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Raads informatiebrief
Onderwerp: de nieuwe Wet natuurbescherming.

Inleiding
Tot eind 2016 waren in Nederland 3 groene wetten van kracht te weten:

De Natuurbeschermingswet 1998 voor bescherming van specifieke gebieden;

De Flora- en faunawet voor bescherming van soorten;

De Boswet voor bescherming van bossen en bomenrijen.
Deze wetten zijn samengevoegd in één nieuwe wet, de Wet natuurbescherming die per
1 januari 2017 in werking is getreden. Met deze brief willen wij u informeren over de
aangepaste rollen, taken en bevoegdheden van Rijk, provincies en gemeenten. Verder
krijgt u een kort overzicht van bescherming die met deze wet is vastgesteld . De Wet
natuurbescherming wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet
die naar verwachting in 2019 in werking treedt.
Nee Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
Nee Coalitieafspraak
Nee Motie/amendement/toezegging
een Anders, namelijk een nieuwe wet die per 1 januari 2017 in werking is getreden en
nieu mede betrekking heeft op de rol en taken van Gemeente Eindhoven.
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Besluit van college van burgemeester en wethouders
De raad te informeren middels deze raadsinformatiebrief.
Argumenten/kanttekeningen
De Wet natuurbescherming (Wnb) brengt aanpassing van de rollen, taken en
bevoegdheden van Rijk, provincies en gemeenten met zich mee.
Met het van kracht worden van de Wnb, komt het overgrote deel van de
verantwoordelijkheden voor uitvoering van deze wet bij de provincies te liggen. Door de
integratie van de drie oude wetten in de Wnb is er nog maar één vergunning- en
ontheffing procedure en is er sprake van nog maar één bevoegd gezag dat daarmee is
belast namelijk het college van gedeputeerde staten. Het Rijk heeft een aantal vast
omlijnde kaders in de Wnb vastgelegd. Daarmee zijn de regels voor natuurbescherming
voor het grootste deel bepaald. De Wnb geeft daarnaast bepaalde bevoegdheden aan
de provincies om de regels af te stemmen op de regionale toestand van de natuur.
Verder hebben de provincies een taak gekregen als het gaat om de actieve
natuurbescherming (zorg voor gezonde populaties). De provincies zijn hiermee in
hoofdzaak verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeschermingsbeleid.
Provincie Noord–Brabant hanteert hiervoor de huidige visie “Brabant uitnodigend groen”
en gaat verder uitwerken hoe zij de gemeenten daarbij gaat betrekken.
De gemeenten spelen in het kader van de Wnb een rol, voor zo ver het betreft de
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Een aanvraag voor een vergunning/ontheffing als bedoeld in de
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Wnb kan namelijk ‘aanhaken’ bij een aanvraag om een omgevingsvergunning.
De Wnb procedure loopt dan mee in de procedure voor een Waboomgevingsvergunning. Maar een aanvrager kan er ook voor kiezen een Wnbvergunning/ontheffing vooraf bij de provincie aan te vragen. In dat geval heeft de
provincie dan ook de taak van toezicht en handhaving.
Indien een aanvrager van een Wabo-omgevingsvergunning niet vooraf een
vergunning/ontheffing bij de provincie heeft aangevraagd, dan heeft de gemeente een
signaleringsrol. De gemeente dient in gevallen waarin naast een Waboomgevingsvergunning ook nog een Wnb-vergunning/ontheffing aan de orde kan zijn, de
aanvrager daarop te wijzen. Om de gemeenten verder te helpen bij deze vaak complexe
signaleringsrol, maakt Provincie Noord Brabant een ondersteunend digitaal instrument.
Aan de hand van dit signaleringsinstrument kan blijken dat aanvullende informatie
(onderzoek) van de aanvrager is benodigd om te beoordelen of de Wnb aan de orde is.
Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord dan kan dit in de procedure voor de
Wabo-omgevingsvergunning worden geregeld. De gemeente vraagt dan om een
‘verklaring van geen bedenkingen’ bij de provincie. Vanwege de één loket gedachte in de
Wabo zal de gemeente in dat geval belast worden met toezicht en handhaving. Provincie
Noord-Brabant werkt in 2017 aan verdere invulling van ondersteuning van de
gemeenten. Daarbij bestaan vooralsnog belangrijke aandachtspunten zoals vaak
voorkomende onbedoelde overtredingen van de soortenbescherming bijvoorbeeld als
gevolg van het vergunningsvrij slopen en het na-isoleren van gebouwen (vogels en
vleermuizen).
De Wet natuurbescherming geeft regels ter bescherming van gebieden, soorten en
houtopstanden waarmee ook Gemeente Eindhoven gaat werken.
De Wnb bevat regels ter bescherming van specifieke gebieden, soorten en
houtopstanden. De bescherming van gebieden is van toepassing op de door het Rijk
vastgestelde Natura 2000-gebieden, deze maken onderdeel uit van het Europees
netwerk van beschermde natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden in onze regio
liggen vrijwel geheel buiten Gemeente Eindhoven. De bescherming van gebieden heeft
in de Wnb niet alleen betrekking op activiteiten die plaats vinden in die gebieden zelf,
maar voorziet ook in bescherming tegen negatieve effecten van activiteiten die buiten de
betreffende gebieden plaatsvinden (externe bescherming). De bescherming van de
Natura 2000-gebieden is in de nieuwe wetgeving vrijwel ongewijzigd gebleven.
De bescherming van soorten is in de Wnb teruggebracht naar Europees beschermde
soorten en een minder uitgebreide nationale lijst van soorten. De meeste
verbodsbepalingen gelden alleen nog bij opzettelijk handelen. En voor nationaal
beschermde soorten geldt geen verbod meer op verstoren.
Verder kan de provincie besluiten tot bepaalde vrijstellingen voor nationaal beschermde
soorten. Provincie Noord – Brabant heeft onder andere tot een vrijstelling voor
ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer en onderhoud besloten. Er blijft altijd een
algemene zorgplicht van toepassing voor beschermde natuurgebieden en alle in het wild
levende dieren en planten.
De bescherming van houtopstanden onder de Wnb behoudt hetzelfde doel als voorheen
in de Boswet: Het areaal bos in Nederland in stand houden. De gemeenteraad dient
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volgens de Wnb een bebouwde kom grens vast te stellen waarbinnen de
regels voor houtopstanden niet van toepassing zijn. In Eindhoven gaat de
bestaande bebouwde kom Boswet vanzelf over naar de Wnb. Buiten de
bebouwde kom Wnb zijn de regels van die wet van toepassing op de meeste
houtopstanden. Voor bepaalde typen houtopstanden die niet onder de Wnb vallen geldt
in Eindhoven wel Verordening Bomen van de gemeente.
Los van het bovenstaande wordt binnen Gemeente Eindhoven gewerkt aan een
actualisering van de bebouwde kom Wnb. Deze moet worden vastgesteld door de
gemeenteraad en worden gemeld aan de provincie.
Kosten en dekking
Niet van toepassing
Ter inzage gelegde stukken
Niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris

