maak biodiversiteit integraal onderdeel van de gebouwde omgeving’ op 15 
september 2020 gingen zes sprekers in op het realiseren van biodiversiteit in de gebouwde omgeving, 
onder meer in de vorm van daktuinen en andere groene oases in de stad. Deze groene oases 
brengen natuur binnen handbereik van mensen. Dat potentieel is te benutten als ecologen deel 
uitmaken van het projectteam dat de gebouwde omgeving ontwikkelt én de skills hebben om in zo’n 
team een overtuigende rol te spelen. Ecologen dienen daarvoor de economische, de 
maatschappelijke en de gebruikswaarde van natuur te kennen en te laten zien, evenals de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij de eisen die architecten en andere disciplines moeten stellen én de 
haalbaarheid van het daadwerkelijk creëren van biodiversiteit.  
 
Deze themabijeenkomst over de rol van ecologen in de ontwerp- en uitvoeringsfase van gebouwde 
omgeving werd georganiseerd door Optigrün, RANOX, Squarewise en het NGB. 
Inleiders waren Jort de Bosch Kemper (Bureau Viridis en voorzitter NGB), Nadine Troost 
(Squarewise), Jeroen Demmer (Dura Vermeer), Martin van Oosterhout (Tauw), Marloes Gout 
(Gemeente Rotterdam) en Henk Vlijm (Optigrün). 
  
Op de themabijeenkomst ‘Ecologische opleidingen, ecologisch werk’ op 16 december 2020 
wisselden twintig deelnemers van onderwijsinstellingen en twintig deelnemers van adviesbureaus 
ervaringen uit over de onderlinge samenwerking. Beroepsonderwijs en adviesbureaus werken samen 
bij onder meer het opstellen van curricula, realiseren van  stageplekken, gastdocentschappen, 
deelname aan werkveldcommissies en visitaties van opleidingen.  
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Inleiders waren Marije Langstraat (bestuurslid NGB, By Nature), David van der Veen (Laneco), Jos 
Wintermans (Van Hall Larenstein), Marije Sloetjes (Aeres MBO), Maaike Cox (Aeres Hogeschool), 
Roy Veldhuizen (Aeres Hogeschool), Alex Zuijdervliet (Habitus) en Jeroen Koorevaar (Adviesbureau 
E.C.O. Logisch). In parallelsessies werd in gegaan op sterke en zwakke punten in curricula, 
gastdocentschappen, strategieën voor het realiseren van stages en op het begeleiden van studenten. 
 
Het nu gangbare digitaal vergaderen maakt bijeenkomsten van korte duur en met meer specialistische 
onderwerpen mogelijk. Het NGB startte met NGB-sessies van een uur aan het eind van de ochtend 
over: 

• projecten; gericht op kennismaking met / discussie over interessante projecten 

• actuele ontwikkelingen; gericht op signaleren en bespreken 

• stellingen; gericht op discussie over actuele ontwikkelingen of nijpende vraagstukken 
 
Het aantal deelnemers per sessie varieerde van 25 tot 35; de opnamen van de sessies blijven 
beschikbaar voor alle leden en kandidaten van het NGB.  
 
In 2020 werden vier sessies gehouden: 

• AERIUS, met als inleider Beno Koolstra (Koolstra Advies) op 3 nov 2020  

• Ecologie van wolf en otter, met als inleider Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging) op 24 nov 
2020  

• Automatische detectie van insecten, met als inleider Theo Zeegers (EIS Kenniscentrum 
Insecten) op 1 dec 2020  

• Natuurherstel Greveschutven, met als inleiders Lizette Koekkoek (Brabants Landschap), Hein 
van Kleef (Stichting Bargerveen), Geoffrey de Rooij (RHDHV) en Benjamin Backx (Eco Assist) op 
15 dec 2020  

 
 
Klachtenprocedure en klachten   
Klachten dragen bij aan kwaliteitsverbetering. Het NGB staat open voor klachten over zijn leden. 
Bestuur, onafhankelijke klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan de 
klachtenprocedure van het NGB. 
  
Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht en toetst de klacht aan de gedragscode van 
het NGB. Het bestuur gaat op basis van zijn bevindingen met de betrokken partijen in gesprek om een 
oplossing te vinden. Indien alle betrokkenen instemmen met de oplossing, is daarmee de 
klachtbehandeling beëindigd. Indien een of meerdere partijen het met de beslissing van het bestuur 
oneens zijn, kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de klachtencommissie die onder leiding staat van 
Annelies Freriks (Element Advocaten/Universiteit Utrecht). Het bestuur stelt een eventuele sanctie 
vast. De betrokken partijen kunnen daartegen bij de ledenvergadering in beroep gaan.  
 

In 2020 werden drie klachten in behandeling genomen. 
Afronding van de klachten zal plaatsvinden in 2020. 
Bestuursbesluiten over klachten worden in anonieme vorm 
gepubliceerd op de website van het NGB.  
 
Over twee klachten zijn gesprekken gevoerd die een aantal 
leerpunten opleverden. Onder meer werd geconstateerd dat 

betrokken partijen zich in klachtenprocedures in moeten zetten om optimale condities te creëren voor 
samenwerken en leren; helder te zijn over de status van uitgevoerde werkzaamheden (beoordeling, 
second opinion, …); te voorkomen dat het kwaliteitslabel van het NGB-lidmaatschap onterecht wordt 
ingezet als argument in politieke discussies en adviezen in het kader van bestemmingsplannen te 
voorzien van conclusies over de aannemelijkheid van het verkrijgen van ontheffingen en vergunning 
voor de Wet natuurbescherming. Tevens bleek versterking van veldkennis noodzakelijk om het 
missen van soorten, hoewel in principe onvermijdelijk, zo veel mogelijk te beperken. 
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3. Belangenbehartiging 
naar inhoudsopgave 

In maart 2020 heeft het NGB de overheid gevraagd bij een eventuele ‘lockdown’-maatregel in het 
kader van de bestrijding van het coronavirus werknemers van ecologische adviesbureaus vrijstelling 
te geven voor het betreden van de openbare ruimte ten behoeve van noodzakelijk ecologisch 
veldonderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming, dit om onnodige maatschappelijke en 
economische schade van het coronavirus te voorkomen. 
 
Indien een lockdown buiten-werkzaamheden (veldonderzoek) van ecologische adviesbureaus 
onmogelijk zou maken, vertraagt dit vergunningentrajecten met tenminste een vol jaar. Omdat 
ecologisch veldonderzoek seizoengebonden is, kunnen bij een eventuele lockdown in 2020 de 
benodigde onderzoeken pas in 2021 worden gestart. Vergunningen kunnen pas worden verkregen 
nadat de resultaten van dit onderzoeken bekend zijn. Daarmee lopen maatschappelijk noodzakelijke 
projecten vertraging op en wordt de periode van maatschappelijke en economische schade door het 
coronavirus extra verlengd. 
 
Onder de leden is een enquête gehouden over de ervaringen met ontheffingverlening voor de Wet 
natuurbescherming door de provincies. De aanleiding voor de enquête lag in de 
dialoogbijeenkomsten waarin provincies aangaven feedback te willen ontvangen. De aanleiding lag 
ook in incidentele maar soms aanhoudende klachten over de uitvoering van de Wnb door provincies. 
De enquête liet verschillen tussen provincies zien en bevestigde eerder ontvangen signalen over 
sommige provincies. De uitkomsten zijn gebruikt in contacten met provincies en omgevingsdiensten, 
wat geleid heeft tot gesprekken met ontheffingverleners en ook gedeputeerden, als 
eindverantwoordelijke voor omgevingsdiensten.  
 
NGB-(bestuurs)leden hebben op verzoek van provincies geadviseerd over werkbare procedures 
voor de Wet natuurbescherming, onder meer over richtlijnen voor ontheffing/vergunning-aanvragen 
in het kader van de Wet natuurbescherming, omgaan met ‘na-isolatie' bij particulieren, de ontwikkeling 
van 'beleidsregels energietransitie voor passieve soortenbescherming’ en over (de interpretatie van) 
onderzoek naar de meervleermuis. Teven werd een verzoek ontvangen om een format voor 
Soortmanagementplannen (SMP’s) op te stellen.  

 
Meerdere provincies én NGB-leden constateren dat het aanvragen van ontheffingen voor de Wet 
natuurbescherming voor kleine particuliere initiatieven (te) veel investering vergt, wat het draagvlak 
voor natuur en voor natuurwetgeving bij particulieren kan verminderen. Mogelijkheden om hier mee 
om te gaan zijn verkend.   
 
Het NGB participeerde in het project van het ministerie van LNV om te komen tot een breed gedragen 
beleid en goedkeuringsprocedure ten aanzien van het instrument gedragscodes voor de Wet 
natuurbescherming. De bevoegde gezagen voor het natuurbeleid (LNV, RVO, IPO) formuleren 
daartoe voorstellen voor ‘hoe verder met gedragscodes’. 
 
Het NGB heeft in zijn Zienswijze NGB op Besluit Ontwerp goedkeuring Gedragscode 
Soortbescherming voor gemeenten van 15 sept 2020 aangegeven dat  de rijksoverheid onterecht 
goedkeuring heeft verleend aan de ‘Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten’. De benodigde 
ecologische deskundigheid om plant- en diersoorten te beschermen is niet geborgd en de juridische 
en ecologische inhoud van de gedragscode schiet tekort. Ook blijkt dat corrigerende voorschriften uit 
rijksgoedkeuringsbesluiten in de praktijk niet worden toegepast. Het NGB adviseerde de goedkeuring 
te herzien en voor betere doorwerking van voorschriften te zorgen. 
Het NGB constateerde dat de gedragscode ecologische deskundigheid baseert op deelname aan een 
cursus van 4 tot 6 dagen. In het goedkeuringsbesluit verlaat de rijksoverheid zijn eigen, breed 
gedragen definitie van deskundigheid. De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de gedragscode, 
waarbij voor deskundigheid de definitie van de rijksoverheid weer leidend is gemaakt. Ook 
constateerde het NGB dat voorschriften die verbonden zijn aan een goedkeuring, in de praktijk niet 
worden toegepast omdat deze zijn weggestopt in een bijlage van de gedragscode. Herformulering van 
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de gedragscode zelf zorgt voor betere doorwerking. Dit voorstel is overgenomen in de definitieve 
gedragscode.  
 
Het NGB heeft een reactie op het ontwerp Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet uitgebracht 
(11 juni 2020). Het NGB onderschreef daarin het belang van de uniformering die wordt bereikt door de 
opname van de aanvraagvereisten voor ‘Activiteiten die de natuur betreffen’. Wel constateerde het 
NGB een verschil in de omschrijving van aanvraagvereisten voor een Natura 2000-activiteit en voor 
flora- en fauna-activiteiten. Het NGB ziet graag eenzelfde duidelijkheid met betrekking tot de 
aanvraagvereisten voor een passende beoordeling bij een Natura 2000-activiteit als voor een Flora- 
en fauna-activiteit, gebruik makend van aanvraagvereisten zoals geformuleerd door de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook ging het NGB in op de geldigheidsduur van 
gebruikte gegevens en het belang van onderzoek - als verantwoordelijkheid van bevoegd gezagen - 
naar de omvang van aanwezige populaties en de staat van instandhouding. 
 
Ecologische adviesbureaus ondervinden bij het uitvoeren van opdrachten incidenteel risicovolle 
situaties, bijvoorbeeld bij ecologische begeleiding tijdens werkzaamheden. Bij aanbestedingen geldt 
dan ‘VCA’ soms als voorwaarde voor inschrijving. VCA kent meerdere vormen waaronder B-VCA-
diploma, VOL-VCA-diploma en VCA-bedrijfscertificaat. Het onderscheid daartussen is van belang. Het 
NGB merkt dat bij aanbestedingen betere specificatie van de eis van ‘VCA’ nodig is. 
Om de veiligheid van medewerkers te borgen, adviseert het NGB in zijn Richtlijn ‘Veilig en gezond 
werken’ medewerkers voor werken in risicovolle situaties een B-VCA-diploma of VOL-VCA-diploma te 
laten halen. Een VCA-bedrijfscertificaat acht het NGB als eis bij aanbestedingen alleen zinvol als het 
aanbestede project daadwerkelijk risicovol is en het plan ‘Veiligheid en gezondheid’ uit de 
Veiligheidsrichtlijn van het NGB of een projectspecifieke Taak Risico Analyse niet voldoen. Nu wordt 
de eis van een VCA-bedrijfscertificaat soms ‘gedachteloos’ gesteld. Indien zo’n VCA-certificaat wordt 
geëist, acht het NGB een expliciete en op de aanbesteding toegespitste argumentatie nodig. 
 
Het NGB maakte bezwaar tegen een voornemen van aanbesteding zonder concurrentie waarin een 
project zou één op één worden gegund met als reden "dat er vanwege opgedane ervaring op dit 
moment maar één geschikte leverancier is". Vanuit zijn overzicht over de markt heeft het NGB 
aangegeven dat meerdere adviesbureaus over de benodigde deskundigheid en ervaring beschikken. 
Naar aanleiding van het bezwaar is de wijze van aanbesteding aangepast.  
 
 

4. Praktisch ondersteunen van leden 
naar inhoudsopgave 

Via directe acties ondersteunt het NGB het werk van zijn leden. Indirect steunt het NGB zijn leden 
door zijn kanalen beschikbaar te stellen voor het verspreiden van informatie, te fungeren als 
aanspreekpunt voor de branche en een platform te bieden voor onderlinge contacten.  
 
 
Inzicht in contractvormen voor seizoensgebonden medewerkers 
Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet ‘arbeidsmarkt in balans’ en zijn de regels rond arbeidscontracten 
veranderd. Sommige contractvormen voor seizoensgebonden medewerkers lijken zich beter te 
lenen voor de seizoensgebonden inzet van veldmedewerkers dan andere. Het NGB inventariseerde 
de (nadelen van de) gebruikte contractvormen voor veldmedewerkers bij zijn leden. Daarbij viel op dat 
de knelpunten die aanleiding waren voor de enquête, nauwelijks werden benoemd. Blijkbaar geeft de 
regelgeving geen grote knelpunten in de bedrijfsvoering.  
 
Het aantal gemelde contractvormen per bedrijf varieerde van één tot en 
met vijf. Vaste aanstelling en inhuur op basis van ZZP worden bijna 
even vaak toegepast (79% en 67% van de bedrijven) waarbij echter 
veel meer medewerkers op basis van een vaste aanstelling werken 
(40,0% vs 15,6%). Andere contractvormen worden minder toegepast.  
 
 



 

 10 

Netwerk Groene Bureaus 
www.netwerkgroenebureaus.nl 
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl 

030-6565466 Zeisterweg 14  
3984 NL Odijk  

brancheorganisatie 
voor 

kwaliteitsbevordering 
en 

belangenbehartiging 
 

Aansluiting op de Nationale Databank Flora en Fauna 
Het NGB en BIJ12 sloten in januari 2016 een koepelcontract voor het gebruik van de Nationale 
Database Flora en Fauna (NDFF) door de NGB-leden. Daarmee kan het NGB voor zijn leden tegen 
vergoeding toegang en gebruik van de NDFF bieden. Deelnemende 
leden kunnen direct uit de NDFF gegevens opvragen voor gebieden 
kleiner dan 625 km2. Tevens kunnen deelnemende leden eigen 
veldgegevens invoeren. Als tegenprestatie dragen de deelnemende 
leden bij aan financiering van de NDFF. In 2020 waren ongeveer 60 
bureaus aangesloten. De jaarlijkse evaluatie van de aansluiting leidt 
tot steeds verdere fine-tuning van het gebruik. 
 
De provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit willen de NDFF duurzaam 
borgen en qua techniek verder ontwikkelen. In de komende jaren wordt de NDFF omgebouwd naar 
een open datavoorziening. Dit betekent dat gevalideerde gegevens over waar welke soorten 
voorkomen door iedereen in principe kosteloos kunnen worden geraadpleegd. Ook start een traject 
om de NDFF als Natuurregister op te nemen in de wet als één van de belangrijke gegevensbestanden 
voor de uitvoering van het natuurbeleid en –beheer en van de wettelijke taken vanuit de Wet 
natuurbescherming en de Omgevingswet. Het NGB denkt (met vele anderen) mee over deze transitie.  
 
 
Collectieve ontheffingen  
Ook in 2020 zijn bureaus gemachtigd tot het gebruik van de ontheffing voor visserijregelgeving en van 
de Wet natuurbescherming van het NGB. De machtiging wordt jaarlijks verstrekt op basis van een 
rapportage over het gebruik van de machtiging in het voorgaande jaar.  
 
Bij de dertien bevoegde gezagen werd een nieuwe ontheffing aangevraagd voor de Wet 
natuurbescherming. Een zestal provincies werkten samen bij het verlenen van de ontheffing wat onder 
meer leidde tot uniformiteit in voorschriften voor het uitvoeren van inventarisaties. Van de overige 
provincies werd een aparte ontheffing ontvangen, met elk eigen voorschriften. Voor de niet-provinciaal 
toegedeelde gebieden gaf RVO een ontheffing af. De decentralisatie van de uitvoering van de Wet 
natuurbescherming heeft geleid tot grote administratieve lasten voor het NGB, lange doorlooptijden bij 
de ontheffingaanvraag en - doordat voorschriften per provincie verschillen - complexiteit in het 
(landelijk) ecologisch onderzoek. 
 
 
Informatievoorziening 
De leden werden regelmatig geïnformeerd over onder meer actuele ontwikkelingen in het werkveld, 
bijeenkomsten, onderzoeksrapporten, ontwikkelingen in regelgeving en stage-aanvragen. Ook in 2020 
werd binnen het NGB de interne nieuwsbrief verspreid. Het NGB bracht zeven nieuwsberichten uit, 
waarvan vijf in de vorm van een persbericht.  
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5. De vereniging 
naar inhoudsopgave 

 
Leden 
In 2020 werkten in het NGB 94 bureaus samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het 
aantal leden ging van 76 naar 74 door fusies tussen NGB-leden en beëindiging van het lidmaatschap; 
het aantal kandidaten ging van 13 naar 20. 
 

 
 
De leden zijn per 31 dec 2020: 

Adviesbureau E.C.O. Logisch Geofoxx 
Adviesbureau Haver Droeze GiMaRIS 
Adviesbureau LIVADI Groot Eco Advies 
Aequator Groen & Ruimte Hofman Aquamarien 
AFO Advisering en Onderzoek Hunink Ecologie 
Altenburg & Wymenga idverde Advies 
Antea Group Nederland BV. IJzerman advies 
Aqua-Terra Nova Jasja Dekker Dierecologie 
ARCADIS Nederland BV John Melis Ecologie 
ATKB Konings Ecologie 
Aveco de Bondt Koolstra Advies 
BRO KP Adviseurs BV 
BügelHajema Adviseurs Landschappartners 
Bureau Aandacht Natuur Laneco 
Bureau Bleijerveld Loo Plan 
Bureau FaunaX Movares 
Bureau Viridis Naturio 
Bureau Verbeek Natuurbalans - Limes Divergens 
Bureau Waardenburg NWCadvies 
By Nature Peeters Econsult 
Dactylis Regelink Ecologie & Landschap 
de Bouwecoloog Royal HaskoningDHV 
De Groene Ruimte RPS advies- en ingenieursbureau bv 
Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling 
Eco Assist Second Opinion 
Eco Reest Staro Natuur en Buitengebied 
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Eco-Niche Stichting Bargerveen 
EcoGroen Advies Stichting Staring Advies 
Ecologica Sweco 
Ecologisch Adviesbureau Van Tweel Tabak Advies Ecologie 
Econsultancy Tauw 
ECOquickscan Van den Bijtel Ecologisch Onderzoek  
Eelerwoude Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 
Ekoza van Dijk geo- en milieutechniek b.v. 
Elodea VanderHelm Milieubeheer BV 
Eurofins Aquasense Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs 
FF advies WSP 
Fopma NatuurAdvies  

 
 
Werkgroepen  
In 2020 werkten leden in zeven werkgroepen samen.  
 
Werkgroep ‘Beschermde planten’ 
De werkgroep heeft als opdracht de kennis van beschermde plantensoorten bij ecologische 
adviesbureaus te versterken. 
Leden: 
Marcel Baartmans, De Groene Ruimte  Nicole Janssen / Lenny van der Coelen, Econsultancy 
Bertien Besteman (b&d Natuuradvies) Janien Kamps, Eco Reest 
8Nicole Janssen / (Econsultancy) Beno Koolstra, Koolstra Advies  
Niels Eimers, Natuurbalans Baudewijn Odé, Floron 
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans (voorzitter) Melchior van Tweel, Ecologisch adviesbureau Van Tweel 

 
Werkgroep 'BREEAM-NL' 
De werkgroep heeft als opdracht de positie van de ecologie binnen BREEAM-NL verder te 
ontwikkelen én uit te dragen. 
Leden: 
Pim Godschalk, ATKB (voorzitter) Dirk van Pijkeren, Laneco 
Wijnanda Hulsegge, ATKB Philip Raaijmakers, De Groene Ruimte 
Jeroen Driessen, Econsultancy Dimphina Riemer, ECOquickscan 
Annette Karels, Bureau Waardenburg David van de Veen, Laneco 
Jennifer van Kolck, Arcadis Marlien de Voogd, Regelink Ecologie & Landschap 
Cornel van der Kooij, Movares Arend de Wilde, RHDHV 
Martijn Perk, de Bouwecoloog  

 
Werkgroep 'Standaarden en protocollen' 
De werkgroep heeft als opdracht breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde standaarden en 
protocollen te genereren op het gebied van soortenstandaards, het inventariseren van soorten en het 
verplaatsen van soorten in het kader van mitigatie en compensatie. 
Leden: 
Bertien Besteman, b&d Natuuradvies Theo de Jong, Bureau Viridis 
Haico van der Burgt, Ecoquickscan Tjeerd Kooij, Ekoza 
Adri Clements, Regelink Ecologie & Landschap Dirk van Pijkeren, Laneco 
Herbert Dijkhuizen, ATKB Erik de Vries, Altenburg & Wymenga 
Aegidia van Grinsven, Livadi  

 
Werkgroep 'Toetsing' 
De werkgroep heeft als opdracht om de zittende leden en bureaus die zich voor het lidmaatschap van 
het NGB aanmelden op kwaliteit te toetsen.  
Leden: 
Karin Albers, Naturio Marloes Kortlever-Boer, VanderHelm Milieubeheer BV. 
Benjamin Backx, Eco Assist Marije Langstraat, By Nature 
Roelof de Beer, Van der Goes en Groot Jessica Loeffen, Eelerwoude 
Ronald Bijkerk, Bureau Waardenburg Pauline Maas, RoyalHaskoningDHV 
Annelies van de Craats, Witteveen+Bos Bram Omon, BügekHajema 
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Mieuw van Diedenhoven, Regelink Ecologie & Landschap Martijn Perk, de Bouwecoloog 
Madieke Gehem, WSL Dimphina Riemer, ECOquickscan 
Gert Hoogerwerf, Natuurbalans Rienk Apperloo, Ecogroen BV 
Ronny Huls, Eco Reest Arjan Schoenmakers, idverde Advies 
Henk Jansen, Elodea Roel Strijkstra, Altenburg&Wymenga 
Lidia Gerrits, De Groene Ruimte Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel 
Theo de Jong, Bureau Viridis Hilde Vegelin, B√ºgekHajema 
Cornel van der Kooij, Movares Carolien van der Ziel, RoyalHaskoningDHV  
Beno Koolstra, Koolstra Advies  

 
Werkgroep 'Veilig werken' 
De werkgroep heeft als opdracht een richtlijn voor veilig werken te ontwikkelen en te onderhouden. 
Leden: 
Lidia Gerrits, De Groene Ruimte Margreet ter Steege, ATKB 
Willem van Esch, Eco-Niche Melchior van Tweel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel 
Reinoud Kleijberg, Arcadis David van der Veen, Laneco 
Miriam Scherpenisse-Gutter, Natuurbalans  

 
Werkgroep 'Wet natuurbescherming' 
De werkgroep heeft als opdracht informatie over de 'Wet natuurbescherming' bij elkaar te brengen en 
te ontsluiten voor de leden van het NGB.  
Leden: 
Bram Aarts, Natuurbalans Mandy Oudshoorn, Ecoreest 
Arthur Hoffmann, Regelink Ecologie & Landschap Cristel Schellingen, Antea Group 
Sander Hunink, Ecologica (secretaris) Roel Strijkstra, Altenburg &Wymenga 
Marloes Kortlever- Boer, VanderHelm Daniel Tuitert, Sweco 
Marije Langstraat, By Nature Fleur van Vliet, Bureau Waardenburg 

 
Vleermuisvakberaad 
Het Vleermuisvakberaad heeft als opdracht te adviseren over het Vleermuisprotocol en kennis over 
vleermuisonderzoek uit te wisselen. 
Leden: 
Danielle Bankert, RVO Gerie Mensink, RVO 
Renée Bekker, Bij12 Annelies Nieuwenhuis, ECOquickscan 
Martijn Boonman, Bureau Waardenburg Rienk Noordhuis, De Groene Ruimte 
Herman Bouman, Arcadis Ronald van Os, Rijksvastgoedbedrijf 
Jeroen Brandjes, Bureau Waardenburg Dirk van Pijkeren, Laneco (voorzitter) 
Koen Breed, ATKB Ewoud van der Ploeg, Bureau Viridis 
Haico van der Burgt, EcoQuickscan Jeike van der Poel, VanderHelm Milieubeheer 
Willem van Esch, Eco-Niche Pieter Reijbroek, De Groene Ruimte 
Aegidia van Grinsven, Livadi Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging 
Arthur Hoffmann, Regelink Ecologie & Landschap Marko Sinke, Loo Plan 
Jasja Dekker, Jasja Dekker Dierecologie Gerard Smit, Bureau Waardenburg 
Peter-Jan Keizer, RWS Martijn Stevens, Arcadis 
Margaret Konings, ODH Kees Straates, Tauw 
Tjeerd Kooij, EKOZA Harper Tromp, Rijksvastgoedbedrijf 
Harm Kossen, Royal HaskoningDHV Daniel Tuitert, Sweco 
Marije Langstraat, By Nature Peter Twisk, Regelink Ecologie & Landschap 
Bas van Leeuwen, Netwerk Groene Bureaus Edwin Witter, Econsultancy 
Herman Limpens, Zoogdiervereniging Ilco van Woersem, Ecologica 
John Melis, John Melis Ecologie  
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Bestuur  
De ledenvergadering benoemde op 13 febr 2020 Johan van de Wiel in het bestuur van het NGB. Als 
directeur van Geofoxx vertegenwoordigt hij de bureaus die meerdere disciplines in huis hebben.  
Pauline Maas (idverde Advies) trad af vanwege verandering van werkkring.  
 
Het bestuur werd in 2020 gevormd door: 
Jort de Bosch Kemper (directeur Bureau Viridis) John Melis (directeur John Melis Ecologie) 
Gert Hoogerwerf (directeur Natuurbalans) David van der Veen (Laneco) 
Marije Langstraat (directeur By Nature) Carolien van der Ziel (Royal HaskoningDHV). 
Johan van de Wiel (directeur Geofoxx)  
 
Bas van Leeuwen (Second Opinion) voerde het secretariaat.  

 
Het bestuur vergaderde digitaal; in 2020 vijf keer. Email werd standaard ingezet om discussies te 
voeren en besluiten te nemen. 
 
 
Financiën  
Het bestuur werd decharge verleend voor het jaar 2019, op voorstel van de kascommissie bestaande 
uit Ferdinand Fahner (FF advies) en Erik Matla (Antea Group). Eric Schouwenberg (Arcadis) volgt Erik 
Matla (Antea Group) op als lid van de kascommissie. 
 
 
Digitale aanwezigheid  
Via www.netwerkgroenebureaus.nl is informatie over de activiteiten van het NGB beschikbaar. De 
website van het NGB heeft een ledengedeelte met daarop onder meer verslagen van 
themabijeenkomsten, de interne nieuwsbrieven, de brochure van het NGB, info over het aanvragen 
van machtigingen, verslagen van ledenvergaderingen, jaarverslagen, logo's van het NGB (voor 
opname in briefpapier of website), het huishoudelijk reglement en de statuten. Leden kunnen 
aankondigingen van cursussen, bijeenkomsten e.d. plaatsen op het openbare gedeelte van de 
website. Het NGB is actief op LinkedIn (NGB; besloten groep) en op Twitter (@GroeneBureaus). 
 
 
Meer informatie  
Bas van Leeuwen, secretaris Netwerk Groene Bureaus, secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl 
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