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1. Inleiding 
 

MMG Advies heeft voor de provincie Utrecht de uitvoering van de groene VTH-taken (VTH staat voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) onderzocht. Vier vraagstukken stonden centraal: 

1. De uitvoering van natuurinclusief vergunningenbeleid door de provincie Utrecht, vooral op het 

gebied van passieve soortenbescherming (ge- en verbodenstelsel Wet natuurbescherming). 

2. Toezicht en handhaving door RUD Utrecht, ook met de nadruk op passieve soortenbescherming. 

3. De extra BOA inzet door de provincie bij RUD Utrecht en wat dit in 2017 heeft opgeleverd. 

4. Een adequaat niveau van toezicht en handhaving in opengestelde natuurterreinen en het 

buitengebied, alsmede een effectieve en efficiënte besteding van (extra) middelen. 

Deze rapportage gaat over vraagstuk 1. De complete vraagstelling van vraagstuk 1 is opgenomen in 

onderstaand tekstkader. Deze rapportage focust op de vetgedrukte hoofdvraag. Aan het eind van 

deze rapportage is een beantwoording van de specifieke vragen 1 t/m 7 opgenomen. 

 

VRAAGSTUK 1 

 

Kan de provincie Utrecht met de capaciteit die beschikbaar is op het gebied van passieve soortenbescher-

ming een goed en effectief natuurinclusief vergunningenbeleid uitvoeren en de eigen doelen en ambities 

realiseren? 

1. Hoeveel VVGB-verzoeken (verzoeken van gemeenten om een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’) zijn er 

in 2017 binnengekomen? Komt dit overeen met de verwachting voor 2017? Is de kwaliteit van de afhandeling 

voldoende? Worden de aanvragen (90%) tijdig afgehandeld? Zijn het aanvraagformulier en het aanvraagproces 

voldoende duidelijk? 

 

2. Hoe verloopt de samenwerking met externe partners, zoals RUD Utrecht, de waterschappen en de terreinbeherende 

organisaties? En hoe is de samenwerking met de Utrechtse gemeenten in relatie tot afstemming over de 

natuurinclusieve aanpak bij de Utrechtse gemeenten? Wat zijn verbeterpunten? 

 

3. Hoe verloopt de samenwerking tussen de teams die zich bezighouden met ontheffingverlening ruimtelijke ingrepen in 

het domein leefomgeving (VVN, NEL, RUD Utrecht) en met teams van andere domeinen van de provincie? 

 

4. Beschikt team VVN over voldoende (ecologische) kennis van het taakveld om inhoudelijk te kunnen adviseren over 

voornemens tot ingrepen (natuurinclusieve aanpak) en het beoordelen van aanvragen? Wat kan zo nodig beter? 

 

5. Is de huidige capaciteit, indien ongewijzigd voortgezet, voldoende voor adequate uitvoering van ontheffingverlening 

ruimtelijke ingrepen? Zo nee, welke capaciteiten en specialistische kennis (bijvoorbeeld soortspecifieke ecologische 

kennis) is extra benodigd? Voor welke specifieke taken of kennisvelden is er een lacune? 

 

6. Natuurinclusief werken; blijven er nu aanvragen voor ontheffingen ruimtelijke ingrepen liggen bij VVN en NEL? Zo ja, 

waarom? Zijn initiatiefnemers zich al voldoende bewust van natuurinclusief werken? Wordt het aspect natuur tijdig en 

voldoende betrokken bij projecten waar de provincie bij betrokken is? Wordt VVN tijdig ingeschakeld bij deze 

projecten? Zo nee, waarom niet? 

 

7. Wat zijn de ervaringen met de toepassing van de gedragsregels en de verordening binnen de ontheffingverlening? 
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2. Het aantal af te handelen ontheffingen/VVGB in 2017 en in 2018 en verder 
 

Voorafgaand aan het in werking treden van de Wnb, heeft de provincie Utrecht een inschatting 

gemaakt van het aantal in 2017 af te handelen ontheffingen en VVGB soortenbescherming: in totaal 

200 ontheffingen/VVGB. Deze inschatting is gemaakt op basis van ervaringscijfers van RVO (die deze 

taak voorheen uitvoerde) en een inschatting van de verwachte extra ontheffingen en VVGB gelet op 

de natuurambities van het college van GS. 

Medio oktober 2017 waren er 73 ontheffingen/VVGB aangevraagd (waarvan er op dat moment 52 

waren afgehandeld). Het ging om 64 aanvragen voor een ruimtelijke ingreep, 4 VVGB en 5 overige 

aanvragen. We zien dus een substantieel verschil tussen het vooraf geraamde aantal van 200 onthef-

fingen/VVGB en het in 2017 daadwerkelijke aantal (73 medio oktober, 37%), waarbij met name ook 

het relatief lage aantal VVGB opvalt. In tabelvorm kan het voorgaande als volgt worden samengevat. 

Tabel 1: Ontheffingen en VVGB 2017, peildatum medio oktober 

 Inschatting 
aantal 2017 

Daadwerkelijk aantal 
medio oktober 2017 

Specificatie daadwerkelijk 
aantal medio oktober 2017 

Ontheffingen/VVGB 
soortenbescherming 

200 73 64 ruimtelijke ingrepen 
4 VVGB aangevraagd door gemeenten 

5 overige aanvragen 

 

Welke verklaringen zijn er voor het substantiële verschil tussen het geraamde en daadwerkelijke 

aantal ontheffingen/VVGB? En wat is de verwachting over het aantal aanvragen om ontheffing-

en/VVGB in 2018 en latere jaren? Op deze vragen wordt hierna ingegaan. 

Verschil geraamd en daadwerkelijk aantal ontheffingen/VVGB in 2017 

De vooraf geraamde 200 ontheffingen/VVGB waren een extrapolatie van de circa 60 ontheffingen die 

RVO binnen de provincie Utrecht gemiddeld jaarlijks afgaf, in combinatie met uitgebreide commu-

nicatie door de provincie Utrecht eind 2016, begin 2017, dat de provincie de invoering van de Wnb 

per 1 januari 2017 aangrijpt voor een kwaliteitsimpuls en een intensivering van de uitvoering van de 

Wnb. De 60 ontheffingen die RVO voorheen jaarlijks afgaf binnen Utrecht is een relatief laag aantal: 

een hele ruwe inschatting is dat alleen al in de gemeente Utrecht per jaar zo’n 1.000 ingrepen plaats-

vinden die op hun natuurimpact zouden moeten worden beoordeeld; voor de hele provincie Utrecht 

ligt dat aantal vrijwel zeker beduidend hoger 1. Zo bezien was een inschatting vooraf van 200 

ontheffingen/VVGB nog steeds relatief laag, maar voor startjaar 2017 realistisch. 

 

De uitgebreide communicatie van de provincie Utrecht betrof breed toegankelijke informatiebijeen-

komsten voor onder andere ecologische adviesbureaus. En vooral ook informatiebijeenkomsten voor 

gemeenteambtenaren en wethouders. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en vrijwel alle gemeen-

ten zijn hiermee in principe bereikt. Desondanks bleef het totaal aantal aanvragen in 2017 met 73 

relatief beperkt, en vooral het aantal verzoeken om een VVGB vanuit de gemeenten: 4 in totaal, 

waarbij het in alle gevallen is gebleven bij een adviesvraag aan de provincie en de provincie in geen 

enkel geval daadwerkelijk een VVGB heeft afgegeven. Gegeven de ruimtelijke ingrepen en de natuur-

waarden in de provincie Utrecht is een totaal aantal van 73 aanvragen eigenlijk niet mogelijk en 

(veel) te laag. 

 

                                                           
1 Zie http://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2016-11/economische-gevolgen-flora-en-faunawet.pdf voor een 
landelijk beeld. 

http://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2016-11/economische-gevolgen-flora-en-faunawet.pdf
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Een verklaring van de provincie Utrecht voor het relatief lage aantal aanvragen in 2017, is dat het 

natuurbelang, de zorgplicht van de Wnb en de kwaliteitsimpuls die de provincie Utrecht voor ogen 

staat bij veel initiatiefnemers/gemeenten nog onvoldoende leven en weinig zijn geïnternaliseerd. De 

interne drive lijkt nog onvoldoende aanwezig en in het verleden was de pakkans klein. Er kan daar-

door volgens de provincie een cultuur zijn ontstaan, waarin natuur te weinig aandacht krijgt en te 

weinig vanzelfsprekend wordt meegewogen bij ruimtelijke ingrepen. De provincie ervaart verder dat 

gemeenten de Wnb per 1 januari 2017 – onterecht – zien als een nieuwe taak, waar zij geen extra 

geld voor hebben ontvangen. ‘Onterecht’, omdat het toetsen van het natuurbelang al sinds 2010 bij 

de gemeenten berust door het aanhaken van de groene wetten bij de Wabo. 

 

Voor dit onderzoek is met enkele gemeenten een gesprek gevoerd, waarin enerzijds bovenstaand 

beeld van de provincie werd bevestigd en anderzijds perspectiefrijke handreikingen en suggesties 

voor verbetering werden gedaan, waar de provincie Utrecht op zou kunnen inspelen (zie tekstkader). 

 
De Wnb heeft een lage prioriteit en wordt toegepast bij bestemmingsplanprocedures, maar in beginsel niet bij 

het verlenen van omgevingsvergunningen, tenzij het gaat om oude gebouwen waar vleermuizen kunnen ver-

blijven of gekende soortenpopulaties. Bij de start van de Wabo, rond 2010, woog het natuurbelang wel mee bij 

het verlenen van vergunningen, maar dat was bewerkelijk en kostte veel tijd. Ook omdat de informatiepositie 

nog moest worden opgebouwd. Vanwege de bewerkelijkheid, tijd en kosten is er vervolgens voor gekozen daar 

niet verder op te investeren. Ook omdat de verzamelde ecologische informatie telkens een momentopname 

was en die informatie consequent zou moeten worden bijgehouden en vernieuwd, met alle inzet en kosten van 

dien. Op dit moment kiezen we voor een dienstverlenende opstelling richting vergunningaanvragers en willen 

we vergunningen in principe zo snel mogelijk verlenen. Bij vrijwel geen enkele aanvraag zien we het belang van 

extra onderzoeksverplichtingen voor de aanvrager c.q. een natuurtoets door de gemeente; de nadruk ligt op 

constructie- en brandveiligheid. We zijn niet op de hoogte van de soorten die de provincie Utrecht belangrijk 

vindt en of die soorten hier voorkomen. Onderzoek daarnaar is toch vooral het belang en de (financiële) 

verantwoordelijkheid van de provincie. Als dit zou kunnen leiden tot soortenmanagementplannen en 

gebiedsontheffingen, waarmee zou kunnen worden voorkomen dat we bij iedere aanvraag ecologisch 

onderzoek moeten (laten) doen en een specifieke afweging moeten maken, dan staan we daar voor open. 

 

We zetten in op soortenmanagementplannen en gebiedsontheffingen. Zo voorkomen we dat er bij iedere af-

zonderlijke ruimtelijke ingreep een ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd met alle kosten en plan-

ningsproblemen van dien. Vooral bij kleinere projecten en plannen van bewoners staan de kosten en inspan-

ningen van ecologisch onderzoek niet in verhouding tot de ingreep. Met de provincie Utrecht proberen we 

hierover afspraken te maken, maar dat ging tot op heden niet zo snel als gehoopt. Naar verwachting komt hier 

in 2018 verandering in, omdat de provincie hier extra capaciteit voor vrijmaakt. 

We lopen aan tegen de relatief hoge monitoringkosten van ordegrootte twee ton per jaar, omdat flora- en 

faunagegevens een actualiteit van maximaal drie jaar hebben. We zouden die twee ton liever besteden aan 

maatregelen dan aan monitoring en zoeken naar een pragmatische benadering om de monitoringkosten om-

laag te brengen. Wellicht dat de provincie hier een rol in zou kunnen spelen, bijvoorbeeld door de monitoring 

op een hoger schaalniveau te organiseren? Bij ruimtelijke ingrepen zouden we bij voorkeur willen werken in de 

geest van de Wnb: voorkomen dat beschermde soorten worden gedood en altijd extra verblijfsruimte creëren. 

Zo kun je bereiken dat de ruimte voor beschermde soorten in een gebied groeit. Wij ervaren dat de provincie 

meer vanuit juridisch oogpunt kijkt naar de letter van de wet; ecologisch is er meer mogelijk.     

 

Overigens geldt wat hiervoor is gesteld over initiatiefnemers en gemeenten ook voor teams van de 

provincie Utrecht die zich bezighouden met ruimtelijke ingrepen. De afdeling vergunningverlening 

ervaart dat zij door deze teams nog te vaak moeilijk en te laat wordt gevonden. Ook bij de provinciale 

ontwikkelafdelingen lijken het natuurbelang en de Wet natuurbescherming nog niet geïnternaliseerd 

en aan het vroegtijdig betrekken van de afdeling vergunningverlening wordt volgens die afdeling nog 

onvoldoende gedacht. Vergunningverlening wil hier in 2018 samen met beleid actie op ondernemen. 
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Verwachtingen over het aantal ontheffingen/VVGB in 2018 en verder 

De provincie Utrecht houdt voor 2018 vast aan de raming voor 2017 van 200 af te handelen onthef-

fingen/VVGB. Vergeleken met het daadwerkelijk aantal ontheffingen/VVGB in 2017, gaat de provin-

cie voor 2018 uit van een toename. Deze verwachting is enerzijds gebaseerd op het voornemen van 

RUD Utrecht om in 2018 intensiever te controleren en handhaven. En anderzijds op intensievere 

samenwerking binnen de provincie en met de Utrechtse gemeenten. 

 

Voor intensievere samenwerking met de Utrechtse gemeenten wordt begin 2018 een projectleider 

aangesteld. Het gaat om een commerciële projectleider met marketingkennis. Opdracht is om de 

natuurinclusieve aanpak van de provincie Utrecht actief uit te dragen naar gemeenten. Om te 

stimuleren dat gemeenten het natuurbelang structureel gaan meewegen bij de beoordeling van 

aanvragen om een omgevingsvergunning en in voorkomende gevallen een VVGB bij de provincie 

gaan aanvragen. De provincie Utrecht wil deze stimulering van gemeenten ondersteunen met een 

aanpak waar gemeenten en initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen belang bij hebben, te weten: 

werken met soortenmanagementplannen en daaraan gekoppelde standaardpakketten van compen-

serende maatregelen en gebiedsontheffingen. Zo kan worden voorkomen dat er bij iedere afzonder-

lijke ruimtelijke ingreep een ecologisch onderzoek moet worden gedaan met alle kosten en plan-

ningsproblemen van dien. En zo kan worden bereikt dat soorten profiteren van maatregelen, terwijl 

gemeenten en initiatiefnemers de vereiste procedures voor ruimtelijke ingrepen vlot doorlopen. Dit 

scheelt tijd, geld en irritatie voor alle betrokkenen en de natuur wordt er beter van. Als alle gemeen-

ten structureel met de Wnb, soortenmanagementplannen en gebiedsontheffingen aan de slag gaan, 

zal het aantal ontheffingen/VVGB in de toekomst weer kunnen afnemen. 

 

De mogelijke ontwikkeling van het aantal ontheffingen/VVGB op korte, middellange en lange termijn 

is grafisch weergegeven in figuur 1. Op korte termijn (komende vijf jaar) leiden handhaving en stimu-

lering van initiatiefnemers en gemeenten naar verwachting tot een groeiend aantal ontheffing-

en/VVGB van de provincie Utrecht. Als in die periode tevens de ontwikkeling naar gemeentelijke 

soortenmanagementplannen en gebiedsontheffingen wordt gestimuleerd en deze over vijf jaar 

breed ingang hebben gevonden, kan het aantal ontheffingen/VVGB van de provincie Utrecht op 

middellange termijn (tussen vijf en tien jaar) weer gaan afnemen. Tot het aantal ontheffingen/VVGB 

zich op langere termijn naar verwachting min of meer stabiliseert en beperkt tot situaties waarin 

soortenmanagementplannen en gebiedsontheffingen niet (kunnen) voorzien. 

 

 
 

Figuur 1: Mogelijke ontwikkeling van het aantal ontheffingen/VVGB op korte, middellange en langere termijn 
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De mogelijke ontwikkeling in figuur 1 lijkt robuust als we een aantal externe ontwikkelingen mee in 

beschouwing nemen. Economische groei, areaalontwikkeling en meer recreatie en toerisme leiden 

op de korte en middellange termijn waarschijnlijk tot meer ruimtelijke ingrepen en meer aanvragen 

om een ontheffing/VVGB. Op middellange en langere termijn zou de komst van de Omgevingswet 

het aantal aanvragen echter weer kunnen terugdringen. Want de Omgevingswet vraagt, veel meer 

dan de huidige bestemmingsplannen, om integrale afwegingen in de omgevingsvisies en -plannen, 

waarbij natuur dus ook moet worden meegenomen. Als natuur steeds nadrukkelijker in 

omgevingsvisies en -plannen wordt meegenomen, kan de provincie helemaal aan de voorkant 

natuurinclusief denken en werken (bij gemeenten en initiatiefnemers) bevorderen. 
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3. De capaciteit en behandeltijd voor ontheffingen/VVGB in 2017 en 2018 
 

Voorafgaand aan het inwerkingtreden van de Wnb heeft de provincie Utrecht een inschatting 

gemaakt van de benodigde (en begin 2017 beschikbaar gemaakte) capaciteit in uren om het aantal 

van 200 verwachte ontheffingen/VVGB soortenbescherming af te handelen. Deze inschatting is 

weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: Capaciteitsraming afhandelen ontheffingen/VVGB soortenbescherming, begin 2017 

 Aantal Urenraming totaal Urenraming per zaak 
Ontheffing/VVGB soortenbescherming 200 4.800 uur 24 

Beleidsmatig / juridisch advies  600 uur 3 
  5.400 uur 27 

Bezwaar en beroep 20 600 uur 30 
  6.000 uur  

 

Medio oktober 2017 heeft de provincie Utrecht de tot dan toe bestede tijd aan het daadwerkelijk 

aantal van 73 ontheffingen/VVGB inzichtelijk gemaakt voor dit onderzoek (exclusief bezwaar en 

beroep). Dit is weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3: Werkelijke tijdbesteding afhandelen ontheffingen/VVGB soortenbescherming per medio oktober 2017 

 Aantal Uren besteed Uren per zaak 
Ontheffing/VVGB soortenbescherming 73* 3.963 uur 54 

Beleidsmatig / juridisch advies  576 uur 8 
  4.539 uur 62 

*: waarvan 52 compleet afgehandeld    

 

De vergelijking van tabel 2 en 3 levert op het eerste gezicht enkele opmerkelijke inzichten op: 

• Aan de 73 aanvragen is bijna 85% van de vooraf (voor 200 aanvragen) geraamde capaciteit 

besteed. 

• De tijdbesteding per aanvraag bedraagt in de huidige praktijk 62 uur tegen 27 uur vooraf 

geraamd. 

• Als het aantal aanvragen toeneemt tot het geraamde aantal van 200, ontstaat er bij de huidige 

gemiddelde behandeltijd van 62 uur per aanvraag een serieus capaciteitsvraagstuk: het totaal 

aantal benodigde uren zou uitkomen op 12.400 uur, terwijl er (inclusief bezwaar en beroep) 

6.000 uur beschikbaar is. 

Waarom is medio oktober 2017 bijna 85% van de vooraf geraamde capaciteit besteed aan substan-

tieel minder aanvragen? En hoe kijkt de provincie tegen vorenstaande inzichten aan, gegeven de 

verwachting dat het aantal aanvragen in 2018 en verder zal groeien tot het oorspronkelijk geraamde 

aantal van 200 aanvragen? Ontstaat er een serieus capaciteitsvraagstuk? Op deze vragen wordt 

hierna ingegaan. 

De provincie heeft aangegeven dat het aantal uren per aanvraag op voorhand bewust is beperkt tot 

24 uur om het legesbedrag binnen de perken te houden. De provinciale zorg was dat initiatiefnemers 

anders bij voorbaat gedemotiveerd zouden worden en de voedingsbodem voor de door de provincie  

Utrecht beoogde kwaliteitsimpuls gelijk minder vruchtbaar zou zijn. De provincie wist dat er meer tijd 

per aanvraag nodig zou zijn, zeker in het startjaar 2017. 

Voor de huidige relatief hoge tijdbesteding per aanvraag – gemiddeld 62 uur – heeft de provincie een 

aantal verklaringen gegeven: 
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• Het gaat om een nieuwe taak met beleidsmatige aanloopdiscussies over handelen naar de letter 

of geest van de Wet natuurbescherming, dan wel het kiezen van een middenweg (brede 

belangenafweging). In 2017 is de provincie Utrecht vooralsnog uitgekomen op de middenweg, 

die naar verhouding meer behandeltijd vergt dan handelen naar de letter of de geest. 

• Initiatiefnemers moeten wennen aan de taakverschuiving van RVO naar de provincie Utrecht die 

per 1 januari 2017 heeft plaatsgevonden. Initiatiefnemers gingen in 2017 over het algemeen pas 

in een laat stadium het overleg met de provincie aan (inclusief provinciale ontwikkelafdelingen). 

En dan kost het meer tijd om projecten alsnog natuurinclusief te krijgen, vergeleken met de 

voorkeursituatie waarin de provincie in een vroegtijdig stadium bij projecten wordt betrokken en 

relatief eenvoudig natuurinclusieve voorstellen kan inbrengen. 

• De aanwezige en nieuwe medewerkers hebben tijd moeten steken in het vergroten van hun 

kennis en in gezamenlijk overleg om te komen tot normen bij de behandeling van aanvragen. 

• Er is één tijdschrijfnummer voor alle handelingen. Ook de tijd die is gemoeid met het beantwoor-

den van e-mails en het voeren van vooroverleg zonder dat dit leidt tot een aanvraag/beschikking 

is bijvoorbeeld in de urenbesteding meegenomen. 

De provincie heeft verder aangegeven dat er in het startjaar 2017 sprake is geweest van een aantal 

uitbijters qua behandeltijd. Dit betreft enkele complexe en bestuurlijk gevoelige dossiers, waaronder 

projecten van de provincie Utrecht zelf, die veelvuldig overleg en externe advisering vereisten. Deze 

dossiers hebben de becijferde gemiddelde tijdbesteding per aanvraag omhoog gestuwd en vertroe-

belen zodoende het algemene beeld van de tijdbesteding per aanvraag.  

Kortom: de tijdbesteding aan een gemiddelde aanvraag zou in 2017 ordegrootte 27 uur per aanvraag 

kunnen hebben bedragen, maar uit de tijdschrijfgegevens is dit niet af te leiden. De becijferde 62 uur 

gemiddeld per aanvraag in 2017 is vrijwel zeker een overschatting door de gehanteerde tijdschrijf-

methode (één tijdschrijfnummer) en enkele complexe tijdrovende dossiers die niet representatief 

zijn voor een gemiddelde aanvraag. Uiteraard moet de organisatie uitbijters qua capaciteit wel aan 

kunnen, want die kunnen/zullen zich ook in komende jaren voordoen. 

Als initiatiefnemers, gemeenten en ook provinciale ontwikkelafdelingen meer oog krijgen voor het 

natuurbelang en de Wet natuurbescherming en het overleg over ontheffingaanvragen en een 

natuurinclusieve aanpak vroegtijdig aangaan, verwacht de provincie Utrecht voor een gemiddelde 

aanvraag over het algemeen nog steeds te kunnen volstaan met de begin 2017 geraamde 27 uur. 

Zeker als ook de brede belangenafweging (gulden middenweg) voor het behandelen van aanvragen 

steeds meer uitkristalliseert. De provincie Utrecht verwacht derhalve geen capaciteitsvraagstuk als 

het aantal aanvragen in 2018, zoals geraamd, richting de 200 gaat. Als dat wel het geval is kan extra 

capaciteit nodig zijn. Of zou de provincie naar eigen zeggen strikter kunnen worden in de mate van 

vooroverleg, vooral qua hulp aan initiatiefnemers om hun aanvraag op orde te krijgen. 

De provincie Utrecht heeft voor de afhandeling van ontheffingaanvragen/VVGB een structurele 

capaciteit beschikbaar van 5 fte (circa 6.500 uur) verdeeld over negen tot tien medewerkers. Dit 

betreft vergunningverleners, juristen en administratief medewerkers. Deze capaciteit is bij de 

voorziene gemiddelde behandeltijd van 27 uur goed voor 240 aanvragen; bij een verwacht aantal van 

200 aanvragen is er daarom ook in 2018 capaciteit voor het opvangen van complexe dossiers die 

bovengemiddeld tijd vergen. De capaciteit is bovendien flexibel inzetbaar, wat van belang is mocht 

het aantal aanvragen onverhoopt weer tegenvallen in 2018 en beneden de 200 blijven. Naast 

soortenbescherming kunnen betrokken medewerkers ook worden ingezet voor de onderdelen 

gebiedsbescherming en houtopstanden van de Wet natuurbescherming, de Verordening natuur en 

landschap (Vnl) en het onderwerp beheer- en schadebestrijding. 
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4. Kwaliteitsaspecten bij het afhandelen van ontheffingen/VVGB 
 

Kennisniveau en kwaliteit van afhandelen van aanvragen/VVGB 

Voor de gemiddelde aanvragen om een ontheffing/VVGB kan de provincie Utrecht goed uit de 

voeten met de door BIJ12 ontwikkelde soortenstandaarden. Bij specifieke soorten waar geen 

standaarden voor zijn, is maatwerk nodig en schiet de parate ecologische kennis en ervaring van de 

afdeling vergunningverlening naar eigen zeggen al snel tekort. De verhouding tussen standaard en 

maatwerk schat de provincie Utrecht op dit moment in op 40% - 60%. Dat wil zeggen dat op dit 

moment de parate ecologische kennis en ervaring van de afdeling vergunningverlening voor het 

merendeel van de aanvragen onvoldoende is om eigenstandig tot afhandeling te komen. 

Om maatwerkaanvragen af te kunnen handelen werkt de (juridisch georiënteerde) afdeling 

vergunningverlening nauw samen met de (ecologisch georiënteerde) beleidsafdeling natuur. Beide 

afdelingen vullen elkaar aan en zijn allebei nodig om tot een kwalitatief goede uitvoering van het 

onderdeel passieve soortenbescherming van de Wet natuurbescherming te komen. Dat wil zeggen: 

ontheffingen/VVGB verlenen met een goede afweging tussen economie en ecologie. Naar verdere 

optimalisatiewensen en -mogelijkheden voor de samenwerking tussen vergunningverlening en beleid 

zou, gelet op het verwachte toenemend aantal ontheffingen/VVGB, gekeken dienen te worden. 

Naast samenwerking met beleid, zorgt de afdeling vergunningverlening verder – om te beginnen 

voor de eerste helft van 2018 – voor een ecologische vraagbaakfunctie op inhuurbasis (0,8 fte, deels 

voor ecologische vragen, deels voor vergunningverlening gebieden). En heeft de afdeling vergunning-

verlening bij enkele externe organisaties een ‘strippenkaart’ voor ecologische adviezen. 

Voor de kwaliteit van afhandelen hanteert de provincie Utrecht op dit moment één SMART 

doelstelling, te weten: minimaal 90% van de aanvragen handelt de provincie tijdig af. In 2017 is deze 

doelstelling gerealiseerd. De 21 aanvragen (van de 73) die medio oktober 2017 nog niet waren 

afgehandeld, wachtten op nadere actie van de initiatiefnemer om aanvullende onderzoeksgegevens 

aan te leveren. 

Naast voornoemde doelstelling, heeft de provincie Utrecht kwaliteitsmaatregelen genomen om de 

kwaliteitsimpuls te bereiken die de provincie aan de uitvoering en naleving van de Wet natuurbe-

scherming en passieve soortenbescherming wil geven. Dit betreft onder andere: gedegen voor-

overleg met initiatiefnemers en gemeenten, laagdrempelig benaderbaar en klantgericht zijn en het 

intensiveren van de samenwerking met en ondersteuning van gemeenten (via onder meer de eerder 

beschreven soortenmanagementplannen en gebiedsontheffingen). Een andere kwaliteitsmaatregel is 

dat bij een bezwaarschrift ook een toetsing op rechtmatigheid en doelmatigheid plaatsvindt door 

een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie is ingesteld door het college van GS. 

De tevredenheid van aanvragers meet de provincie Utrecht periodiek via klanttevredenheidsonder-

zoeken. Zo’n onderzoek is nog niet uitgevoerd voor de verlening van ontheffingen/VVGB. 

(Natuur)doelen en -ambities bij het verlenen van ontheffingen/VVGB 

Qua (natuur)doelen en -ambities staat het bewaken van de balans tussen economie en ecologie bij 

het verlenen van ontheffingen/VVGB soortenbescherming voorop. De provincie Utrecht wil er via 

ontheffingen/VVGB voor zorgen dat ruimtelijke ingrepen natuurinclusief zijn of – als dat niet mogelijk 

is – worden bijgesteld of tegengehouden. Daarbij wordt zo mogelijk rekening gehouden met de (be-

stuurlijke) doelen die de provincie Utrecht heeft gesteld in de Natuurvisie in termen van icoonsoor-

ten en natuurparels. Echter, direct op het realiseren van deze doelen sturen is niet mogelijk met 

ontheffingen/VVGB (passieve soortenbescherming). Dat kan alleen via actieve soortenbescherming. 
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Het bewaken van de balans tussen economie en ecologie is soms complex en levert discussies op, 

ambtelijk en bestuurlijk. Want bij handelen naar de letter van de Wet natuurbescherming kan er 

doorgaans weinig, terwijl bij handelen in de geest van de Wet natuurbescherming in de regel bijna 

alles kan (positieve uitzonderingen benoemen). De provincie Utrecht heeft er, zoals eerder gezegd, 

vooralsnog voor gekozen om tussen deze twee uitersten de gulden middenweg te bewandelen: 

ontheffingen/VVGB worden verleend op basis van een brede belangenafweging. Soms moet daarbij 

jurisprudentie worden uitgelokt. 

Samenwerking met RUD Utrecht die controleert en handhaaft 

De ontheffingen/VVGB die de provincie Utrecht heeft afgegeven worden op naleving gecontroleerd 

door RUD Utrecht. Als RUD Utrecht daarbij onregelmatigheden aantreft, is het voorts de taak van 

RUD Utrecht om handhavend op te treden. Voor dit onderzoek hebben zowel de afdeling vergun-

ningverlening van de provincie Utrecht als RUD Utrecht gezegd, dat intensieve onderlinge samen-

werking noodzakelijk is. Om verschillende redenen: 

• Toezicht en handhaving zijn belangrijk om initiatiefnemers te doordringen van het belang van het 

naleven van de Wet natuurbescherming en het in voorkomende gevallen aanvragen van een 

ontheffing/VVGB. Dit moet aansluiten op de acties van vergunningverlening om initiatiefnemers 

te bereiken met onder andere voorlichting en communicatie. 

• Toezicht en handhaving moeten aansluiten op de brede belangenafweging die de provincie bij 

het verlenen van ontheffingen/VVGB maakt (gulden middenweg). 

• Afstemming over prioriteitstelling (welke situaties meer/minder intensief benaderen?) en 

manieren van aanpakken (onder andere administratieve controles versus fysieke controles) 

houdt vergunningverlening en toezicht en handhaving in elkaars spoor. 

Volgens de provinciale vergunningverleners en RUD Utrecht is verdere verbetering van de afstem-

ming en samenwerking tussen de provincie Utrecht en RUD Utrecht noodzakelijk, op twee punten: 

• Inhoudelijk, om toezicht en handhaving goed te laten aansluiten op verleende onthef-

fingen/VVGB en om bij specifieke toezicht- en handhavingsdossiers de toepassing van relevante 

ecologische kennis van de provincie te waarborgen. 

• Procesmatig organisatorisch, dat wil zeggen qua afstemming en samenwerking tussen enerzijds – 

aan provinciezijde – de opdrachtgeversunit voor RUD Utrecht, de vergunningverleners en de 

beleidsafdeling natuur en anderzijds – aan RUD Utrecht zijde – het betrokken management en de 

uitvoerders van toezicht en handhaving. Deze procesmatig organisatorische afstemming en 

samenwerking zijn nodig om op natuurgebied de beleids- en uitvoeringscyclus (BIG-8 model) 

naar elkaar toe te laten groeien tot ze uiteindelijk een naadloos geheel vormen. Bijkomend 

voordeel is dat beide betrokken gedeputeerden, voor natuurbeleid en vergunningverlening 

respectievelijk toezicht en handhaving, dan afgestemde signalen krijgen. Nu lopen de signalen 

die zij ontvangen uit de ambtelijke organisatie nog wel eens uiteen. 

Het BIG-8 model en wie daarbij op welk niveau betrokken zijn is weergegeven in figuur 2. Om de 

beleids- en uitvoeringscyclus (in figuur 2 de strategische respectievelijk operationele cyclus) naadloos 

op elkaar te laten aansluiten zijn afstemming en samenwerking tussen de in figuur 2 genoemde 

organisatieonderdelen onontbeerlijk. 
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Figuur 2: Het BIG-8 model  

 

Afstemming en samenwerking van de provinciale afdeling vergunningverlening met andere externe 

partners, zoals met waterschappen en terreinbeherende organisaties, was en blijft naar verwachting 

beperkt. Dit komt doordat waterschappen en terreinbeherende organisaties veelal werken volgens 

door het rijk vastgestelde gedragscodes of ruimtelijk ingrijpen in het kader van beheerplannen. In 

beide gevallen is er geen ontheffing van de provincie Utrecht noodzakelijk. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 

Deze deelrapportage is gericht op de hoofdvraag van vraagstuk 1 ‘Natuurinclusief vergunningen-

beleid’: 

Kan de provincie Utrecht met de capaciteit die beschikbaar is op het gebied van passieve soorten-

bescherming een goed en effectief natuurinclusief vergunningenbeleid uitvoeren en de eigen 

doelen en ambities realiseren? 

Op grond van het onderzoek en in het bijzonder de afgenomen diepte-interviews beantwoorden wij 

deze hoofdvraag met ‘ja, mits…’. Daarbij duidt het ‘ja’ vooral op de vraag of de beschikbare capaciteit 

voor het behandelen van ontheffingen volstaat en de ‘mits’ vooral op de randvoorwaarden voor een 

goed en effectief natuurinclusief vergunningenbeleid. We lichten dit antwoord hieronder toe. 

Beschikbare capaciteit 

De provincie Utrecht beschikt voor de afhandeling van ontheffingaanvragen/VVGB over een struc-

turele capaciteit van 5 fte (6.500 uur) verdeeld over negen tot tien medewerkers (vergunningver-

leners, juristen en administratief medewerkers). Deze capaciteit is, bij een op dit moment voor door-

snee aanvragen voorzien en stuurbaar gemiddeld aantal behandeluren (27 uur), goed voor het  tijdig 

afhandelen van 240 aanvragen. In 2018 worden 200 aanvragen verwacht, die bij een gemiddelde 

inzet van 27 uur bij elkaar 5.400 uur vergen. De beschikbare capaciteit (6.500 uur) volstaat derhalve 

voor het verwachte aantal van 200 ontheffingen en is met 1.100 uur (6.500 minus 5.400 uur) tevens 

berekend op het in 2018 eventueel moeten afhandelen van (in totaal circa 40 gemiddelde) extra 

aanvragen, dan wel het moeten afhandelen van enkele complexe en daardoor tijdrovende dossiers. 

Na 2018 zou het aantal aanvragen nog enkele jaren kunnen doorstijgen, als de Wet natuurbescher-

ming steeds beter wordt nageleefd door gemeenten en initiatiefnemers. Dit zou na 2018 kunnen 

leiden tot extra capaciteitsbehoefte, tenzij het lukt om het aantal behandeluren per (gemiddelde) 

aanvraag terug te brengen. Een hiertoe genoemde mogelijkheid is dat de provincie strikter let op het 

vooroverleg, vooral wat betreft hulp aan initiatiefnemers om hun aanvraag op orde te krijgen. 

Mocht het aantal aanvragen passieve soortenbescherming in 2018 (net als in 2017) achterblijven bij 

de verwachte 200 aanvragen, dan zorgt de flexibiliteit waarmee de beschikbare capaciteit van 5 fte 

kan worden ingezet desondanks voor een efficiënte organisatie: de capaciteit kan worden ingezet 

voor de onderdelen gebiedsbescherming en houtopstanden van de Wet natuurbescherming, de 

Verordening natuur en landschap en het onderwerp beheer- en schadebestrijding, terwijl de capaci-

teit onderwijl intact blijft om na 2018 zo nodig alsnog een groeiend aantal aanvragen passieve 

soortenbescherming te kunnen verwerken. 

Randvoorwaarden voor een goed en effectief natuurinclusief vergunningenbeleid 

Enkel voldoende capaciteit voor passieve soortenbescherming volstaat niet voor een goed en 

effectief natuurinclusief vergunningenbeleid. Daar is meer voor nodig. Dat ‘meer’ komt kort gezegd 

neer op gemeenten en initiatiefnemers die de Wet natuurbescherming naleven en op een kwalitatief 

hoogwaardig opererende provincie en RUD Utrecht. We lichten beide aspecten nader toe. 

Gemeenten en initiatiefnemers die naleven 

• Het natuurinclusief vergunningenbeleid van de provincie Utrecht kan enkel goed en effectief zijn 

als gemeenten en initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen doordrongen zijn van het belang van 
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de Wet natuurbescherming, het natuurbelang meewegen in hun plannen en indien nodig een 

ontheffing/VVGB aanvragen en naleven. Op dit moment kost het veel moeite om gemeenten en 

initiatiefnemers te bereiken met de Wet natuurbescherming; het natuurbelang, de wet en het 

aanvragen van ontheffingen/VVGB leven onvoldoende en/of krijgen geen prioriteit. 

Een kwalitatief hoogwaardig opererende provincie en RUD Utrecht 

• De kwaliteit en effectiviteit van het natuurinclusief vergunningenbeleid hangen voorts af van de 

structureel voor vergunningverlening beschikbare ecologische kennis en ervaring. Op dit moment 

schiet de parate ecologische kennis en ervaring van de afdeling vergunningverlening naar eigen 

zeggen tekort om het merendeel van de aanvragen eigenstandig af te handelen. Intensieve 

samenwerking met de beleidsafdeling natuur en het extern inhuren van ecologische kennis zijn 

thans nodig om het merendeel van de aanvragen kwalitatief goed te kunnen afhandelen. Voor 

een goed en effectief natuurinclusief vergunningenbeleid is het daarom noodzakelijk dat de 

afdeling vergunningverlening intensief kan blijven samenwerken met de beleidsafdeling natuur 

en blijft beschikken over de mogelijkheid om ecologische kennis in te huren. Een alternatief is het 

ecologisch versterken van de afdeling vergunningverlening. 

• Een goed en effectief natuurinclusief vergunningenbeleid staat of valt tot slot met een goed 

functionerende beleids- en uitvoeringscyclus (BIG-8), waar toezicht en handhaving nadrukkelijk 

onderdeel van zijn. Dit vereist nauwe afstemming en samenwerking tussen de provinciale 

beleidsafdeling natuur, de provinciale opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling vergunningen 

en management en uitvoerders van RUD Utrecht om de beleids- en uitvoeringscyclus te sluiten. 

Tot slot twee punten over het bereiken van de eigen doelen en ambities, zoals genoemd in de 

vetgedrukte hoofdvraag aan het begin van dit hoofdstuk: 

• Voor de kwaliteit van het afhandelen van aanvragen om een ontheffing/VVGB hanteert de 

provincie nu één SMART doelstelling die wordt gerealiseerd: minimaal 90% van de aanvragen 

tijdig afhandelen. 

• Qua (natuur)doelen en -ambities staat het bewaken van de balans tussen economie en ecologie, 

door het maken van een brede belangenafweging, bij het verlenen van ontheffingen/VVGB 

voorop. Daarbij houdt vergunningverlening zo mogelijk rekening met de doelen van de Natuur-

visie in termen van icoonsoorten en natuurparels. Maar direct op realisatie van deze doelen 

sturen is niet mogelijk met ontheffingen/VVGB, omdat je als provincie reageert op initiatieven 

van anderen. Direct sturen op de doelen van de Natuurvisie kan alleen via actieve soorten-

bescherming. Of de brede belangenafweging door de provincie succesvol is, is door de aard van 

de afweging sowieso moeilijk objectief te beoordelen en daarbij niet specifiek meegenomen in 

dit onderzoek. 

Aanbevelingen 

We richten onze aanbevelingen op de hiervoor beschreven randvoorwaarden voor een goed en 

effectief natuurinclusief vergunningenbeleid. 

Gemeenten en initiatiefnemers die naleven 

1. Continueer de ingezette samenwerking met en ondersteuning van gemeenten en maak hiervoor 

voor een langere periode (voorshands te denken aan 2018 en 2019) capaciteit vrij. In het bijzon-

der voor het verder met gemeenten volgen van de ingeslagen weg richting soortenmanagement-

plannen en gebiedsontheffingen. Want gemeenten hikken nu vooral aan tegen het telkens voor 

afzonderlijke ruimtelijke ingrepen opleggen/uitvoeren van ecologisch onderzoek. Onderzoek 
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samen met gemeenten welke optimalisatiemogelijkheden er verder zijn voor de uitvoering van 

de Wet natuurbescherming. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan het onderzoeken van de 

mogelijkheden om in bepaalde gevallen te werken in de geest van de wet en aan het onder-

zoeken van de mogelijkheden om de vereiste (relatief dure) soortenmonitoring op boven-

gemeentelijk te organiseren en financieren. 

2. Neem als provincie Utrecht richting gemeenten nadrukkelijk ook bestuurlijk initiatief. De Wet 

natuurbescherming leeft op dit moment over het algemeen onvoldoende bij wethouders. Dit is 

een handicap voor aanbeveling 1, want de gemeentelijke apparaten zullen altijd prioriteit geven 

aan het tevreden stellen van de eigen bestuurders, alvorens zij werk zullen maken van provincia-

le prioriteiten zoals de Wet natuurbescherming. Bestuurlijk overleg tussen de provincie en de 

gemeenten wordt aanbevolen om de voedingsbodem voor ambtelijke samenwerking tussen 

beiden vruchtbaar te maken. Met andere woorden: zonder breed bestuurlijk draagvlak bij 

gemeenten, zal verdere provinciale ambtelijke actie minder succesvol zijn. In 2018 zijn er Ge-

meenteraadsverkiezingen en komen er nieuwe wethouders. Dat biedt kansen voor de provincie 

om samen met hen het belang te onderstrepen van de Wet natuurbescherming en van nauwe 

samenwerking op dat vlak tussen de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten. 

3. Continueer voorlichting en communicatie over de Wet natuurbescherming met initiatiefnemers 

van ruimtelijke ingrepen en vul dit gericht aan met toezicht- en handhavingsacties en commu-

nicatie van de resultaten van deze acties (handhavingscommunicatie; preventieve handhaving). 

Een kwalitatief hoogwaardig opererende provincie en RUD Utrecht 

4. Waarborg de structurele beschikbaarheid van ecologische kennis voor de afdeling vergunning-

verlening. Hetzij door het duidelijk bestendigen en in nauwe samenspraak optimaliseren van de 

samenwerking tussen vergunningverlening en natuurbeleid, aangevuld met de structurele moge-

lijkheid om ecologische kennis in te huren. Dan wel door het ecologisch versterken van de afde-

ling vergunningverlening. Betrek hierbij het waarborgen van de structurele beschikbaarheid van 

ecologische kennis voor RUD Utrecht (zie deelrapportage vraagstukken 2 en 3) en kijk of een 

robuuste totaaloplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld een ecologenpool waarin kennis en ervaring 

worden gebundeld die zowel voor vergunningverlening als RUD Utrecht beschikbaar is. 

5. Zorg voor een gestructureerd overleg tussen de provinciale beleidsafdeling natuur, de provinciale 

opdrachtgeversunit, de provinciale afdeling vergunningen en RUD Utrecht met als doel om de 

beleids- en uitvoeringscyclus voor de Wet natuurbescherming en de onderdelen daarvan, in het 

bijzonder passieve soortenbescherming, goed sluitend te krijgen. Dit betekent dat voornoemde 

organisatieonderdelen samen logisch samenhang aanbrengen tussen (a) de beleidsdoelen pas-

sieve soortenbescherming, (b) de organisatie om deze doelen te bereiken (organisatiestructuur, 

planning en programmering, kennis en vaardigheden, middelen en budget), (c) de uitvoering van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving, (d) het volgen van de uitvoering en de resultaten 

daarvan en (e) het periodiek beoordelen of de beleidsdoelen passieve soortenbescherming wor-

den bereikt en welke bijsturing er eventueel noodzakelijk is (bijsturing doelen, organisatie en/of 

uitvoering). Dit gestructureerde overleg en proces kost tijd; in onze ervaring moet al gauw gere-

kend worden op vijf jaar vooraleer een beleids- en uitvoeringscyclus in hun onderlinge samen-

hang soepel functioneren. 
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Beantwoording specifieke onderzoeksvragen 

1. Hoeveel VVGB-verzoeken (verzoeken van gemeenten om een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’) zijn 

er in 2017 binnengekomen? Komt dit overeen met de verwachting voor 2017? Is de kwaliteit van de afhandeling 

voldoende? Worden de aanvragen (90%) tijdig afgehandeld? Zijn het aanvraagformulier en het aanvraagproces 

voldoende duidelijk? 

In 2017 zijn er 4 verzoeken van gemeenten om een VVGB binnengekomen, op een totaal van 73 aanvragen. Van deze 73 

aanvragen ging het verder in 63 gevallen om een ruimtelijke ingreep en in 5 gevallen om een overige ingreep (peildatum 

medio oktober 2017). 

Het daadwerkelijk aantal aanvragen komt niet overeen met de verwachting voor 2017. De verwachting betrof 200 aanvra-

gen om een ontheffing/VVGB. Daarbij is het verwachte aantal VVGB vooraf niet afzonderlijk gespecificeerd, maar het ging 

wel om een substantieel aandeel van het totaal verwachte aantal van 200 aanvragen, gelet op een behoorlijk aantal ruim-

telijke ingrepen in de provincie waar een omgevingsvergunning voor nodig is en die op hun natuurimpact zouden moeten 

worden beoordeeld (alleen al in de gemeente Utrecht circa 1.000 per jaar). Kortom: 4 VVGB in 2017 is uitzonderlijk laag. 

Voor de kwaliteit van afhandelen hanteert de provincie Utrecht nu één SMART doelstelling: minimaal 90% van de 

aanvragen dient tijdig te worden afgerond. Deze doelstelling is in 2017 gerealiseerd: 100% van de aanvragen rondde de 

provincie tijdig af (peildatum medio oktober 2017). 

Of het aanvraagformulier en het aanvraagproces voldoende duidelijk zijn zou moeten blijken uit een klanttevreden-

heidsonderzoek onder aanvragers van een ontheffing/VVGB. Zo’n onderzoek is nog niet uitgevoerd. Het onderhavige 

onderzoek en de daarbinnen gehouden diepte-interviews hebben geen signalen opgeleverd dat het aanvraagformulier en 

aanvraagproces op dit moment onduidelijk zouden zijn. 

2. Hoe verloopt de samenwerking met externe partners, zoals RUD Utrecht, de waterschappen en de terreinbeherende 

organisaties? En hoe is de samenwerking met de Utrechtse gemeenten in relatie tot afstemming over de 

natuurinclusieve aanpak bij de Utrechtse gemeenten? Wat zijn verbeterpunten? 

Intensieve samenwerking tussen de provinciale afdeling vergunningverlening en RUD Utrecht is door beiden van groot 

belang genoemd. Beiden staan daar ook nadrukkelijk voor open, maar in de hectiek van alledag is het wel zaak daar bewust 

tijd voor te maken met elkaar. Volgens beiden is verbetering van de samenwerking op twee punten noodzakelijk, te weten:  

• Inhoudelijk, om toezicht en handhaving goed te laten aansluiten op verleende ontheffingen/VVGB en om bij specifieke 

toezicht- en handhavingsdossiers de toepassing van relevante ecologische kennis van de provincie te waarborgen. 

• Procesmatig organisatorisch, om in overleg tussen de provincie (beleid, opdrachtgeversunit en vergunningverlening) 

en RUD Utrecht te komen tot een soepel ingerichte en functionerende beleids- en uitvoeringscyclus (BIG-8). 

Samenwerking van de provincie met de waterschappen en de terreinbeherende organisaties op het gebied van 

ontheffingen/VVGB passieve soortenbescherming is er niet of nauwelijks. Dat komt omdat deze organisaties in de regel 

werken volgens door het rijk vastgestelde gedragscodes of ruimtelijk ingrijpen in het kader van beheerplannen. In beide 

gevallen is er geen ontheffing/VVGB noodzakelijk. 

Het verbeteren en intensiveren van de samenwerking met gemeenten is een randvoorwaarde voor het succes van de 

natuurinclusieve aanpak: 

• In de eerste plaats bestuurlijk, om de voedingsbodem voor ambtelijke samenwerking tussen provincie en gemeenten 

vruchtbaar te maken. Op dit moment leeft de Wet natuurbescherming onvoldoende bij wethouders, wat in de hand 

werkt dat de wet ook voor de gemeentelijke apparaten nauwelijks prioriteit heeft. De provinciebestuurders zouden de 

Gemeenteraadsverkiezingen en de komst van nieuwe wethouders kunnen aangrijpen om het bestuurlijk draagvlak 

voor de Wet natuurbescherming in de provincie Utrecht breed te maken. 

• In de tweede plaats ambtelijk, om de belangrijkste gemeentelijke bezwaren tegen de Wet natuurbescherming – met 

name telkens voor afzonderlijke ruimtelijke ingrepen ecologisch onderzoek opleggen/uitvoeren en de kosten voor 

soortenmonitoring – zoveel mogelijk weg te nemen. Aanbevolen is daarom de ingeslagen weg richting soortenmana-

gementplannen en gebiedsontheffingen verder samen te bewandelen en te onderzoeken of soortenmonitoring op 

bovengemeentelijk schaalniveau zou kunnen worden georganiseerd en gefinancierd. 
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3. Hoe verloopt de samenwerking tussen de teams die zich bezighouden met ontheffingverlening ruimtelijke ingrepen 

in het domein leefomgeving (VVN, NEL, RUD Utrecht) en met teams van andere domeinen van de provincie? 

De teams die zich bezighouden met ontheffingverlening ruimtelijke ingrepen ervaren dat zij nog te vaak moeilijk en laat 

worden gevonden door teams binnen de provincie Utrecht  die zich bezighouden met economische en ruimtelijke ontwik-

kelingen. Evenals bij gemeenten en derde initiatiefnemers, lijkt het natuurbelang ook bij de provinciale ontwikkelafdelingen 

nog niet geïnternaliseerd. Vergunningverlening en beleid willen hierop in 2018 actie ondernemen. 

4. Beschikt team VVN over voldoende (ecologische) kennis van het taakveld om inhoudelijk te kunnen adviseren over 

voornemens tot ingrepen (natuurinclusieve aanpak) en het beoordelen van aanvragen? Wat kan zo nodig beter? 

Nee, voor het merendeel van de aanvragen (60% maatwerkaanvragen, tegenover 40% standaard) schiet de parate ecolo-

gische kennis en ervaring van vergunningverlening tekort om eigenstandig tot afhandeling te komen. Intensieve samen-

werking met de beleidsafdeling natuur en het extern inhuren van ecologische kennis zijn thans nodig om het merendeel van 

de aanvragen kwalitatief goed te kunnen afhandelen. Voor een goed en effectief natuurinclusief vergunningenbeleid is het 

daarom noodzakelijk dat de afdeling vergunningverlening intensief kan blijven samenwerken met de beleidsafdeling natuur 

en blijft beschikken over de mogelijkheid om ecologische kennis in te huren. Een alternatief is het ecologisch versterken van 

de afdeling vergunningverlening. 

5. Is de huidige capaciteit, indien ongewijzigd voortgezet, voldoende voor adequate uitvoering van ontheffingverlening 

ruimtelijke ingrepen? Zo nee, welke capaciteiten en specialistische kennis (bijvoorbeeld soortspecifieke ecologische 

kennis) is extra benodigd? Voor welke specifieke taken of kennisvelden is er een lacune? 

Ja, de capaciteit van vergunningverlening moet in staat worden geacht om het in 2018 verwachte aantal van 200 aanvragen 

om een ontheffing/VVGB tijdig juridisch te kunnen afhandelen. Zoals hiervoor gesteld bij vraag 4, is het voor de (ecolo-

gische) kwaliteit van afhandelen wel noodzakelijk dat vergunningverlening intensief kan blijven samenwerken met de 

beleidsafdeling natuur en blijft beschikken over de mogelijkheid om ecologische kennis in te huren. Een alternatief hiervoor 

is, zoals eerder gesteld, dat vergunningverlening zelf ecologisch wordt versterkt. 

Vergunningverlening kan de circa 40% van de aanvragen die standaard zijn zelf afhandelen. Dit zijn aanvragen waarbij 

vergunningverlening gebruik kan maken van soortenstandaarden die door BIJ12 zijn ontwikkeld. Voor de circa 60% van de 

aanvragen zonder soortenstandaard moet maatwerk worden geleverd. Vergunningverlening is daar niet zelfstandig toe in 

staat. Dit is te wijten aan een algemeen gebrek aan parate ecologische kennis en ervaring bij vergunningverlening en niet 

toe te wijzen aan bepaalde specifieke specialistische kennis en ervaring die vergunningverlening ontbeert. 

6. Natuurinclusief werken; blijven er nu aanvragen voor ontheffingen ruimtelijke ingrepen liggen bij VVN en NEL? Zo 

ja, waarom? Zijn initiatiefnemers zich al voldoende bewust van natuurinclusief werken? Wordt het aspect natuur 

tijdig en voldoende betrokken bij projecten waar de provincie bij betrokken is? Wordt VVN tijdig ingeschakeld bij 

deze projecten? Zo nee, waarom niet? 

In het onderzoek is niet gebleken dat er aanvragen blijven liggen bij vergunningverlening of natuurbeleid. Wel is naar voren 

gekomen dat initiatiefnemers zich nog onvoldoende bewust zijn van natuurinclusief werken, inclusief de provinciale 

ontwikkelafdelingen die de weg naar de teams die zich bezighouden met ontheffingverlening ruimtelijke ingrepen volgens 

deze teams nog onvoldoende en te laat vinden. Dit lijkt een kwestie van communiceren en opvoeden en initiatiefnemers 

langzaam maar zeker – ook met behulp van toezicht en handhaving – doordringen van de noodzaak om het natuurbelang 

mee te wegen in economische en ruimtelijke plannen en zo nodig een ontheffing/VVGB aan te vragen. 

7. Wat zijn de ervaringen met de toepassing van de gedragsregels en de verordening binnen de ontheffingverlening? 

Binnen de ontheffingverlening zijn hier geen ervaringen mee opgedaan en aangegeven. 

 

 

 

 

 


