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Inhoud 

1. Generieke Aanpak Natuur 

2. Soortenmanagementplannen 

3. Financiering ... 

 
• Wat kun je verwachten en wat 

niet? 

 

Stelling: Het vleermuisprotocol kan 

minder intensief door te werken 

volgens de Generieke Aanpak Natuur 

 

Tijd: 1 uur 

 
Doel: Halen & Brengen 

 
Vorm: Presentatie / discussie 

 
. 

 

 

 



Voorstelrondje 

 

Wie is wie ? 

 

Naam, functie, organisatie ... 



Vragen 

 

 

 
• Hoe om te gaan met slopen in het wabo-proces als het onlosmakelijk 

verbonden is met bouwen? 



Vragen 

 

 

 
• Is het spouwmuurprobleem met de Generieke Aanpak Natuur op te 

lossen? 

 

 



Vragen 

 

 

Veel werkzaamheden ter verbetering aan het huis zijn niet 

vergunningplichtig; 

 
• Hoe kun je hier als gemeente toch op sturen en houd je vinger aan de 

pols?  



1. Generieke Aanpak Natuur 

 

 

 

Waarom? 



1. Generieke Aanpak Natuur 

Huidige situatie 

 

• aanpak niet optimaal effectief 

• er blijven kansen liggen 

• Bij stedelijke ontwikkeling afwegen; beoogde functie vs voorkomende 

soorten. 

• beschermde status speelt een rol 

• Nbwet / FFwet is het juridisch kader hiervoor 

• afwegen op projectniveau 

• reactief, duurt lang en daardoor relatief duur voor  

• initiatiefnemers. 



1. Generieke Aanpak Natuur 

 

 

Stelling: 

 

De Generieke Aanpak Natuur is het alternatief waarbij economie (RO) &  

ecologie (soortenbescherming) samen optrekken. 

 

 



1. Generieke Aanpak Natuur 

 

 

 
De aanpak maakt populaties minder kwetsbaar voor RO zodat  

Populaties tegen een stootje kunnen. 

 



1. Generieke Aanpak Natuur 

• Wat is het principe ?    “schets” 

 

 
Gebiedsgericht 

 

 

 
SMP  Gunstige staat van instandhouding     G. Ontheffing 

 



1. Generieke Aanpak Natuur 

 

 

 

En wat levert dit op? 



1. Generieke Aanpak Natuur 

 

 

• Biodiversiteit   - bescherming borgen 

• Burgers    - ontzorgen, snelheid 

• Bedrijven    - ontzorgen, snelheid, minder kosten 

• Overheden    - ontzorgen, verantwoordelijkheid,  

• Onderzoeksbureaus   - kwaliteit 

 



Wat heb je nodig? (inhoud) 

Onder andere een ... 

 
• Een Soortenmangagementplan 

o soorten (meervoud) 

o management 

o plan 

 
• Wat is jullie beeld van een SMP? 

 



Wat heb je nodig? (proces) 

 

 

 

 



2. Soortenmanagementplannen 

 

 

Een SMP =  hulpmiddel voor het borgen van soortenbescherming! …  

   zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau. 

 



2. Soortenmanagementplannen 

Aansluiten op de Generieke Ontheffing: 

 
• het SMP moet aansluiten bij de Generieke Ontheffing die je wilt 

aanvragen! 

 
• beschermingsregime 

• beschermde soorten 

• verbodsbepalingen 

• criteria voor ontheffingen (natuurtoetskader) 

• vereisten aanvraag 



2. Soortenmanagementplannen 

 

De theorie toepassen in een sterk vereenvoudigde fictieve casus. 

 
• In de gemeente Braamberg wil men een woonwijk gaan slopen en een 

industrieterrein realiseren. 

 
• Aan de hand van kaarten wordt de werkwijze van de Generieke Aanpak 

Natuur toegelicht. 

 

 



2. Soortenmanagementplannen 

 

Stap 1: Flora en Faunaonderzoek: 

 
• Actuele en potentiële waarden 

• Bestaande verspreidingsgegevens (NDFF) 

• Zijn er witte vlekken? Inschatting op basis potentie-inschatting. 

• Een model inzetten om te voorkomen dat je indruk van ‘er zit niks’ 

bevestigd wordt.  

• Effectbeoordeling van de RO wensen vs kansen (gusntige staat van 

instandhouding). 



2. Soortenmanagementplannen 



2. Soortenmanagementplannen 



2. Soortenmanagementplannen 

 

Stap 2: breng Ruimtelijke Ontwikkelingen in beeld 

 
• meerdere grote initiatieven (10jr), dus anticiperen mogelijk, ook kleine 

ingrepen 



2. Soortenmanagementplannen 



2. Soortenmanagementplannen 

 

Stap 3: Beschrijf en visualiseer de kansen  

 

 



2. Soortenmanagementplannen 



2. Soortenmanagementplannen 

 

Stap 4: Beschrijf en visualiseer de maatregelen 

 

 



2. Soortenmanagementplannen 

 

 

 
Schets 



2. Soortenmanagementplannen 



2. Soortenmanagementplannen 

3 categorieën maatregelen: 

 

Fysieke maatregelen: de 4e stap in het SMP is het beschrijven van 

maatregelen, dit zijn fysieke maatregelen (winterverblijven). 

 

Organisatorische maatregelen: voor de uitvoering is het van belang dat de 

organisatie die verantwoordelijk voor de aanvraag van GO is intern het 

e.e.a. regelt; toegang tot databank, interpretatiekaarten, mitigerende / 

comp. maatregelen.  

 

Externe communicatie: vertel burgers, bedrijven,  

Natuurorganisaties het verhaal 



2. Soortenmanagementplannen 

Samenvattend: 

 

Stap 1:  Onderzoek; methode, middelen, deskundigheid,  

   effectbeoordeling 

Stap 2:  Ruimtelijk ontwikkeling; 10 jr vooruit kijken (grote en  

   kleine), convenant. 

Stap 3:  Kansen; nav Visie / Ambitie, Onderzoek, Ruimtelijke  

   ontwikkeling  

Stap 4:  Maatregelen beschrijven 
 

Uitvoering en Financiering zijn géén onderdeel van het SMP! 



3. Financiering ... 

Wat kost het? 

 

• Is per plangebied / gemeente verschillend 

• Dat hangt erg van de middelen af die je kiest 

• Middelen moeten in overeenstemming zijn met de kwaliteit van het 

onderzoek 

• Modellen, Batloggers, onderzoek op locatie door deskundigen (aanschaf, 

huur), uren in het onderzoek, begeleiden / trekken vanuit overheid 

• Werken met vrijwilligers ...(Zwolle, Tilburg, Amersfoort) 

 

 



3. Financiering ... 

Vooralsnog is de beste strategie … de kosten te delen met  

belanghebbenden. 

 

Gemeente 

Provincie 

Waterschap 

Bedrijven uit de bouwbranche 

Woningbouwcorporaties 

 

1. maak een lijst van potentiële deelnemers en visualiseer 

2. breng jaarlijkse onderzoekskosten + kosten vertraging in beeld 

 



Conclusie 

• De Generieke Aanpak Natuur is meer dan het aanvragen van een 

Generieke Ontheffing. 

 
• Het maken van een SMP staat en valt met de samenwerking met 

belanghebbenden. 

 
• De Generieke Aanpak Natuur faciliteert 

 



Hoe nu verder? 

• Er ligt een groeidocument -> uitgroeien tot een handreiking 

• Ministerie van Economische Zaken (Natuur en Biodiversiteit) gaat Pilots 

begeleiden 

 

• Heb je een pilot of een idee laat het ons weten via 

generiekeaanpaknatuur@minez.nl 

 

Rollen: 

• EZ / Natuur en Biodiversiteit trekt de Generieke Aanpak Natuur 

• EZ / Natuur en Biodiversiteit stemt af met Dienst Regelingen 

• Dienst Regelingen toetst de ontheffingsaanvragen  

 

mailto:generiekeaanpaknatuur@minez.nl
mailto:generiekeaanpaknatuur@minez.nl


Geïnformeerd blijven 

• Website met groeidocument 

 
• LinkedIn - Natuurwetgeving in de praktijk 

 
• Twitter 

 



Vragen? 

 

 

Dank voor de aandacht … 

 
Maarten Kaales 

m.w.kaales@minez.nl 



Stellingen en vragen 

Stelling: Het vleermuisprotocol kan minder intensief door te werken 

 volgens de Generieke Aanpak Natuur. 

 

Vraag:  Hoe om te gaan met slopen in het wabo-proces als het 

 onlosmakelijk verbonden is met bouwen? 

 

 Is het spouwmuurprobleem met de Generieke Aanpak 

 Natuur op te lossen? 

 

 Hoe kun je hier als gemeente toch op sturen en  

 houd je vinger aan de pols?  

 


