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Betreft Besluit tijdelijke verlenging gedragscode

Geachte heer Vermuë,

U heeft een goedgekeurde gedragscode. Deze loopt binnenkort af. Omdat de Wet
natuurbescherming aanstaande is, zullen de nieuw op te stellen gedragscodes
gebaseerd moeten worden op de Wet natuurbescherming. Beoordeling van deze
gedragscodes door RVO.nI kan pas plaatsvinden na inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming. Om die reden worden de huidige gedragscodes nu steeds
voor de duur van 1 jaar verlengd. In de bijlage staat wanneer uw gedragscode
verloopt.

Ambtshalve verlenging
Om te voorkomen dat u (nogmaals) een tijdelijke verlenging moet aanvragen heb
ik besloten de huidige gedragscodes ambtshalve te verlengen tot het moment dat
de nieuwe gedragscodes, gebaseerd op de Wet natuurbescherming, zijn
goedgekeurd.

Overwegingen
U bent voornemens een verzoek tot goedkeuring van de nieuwe gedragscode bij
ons in te dienen zodra de Wet natuurbescherming in werking is getreden. Omdat
eerder uit de evaluatie geen zaken naar voren zijn gekomen, waaruit blijkt dat de
huidige gedragscode niet naar behoren zou functioneren, is er geen bezwaar de
goedkeuring van uw huidige gedragscode tijdelijk te verlengen. Daarnaast is van
belang dat het niet kunnen werken met een gedragscode voor de sector grote
problemen zal opleveren. Deze zullen bestaan uit het niet kunnen uitvoeren van
werkzaamheden of het optreden van vertraging door het moeten aanvragen van
ontheffingen. Dit is niet wenselijk, daar er een gedragscode is die in de praktijk
goed functioneert.

Conclusie
Ik verleng uw gedragscode tot het moment dat de Wet natuurbescherming in
werking is getreden en uw nieuwe gedragscode definitief is goedgekeurd.
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Indien u niet vôér 1 oktober 2017 een concept gedragscode heeft ingediend, ga ik
er vanuit dat u geen nieuwe gedragscode meer wenst.
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus
40219, 8004 DE Zwolle.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en
de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie
en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:

/
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Mrcf<ïassen
teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage

Kenmerk naam gedragscode geldig tot

GC/2008/014 Rijkswaterstaat 17-8-2016

GC/2011/006 Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard 23-8-2016

GC/2008/013 Gemeente Utrecht 7-9-2016

GC/2006/006 Gemeente Nieuwkoop 28-10-2016

GC/2008/012 Havenbedrijf Rotterdam 2-12-2016

GC/2008/003 VEWIN (drinkwaterbedrijven) 11-12-2016

GC/2008/015 Gemeente Amsterdam 11-12-2016

GC/2007/001 Gemeente Barneveld 11-12-2016

GC/2009/009 Stadswerk, ruimtelijke ontwikkeling & mr. 31-12-2016

GC/2011/007 Unie van Waterschappen 6-2-2017

GC/2006/005 Stichting Buisleidingenstraat 13-4-2017

GC/2010/002 Gemeente Rheden 17-9-2017

GC/2011/002 Gemeente Culemborg 17-9-2017

GC/2011/004 Gemeente Langedijk 17-9-2017

GC/2009/008 Bosbeheer 1-11-2017
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