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Onderwerp: Gedragscode natuurbeheer 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Aanleiding 
In uw vergadering van 19-01-2009 hebben wij u bij behandeling van de evaluatie particulier 
natuurbeheer toegezegd te zijner tijd nadere informatie te verstrekken over de gedragscode flora- en 
faunawet. 
 
Voorgeschiedenis 
n.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 

Op 21 april 2009 is door de minister van LNV de gedragscode natuurbeheer goedgekeurd. Dit 
betekent dat voor een ieder, dus ook particuliere natuurbeheerders, een vrijstelling geldt van de flora- 
en faunawet indien aantoonbaar gewerkt wordt volgens de gedragscode. 
 
De Gedragscode natuurbeheer is opgesteld door het Bosschap met medewerking van Staatsbosbeheer, 
SBNL, Natuurmonumenten, De Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en anderen. 
De Gedragscode natuurbeheer is geen wetgeving, maar is wel een op de wet gebaseerd hulpmiddel 
waarmee beheerders van natuur reguliere werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder in strijd te 
handelen met de Flora- en faunawet. 
 
De Gedragscode natuurbeheer geeft regels voor de planning en de uitvoering van beheersmaatregelen. 
Wanneer een natuurbeheerder deze regels volgt, zullen mogelijk negatieve effecten van de 
werkzaamheden voor de te beschermen soorten beperkt blijven. Er geldt dan een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet en de beheerder hoeft géén ontheffing aan te vragen. 
 
De gedragscode is kort en helder geformuleerd en verduidelijkt met kleurendiagrammen waarin 
duidelijk te zien is welke maatregelen in welke periode uitgevoerd mogen worden.  
Voorlichting over de gedragscode is en wordt in algemene zin verzorgd door het Bosschap en de Unie 
van Bosgroepen. In particuliere uitvoeringsprojecten die met inhoudelijke en/of financiële 
betrokkenheid van de provincie worden uitgevoerd wordt de gedragscode door medewerkers van de 
afdeling Groen onder de aandacht gebracht. Zonodig wordt geadviseerd met betrekking tot de te 
kiezen wijze van uitvoering. Of er al dan niet een ontheffing van de flora- en faunawet wordt 
aangevraagd blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de eigenaar.  
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Medewerkers van de afdeling Handhaving, alsmede veldpolitie en AID, zien toe op de handhaving van 
de flora- en faunawet en of er in voorkomende gevallen daadwerkelijk volgens de gedragscode wordt 
gewerkt. De gedragscode is te vinden op de website van het ministerie van landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit: www.minlnv.nl.

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
n.v.t. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht om kennis te nemen van de op 21 april 2009 door de minister van LNV vastgestelde 
gedragscode natuurbeheer. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


