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Bijlagen
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Geachte heer Diepstraten,

Hierbij ontvangt u het goedkeuringsbesluit voor de door u opgestelde
gedragscode. Dit goedkeuringsbesluit dient als bijlage aan de gedragscode te
worden toegevoegd.
Procesverloop
Op 22 mei 2017 heeft u mij, in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna:
de wet), de 'gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat'(hierna: de
gedragscode) aangeboden met het verzoek deze goed te keuren. De gedragscode
heeft samen met het ontwerp van deze beschikking vanaf 30 november 2017
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit en de
gedragscode zijn geen zienswijzen ingediend.
Wettelijk kader
Vrijstelling op basis van een gedragscode
Op grond van artikel 3.31 van de Wet natuurbescherming kan onder andere
vrijstelling worden verleend van de in de Wet natuurbescherming genoemde
verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid, bij handelingen die
zijn beschreven en aantoonbaar worden uitgevoerd conform een door de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode en die
plaatsvinden in het kader van:
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen,
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen
of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik, of
d. een ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
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Goedkeuring gedragscode
Een gedragscode wordt conform artikel 3.31, tweede lid, van de wet alleen
goedgekeurd als hierin een wijze van uitvoering van werkzaamheden is
beschreven, waarmee afdoende gewaarborgd is dat ten aanzien van beschermde
soorten:
a. voldaan wordt aan de genoemde afwijkingsgronden, zoals genoemd in de
artikelen 3.3, vierde lid, 3.8, vijfde lid, en 3.10, tweede lid, onderdelen a, e, f
of g, van de wet;
b. geen benutting of economisch gewin plaatsvindt;
c. zorgvuldig wordt gehandeld.
Zorgvuldig handelen houdt in dat van de beschreven werkzaamheden geen
wezenlijke invloed uitgaat op beschermde soorten en voorafgaand en tijdens de
werkzaamheden in redelijkheid alles wordt verricht of gelaten om schade aan
beschermde diersoorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
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Afstemming met provincies
Overeenkomstig artikel 3.31, vierde lid, van de wet heb ik mijn voornemen tot het
in ontwerp goedkeuren van de 'gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat'
afgestemd met vertegenwoordigers van gedeputeerde staten van de provincies.
Daarbij is onder meer aandacht besteed aan:
•
het (vernieuwde) wettelijk kader inzake de mogelijkheid van vrijstelling op
basis van een gedragscode;
•
de verenigbaarheid van de hiervoor genoemde activiteiten met de activiteiten
van Rijkswaterstaat;
•
de handhaafbaarheid van de gedragscode.
Genoemde afstemming heeft uit oogpunt van efficiëntie plaatsgevonden
voorafgaand aan het indienen van de gedragscode voor goedkeuring, opdat
gewenste aanpassing van de gedragscode onverwijld in gang kon worden gezet.
Met de door gedeputeerde staten van de provincies benoemde punten is naar
tevredenheid van gedeputeerde staten rekening gehouden in de gedragscode.
Behandeling van de gedragscode in het Interprovinciaal Overleg van 7 september
2017 heeft geleid tot het volgende verzoek:
• Na de decentralisatie zijn de provincies nu bezig om hun natuurbeleid vorm te
geven. Sommige provincies kiezen ervoor om bepaalde soorten extra aandacht
te geven. In de gedragscode wordt geen onderscheid gemaakt tussen
werkzaamheden in verschillende provincies. Verzocht wordt rekening te
houden met provinciale verschillen in natuurbeleid, zodat bij werkzaamheden
hier rekening mee kan worden gehouden. Dit komt de effectiviteit van het
beleid ten goede.
Ik verzoek u dan ook hiermee rekening te houden bij het werken met deze
gedragscode.
Overwegingen
Reikwijdte van de gedragscode
Soorten
In paragraaf 2.4 van de gedragscode wordt vastgesteld dat alle soorten, zoals
bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5, eerste lid, en 3.10, eerste lid, van de wet, onder
de reikwijdte van de gedragscode vallen. In bijlage 2 en bijlage 3 is vervolgens
een overzicht van de beschermde soorten opgenomen.
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De soorten, genoemd in artikel 3.10, eerste lid, van de wet worden meegenomen
in deze gedragscode, voor zover ten aanzien van deze soorten geen vrijstelling is
verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdelen a, b en
c, van de wet, door de bevoegde gezagen.
Werkzaamheden
In paragraaf 2.2.2 van de gedragscode worden de werkzaamheden genoemd die
onder 'bestendig beheer en onderhoud' verstaan worden. Het gaat hierbij om
beheer en onderhoud aan objecten die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. De
werkzaamheden omvatten onder andere:
•
maaien/afvoeren van vegetaties;
•
terugkerend periodiek snoeien/dunnen van houtige vegetaties; en
onderhoud aan waterbodems, oevers, waterkeringen, gebouwen of
•
kunstwerken.
Mits het hierbij gaat om werkzaamheden die steeds gericht zijn op behoud van de
bestaande situatie, vallen deze werkzaamheden naar mijn oordeel onder
bestendig beheer of onderhoud aan infrastructuur zoals genoemd in artikel 3.31,
eerste lid, onder a, van de wet.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Onze referentie
RVO/2018/149

In paragraaf 2.2.3 van de gedragscode wordt een aantal werkzaamheden
genoemd die naar mijn oordeel onder 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' als
bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, onderdeel d, van de wet verstaan moeten
worden. Deze gedragscode omvat slechts kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting. In de gedragscode is aangegeven dat activiteiten waarvoor een m.e.r.
is opgesteld of zal worden opgesteld niet onder de gedragscode kunnen worden
uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten onder andere:
aanleg/renovatie/achterstallig onderhoud van watergangen, oevers,
waterkeringen en gebouwen of kunstwerken;
slopen/verwijderen van harde oeverconstructies, waterkeringen, wegen,
•
paden en verhardingen;
•
dempen van watergangen of waterpartijen;
•
inundatie van droge terreinen; en
•
aanbrengen/opbrengen/storten van substraat.
Bij (kleinschalige) ruimtelijke ontwikkeling en inrichting betreft het veranderingen
die leiden tot een functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied.
Beoordeling belangen
Volksgezondheid of openbare veiligheid
Openbare veiligheid is het grootste belang waar de werkzaamheden beschreven in
deze gedragscode invulling aan geven. Bescherming tegen hoogwater en het veilig
houden van de (vaar)wegen behoort tot de kerntaken van Rijkswaterstaat.
Hiertoe is beheer en onderhoud aan groenvoorzieningen nodig om de
zichtbaarheid van (vaar)wegmeubilair en uitzichthoeken te behouden en obstakels
in de berm/vaarweg te voorkomen. Ook voor de draagkracht van de
berm/dijk/kade, een goede afwatering van het wegdek en een veilig
bomenbestand is bestendig beheer en onderhoud nodig. Dit voorkomt ongelukken
of onveilige situaties.
Daarnaast betreffen de werkzaamheden in deze gedragscode ook het onderhoud
van (vaar)wegen en verhardingen, bouw- en kunstwerken en (vaar)wegmeubilair
en kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen.
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Dit omvat onder andere het verwijderen van zwerfvuil, gladheidsbestrijding, het
zichtbaar houden van verkeersborden, het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag
met bijbehorende bermafwerking, het aanbrengen van nieuwe stortstenen langs
oevers en het onderhoud aan viaducten, waterwerken, waterkeringen en
oeverconstructies. Ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd uit het oogpunt
van openbare veiligheid.
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Bescherming flora en fauna
Door bestendig beheer en onderhoud worden leefgebieden van beschermde
soorten in stand gehouden die anders zouden verdwijnen. Een belangrijke
bijdrage hieraan levert het maaien en afvoeren van maaisel dat leidt tot
verschraling van de bodem en gunstige groeicondities voor waardevolle en
beschermde plantensoorten. Ook het feit dat gewasbeschermingsmiddelen niet
zijn toegestaan en er geen meststoffen worden gebruikt, voorkomt dat
natuurwaarden worden aangetast. Het regelmatig schonen van sloten en
baggeren levert een bijdrage aan waterkwaliteit en hiermee tevens aan de
bescherming van flora en fauna.
Dwingende redenen van groot openbaar belang
Een veilig en functioneel infrastructureel netwerk en bescherming tegen
hoogwater zijn dwingende redenen van groot openbaar belang. Het openbare
leven is geheel afhankelijk van transport over weg en water, of het nu gaat om
het transport van goederen, woon-werkverkeer of recreatie. Daarnaast ligt
Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen hoogwater
is dus essentieel.
Beheer en onderhoud
Om bescherming tegen hoogwater en een veilig en functioneel infrastructureel
netwerk ook voor de toekomst te behouden, is beheer en onderhoud noodzakelijk.
Zie hiervoor ook onder volksgezondheid en openbare veiligheid.
Algemeen belang
Een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland is in het algemeen belang van allen
die hier wonen. Een land waar bescherming is tegen hoogwater, waar schoon
(drink)water beschikbaar is en waar men vlot en veilig van A naar B kan.
Rijkswaterstaat werkt samen met anderen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar
Nederland.
Naar mijn oordeel passen de genoemde werkzaamheden binnen de voorwaarden
en belangen genoemd in de artikelen 3.3, vierde lid, 3.8, vijfde lid en 3.10,
tweede lid, onderdelen a, e, f of g, van de wet. Voor de activiteiten zoals
beschreven in de gedragscode voor de uitvoering van werkzaamheden voor
bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en kleinschalige ruimtelijke
ontwikkeling of inrichting kan dan ook vrijstelling van de verboden genoemd in de
betreffende artikelen van de Wet natuurbescherming worden verleend bij het
toepassen van deze gedragscode.
Verantwoordelijkheid
De gedragscode wordt gebruikt door personen of partijen die in opdracht van
Rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoeren en door medewerkers van
Rijkswaterstaat zelf. De verantwoordelijkheden worden geregeld in hoofdstuk 3
van de gedragscode.
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Calamiteiten
In paragraaf 4.12.2 van de gedragscode wordt aangegeven hoe gehandeld moet
worden bij het optreden van calamiteiten.
Documentatie van de toepassing van de gedragscode
De toepassing van de gedragscode moet goed gedocumenteerd worden. In de
gedragscode is voorzien in de wijze waarop dit moet gebeuren. De documenten
moeten tot twee jaar na afloop van een activiteit worden gearchiveerd.
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Inventarisatie
Wijze van inventariseren en deskundigheid
Hoofdstuk 3.1, paragraaf 1 van de gedragscode wordt gewijd aan het
inventariseren van natuurwaarden. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk wordt de
deskundigheid beschreven.
Checklist
De gedragscode bevat een checklist met soorten waar een inventarisatie zich op
moet richten. Deze checklist is opgenomen in bijlage 2 (lijst beschermde soorten
met uitzondering van vogels) en in bijlage 3 (lijst jaarrond beschermde nesten
van vogels).
Met betrekking tot vogelsoorten zijn alleen die soorten op de checklist opgenomen
waarvan de nesten ook buiten het broedseizoen beschermd zijn. Ik wijs u erop
dat de verbodsbepalingen gelden ten aanzien van álle broedende vogels.
Duur geldigheid gegevens
Het monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat heeft een cyclus van 3 jaar voor
jaarrond beschermde vogelnesten en soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn
evenals soorten van bijlage II van de Conventie van Bern en bijlage I bij de
Conventie van Bonn. Voor soorten van artikel 3.10, eerste lid, van de wet geldt
een cyclus van 5 jaar.
Voorzorgsmaatregelen
Wezenlijk negatieve invloed
Met een gedragscode moet door zorgvuldig handelen een wezenlijk negatieve
invloed op beschermde soorten worden voorkomen. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker van de gedragscode om bij elk project te
beoordelen of hiervan sprake is. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.
Omdat een gedragscode juist bedoeld is om gebruikt te kunnen worden in meer
gevallen, moet worden aangegeven hoe bij elk individueel project beoordeeld
wordt of er sprake is van wezenlijk negatieve invloed op beschermde soorten. In
de bijlage bij dit goedkeuringsbesluit is dit nader uitgewerkt.
Maatregelen voor zorgvuldig handelen
In hoofdstuk 4 van de gedragscode zijn voorzorgsmaatregelen opgenomen om
(risico op) schade aan beschermde soorten te minimaliseren. Daarnaast wordt in
paragraaf 4.12.1 aandacht besteed aan de vraag wat te doen bij onvoorziene
natuurwaarden tijdens werkzaamheden.
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De beschreven voorzorgsmaatregelen zijn minimumnormen voor zorgvuldig
handelen, waar de gebruiker van de gedragscode zich in ieder geval aan moet
houden. Waar staat "zo veel mogelijk", "in redelijkheid" of "in beginsel", beschouw
ik de daar beschreven voorzorgsmaatregel als de concreet na te leven
gedragsregel.
Indien bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting maatregelen noodzakelijk zijn om
wezenlijk negatieve invloed op de beschermde soorten te voorkomen, moeten
deze maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden gerealiseerd zijn en
bovendien functioneren. Dit moet door een deskundige op het gebied van
soortspecifieke ecologie (hierna deskundige) bevestigd zijn.
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Indien leefgebiedfuncties zodanig beschadigd of vernield dreigen te worden
waardoor er sprake is van wezenlijk negatieve invloed op beschermde soorten,
moet u een ontheffing aanvragen bij het bevoegde gezag.
Ecologisch werkprotocol
De maatregelen voor zorgvuldig handelen moeten in een ecologisch werkprotocol
worden opgenomen. In de gedragscode is hierin voorzien. Dit ecologisch
werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn en bekend zijn onder werknemers
die betrokken zijn bij de werkzaamheden. Werkzaamheden moeten volgens dit
protocol uitgevoerd worden.
Natuurkalender
In de gedragscode wordt gebruik gemaakt van natuurkalenders. Ik wil
benadrukken dat een natuurkalender een hulpmiddel is voor de planning van
werkzaamheden om een eventuele verstoring van flora en fauna te minimaliseren.
De aangegeven gunstige en ongunstige perioden staan daarom niet vast, maar
zijn richtlijnen. Actieve perioden van bepaalde soorten kunnen per jaar
verschillen. De natuurkalenders kunnen daarom slechts een indicatie geven.
Daarom moet altijd een deskundige geraadpleegd worden.
Vogels
Voor vogels moet u rekening houden met het broedseizoen. Ik wijs u erop dat in
de wet voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd. Van
belang is of een broedgeval aan de orde is, ongeacht de periode.
Om rekening te kunnen houden met de actuele gevoelige perioden van de
aanwezige soorten, verzoek ik u om een deskundige te betrekken bij de planning
en uitvoering van de werkzaamheden.
Beoordeling
Benutting of economisch gewin
Naar mijn oordeel vindt er bij werkzaamheden die genoemd worden in de
gedragscode geen benutting of economisch gewin plaats ten aanzien van
beschermde soorten.
Zorgvuldig handelen
Naar mijn oordeel wordt door het nemen van de in de gedragscode genoemde
voorzorgsmaatregelen zorgvuldig gehandeld. Er wordt op passende wijze
gewaarborgd dat wezenlijk negatieve invloed op beschermde soorten wordt
voorkomen.
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Gunstige staat van instandhouding
Bij een correcte naleving van de gedragscode is gewaarborgd dat de betreffende
werkzaamheden geen wezenlijke negatieve invloed kunnen hebben op soorten. De
gebruiker van de gedragscode maakt namelijk een beoordeling van de mogelijke
effecten tijdens het opstellen van een ecologisch werkprotocol. Vervolgens worden
de voorzorgsmaatregelen daarop afgestemd. De gunstige staat van
instandhouding van de soorten wordt daarmee gewaarborgd.
Door vanaf de planningsfase te werken conform deze gedragscode wordt
automatisch de afweging meegenomen of de activiteit op een andere wijze, met
minder negatieve gevolgen voor betrokken soorten, kan worden gerealiseerd.
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Zorgplicht
Ik wijs u er op dat voor alle soorten de zorgplicht van artikel 1.11 van de wet
geldt. Deze zorgplicht is van toepassing op zowel beschermde als onbeschermde
dier- en plantensoorten, ongeacht een ontheffing of een vrijstelling op grond van
een goedgekeurde gedragscode. De zorgplicht schrijft voor dat u zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is schade aan dier- en plantensoorten voorkomt en, voor
zover dat niet mogelijk is, aangerichte schade herstelt.
Beperkingen van de gedragscode
De vrijstelling op basis van deze goedkeuring van de gedragscode geldt uitsluitend
voor de werkzaamheden en de soorten waarvoor in de gedragscode
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen.
Als u voor het uitvoeren van uw maatregelen beschermde planten en dieren moet
verplaatsen is dat toegestaan. U mag deze soorten verplaatsen uit de directe
gevarenzone naar een vergelijkbare habitat in de directe omgeving. Voorwaarde is
wel dat u de beschermde planten en dieren in één keer verplaatst, zonder onnodig
oponthoud.
Vleermuizen, muizen en vogels mogen nadrukkelijk niet gevangen of verplaatst
worden. Reden hiervoor is de stressgevoeligheid van deze dieren. Bij het vangen
kunnen ze overlijden.
Een goedgekeurde gedragscode op grond van de Wet natuurbescherming laat de
toepassing van de andere bepalingen van de Wet natuurbescherming onverlet,
zoals de regels ter bescherming van Natura 2000-gebieden in hoofdstuk 2 van de
Wet natuurbescherming.
Duur geldigheid van de gedragscode en evaluatie
De goedgekeurde gedragscode geldt voor een periode van vijf jaar. Op basis van
een door Rijkswaterstaat uitgevoerde evaluatie van de doeltreffendheid en
werkbaarheid van de gedragscode, neem ik een besluit over eventuele verlenging
van de gedragscode.
Vanuit ecologisch perspectief is vooral de vraag relevant of de uitgevoerde
maatregelen het gewenste effect gehad hebben op de beschermde soorten. U
moet daarom de populatie(s) van de beschermde soorten en de effectiviteit van
de uitgevoerde maatregelen laten monitoren door een deskundige. De
monitoringsverslagen moeten worden meegenomen in de evaluatie van deze
gedragscode.
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Op grond van artikel 5.4, negende lid, van de wet kan het goedkeuringsbesluit
worden ingetrokken indien naar mijn oordeel de instandhouding van de soorten,
of de trend in de staat van instandhouding van deze soorten daartoe noodzaakt.
Conclusie
Gezien bovenstaande overwegingen en met inachtneming van de aanvullingen en
aanpassingen in dit besluit, ben ik van mening dat de gedragscode een werkwijze
voorschrijft die voldoet aan de vereisten in artikel 3.31, tweede lid van de wet.
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Derhalve keur ik de 'gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat'goed.
Beroepschrift
Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd kunnen
belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn
woonplaats in Nederland heeft.

Hoogachtend,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
na

Drs. M.
an
Burg
Directeur Kernprocessen EU,
Rijksdienst voor Ondernemend Ne erland

Bijlagen
•
•

Voorkomen wezenlijk negatieve invloed
Gedragscode Soortbescherming Rijkswaterstaat
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BIJLAGE
Voorkomen wezenlijk negatieve invloed
Met een gedragscode moet door zorgvuldig handelen een wezenlijk negatieve
invloed op beschermde soorten worden voorkomen. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker van de gedragscode om bij elk project te
beoordelen of hiervan sprake is.
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Er wordt daarom aangeraden om de effecten van de activiteiten op de betreffende
populatie(s) te onderzoeken. Op welk niveau (lokaal, regionaal of landelijk) deze
boordeling plaats moet vinden hangt af van de zeldzaamheid van de soort. Zo zal
een zeer zeldzame soort op lokaal niveau beoordeeld moeten worden, terwijl de
effecten op een zeer algemene soort op landelijk niveau beoordeeld kan worden.
Daarnaast is het ook van belang of de populatie een negatief effect zelf kan
voorkomen of compenseren. Bijvoorbeeld doordat er voldoende alternatieve
leefgebieden zijn waar naar kan worden uitgeweken. Voor soorten die zich minder
gemakkelijk over grotere afstanden kunnen verplaatsen, zijn de
uitwijkmogelijkheden relatief gering. Bij deze soorten is dan ook eerder sprake
van een wezenlijk negatieve invloed, dan bij soorten die zich wel over grotere
afstanden kunnen verplaatsen. Verder is het van belang of een negatief effect van
tijdelijke of permanente aard is. Van tijdelijke effecten kan een populatie zich
gemakkelijker herstellen dan wanneer het om een aanhoudend negatief effect
gaat. Ook de eventuele cumulatieve effecten van de werkzaamheden moeten
daarom beoordeeld worden.
Of er sprake is van een wezenlijk negatieve invloed vergt een beoordeling van
geval tot geval. Omdat een gedragscode juist bedoeld is om gebruikt te kunnen
worden in meer gevallen, wordt aangeraden om in de gedragscode aan te geven
hoe bij elk individueel project beoordeeld wordt of er sprake is van wezenlijk
negatieve invloed op beschermde soorten.
Aangeraden wordt om voorafgaand aan de werkzaamheden voor elk project aan
te geven:
•
op welk schaalniveau (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal) de te
beïnvloeden populaties van de te beschermen soorten betrekking hebben;
•
of er voor de te beschermen soorten voldoende uitwijkmogelijkheden zijn naar
geschikte en bereikbare gebieden, buiten het gebied waar de werkzaamheden
plaatsvinden;
•
of de activiteit leidt tot een tijdelijk of aanhoudend negatief effect op
populaties van de te beschermen soorten;
•
wat de 'schade' van de voorgenomen activiteiten is en wat de relatieve
bijdrage is vergeleken met vergelijkbare activiteiten in Nederland.
Op grond van deze gegevens kan - door een deskundige - beoordeeld worden of
er sprake is van een wezenlijk negatieve invloed op beschermde soorten.
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