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Relatie met  
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Behandelaar 
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Programma 
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 Niek Witteveen / registratienr.:  

5 maart 2014 

N. Witteveen 

Gedragscode "bestendig beheer" als onderdeel van de Flora- en faunawet 

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 

14.003348 

 

   

Samenvatting

Met de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet, die op 1 april 2002 is vastgesteld, is de 

bescherming van inheemse planten en diersoorten geregeld. Deze wet heeft gevolgen voor het 

uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden die in de openbare ruimte plaatsvinden. 

Om te voorkomen dat veel ontheffingen, inzake reguliere werkzaamheden in de openbare 

ruimte, bij het ministerie van “Infrastructuur en Milieu” moeten worden aangevraagd is het 

vaststellen van een gedragscode bestendig beheer, als onderdeel van de Flora- en faunawet, 

noodzakelijk. De gedragscode kan opgenomen worden in een beleidsdocument en maakt het 

mogelijk om efficiënt en conform de Flora- en faunawet werkzaamheden uit te voeren. Dit 

beleidsdocument treft u bijgaand aan.  

 

Voorgesteld besluit

Gevraagd wordt om in te stemmen met de inhoud van de gedragscode “bestendig beheer” en 

het beleidsdocument vast te stellen. Na vaststelling door de raad dient het document ter 

goedkeuring worden aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en verkrijgt het 

beleidsdocument de benodigde status. 

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing 

 

Advies raadscommissie

In haar vergadering van 7 april 2014 adviseerde de commissie Ruimte u dit agendapunt te 

agenderen als een hamerstuk. 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding

Iedere Nederlander heeft een algemene zorgplicht aangaande de bescherming en 

instandhouding van wilde flora en fauna. Dit geldt voor alle soorten en specifiek voor 

beschermde soorten zoals verwoord in de Flora- en faunawet. Met de inwerkingtreding van de 

Flora- en faunawetgeving (FF) die op 1 april 2002 is vastgesteld, zijn nog steeds veel vragen bij 

gemeenten en aannemers over deze strenge wetgeving in relatie tot onder meer het 

groenbeheer en onderhoud.  

 

Bij het verrichten van werkzaamheden in de openbare ruimte is de FF direct in beeld. Deze wet 

beschermt planten- en diersoorten. In de praktijk bleken de regels nogal eens te leiden tot 

overbodige administratieve lasten. Door beperking in de uitvoering van werkzaamheden werden 

voor velerlei maatregelen, ontheffingen aangevraagd.  

 

Op 23 februari 2005 is de wet door een Algemene Maatregel van Bestuur aangepast en is het in 

een aantal situaties niet meer nodig om ontheffingen aan te vragen voor het uitvoeren van 

werkzaamheden in de openbare ruimte. Ook is een nieuw instrument voor de bescherming van 

soorten geïntroduceerd; de zogenaamde gedragscode bestendig beheer. Deze dient mede te 

worden opgesteld om juridisch te voldoen aan de wetgeving en daarmee boetes te voorkomen.  

 

De gedragscode is niet verplicht maar een wettelijke basis met beperking van regeldruk om 

beheer van de openbare ruimte efficiënt uit te kunnen voeren. Door te handelen volgens deze 

gedragscode wordt schade aan populaties van beschermde dieren en planten voorkomen of 

tot een minimum beperkt. Tevens kunnen de reguliere werkzaamheden vaak op de gebruikelijke 

wijze worden uitgevoerd.  

 

De gedragscode is een document met werkinstructies voor bepaalde terreinen of 

beheeronderdelen die aangeeft hoe te handelen. Het ministerie van “Infrastructuur en Milieu”  is 

bevoegd gezag. De Algemene Inspectiedienst heeft een controlerende taak, spreekt aan en 

beboet bij overtreding. 

 

Gemeente Schagen heeft nog geen (vastgesteld) beleid of vigerend gedragscode inzake de FF. 

Dit kan leiden tot schade als bedoeld in de FF en daaruit volgende boetes en negatieve 

publiciteit. Bovendien dient het beleidsdocument ter voorkoming van veel ontheffingsaanvragen 

waardoor efficiënter en binnen de wet- en regelgeving, kan worden gewerkt. 
 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Doel is om de reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte efficiënter uit te kunnen voeren, 

het aanvragen van provinciale ontheffingen soepeler te maken en boetes met negatieve 

publiciteit te voorkomen. Door de gedragscode vast te stellen, kunnen wij met een algemene 

vrijstelling werkzaamheden uitvoeren, in plaats van dat we voor ieder werk een aparte ontheffing 

moeten aanvragen.  

 

3 Argumenten

Gemeente Schagen heeft nog geen (vastgesteld) beleid of vigerend gedragscode inzake de FF. 

Dit kan leiden tot schade als bedoeld in de FF en daaruit volgende boetes en negatieve 

publiciteit. Bovendien dient het beleidsdocument ter voorkoming van veel ontheffingsaanvragen 

waardoor efficiënter en binnen de wet- en regelgeving, kan worden gewerkt. 
 

4 Financiën

Niet van toepassing 

 

5 Risico's

Indien de gedragscode niet door de raad wordt vastgesteld dienen de werkzaamheden in de 

openbare ruimte conform de regels van de Flora- en faunawet te worden uitgevoerd. Praktisch 

gezien is dit bijna onmogelijk en wordt de wet makkelijk overtreden. Dit kan leiden tot 

inefficiëntie, boetes en negatieve publiciteit.  
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Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris     burgemeester 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2014,  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 7 april 2014; 

 

 

besluit:

De raad stelt de gedragscode bestendig beheer, voortkomend uit de Flora- en faunawet, vast 

voor een periode van 5 jaar.  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 22 april 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


