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Achtergrond Stroomversnelling



Potentie voor NOM in Tilburg

Wandelbos

Wandelbos



Achtergrond Stroomversnelling

• Energieakkoord 2013

• Vereniging met 70 leden 

– 6 woningcorporaties, 4 bouwbedrijven, 8 gemeentes 

toeleverende industrie en netwerkbedrijven

• Randvoorwaarden scheppen

– financiering, waardebepaling, NOM keur, salderen en 

regelgeving 



Regelgeving

WAS

• Natuurbeschermingswet

• Ontheffing, onderzoek en 
eventueel maatregelen

NU

• Gedragscode Natuurinclusief
Renoveren



Rol Zoogdiervereniging

• Vleermuiskennis 

• Waakhond



Dilemma

• Ogen en oren ter plekke

• Forum

• Drukmiddel



Doelen Natuurbeschermingswet

• Bescherming

• Vereenvoudiging

– Natuurbeschermingswet 1998

– Boswet

– Flora- en Faunawet

– Europese verplichtingen

• Decentralisatie

• € 



Gedragscodes

bevoegdheid minister

ook Habitatrichtlijnsoorten!

voor bestendig beheer of onderhoud of gebruik 
of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

nodig voor in de wet gespecificeerd belang, 
geen benutting of economisch gewin, zorgvuldig 
handelen

geldig voor vastgestelde periode

goedkeuring, wijziging of intrekking: 
overleg met GS 



Europese soorten: Verboden

in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen

deze dieren opzettelijk te verstoren

hun voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
te beschadigen of te vernielen



Europese soorten

Landzoogdieren Vleermuizen Walvisachtigen

Bever Baardvleermuis Kleine dwergvleermuis Bruinvis Kleine zwaardwalvis

Hamster Bechsteins vleermuis Kleine hoefijzerneus Bultrug Narwal

Hazelmuis Bosvleermuis Laatvlieger Butskop Noordse vinvis

Lynx Brandts vleermuis Meervleermuis Dwergpotvis Orca

Noordse woelmuis Franjestaart Mopsvleermuis Dwergvinvis Potvis

Otter Gewone dwergvleermuis Noordse vleermuis Gestreepte dolfijn Spitsdolfijn van Gray

Wilde kat Gewone grootoorvleermuis Rosse vleermuis Gewone dolfijn Tuimelaar

Wolf Grijze grootoorvleermuis Ruige dwergvleermuis Gewone spitsdolfijn Witflankdolfijn

Grote hoefijzerneus Tweekleurige vleermuis Gewone vinvis Witsnuitdolfijn

Grote rosse vleermuis Vale vleermuis Griend Witte dolfijn

Ingekorven vleermuis Watervleermuis Grijze dolfijn



Gedragscode

onderwerp Gedragscode 1 zienswijze resultaat

Reikwijdte algemeen soortspecifiek +

Striktheid zeer ruim SvI +

Aanpak bewezen experimenteel -

Omgevingscheck NDFF + 1 bezoek aanwezig tenzij + / -

Mitigatie OK niet OK -

Compensatie OK niet OK +

Monitoring doen we moet goed +

Borging zelf bevoegd gezag ++



Situatie nu

• Niet in beroep gegaan (bewijslast, ervaring D&B, kosten) > 

risico op contraproductief resultaat te groot

• Deelname Stroomversnelling alleen vanuit doelstelling 

(vleermuisbelang): niet meer meedenken, maar beoordelen

• Verbeteren vleermuisprotocol, kennisdocumenten Bij12

• Waakhondfunctie (stok achter de deur) nog in te vullen

• Publieke voorlichten: geen tegenstelling natuur-klimaat 


