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1. Toelichting op de dag
Soortmanagementplannen maken gebiedsgerichte ontheffingen voor de Wet natuurbescherming
mogelijk. Het opstellen van soortmanagementplannen vraagt een goed overzicht van aanwezige
soorten en gebiedsfuncties voor die soorten.
De gebiedsinventarisatie (vaststellen van soorten en functies via erkende inventarisatieprotocollen) en
de risicobenadering (voorspellen van de aanwezigheid van soorten en functies op basis van andere
informatie dan erkende inventarisatieprotocollen) worden op dit moment naast elkaar gebruikt. Deze
methoden verschillen op onderdelen als
• kosten, benodigde doorlooptijd van onderzoek, complexiteit van organiseren,
gebruiksmogelijkheden van de verkregen gegevens en toepasbaarheid voor verschillende type
gebieden (stedelijk gebied, landelijk gebied) en op onderdelen als
• mogelijkheden voor toezicht, risico's voor instandhouding van beschermde soorten, de naleving
van de Wet natuurbescherming en de kans op het stilleggen van projecten.
Op deze themabijeenkomst, georganiseerd door de provincie Overijssel en het Netwerk Groene
Bureaus, werd de toepasbaarheid van beide methoden besproken aan de hand van praktijkervaring
en ontwikkelde ideeën. De aanleiding voor de dag lag in een vraag van de provincie Overijssel aan
het Netwerk Groene Bureaus over de voorgenomen toepassing van een 'risicobenadering' om
asbestsanering en soortenbescherming goed samen te laten gaan. Risicobenaderingen zijn op
meerdere plaatsen in discussie; deze dag bracht ervaringen en ideeën bij elkaar.
De discussies verliepen in een open sfeer; de deelnemers zagen de behoefte aan meer
verscheidenheid in werkwijzen voor soortbescherming. Aan de discussies werd deelgenomen vanuit
provincies (21 deelnemers), omgevingsdiensten (11 deelnemers), initiatiefnemers (10 deelnemers),
gemeenten (4 deelnemers), beschermingsorganisaties (4 deelnemers) en adviesbureaus (52
deelnemers).
De groepsdiscussies brachten in kaart wat nodig is voor soortmanagementplannen, voor wat betreft
het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde soorten en het nemen van maatregelen om
effecten tegen te gaan. Stellingnamen waren onder meer:
• Soort Managementplan, gedragscode en ontheffing
Soort Managementplannen bieden een basis voor ontheffing Wet natuurbescherming. Ontheffingen
bieden meer mogelijkheden en voor meer soorten dan gedragscodes. Soort Managementplannen in
gemeenten zijn onder meer van belang om met gedragscodes op aan te kunnen sluiten. Soort
Managementplannen ondersteunen ook kleine particuliere opdrachtgevers.
• Informatie-uitwisseling als verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
Er is behoefte aan meer informatie-uitwisseling over onder meer lopend onderzoek zodat ook bekend
wordt waar zich géén beschermde soorten bevinden en over genomen (mitigerende) maatregelen in
soortmanagementplannen. Het bevoegd gezag is hierbij aan zet. Het digitaal stelsel voor de
omgevingswet biedt mogelijkheden.
• Onderbouwing van Soort Managementplannen
Er is behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor grootschaliger onderzoek, de
beschikbaarheid van een breed spectrum aan onderzoektechnieken, aan combinatiemogelijkheden
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van onderzoeksmethoden en efficiënter onderzoek, onder meer door algemene soorten minder
intensief te onderzoeken en meer onderzoeksenergie te stoppen in bijzonder soorten en functies.
Voor Soort Managementplannen is kennis over de nulssituatie (trends en de staat van
instandhouding) essentieel; er is behoefte aan een protocol voor het vaststellen van de nulsituatie.
• Goede voorlichting aan initiatiefnemers
Bewustwording en voorlichting zijn cruciaal voor bescherming. Maar ook bij grote inzet voor
bescherming kan spanning met de letter van de wet ontstaan.
Meer informatie
Bas van Leeuwen, secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl, 030-6565466,
www.netwerkgroenebureaus.nl
2. Impressie van de discussies
Workshop doorbouwen op ervaringen in Rheden: vormgeven aan onderzoek in grote gebieden
ter onderbouwing van SMP's
Inleider: Theo Portegijs, Omgevingsdienst Regio Arnhem
Theo Portegijs rapporteert. De groep heeft zich afgevraagd of je een gebiedsontheffïng kunt krijgen
zonder dat je moet weten waar soorten zitten. Dat kan als je de trend in de gaten houdt. Bij huismus,
gierzwaluw en gewone dwergvleermuis (paarverblijfplaatsen) kan dat. Dat geeft besparing op het
onderzoek. Voor kraamkolonies kan dat niet want je kunt geen maatregelen nemen in een gebouw
zonder dat je weet waar deze functies voorkomen. Je moet weten waar de functies zitten om effectief
te kunnen renoveren. De onderzoeksinspanningen zouden zich moeten richten op (beperken tot) de
belangrijke functies van algemene soorten en op de kritische soorten.
Hoe kun je zulk onderzoek effectief uitvoeren? Niet door het vleermuisprotocol te volgen; er is ook
ervaring met andere methoden zoals op de fiets in de namiddag en ochtend met batdetectors om
vaste rust- en verblijfplaatsen te inventariseren, in trajecten van 7,5 km.
Vangen en zenderen kan effectief zijn. Moet je die technieken gaan gebruiken? Er is onderzoek nodig
naar goede werkwijzen nodig. De inzet van batloggers kan handig zijn, met jarenlang inzet op
dezelfde plek zijn bijzonder soorten te inventariseren.
Flipover van de groep
Combinatie inventarisatiemethoden - capaciteit efficiënt inzetten
• Inspectie
• Batlogger
• DNA-onderzoek mest
Geen gebiedsgerichte ontheffing
• Kraamverblijf Gewone Dwerg
• Alle verblijven Laatvlieger
Gewone grootoor à huidige onderzoek ontoereikend
Vleermuisonderzoek
• 7,5 km per persoon per ochtend
• vangen plus zenderen voor opsporen kraamverblijven
• inzet batloggers op punt locaties à trend
• massawinterverblijfplaatsen à gebouwkennis vergroten

Voor het inventariseren van
massawinterverblijfplaatsen is
het vleermuisprotocol nodig; we
weten niet elke eisen soorten
daaraan stellen.
Onderzoek kan op delen
mogelijk minder intensief, op
andere delen intensiever.
Gesproken is over vier
bezoeken in plaats van zes. Je
zou met vier kunnen beginnen
en dan in de vervolgjaren
steeds twee bezoeken. Dat
geeft steeds groter inzicht. Het
voordeel is dat er geen grote
investering nodig is terwijl je het
risico loopt geen ontheffing te
krijgen. Je verschuift de
onderzoeksinspanning naar
zware monitoring maar dan is je

project al in uitvoering. Dus beperkter onderzoek en meer monitoring.
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We moeten uitproberen welke methode het meest efficiënt is. Mogelijk is voor de laatvlieger een
onderzoeksperiode nodig. Welke gebouwkenmerken bepalen het voorkomen van soorten/functies?
Aan de buitenkant is dat nu (nog) niet te zien. Er is behoefte aan kennisdeling
De groep heeft gesproken over de mogelijkheden om met gedragscodes te werken in plaats van een
onthefing. Een ontheffing biedt meer mogelijkheden voor bescherming en voor maatwerk. Zo is met
meer soorten te werken.
Dirk van Pijkeren voegt toe dat functies steeds van plek wisselen; daar moet de onderzoeksmethode
op inspelen. Ook is het combineren van methoden en de beschikbaarheid van een breed spectrum
aan methoden van belang. Over de efficiëntie van onderzoeksmethoden is nog niet genoeg bekend.
Workshop asbestdaken en soortenbescherming: risicobenadering bij veel kleine
asbestsaneringslocaties in het landelijk gebied
Inleider: Bram ten Bosch, Provincie Overijssel
Rapporteur Bram ten Bosch geeft aan dat in de groep van 25 man alle aspecten van de problematiek
langs geweest. De provincie kan ermee verder, er zijn handreikingen gedaan voor oplossingen en dat
wordt gewaardeerd.
Onder meer is gesproken over het belang van
bewustwording bij opdrachtgevers, eigenaren,
• Kenmerken gebouwen
uitvoerders en over de noodzaak om
• Bekende locaties soorten (kaart)
bescherming makkelijker maken. In welke
• Acceptatie 'lichte' verstoring
mate is inzet van professionele ecologen
• Branche saneerders verantwoording
nodig; is anderen de benodigde kennis aan te
(asbestplein)
reiken en zijn die op te leiden? Daar is
o Selectief handhaven
ervaring mee bij de vereniging van Nao Folder bewustwording
isolatiebedrijven (VENIN) die een folder heeft
• Geen 'wassen neus'
over de gevolgen van het vullen van
• Kunnen we een gedragscode afwachten??
spouwmuren voor beschermde soorten.
• Intensief toezicht
Juridische aspecten waaronder handhaving
zijn besproken: welk hulpmiddel ook wordt
ingezet, de bottom line is dat de initiatiefnemer verantwoordelijk blijft voor de naleving van wetgeving.
Die verantwoordelijkheid kun je niet wegnemen. Je kunt naleving bevorderen maar handhaving blijft
nodig. Hoe meer kennis kon worden aangeboden, hoe minder handhaving nodig is.
De risicobenadering gaat uit van voorkómen van verstoring. Het gaat daarbij om het vinden van een
balans tussen effectieve soortenbescherming (die nu heel laag is) en zo min mogelijk vertraging van
de voortgang van asbestsanering.
Je kunt heel veel doen om ernstige verstoring te voorkomen maar ook dan kan volgens de letter van
de wet nog steeds sprake zijn van verstoring. Bij handhaving zal dat dan kunnen blijken.
Workshop woningrenovatie: risicobenadering bij woningrenovatie; eerste ervaringen met de
gedragscode natuurinclusief renoveren
Inleider: Wanda van Enst, Stroomversnelling
Rapporteur Johannes Regelink licht de motivatie voor Gedragscode stroomversnelling toe. Gestreefd
word naar verduurzaming door na-isolatie wordt voor jaarlijks 250.000 woningen (nul-op-de-meter).
Een standaardaanpak die weinig tijd en energie kost, wordt gezien als mogelijkheid om snelheid te
kunnen maken. Er is de afgelopen tijd commotie geweest over de wijze waarop de gedragscode met
soortbescherming omgaat. Het NGB waardeert de deelname van Wanda van Enst aan de
bijeenkomst!
De gedragscode schrijft een omgevingscheck voor om de aanwezigheid van beschermde soorten te
bepalen. Bij aanwezigheid wordt een standaard-compensatie toegepast. Alleen als op grond van de
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omgevingscheck bijzondere soorten en/of zoals functies (massawinterverblijfplaatsen de gewone
dwergvleermuis) zijn te verwachten, moet nader onderzoek worden uitgevoerd. De groep heeft
geconstateerd dat in heel veel situaties de aanwezigheid van bijzondere soorten en/of functies niet
kan worden uitgesloten zodat vaker dan Stroomversnelling verwacht, nader onderzoek nodig is.
Er is een visie nodig over de wenselijke situatie in 2030 voor wat betreft verduurzamingsoortenbescherming op grond waarvan terug te denken is naar de manier van handelen nu.
Het zou goed zijn als in veel meer gemeenten Soort Management Plannen (SMP) beschikbaar
zouden zijn zodat de gedragscode daarop kan kan sluiten. Dan is bekend waar bijzondere situaties te
voorkomen. Daarbij is ook van belang om bestaande informatie goed te ontsluiten. Waar is onderzoek
gedaan, en wat is daaruit gekomen? Databanken laten vaak zien welke soorten ergens voorkomen,
maar niet of onderzoek is gedaan waarbij geen soorten zijn aangetroffen. Centraal delen van
onderzoeksdata (waar is onderzoek gedaan) is in de archeologie al ver ontwikkeld. Zo'n databank is
technisch niet moeilijk; goede beheerafspraken zijn het probleem, en dat vraagt een centrale
organisatie. BIJ12 als beheerder van de NDFF zou een dergelijk platform voor de registratie van de
onderzoeksinspanning moeten faciliteren.
In 80% van de wijken waarin dit jaar is gerenoveerd, vindt nu monitoring plaats. Op NOMkeur.nl
worden monitoringgegevens opgenomen.
Workshop nulstudie SMP: risicobenadering met inventarisatie primair gericht op maatregelen
die maatwerk vragen
Inleider: Gerard Smit, Bureau Waardenburg
Ronald Goderie rapporteert. In de groep kwam het belang van het vastleggen van de nulsituatie via
aan de orde. Het bevoegd gezag is daarvoor verantwoordelijk. Er is behoefte aan een protocol voor
het vaststellen van de nulsituatie bij het opstellen van een Soort Management Plan en voor
monitoring.
Flipover van de groep
Things to do voor BIJ12 + RVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koppeling gebouwkenmerken en vleermuizen
Centrale regie onderzoeksdata + delen van kennis
Gebouw kennis vergroten
o Massawinterverblijfplaatsen
Ecologische info over soorten vergroten
Effectiviteit maatregelen onderzoeken
Landelijke mitigatiecatalogus
Landelijke gedragscode + meldplicht
Gebiedsgerichte ontheffing versus gedragscode
Opstellen beleidsregel i.k.v. ontheffingverlening

Kennis delen is belangrijk, over
aanwezigheid van verblijfplaatsen, over
de relatie tussen functies en met
gebouwkenmerken en over (de
effectiviteit van) maatregelen. Kennis
ontwikkelen.
De provinciale aanpak voor specifieke
soorten via actief soortenbeleid werd
als positief ervaren. Met SMP's wordt
daar positief op ingestoken waardoor
minder sprake is van overspannen
ecologen en vergunningverleners.
SMP's zijn breed in te zetten, ook kleine
particuliere opdrachtgever zijn daarmee
geholpen: tijdwinst en minder kosten.

Carolien van der Ziel voegt toe dat in de groep een SMP voor rijksgebouwen interessant werd geacht,
waarbij voor de kosten werd gedacht aan de provincie. Vooral bij grote ontwikkelingen is ecologische
winst te halen.
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Plenaire discussie
Discussieleider Johannes Regelink opent met de constatering dat we met elkaar aan het zoeken zijn.
Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, en verkeerde afslagen kunnen onderdeel zijn van het
zoekproces. Wat zijn de opvallende punten uit de groepsdiscussies?
Haïco van der Burgt benadrukt het belang van het delen van informatie voor SMP's via een database.
We weten te weinig. Meer informatie delen makt handhaving minder nodig; je kunt meer doen als je
meer weet. De NDFF is daarvoor gevraagd. Zet in zo'n database ook de mitigerende maatregelen die
voor SMP's worden gedaan.
Dirk van Pijkeren heeft vooral gehoord dat we andere manier van onderzoek willen (steeds
grootschaliger) en een andere wijze van omgaan met wetgeving. Er zijn initiatieven voor verandering
en die zijn interessant. We hopen dat we nieuwe ideeën kunnen oppakken.
Opgemerkt dat betere ontsluiting van informatie vanuit overheid wenselijk is. Er is behoefte aan meer
communicatie. Iedereen bij overheid en andere partijen onderschrijven het belang daarvan. Om verder
te komen is de vraag: wie moet morgen wat doen?
Het digitaal stelsel voor de omgevingswet kan mogelijkheden bieden: kan de informatie daarin worden
opgenomen. De overheid heeft als bevoegd gezag hierin een verantwoordelijkheid.
Opgemerkt wordt dat bureaus die SMP's opstellen ontbreken op deze bijeenkomst. Kan het NGB hier
iets in betekenen?
Bram ten Bosch is naar de bijeenkomst gekomen in de hoop op meer varianten in soortbescherming.
Hij was blij verrast dat iedereen ziet dat die varianten nodig zijn en dat invulling wil geven. Dat is nodig
om de idealen van de samenleving in te vullen. Het is goed om daarbij te kunnen constateren dat
iedereen ziet dat niemand heeft alleenrecht om te bepalen wat goed is voor de samenleving.
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3. Programma plus achtergrondinformatie
'Soortmanagementplannen op basis van gebiedsinventarisatie of risicobenadering?'
9.30 uur

Inloop

10.00 uur

Opening door de dagvoorzitter

Johannes Regelink
Bestuurslid Netwerk Groene
Bureaus
Regelink Ecologie & Landschap

10.10 uur

Welkom

Remco ten Rouwelaar
Adjunct Hoofd Natuur en Milieu
Provincie Overijssel

10:20 uur

Dilemma's bij asbestsanering in het landelijk gebied

Bram ten Bosch
Provincie Overijssel

10.45 uur

Ervaringen in Rheden met gebiedsinventarisatie als basis voor
soortmanagementplannen en gebiedsontheffing

Theo Portegijs
Omgevingsdienst Regio Arnhem
(ODRA)

11.10 uur

Pauze

11.35 uur

Ervaringen in Tilburg met gebiedsinventarisatie als basis voor
soortmanagementplannen en gebiedsontheffing

Mischa Cillessen
Gemeente Tilburg

12.00 uur

Ervaringen met gebiedsinventarisatie bij verspreid liggende
woningen als basis voor soortmanagementplannen en
gebiedsontheffing

Rob Alkema
Veluwonen

12:25 uur

Introductie op de workshops

dagvoorzitter Johannes
Regelink

12.35 uur

Lunch

13.30 uur

Parallelle workshops over de risicobenadering
Workshop doorbouwen op ervaringen in Rheden:
vormgeven aan onderzoek in grote gebieden ter
onderbouwing van SMP's

Theo Portegijs
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Workshop asbestdaken en soortenbescherming:
risicobenadering bij veel kleine asbestsaneringslocaties
in het landelijk gebied

Bram ten Bosch
Provincie Overijssel

Workshop woningrenovatie: risicobenadering bij
woningrenovatie; eerste ervaringen met de gedragscode
natuurinclusief renoveren

Wanda van Enst
Stroomversnelling

Workshop nulstudie SMP: risicobenadering met
inventarisatie primair gericht op maatregelen die
maatwerk vragen

Gerard Smit
Bureau Waardenburg

15:00 uur

Discussie over de resultaten van de workshops:
gebiedsinventarisaties, risicobenadering of een slimme
combinatie?

15:45 uur

Afsluiting en drankje

dagvoorzitter
Johannes Regelink
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Workshops Themabijeenkomst 'Soortmanagementplannen op basis van gebiedsinventarisatie
of risicobenadering?'
Programma workshops
13.30 uur
13:50 uur
14:00 uur
15.00 uur

Presentatie inleider
Presentatie coreferent(en)
Discussie
Afronding

Op https://netwerkgroenebureaus.nl/workshops5dec2018 is documentatie beschikbaar voor
de workshops.
1. Workshop doorbouwen op ervaringen in Rheden: vormgeven aan onderzoek in grote
gebieden ter onderbouwing van SMP's'
Gespreksleider: Gert Hoogerwerf, Natuurbalans, bestuurslid NGB, hoogerwerf@natuurbalans.nl
Inleider: Theo Portegijs, Omgevingsdienst Regio Arnhem, portegijs@natuurenruimte.nl
Coreferent: Dirk van Pijkeren, Laneco, dvpijkeren@laneco.nl
Coreferent: Peter Twisk, Regelink Ecologie & Landschap, peter.twisk@regelink.net
Thema
De ervaringen in Rheden laten zien dat onderzoek in grotere gebieden geen optelsom hoeft te zijn van
het onderzoek naar de verschillende objecten in het gebied. Andere aanpakken lijken mogelijk. Maar
welke?
Aan welke eisen moet een andere aanpak van het onderzoek voldoen, ook in relatie tot onder meer
maatregelen die je in een SMP wilt nemen en de wijze van handhaving en toezicht. Kun je bij het
nemen van veel compenserende maatregelen volstaan met ander/minder onderzoek; hoe ga je om
met moeilijker te onderzoeken soorten?
In de workshop bespreken we de ecologische en juridische consequenties van andere aanpakken.
2. Workshop asbestdaken en soortenbescherming: risicobenadering bij veel kleine
asbestsaneringslocaties in het landelijk gebied
Gespreksleider: David van der Veen, Lievense, bestuurslid NGB, DvdVeen@Lievense.com
Inleider: Bram ten Bosch, Provincie Overijssel, b.t.bosch@overijssel.nl
Coreferent: Haïco van der Burgt, ECOquickscan, haico@ecoquickscan.nl
Coreferent: Jeroen Bouw, Provincie Gelderland, j.bouw@gelderland.nl
Thema
Meerdere provincies zetten zich in voor versnelling van de aanpak van asbestdaken met het oog op
het verbod na 2024. Provincies zijn sinds 2017 ook bevoegd gezag voor de soortenbescherming op
grond van de Wet Natuurbescherming (WNb). Sloopactiviteiten, zoals de verwijdering van
asbestdaken, conflicteren regelmatig met de bescherming van beschermde soorten. Provincies
hebben er vanwege hun dubbelrol belang bij dat de aanpak van asbestdaken zo goed mogelijk
samenloopt met soortenbescherming.
De provincies zien 3 “sporen” voor verbetering van de samenloop:
a.
Risicobenadering
b.
Gebiedsgerichte aanpak
c.
Hogere naleving
De gebiedsgerichte aanpak (met gebiedsinventarisatie en SMP) is moeilijk uitvoerbaar in het landelijk
gebied, terwijl daar de kans op conflicten tussen asbestdaksanering en soortenbescherming het
grootst is (blijkt uit onderzoek van Eelerwoude). Vanwege de slechte naleving van de WNb in de
huidige asbestdaksaneringspraktijk zijn de mogelijkheden van de risicobenadering voor verbetering
van de samenloop onderzocht. Daarbij wordt samengewerkt met de Zoogdiervereniging en
Vogelbescherming.
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Hieruit is een globale beslisboom voortgekomen waarmee eigenaren / opdrachtgevers / saneerders /
gemeenten vooraf de kans op verstoring en preventieve maatregelen kunnen beoordelen, zonder dat
daarvoor direct kostbaar ecologisch onderzoek hoeft te worden verricht. De verwachting is dat
hiermee hogere naleving van de WNb kan worden bevorderd en de samenloop kan worden verbeterd.
In de workshop worden twee aspecten besproken:
• De beleidsmatige afweging tussen soortenbescherming en versnelling van de aanpak van
asbestdaken;
• De (verbeter)mogelijkheden van de risicobenadering om de samenloop tussen deze doelen te
realiseren. Daarbij wordt het risicobenaderingstraject tot nu toe en het onderzoek van Eelerwoude
toegelicht.
Documentatie
• Rapport 'Onderzoek soortbescherming en asbest dak vervanging'
Zie https://netwerkgroenebureaus.nl/workshops5dec2018
3. Workshop woningrenovatie: risicobenadering bij woningrenovatie; eerste ervaringen met de
gedragscode natuurinclusief renoveren
Gespreksleider: Jort de Bosch Kemper, Bureau Viridis, bestuurslid NGB, jdeboschkemper@bureauviridis.nl
Inleider: Wanda van Enst, Stroomversnelling, wvenst@stroomversnelling.nl
Thema
Energiezuinig maken van woningen vermindert de uitstoot van kooldioxide, van belang voor het
klimaatbeleid. De gebouwde omgeving levert één derde van de kooldioxide-uitstoot in Nederland. De
overheid wil in de komende vier jaar jaarlijks 50.000 woningen en daarna jaarlijks 200.000 woningen
energiezuinig maken. Isolatie van gevels en daken leidt tot verlies aan verblijfplaatsen van
beschermde soorten (gierzwaluw, huismus, vele vleermuissoorten en steenmarter). De
grootschaligheid van de isolatie kan de instandhouding van deze soorten aantasten.
De 'Gedragscode natuurinclusief renoveren' (uitgebracht op 2 januari 2018) heeft tot doel bij
renovaties onder het NOM-keur natuurwaarden in de gebouwde omgeving te behouden en
ontwikkelen en daarmee vrijstelling te krijgen van de Wet natuurbescherming. Het NOM Keur is een
methode voor kwaliteitsborging van Nul-op-de-meter projecten (een huis wekt minimaal evenveel
energie op als wordt verbruikt) voor woningen, appartementen en woongebouwen bij nieuwbouw en
renovatie.
De gedragscode valt onder de Wet natuurbescherming. De gedragscode werd door de vereniging
Stroomversnelling voor goedkeuring aangeboden aan de overheid die een conceptgoedkeuringsbesluit uitbracht. Partijen kunnen een inbreng leveren via een zienswijze op het conceptgoedkeuringsbesluit. Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) voorzag het ontwerp-goedkeuringsbesluit
‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ in augustus 2017 van stevig commentaar. Bij de vaststelling
van de gedragscode negeerde het ministerie van LNV echter de kern van de zienswijze van het NGB
(en van andere partijen). Het NGB adviseerde daarom zijn leden bij de toepassing van de
vastgestelde gedragscode een specifieke handelwijze om overtreding van de Wet natuurbescherming
te voorkomen.
In de workshop bespreken we de 'Gedragscode natuurinclusief renoveren' en de eerste ervaringen die
hiermee zijn opgedaan.
Documentatie
• Gedragscode 'Natuurinclusief renoveren'
• Kwetsbaarheden van de Gedragscode natuurinclusief renoveren (Tijdschrift
natuurbeschermingsrecht, okt 2018)
Zie https://netwerkgroenebureaus.nl/workshops5dec2018
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4. Workshop nulstudie SMP: risicobenadering met inventarisatie primair gericht op
maatregelen die maatwerk vragen
Gespreksleider: Carolien van der Ziel, RoyalHaskoningDHV, bestuurslid NGB,
carolien.van.der.ziel@rhdhv.com
Inleider: Gerard Smit, Bureau Waardenburg, G.F.J.Smit@buwa.nl
Coreferent: Ronald Goderie, Provincie Gelderland, r.goderie@gelderland.nl
Thema
Het is evident dat bij grootschalige gebiedsgerichte projecten rekening moet worden gehouden met
beschermde soorten. Denk aan grootschalige infrastructurele projecten, stedelijke uitbreiding en
stedelijke ontwikkelingen zoals grootschalige na-isolatie projecten.
Gelet op de omvang van de werkzaamheden is het onontkoombaar dat zonder het treffen van
maatregelen er negatieve effecten zullen optreden op natuur. Bij uitvoering van de werkzaamheden
wordt dan ook rekening gehouden met de reële risico’s voor beschermde soorten. Waar er risico’s zijn
voor beschermde soorten worden op voorhand maatregelen getroffen om negatieve gevolgen te
voorkomen.
Bij grootschalige projecten is het onvermijdelijk dat zonder maatregelen verblijfplaatsen tijdelijk of
permanent worden aangetast. Op locaties waar dit aan de orde is dan wel waar een reel risico op
schade is worden maatregelen genomen die de ecologische functionaliteit van verblijfplaatsen
continueren (CEF-maatregelen, zie notitie en Guidance document article 12 Habitats Directive).
Hoewel sommige soorten jaren achtereen dezelfde verblijfplaats kunnen gebruiken is het gebruik van
verblijfplaatsen in de loop der jaren vaak variabel. Jonge dieren kunnen op zoek gaan naar nieuwe
verblijfplaatsen. Verblijfplaatsen waar grote groepen dieren gebruik van maken kunnen in de loop der
jaren ongeschikt raken waardoor de dieren verhuizen. Het is dan ook niet afdoende alleen bestaande
verblijfplaatsen te behouden. CEF-maatregelen zullen vooral gericht moeten zijn op behoud van het
aanbod aan mogelijke verblijfplaatsen, ongeacht in welke mate dieren van verblijfplaatsen gebruik
maken.
In de huidige praktijk worden maatregelen pas genomen nadat uit onderzoek blijkt dat deze
noodzakelijk zijn. Het veldonderzoek is daarbij primair gericht op het vaststellen van aan- of
afwezigheid van soorten, waarbij het vaststellen van afwezigheid de meest inspanning vraagt. Deze
reactieve aanpak kan geheel voldoen aan de juridische procedures, maar zal op de langere termijn
leiden tot een achteruitgang van het aanbod aan verblijfplaatsen. Daarmee gaat de geschiktheid van
het leefgebied achteruit en is de instandhouding van populaties niet afdoende gewaarborgd.
Voor een aantal typen van verblijfplaatsen bestaan standaardoplossingen o.a. genoemd in de
Kennisdocumenten. Daar waar op voorhand duidelijk is welke maatregelen noodzakelijk zijn om het
aanbod aan verblijfplaatsen voor één of meer soorten op peil te houden, worden deze maatregelen
uitgevoerd. Een veldonderzoek òf de relevante soorten daadwerkelijk voorkomen, heeft dan geen
toegevoegde waarde en kan achterwege blijven.
Voorbeelden: In stedelijk gebied kunnen zomer- en paarverblijven van gewone dwergvleermuizen in
het gehele bebouwde gebied voorkomen. Huismussen zijn in veel wijken met pannendaken aanwezig.
Zolang veldonderzoek geen informatie levert voor de te treffen maatregelen kan dit achterwege
blijven.
Bij de hier voorgestelde gebiedsgerichte aanpak wordt nadrukkelijk ingezet op het pro- actief nemen
van maatregelen. Het veldonderzoek is er dan ook primair op gericht om vast te stellen welke
maatregelen noodzakelijk zijn.
In de workshop bespreken we de ecologische en juridische consequenties van deze andere aanpak.
Documentatie
• Notitie 'Risicobenadering met inventarisatie primair gericht op maatregelen die maatwerk vragen'
Zie https://netwerkgroenebureaus.nl/workshops5dec2018

9

4. Overzicht van de deelnemers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rob
Jorna
Roelof
marcel
Bram
Jort

7.
8.
9.
10.

Jeroen
Benjamin
Charlotte
Bert

11.

Haico

12.
13.
14.

Jasper
Mischa
Annelies

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Evelien
Nienke
Wanda
Andre
Sietske
Han
Gerard
Richard
René
Ronald
Merlijn
Aegidia
Frank
Jaap

29.

Saskia

30.

Koos

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Wim
René
Eva
Mark
Arjan
Vita

Hazenberg
Hazenkamp
Henrard
Hoksberg
Hol
Hommersen

37.

Gert

Hoogerwerf

38.
39.

Jordy
Mischa

40.
41.

Viola
Ronald

Jager
Jansen

42.
43.
44.
45.

Roy
Eric
Ken
Arne

Janssen
Janssen
Jipping
Kijk in de

de
ten
de

van
der

van
de
van
van

van
de
van
van

den

van
der

Alkema
Arisz
Beer
bonder
Bosch
Bosch
Kemper
Bouw
Brandt
Brunell
Brussel

Veluwonen
Provincie Drenthe
Van der Goes en Goot
ecoplanning
provincie Overijssel
Bureau Viridis

Eerbeek

Arnhem

Burgt

Provincie Gelderland
Habitus
RUD Utrecht
Regionale
uitvoeringsdienst Noord
Holland Noord
ECOquickscan

Cardinaals
Cillessen
Craats

Bureau Waardenburg
Gemeente Tilburg
Witteveen+Bos

Culemborg
Tilburg
Deventer

Doorn
Elzinga
Enst
Faber
Felix
Gelevert
Geraedts
Gerritsen
Gestel
Goderie
Graaf
Grinsven
Groen
Groot

Aqua-Terra Nova
Provincie Overijssel
Stroomversnelling
Provincie Drenthe
RUD Noord-Holland Noord
For Farmers FarmConsult
Provincie Limburg
EcoMilieu Advies
SAB
Provincie Gelderland
BugelHajema
Adviesbureau LIVADI
Van der Goes en Goot
Groot Eco Advies

Naaldwijk

Guldemond

Provincie Utrecht

Hartogh

Adviesbureau E.C.O.
Logisch
Provincie Limburg
gemeente Hof van Twente
NatuurInclusief
Ecogroen
VERAS
Zoogdiervereniging

Houkes
Hout

Natuurbalans-Limes
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5. Beschikbare presentaties
Plenair
• Dilemma's bij asbestsanering in het landelijk gebied
Bram ten Bosch, Provincie Overijssel
•

Ervaringen in Rheden met gebiedsinventarisatie als basis voor soortmanagementplannen en
gebiedsontheffing
Theo Portegijs, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

•

Ervaringen met gebiedsinventarisatie bij verspreid liggende woningen als basis voor
soortmanagementplannen en gebiedsontheffing
Rob Alkema, Veluwonen

Workshops
• Workshop doorbouwen op ervaringen in Rheden: vormgeven aan onderzoek in grote gebieden ter
onderbouwing van SMP's
Theo Portegijs, Omgevingsdienst Regio Arnhem
•

Workshop asbestdaken en soortenbescherming: risicobenadering bij veel kleine
asbestsaneringslocaties in het landelijk gebied
Bram ten Bosch, Provincie Overijssel

•

Workshop woningrenovatie: risicobenadering bij woningrenovatie; eerste ervaringen met de
gedragscode natuurinclusief renoveren
Wanda van Enst, Stroomversnelling

•

Workshop nulstudie SMP: risicobenadering met inventarisatie primair gericht op maatregelen die
maatwerk vragen
Gerard Smit, Bureau Waardenburg
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Versnelling aanpak asbestdaken

Hoofdtitel

Opgave:
-Asbestdaken verboden na 2024
-In Overijssel nog 12 mln m2, 60.000 daken
-Investering dakvervanging € 500 mln
-Eigenaren moeten het zelf betalen

Dilemma’s asbestsanering en soortenbescherming

Inzet 2016-2019:
-Gemeenten ondersteunen bij activeren eigenaren
-Adviseurs van eigenaren activeren en faciliteren
- Dakoplossers activeren en faciliteren

Bram ten Bosch

Verband met soortenbescherming
Dakvervanging is niet vergunningplichtig
Grote variatie in locaties en grootte
¾ opp. in landelijk gebied, helft aantal in kernen
Beschermde soorten bij asbestdaken vooral in
landelijk gebied
 Door variatie/spreiding weinig geschikt voor SMP
 Kosten ecologisch onderzoek in verhouding hoog
 Naleving WNb bij asbestdaksanering gering





Provincie wil soorten beschermen èn
aanpak asbestdaken makkelijk maken
Ø Potentieel conflict:
politiek, bestuurlijk, beleid, juridisch
Ø “samenloop” verbeteren door combi van:
- gebiedsgerichte aanpak
- risicobenadering
- intensivering toezicht
Ø Omgaan met dilemma’s

€ 100.000 belastinggeld is het best
besteed aan:
Voor 1 stadsdeel
of dorp een SMP
maken en 10 jaar
beheren

of

In 1 stadsdeel of
dorp 10 jaar 0,1 fte
toezicht op naleving
soortenbescherming

De kwaliteit van de leefomgeving is het
meest gebaat bij:

Verbetering van soortenbescherming
kan het beste worden bereikt door:

Zo snel mogelijk
voorkómen dat er
meer
asbestvezels
vrijkomen

Meer toezicht en
handhaving van
de WNb

Duurzaam behoud
en versterking van
de biodiversiteit

of

of

Het voorkómen van verstoring kan het
best worden gericht op:
Zeldzame
soorten, omdat
verstoring
daarvan een
groot effect op de
staat van
instandhouding
heeft

of

Veel voorkomende
soorten, omdat
daarmee verstoring
van veel meer
exemplaren wordt
voorkómen

Omgaan met deze dilemma’s is vooral:

Interessante
uitdaging

of

Niet nodig omdat de
regels in de WNb
eenduidig zijn

Naleving makkelijker
te maken, door
werkwijzen in de
geest van de wet te
stimuleren

Verbetering van soortenbescherming
kan het beste worden bereikt door:

De aandacht en
bereidheid bij
uitvoerders te
vergroten (met
het risico dat ze
er weinig mee
doen)

of

Naleving meer af te
dwingen (met het
risico dat er veel
minder asbestdaken
worden gesaneerd)

Gebiedsgerichte aanpak Rheden
5 december 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderzoeksgebied Rheden

Huismus Rheden

11

12

Huismus
Velp

Huismus Dieren

13

Huismus De Steeg, Ellecom

14

Huismus Spankeren, Laag Soeren

15

Gierzwaluw Rheden 2013

16

Gierzwaluw Rheden 2014

17

18

Gierzwaluw
Velp

Gierzwaluw
Dieren, Spankeren

19

Gierzwaluw
De Steeg, Ellecom

20

Gierzwaluw
Laag-Soeren

21

Vleermuizen Rheden

22

Gewone dwergvleermuis

23

24

Gewone
dwergvleermuis
Dieren

Overige vleermuizen Velp

25

Overige
vleermuizen
Dieren

26

Vleermuizen De Steeg

27

28

Vleermuizen
Spankeren

Vleermuizen Ellecom

29

30

Toekomst

Gewone dwergvleermuis Laag-Soeren

- Is onderzoek naar huismus, gierzwaluw en en paarverblijfplaatsen gewone
dwergvleermuis noodzakelijk?
- Kan de gebiedsgerichte aanpak gefaciliteerd worden met een gedragscode?
- Maatregelen voor gebouwbewonende soorten vastleggen in bouwbesluit?

31

32

Agenda

Rob Alkema, Adviseur vastgoed
5 december 2018

• Introductie
• Werkwijze
•
•

• Voorbereiding
• Enkele voorbeelden
Soortenmanagementplan
Afronding

“Werken aan eco-logische oplossingen”
2•

Introductie

“Landelijk”

Komende 10 jaar, circa 1.100 woningen
renoveren en verduurzamen.
(60 projecten)

Veluwonen:
• Woningcorporatie (fusie)
• Apeldoorn, Brummen
en Rheden (16 Kernen)
• Circa 4.000 woningen
• Ambitie 2030 CO2 Neutraal

3•

Rob Alkema, Adviseur Vastgoed:
• Woonachtig op de Veluwe
• Bouwkundig en bedrijfskundig
• Vastgoed data en begroting,
duurzaamheid en flora & fauna

“Stedelijk”

4•

Werkwijze, voorbereiding flora & fauna

“Soortenmanagementplan?”

Loenen
• Gemeente Apeldoorn
• Ca. 3.100 inwoners
• Bezit ca. 325 woningen

5•

Projecten

Offerte

planning

aanvraag

Nader
onderzoek

Beoordelen
resultaten

Ontheffing
aanvraag

Mitigerende
maatregelen

Meerdere project locaties

Per project locatie

Adviseur vastgoed

Projectleider

Strategisch voorraad beleid,
prestatieafspraken Gemeenten,
duurzaamheid, …

Start
project

…

• Project met 43 woningen

…

6•

“Stedelijk”

Loenen

“Stedelijk”

Loenen
Flora & Fauna planning

Werkzaamheden:
• Isoleren dak
• Bijvullen gevelisolatie
• Bijkomende werkzaamheden

Heden

7•

8•

II

“Stedelijk”

Monitoring?

1
2017
III

IV

I

II

2
2018
III

IV

I

II

1

3
2019
III

IV

I

II

4
2020
III

IV

I

II

5
2021
III

IV

I

II

6
2022
III

IV

I

II

7
2023
III

IV

I

II

8
2024
III

IV

I

II

9
2025
III

IV

I

II

10
2026
III

2

Project planning - huidig (2018)
Voorbereiding
Realisatie
Afronding

1?

I

II

3
2019
III

IV

I

II

4
2020
III

2

1?

2?

Project planning - toekomst? (2019)
Voorbereiding
Realisatie
Afronding
Communicatie met bewoners

“Landelijk”

• Gemeente Brummen
• 850 inwoners
• Bezit 22 woningen

IV

• Project met 4 woningen
• Project met 5 woningen

Communicatie met bewoners

B

IV

Communicatie met bewoners

Hall

Voorbeiding
Realisatie
Afronding (monitoring)
A

I

Project planning - huidig (2018)
Voorbereiding
Realisatie
Afronding

Toekomst?

Oplossingen:
• Goot + gevel

I

IV

2
2018
II
III

1
A

B

Flora & Fauna planning

I

1
2017
II
III

Voorbeiding
Realisatie
Afronding (monitoring)

Aanpak:
• Gebiedsinventarisatie /
Nader onderzoek wnb

Loenen

“Stedelijk”

Welke route zou u kiezen?

2?

Project planning - toekomst? (2019)
Voorbereiding
Realisatie
Afronding
Communicatie met bewoners

Doorlooptijden:
- Project 1½ tot 2 jaar
- Flora & fauna 9 tot 10 jaar
9•

10 •

Hall

“Landelijk”

Eerbeek

Werkzaamheden:
• Renoveren, 5 stuks in 2019
• Sloop / nieuwbouw, 4 stuks in 2020

• Gemeente Brummen
• 11.255 inwoners
• Bezit ca. 1.400 woningen

Aanpak:
• Gebiedsinventarisatie /
Nader onderzoek wnb

• Ruimtelijke ontwikkelingen
• Gemeente Brummen
• Veluwonen

• Onderzoeksgegevens

Oplossing:
• Slim combineren ecologische opgave
• Schaal > klein
11 •

“SMP?”

uit verleden

12 •

IV

I

II

5
2021
III

IV

Afronding, wat gedachten…

Soortenmanagementplan

‘Schoenmaker blijf bij je leest’ versus ‘Onbekend maakt onbemind’

Voordelen:
• Wetgeving
• Vergunning & handhaving
• Monitoring
• Ruimtelijke plannen
• Zekerheid & flexibiliteit
• Kostenbesparing
• Politiek
• Realisatie plannen
• Burger initiatief
• Ecologie
• Ontwikkelingsgericht
• Kennis ontwikkeling

Nadelen:
• Initiële investering
• Complex / vakkennis

Kerntaak / missie
rolverdeling

Uitwerking:
• Gebiedsinventarisatie /
risicobenadering?
•…

Voor bos, natuur en landschap.
(Loo Plan)

‘Meten is weten’

‘Redelijkheid en billijkheid’ versus ‘Van de verdeling komt de winst’

14 •

13 •

Afronding, wat gedachten…

Bedankt voor uw aandacht!

Soortenmanagementplannen?

“Laten we samenwerken aan eco-logische oplossingen”

“Stedelijk” / “Landelijk”

Rolverdeling +
kennisontwikkeling +
samenwerking.

15 •

Wij zijn er om onze huurders nu en in de
toekomst goed te laten wonen in
een betaalbare woning van
een duurzame kwaliteit.
(Veluwonen)

16 •

Workshop doorbouwen op ervaringen in Rheden

Gierzwaluw

Gewone dwergvleermuis

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor gierzwaluw
er van uitgaande dat de soort er zit?
- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor
kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis er van
uitgaande dat de soort er zit?
- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

3

Huismus

6

Gewone dwergvleermuis

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor huismus er
van uitgaande dat de soort er zit?
- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor
zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis er van
uitgaande dat de soort er zit?
- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

2

5

Gewone dwergvleermuis
- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor
paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis er van uitgaande
dat de soort er zit?
- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

Workshop onderzoek gebiedsgerichte
aanpak
5 december 2018

1

4

Laatvlieger

Onderzoek winterverblijfplaatsen

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor
kraamverblijfplaatsen van de laatvlieger er van uitgaande dat de soort
er zit?
- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

- Hoe vaak moet onderzoek naar winterverblijfplaatsen worden
uitgevoerd om voldoende zekerheid te verkrijgen voor een
gebiedsgerichte aanpak?
- Kan dat in 1 seizoen?
- Hoe moet dit onderzoek worden uitgevoerd?
- Hoe groot is het gebied wat kan worden onderzocht?

9

Laatvlieger

12

Onderzoek kraamverblijfplaatsen

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor paar- en
zomerverblijfplaatsen van de laatvlieger er van uitgaande dat de soort
er zit?
- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

- Hoe vaak moet onderzoek naar kraamverblijfplaatsen worden
uitgevoerd om voldoende zekerheid te verkrijgen voor een
gebiedsgerichte aanpak?
- Kan dat in 1 seizoen?
- Hoe moet dit onderzoek worden uitgevoerd?
- Hoe groot is het gebied wat kan worden onderzocht?
- Kan gericht gezocht worden naar
verhoogde activiteit?

8

Gewone dwergvleermuis

11

Gewone grootoorvleermuis
Ruige dwergvleermuis

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor
winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis er van
uitgaande dat de soort er zit?

- Kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verleend voor paar- en
zomerverblijfplaatsen van de gewone grootoorvleermuis en ruige
dwergvleermuis er van uitgaande dat de soorten er zitten?

- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

- Is onderzoek naar trends van de populatie voldoende?

7

10

Gedragscode gebouwbewonende soorten
- Is een gedragscode voor gebouwbewonende soorten een goed
alternatief voor de gebiedsgerichte ontheffing?
- Voordelen/nadelen

15

Gedragscode gebouwbewonende soorten

14

Gedragscode gebouwbewonende soorten

Gedragscode gebouwbewonende soorten
- Wat betekent dit voor het onderzoek?
- Rol Netwerk Groene Bureaus?
- Actief melden dat met gedragscode wordt gewerkt?
- Wie neemt het initiatief?
- Hoe onderzoek je trends?
- Ideeën?

13

16

Verbetering samenloop soortenbescherming en aanpak asbestdaken

Hoofdtitel

Doel: hogere naleving WNb combineren met
versnelling van de aanpak van asbestdaken
Of andersom: verminderen belemmeringen WNb
voor asbestdakenversnelling combineren met
verbetering soortenbescherming

Risicobenadering bij asbestdaken
Bram ten Bosch

Aanpak:
-Overleg 4 provincies
-Onderzoek vóórkomen soorten bij asbestdaken
-Uitwerking risicobenadering in beslisboom met hulp
sb-organisaties

Knelpunten huidige praktijk

Verbetermogelijkheden

 Hoge kosten ecologisch onderzoek,
maatregelen en leges, in verhouding tot kosten
dakvervanging
 Lange doorlooptijd onderzoek en procedure
 Kans op verstoring bij asbestdakvervanging
was niet onderzocht
 WNb niet toegesneden op risicobenadering
 Slechte naleving WNb bij asbestdakvervanging

 Gebiedsgerichte aanpak:
- SMP
- overcompensatie, standaardmitigatie, e.d.
- vooral toepasbaar in gebieden met veel
sloop- en bouwactiviteiten
 Hogere naleving:
- voorlichting aan uitvoerders en gemeenten
- intensivering toezicht
- evt. combi met certificering uitvoerders
 Risicobenadering

Risicobenadering

Onderzoek Eelerwoude: opzet

 Onderzoek Eelerwoude naar vóórkomen soorten
i.c.m. gebouw- en omgevingskenmerken
 Beslisboom voor opdrachtgevers en uitvoerders
om kans op verstoring te bepalen
 Alleen bij redelijke kans ecologisch onderzoek
 Overigens bottomline: soorten aanwezig en niet
goed te beschermen = niet saneren
 Maakt sanering in de geest van WNb
eenvoudiger

 Ecologische onderzoeken filteren op combi
met asbestdaken
 Analyse combinaties soorten en gebouw- en
omgevingskenmerken
 Toetsen analyse en uitwerken beslisboom
i.s.m. sb-organisaties en 4 provincies

Onderzoek Eelerwoude: resultaten
 Gebouwkenmerken zijn bruikbare indicator
voor kans op verstoring bij asbestdaksanering
 Kans op verstoring klein bij:
- schuurtjes in woonwijken
- daken zonder binnenbeplating
 Kans op verstoring vleermuizen klein (met
kleine preventieve maatregelen)
 Daardoor in veel situaties geen langdurig
ecologisch onderzoek nodig
 Bruikbaar voor beslisboom

Uitwerking en implementatie

Discussie

 Toelichting voor niet-experts en beschrijving
van te nemen (voorzorgs)maatregelen door
gebruikers
 Draagvlak vergroten bij uitvoerders en
toezichthouders
 Voorlichting over toepassing aan gemeenten
en uitvoerders
 Verspreiding
 Monitoring en evaluatie

 Moet beslisboom geformaliseerd worden?
 Is risicobenadering op deze wijze inpasbaar in
de WNb (c.q. houdbaar bij de rechter)?
 Hoe kan beslisboom verbeterd en beheerd
worden?
 Kan beslisboom ook in gedragscode worden
gebruikt?
 Hoe kan je risicobenadering monitoren?
 Kan deze vorm van risicobenadering ook in
andere toepassingsgebieden worden gebruikt?

Gedragscode Natuurinclusief Renoveren –
risicobenadering (?) bij woningrenovaties

De landelijke opgave van de energietransitie is groot, héél groot
2015

Klimaatakkoord Parijs

2018

Klimaatakkoord Nederland

Kengetallen:

2050 gehele gebouwde omgeving aardgasvrij

Vanaf 2021 200.000 woningen per jaar
verduurzaamd

Wanda van Enst

wvenst@stroomversnelling.nl

Woensdag 5 december 2018

De landelijke opgave van de energietransitie is groot, héél groot

NOM woning?

7,7 miljoen woningen (2,5 miljoen corporatiebezit; ruim 5
miljoen particulier(e huur))

Stroomversnelling opgericht om versnelling in transitie te creëren
Van projectbenadering

NOM Keur geeft garantie dat het project voldoet aan gestelde eisen…

productbenadering; concepten geschikt voor veel dezelfde type woningen
… en dat brengt verschillende voordelen met zich mee:

Werken onder gedragscode natuurinclusief renoveren

Financiering

NOM Keur ontwikkeld
Uitgangspunten:
Flora en Fauna

- Woning geschikt voor NOM renovatie = woning geschikt voor behuizing van
beschermde soorten (huismus, gierzwaluw, vleermuizen)

Welstand

- Standaard hoeveelheid compenserende maatregelen opgenomen
- Alleen bij bezig NOM Keur op Propositie
- Monitoringsprotocol

Bestemmingsplan

… maar over de garanties van de gedragscode zijn twijfels.

Omgevingscheck en monitoring; twee parallelle sporen

Resultaten monitoring 2018

Huismus

Spoor 2: Monitoring gedragscode

Quickscan en literatuuronderzoek – evt.
aankaarten bijzondere situatie

Wettelijk bepaald

Omgevingsplan (planning, mitigerende
en compenserende maatregelen)

Conform bestaande protocollen – en
onder aanscherping onderhevig

Factsheets concept

Plangebied en populatieonderzoek

Ecologisch werkprotocol

Ter evaluatie van het beoogde effect van
de gedragscode (positief én negatief)

Ecologische vrijgave

Merendeel van aanstaande NOM
renovaties

Lerende werking gedragscode: waar staan we nu?

6 projecten gemonitord:
Locatie

Spoor 1: Omgevingscheck

- Aanpassingen gedragscode aan de hand van inzichten en geleerde lessen
Gierzwaluw

2018

Vleermuizen
Zomer

Paar

Kraam

Massawinter

Groningen (#204)

24

8

11 (9 GDV, 1
RDV, 1 LV)

4 (GDV)

0

0

Emmen (#181)

2

0

1 (GDV)

0

0

0

Nijmegen (#210)

17

4

2 (GDV)

0

0

0

Utrecht (#110)

0

0

3 (GDV)

0

0

0

Oostvoorne I (#22)

0

0

0

1 (RDV)

0

0

Oostvoorne II (#64)

13

22

0

2 (1 GDV, 1
RDV)

0

0

Discussiepunten
Er is nu veel aandacht voor sociale huurwoningen; hoe om te gaan met
particuliere woningen?

Welke vragen moeten we de komende jaren beantwoorden om klaar te zijn voor
het natuurinclusief renoveren van 200.000 woningen per jaar?

Hoe kunnen we geleerde lessen, en best practices (zowel qua onderzoek, als qua
mitigerende/compenserende maatregelen) gedeeld gedachtegoed maken?

Er zijn veel (negatieve) vooroordelen over de gedragscode natuurinclusief
renoveren; welke aanpassingen zouden er gedaan moeten worden, zonder het
gedachtegoed van de code te verwerpen?

- Aanscherpen monitoringsprotocollen

- Delen van monitoringsresultaten projecten onder de gedragscode

- Delen van ontwikkelde factsheets

- Aangaan van de discussie

Het is evident dat bij grootschalige gebiedsgerichte projecten rekening moet worden
gehouden met beschermde soorten.
Denk hierbij aan grootschalige infrastructurele projecten, stedelijke uitbreiding en stedelijke
ontwikkelingen zoals grootschalige na-isola>es.
Gelet op de omvang van de werkzaamheden is het onontkoombaar dat zonder het treﬀen
van maatregelen er nega>eve eﬀecten zullen optreden op natuur. In dit kader hebben we
wetgeving en doen we met zijn allen onderzoek.

De wetgeving
Zowel bij de Habitatrichtlijn als de Wet natuurbescherming is de hoofddoelstelling het
behoud van Biodiversiteit en het nuEg gebruik ervan.
Om de Biodiversiteit te behouden zijn er o.a. verbodsbepalingen gedeﬁnieerd. Deze worden
naar mijn gevoel vaak zo strak in een juridisch kader geplaatst dat de doelstelling ‘nuEg
gebruik’ volkomen buiten beeld is geraakt. Het bevoegd gezag ziet nauw toe op het naleven
van onderzoeksprotocollen. Vaak gaat het daarbij vooral om de vraag OF maatregelen nodig
zijn.
Het gevolg is dat we als Groene Bureaus veel >jd besteden aan onderzoek om vast te stellen
dat maatregelen NIET nodig zijn. Reken maar mee, als een gebouw gesloopt of gerenoveerd
moet worden en we zien bij het eerste bezoek gierzwaluwen invliegen dan moeten
maatregelen uit de kast worden getrokken. Maar als gierzwaluwen geen interesse hebben in
het gebouw moeten we er DRIE keer op uit om vast te stellen dat er geen maatregelen nodig
zijn. Over de poten>es van de nieuwe situa>e en de wenselijkheid om voorzieningen voor
ﬂora en fauna op te nemen hebben we het vervolgens niet meer.
Een strikte toepassing van een protocol kan nuEg zijn als je wilt weten of je bij
werkzaamheden aan een gebouw voldoet aan de juridische eisen en wel of geen
maatregelen moet nemen. Maar op gebiedsniveau is het echter contraproduc>ef.

Een voorbeeld om dit te illustreren – een willekeurige wijk waar woningen worden
gerenoveerd.
Na de werkzaamheden zijn de woningen niet meer geschikt zijn als verblijf voor
vleermuizen.
In de wijk is een kraamverblijf aanwezig met een grote groep gewone
dwergvleermuizen, en diverse territoria van mannetjes.
Stel dat met onderzoek netjes volgens het Vleermuisprotocol ruim de helft van de
verblijfplaatsen in kaart wordt gebracht.
- dan doe je het waarschijnlijk erg netjes!! –
Het kraamverblijf wordt gevonden en de baltsende mannetjes waren op diverse
plekken in de wijk te horen, op allerlei plekken zijn dus geschikte paarverblijven
aanwezig.

De initiatiefnemer neemt op alle plekken waar dieren zijn gevonden de
voorgeschreven maatregelen.
Het resultaat is dat het aanbod aan geschikte verblijfplaatsen drastisch afneemt.
Immers er worden niet alleen geen maatregelen genomen op plekken waar
paarverblijven gemist zijn, maar ook alle geschikte plekken waar nu geen dieren
zitten verdwijnen doordat ze na de renovatie niet geschikt meer zijn.

Wat deze ontwikkeling voor de instandhouding betekent laat zich raden.

Bij grootschalige projecten kunnen we er van uitgaan dat zonder maatregelen
verblijfplaatsen >jdelijk of permanent worden aangetast. Het is weinig zinvol alleen een
inventarisa>e uit voeren OF beschermde soorten voorkomen. Als een gebied groot genoeg is
kun je er dan niet net zo goed van uitgaan dat ze er ziSen en op voorhand maatregelen
nemen?
Volgens het Guidance document dat de Europese Unie voor de Habitatrichtlijn heeV
opgesteld zou dat moeten kunnen.
Het Guidance document geeV hiervoor de Alpenboktor als voorbeeld. Een knelpunt bij deze
soort die leeV in bergbossen, is dat de larve in de boom leeV en daar niet detecteerbaar is.
Het is daarmee onvermijdelijk dat bij bosbeheer verblijfplaatsen worden geveld. Het
Guidance document geeV als oplossing een bosbeheerplan waarbij voor kever geschikte
plekken voor langere >jd ongemoeid blijven. OVewel een Soortmanagementplan dat er op
moet toezien dat het bos op lange termijn voorziet in voldoende geschikte habitatplekken.

Maatregelen voor soorten kun je dus vastleggen in een Soortenmanagementplan.
Een Soortenmanagementplan is niets anders dan een soortenbeschermingsplan
toegespitst op een bepaald gebied. Het is een gebiedsgericht
soortenbeschermingsplan met het doel om ontwikkelingen in het gebied mogelijk te
maken waarbij de instandhouding van soorten gewaarborgd is.
Het waarborgen van de instandhouding zal vaak beter gaan als de functies van een
gebied niet wijzigen. In stedelijk gebied wil je bijvoorbeeld bij grootschalige renovatie
en na-isolatie de verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten behouden.
Maar als gebieden worden ontwikkeld, bijvoorbeeld van landelijk naar bedrijventerrein
zoals in het onderstaande voorbeeld, kan het zijn dat je soorten moet opgeven. Een
stedelijke inrichting is nu eenmaal niet geschikt voor soorten van open agrarisch
landschap. Maatregelen in het gebied kunnen dan beter uitgaan van kansen voor
soorten in de toekomstige situatie.

Het Soortenmanagementplan van Tilburg is een voorbeeld van een aanpak van de stad als
leefgebied, zoals het Guidance document dat voor de Alpenboktor geeft.
We hebben daarvoor de binnenstad van Tilburg in zijn geheel, gebiedsdekkend
geïnventariseerd op huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Dat was alweer 5 jaar geleden.
In Tilburg zijn huismussen in de hele stad aanwezig. Maar er zijn duidelijk wijken met hogere
dichtheden aan broedparen. Niet verassend zijn dit vooral de groenere wijken waar
rijtjeshuizen met pannendaken staan. De wijken met veel hoogbouw zijn arm aan huismussen.
Voor huismus en gierzwaluwen kun je standaard maatregelen treffen om het aanbod aan
verblijfplaatsen op wijkniveau op peil te houden of te verbeteren. Hiervoor moet je vooral goed
kijken naar de mogelijkheden die de bestaande bebouwing biedt. Om maatregelen te treffen
voor huismus en gierzwaluw lijkt een gebiedsdekkende inventarisatie naar alle verblijfplaatsen
weinig meerwaarde te hebben.
Om huismussen en gierzwaluwen te ontzien wordt vaak aanbevolen het werk aan
bijvoorbeeld daken buiten het broedseizoen uit te voeren.
Bij grootschalige projecten zal altijd werken buiten de kwetsbare periode echter geen reële
optie zijn. Is dat het geval dan zul je de schade moeten beperken door bij de fasering van het
werk vooral rekening te gehouden met de meest kwetsbare locaties. Dit zijn met name
locaties waarbij het om grotere groepen van dieren gaat, dus bolwerkjes van huismus en
kolonies van gierzwaluwen. Deze zullen met veldonderzoek in kaart gebracht moeten worden.
Daarnaast zou je kunnen volstaan met een steekproefsgewijze aanpak, dit om een indruk te
krijgen van het relatieve belang van wijken in de stad.

Ook voor de gewone dwergvleermuis kun je de hele stad als leefgebied beschouwen.
Baltsende gewone dwergvleermuizen zijn bijna overal in de stad waargenomen. Waar je ook
in de stad werkzaamheden aan gebouwen verricht, aantas>ng van verblijfplaatsen is
onvermijdelijk. Voor aantas>ng van zomer- en paarverblijven bestaan standaardoplossingen.
Als je met standaardoplossingen het aanbod aan mogelijke zomer- en paarverblijven op peil
kan houden, wat is dan de meerwaarde van een uitgebreid en gedetailleerd veldonderzoek?
Risico’s ten aanzien van zomer- en paarverblijven zou je kunnen ondervangen met een goed
werkprotocol, en het nemen van standaardmaatregelen die bijvoorbeeld passen bij het type
van bebouwing.
Op basis van onze ervaringen in Tilburg zou je dan voor het onderzoek kunnen volstaan met
een een steekproefsgewijze aanpak, dit weer om een indruk te krijgen van de dichtheid en
het rela>eve belang van wijken in de stad.

Terug naar het Guidance document, dit onderstreept het belang van maatregelen. Ze moeten
de ecologische func>e van verblijfplaatsen waarborgen. In het document worden dit CEF
maatregelen genoemd, CEF – Con>nuïteit van Ecologisch Func>oneren. Als de CEF
maatregelen zodanig zijn, dat dieren op geen enkele wijze last hebben van een afname in
ecologisch func>oneren dan is ar>kel 16 van de Habitatrichtlijn niet van toepassing.
Dat is interessant, want ar>kel 16 gaat over de voorwaarden voor een ontheﬃng. Dat zou
betekenen dat als een huismus of gierzwaluw na werkzaamheden in de winter, in de zomer
weer vrolijk kunnen broeden een ontheﬃng niet nodig is. Dit is natuurlijk niet nieuw, RVO
heeV dit in 2009 al geïntroduceerd met de posi>eve afwijzing.
CEF Maatregelen zijn echter ook de beste aanpak voor een Soortenmanagementplan. Het
draait om pro-ac>eve maatregelen, dat wil zeggen dat we niet alleen maatregelen treﬀen
waar dieren verblijven, maar ook waar ze kunnen verblijven en waar zich kansen voordoen
om de situa>e voor dieren te verbeteren.
Onderzoek wordt daarbij ingezet als dit nodig is om de maatregelen op de juiste wijze uit te
kunnen voeren.

Helaas zijn voor lang niet alle soorten en func>es standaardoplossingen beschikbaar.
Voor kraam- en grote winterverblijven van gewone dwergen en voor soorten als laatvlieger is
kennis van de huidige verblijfplaats van belang om maatregelen te kunnen treﬀen. Het vraagt
om maatwerk oplossingen op basis van de lokale situa>e.
Zonder kennis over deze situa>es en welke maatregelen getroﬀen moeten worden om
func>es te behouden lopen we het risico dat soorten achteruitgaan en de instandhouding
niet geborgd kan worden.
Veldonderzoek is dus nodig om vast te stellen of soorten en func>es aanwezig zijn die
maatwerkoplossingen vragen èn wat de randvoorwaarden voor deze oplossingen zijn. Dit
hoeV natuurlijk niet allebei met één onderzoek te worden beantwoord. Met het
veldonderzoek breng je eerst de risico loca>es voor maatwerk in beeld. Waar ziSen
bijvoorbeeld de kraamverblijven. Dat kan op zich op wijkniveau. Onderzoek naar de lokale
situa>e is pas aan de orde als er in de wijk ontwikkelingen plaats gaan vinden die de
verblijfplaats kunnen aantasten.

Tot slot een voorstel voor veldonderzoek in het kader van Soortenmanagementplannen. Ik stel daarbij
twee fases voor gericht op de volgende vragen:
- Waar liggen de risicovolle kwetsbare situa>es voor de soorten?
- Kunnen de risico’s met standaard maatregelen worden voorkomen (werken buiten het kwetsbare
seizoen, aanbieden van maatregelen waarvan de eﬀec>viteit vaststaat)?
- Als risico’s niet kunnen worden voorkomen, waar en welke welke CEF-maatregelen zijn dan
noodzakelijk?
Fase 1
Verkennend onderzoek: op basis van beschikbare bronnen (o.a. NDFF) en een oriënterend veldbezoek
worden de mogelijke risico’s voor beschermde soorten in kaart gebracht. Dit kan op wijkniveau in de
stad, het type terrein of de aanwezige habitaSypen in een gebied.
Op basis van de mogelijke risico’s worden waar mogelijk standard maatregelen vastgesteld om risico’s
te voorkomen of tot een minimum te beperken.
Fase 2
Veldonderzoek: kwetsbare situa>es worden in beeld gebracht om fasering van de werkzaamheden op
af te stemmen en loca>es te bepalen waar de CEF-maatregelen nog moeten worden uitgewerkt.
In het Soortenmanagementplan zal duidelijk moeten worden beschreven hoe je met risicovolle
situa>es om moet gaan. Voor de plekken waar maatregelen verder moeten worden uitgewerkt – als er
ingrepen plaats vinden – kan nader onderzoek naar de plaatselijke situa>e nodig zijn. Dit onderzoek is
natuurlijk pas nodig als van een concreet risico sprake is. Het valt onder de uitvoering van het
Soortenmanagementplan en hoeV geen onderdeel te zijn van het veldonderzoek dat daar aan vooraf
gaat.

Bij een Soortenmanagementplan staan de maatregelen centraal en van daaruit
bepaal je welk onderzoek nodig is.

