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6 januari 2021
Ontwerp goedkeuringsbesluit gedragscode soortenbescherming
voor woningcorporaties

Geachte heer Georgius,
Hierbij ontvangt u het ontwerpbesluit voor de door u opgestelde gedragscode.
Procesverloop
Op 6 juni 2020 heeft u m ij
(hierna: gedragscode) ter goedkeuring aangeboden in het
kader van de Wet natuurbescherming (hierna: de Wnb) m et het verzoek deze
goed te keuren.
Voor de goedkeuring wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van
Afdeling 3.4 van de Algem ene wet bestuursrecht gevolgd. Dit ontwerpbesluit ligt
zes weken ter inzage, deze term ijn vangt aan op het m oment van publicatie in de
Staatscourant. Daarna wordt een definitief besluit opgesteld waartegen beroep
kan worden aangetekend.
Wettelijk kader
Vrijstelling op basis van een gedragscode
Op grond van artikel 3.31 Wnb kan vrijstelling worden verleend van de verboden
bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, zesde lid, 3.5, 3.6, tweede lid, of 3.10 Wnb, en
de krachtens artikel 3.11, eerste lid Wnb, geldende verplichting tot m elding, bij
handelingen die zijn beschreven en aantoonbaar worden uitgevoerd conform een
door de m inister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde
gedragscode en die plaatsvinden in het kader van:
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen,
waterkeringen, waterstaatswe rken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen
of berm en, 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 ruim telijke ontwikkeling of inrichting.
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Goedkeuring gedragscode
Een gedragscode wordt conform artikel 3.31, tweede lid, Wnb uitsluitend
goedgekeurd als hierin een wijze van uitvoering van werkzaam heden is
beschreven, waarm ee afdoende gewaarborgd is dat ten aanzien van beschermde
soorten:
a. voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden, zoals genoemd in de artikelen
3.3, vierde lid, 3.8, vijfde lid en 3.10, tweede lid, onder a, e, f of g, Wnb;
b. geen benutting of economisch gewin plaatsvindt;
c. zorgvuldig wordt gehandeld.
Zorgvuldig handelen houdt in dat van de beschreven werkzaamheden ge en
wezenlijke invloed uitgaat op beschermde soorten en voorafgaand en tijdens de
werkzaam heden in redelijkheid alles wordt verricht of gelaten om schade aan
beschermde planten en/of diersoorten te voorkomen, of zo veel m ogelijk te
beperken.
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Afstem ming met provincies
Overeenkomstig artikel 3.31, vierde lid, Wnb heb ik m ijn voornemen tot het
goedkeuren van de gedragscode afgestemd m et gedeputeerde staten van de
provincies. Genoemde afstemming
plaatsgevonden voorafgaand aan het indienen van de gedragscode voor
goedkeuring, opdat gewenste aanpassing van de gedragscode onverwijld in gang
kon worden gezet.
Toetsing
Reikwijdte van de gedragscode

De vrijstelling geldt alleen voor woningcorporaties die de gedragscode in hun
Aannemers en onderhoudsbedrijven die
voor deze woningcorporaties en woningbedrijven werken, kunnen ook gebruik
m aken van de gedragscode. Tussen hen heerst nam elijk een civielrechtelijke
relatie. De betreffende woningcorporaties zullen zich er in de opdrachtverlening
wel van m oeten verzekeren dat aannemers hun werkzaam heden aantoonbaar
conform de gedragscode uitvoeren.

Op pagina 14 van de gedragscode worden de werkzaam heden genoemd die onder
verstaan worden en die onder de vrijstelling
ruim teli
van deze gedragscode vallen. Deze werkzaam heden vallen naar m ijn oordeel
onder ruim telijke ontwikkeling en inrichting als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid,
onder d, Wnb. De gedragscode omvat slechts kleinschalige ruim telijke
ontwikkeling en inrichting. Bij (kleinschalige) ruim telijke ontwikkeling en inrichting
betreffen het veranderingen die leiden tot een functieverandering of uiterlijke
verandering van het gebied.

Voor werkzaam heden die in het kader van ruim telijke ontwikkeling en inrichting
worden uitgevoerd geldt de gedragscode als vrijstelling voor de volgende soorten,
m its conform de voorgeschreven maatregelen wordt gewerkt: gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, steenmarter, huismus, gierzwaluw en
overige algem ene broedvogels.
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De gedragscode kan van toepassing zijn op alle woningen in Nederland die in
eigendom of beheer zijn van woningcorporaties die de gedragscode hebben
eerd. De gedragscode kan uitsluitend voor renovaties en onderhoud
van woningen in het kader van verduurzam ing gebruikt worden.
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Gunstige staat van instandhouding en andere bevredigende oplossing
Bij een correcte naleving van de gedragscode is gewaarborgd dat de betreffende
werkzaam heden geen wezenlijke negatieve invloed kunnen hebben op de staat
van instandhouding van beschermde soorten. De gebruiker van de gedragscode
m aakt nam elijk een beoordeling van de m ogelijke effecten tijdens het opstellen
van een ecologisch werkprotocol. De gunstige staat van instandhouding van
beschermde soorten wordt daarm ee gewaarborgd.

andere bevredigende oplossing bestaat die leidt tot m inder schade aan
beschermde planten en/of diersoorten. U dient dan ook om dit aspect in een vroeg
stadium van de planvorm ing te beoordelen en om de besluitvorming hieromtrent
te documenteren.
Beoordeling belangen
Deze in de gedragscode beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd in het
openbare veiligheid dwingende redenen van
belang van de
, bescherming flora of
en
ontwikkeling
.

Een betere isolatie van woningen bespaart het verbruik van energie en vermindert
daarm ee het gebruik van fossiele brandstoffen. Een afnam e in het verbruik aan
fossiele brandstoffen betekent eveneens een afname van em issies van schadelijke
stoffen die een bedrage leve ren aan het broeikaseffect. De afnam e van em issies
van schadelijke stoffen levert ook een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en
daarm ee ook aan de volksgezondheid.
Tevens zullen de woningen voorzien zijn van betere ventilatie, waardoor vocht en
tocht, en de daarm ee verbonden m ogelijke aantasting van de gezondheid, in huis
beperkt wordt. Dit zorgt ook voor een bijdrage aan de volksgezondheid. Tijdens
planm atig onderhoud worden oude installaties vervangen door nieuwe, betere en
energiezuinigere, installaties. Daarnaast dragen duurzam e en energiezuinige
huizen bij aan de verbetering van het klim aat en het halen van de doelstellingen
van het klim aatakkoord.
Door het aantal woningcorporaties dat is aangesloten bij Aedes, die de
gedragscode gaan gebruiken, wordt een afnam e in het gebruik van fossiele
brandstoffen beoogd. Het beperken van de (gevolgen van) klim aatverandering
dient derhalve een groot m aatschappelijk belang.

Sociale huisvestiging is voor alle woningcorporaties het hoofddoel van haar
organisatie. Echter, huisvestiging gaat niet alleen om het ter beschikking stellen
van een betaalbare woning, m aar ook om een goed onderhouden woning die
en ventileert.
voldoet aan de eisen van d

Pagina 3 van 10

Renoveren, verduurzamen en het verrichten van planm atig onderhoud draagt bij
aan de sociale doelstelling van een woningbouwcorporatie.
Iedere corporatie heeft in 2018 een plan gem aakt om in 2050 een CO2neutraalwoningbezit te hebben.
Investeringen in zonnepanelen, warm tenetaansluitingen en woningisolatie worden
versneld om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. Daarnaast zullen
corporaties m et gemeenten samenwerken in de totstandkoming van regionale
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De renovatie-, verduurzam ingsprojecten van de woningcorporaties geven invulling
aan bovenstaande afspraken. Regulier planm atig onderhoud zorgt voor een goede
instandhouding van de woningen en daarmee ook van de verblijfplaatsen van de
dieren die in de woningen verblijven.

Hoewel de toepassing van het tegengaan van de effecten van het broeikaseffect
een m ondiale aangelegenheid is, is de ontwikkeling van en het streven naar
reductie van em issies voor ieder individueel land een belangrijk politiek thema. Op
de klim aattop van Parijs in 2015 heeft de internationale gemeenschap
verdergaande en bindende afspraken gemaakt om klim aatverandering tegen te
gaan.
De EU heeft in Parijs nam ens alle EU-landen een plan ingediend. Daarin staat een
bindende doelstelling van 40 procent m inder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte
van 1990. De EU had dit al eerder onderling afgesproken. Voor Nederland is het
doel 16 procent minder CO2-uitstoot in 2020 dan in 2005. Nederland stim uleert
het gebruik van schone energiebronnen zoals windenergie en zonne -energie. In
overheid duurzame mobiliteit, ander m ateriaalgebruik en het energiezuinig m aken
van gebouwen en huizen. Door het verduurzamen en energiezuiniger m aken van
de huizen dragen de woningcorporaties bij aan de afspraken die zijn gem aakt om
klim aatverandering tegen te gaan en zo ook onze flora en fauna te beschermen.
Veel woningbouwcorporaties hebben er verder voor gekozen om de woningen
zoveel m ogelijk natuurinclusief te renoveren en te verduurzamen. Door bestaande
woningen te voorzien van verblijfplaatsen tijdens de kleinschalige
woningverbeteringen (in het kader van deze gedragscode) worden de populaties
steeds duurzamer beschermd. Met deze strategie wordt een extra bijdrage
geleverd aan de lokale en regionale instandhouding van populaties aan
gebouwbewonende soorten. Dit geldt ook voor het onderhoud van woningen
waarbij de woningen en daarm ee de bestaande verblijfplaatsen voor
gebouwbewonende soorten duurzaam worden behouden.

Renovatie-, verduurzam ings- en planm atige onderhoudsprojecten bestaan uit
diverse werkzaam heden die vaak eenmalig plaatsvinden. Regulier planm atig
onderhoud zorgt voor een duurzame instandhouding van de woningen. Bij
renovaties en verduurzamingsprojecten gaat het om het aanbrengen van woning
verbeterende (natuurinclusieve) m aatregelen. Deze uit te voeren werkzaam heden
vallen alle onder de definitie van ruim telijke inrichting of ontwikkeling.

Pagina 4 van 10

Naar m ijn oordeel passen de genoemde werkzaam heden binnen de voorwaarden
en belangen genoemd in de artikelen 3.3, vierde lid, 3.8, vijfde lid en 3.10,
tweede lid, onder a, e, f of g, van de Wnb. Voor de activiteiten zoals beschreven in
de gedragscode voor de uitvoering van werkzaam heden voor ruim telijke
ontwikkeling en inrichting kan dan ook vrijstelling van de verboden genoemd in de
betreffende artikelen van de Wnb worden verleend bij het toepassen van deze
gedragscode.
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Voorzorgsmaatregelen

Met een gedragscode m oet door zorgvuldig handelen een wezenlijk negatieve
invloed op (de lokale populaties van) 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 m oet van geval tot geval worden
beoordeeld. Om dat een gedragscode juist bedoeld is om gebruikt te kunnen
worden in m eer gevallen, m oet worden aangegeven hoe bij elk individueel projec t
beoordeeld wordt of er sprake is van wezenlijk negatieve invloed op beschermde
soorten. De gedragscode voldoet op dit punt aan de eisen die hieraan worden
gesteld.

In hoofdstuk 4 van de gedragscode zijn voorzorgsmaatregelen opgenomen om
(risico op) schade aan beschermde soorten te m inimaliseren. In geval er
onvoorziene natuurwaarden worden aangetroffen tijdens werkzaamheden, staat in
paragraaf 2.5.2 beschreven hoe er m oet worden gehandeld.
De beschreven voorzorgsmaatregelen zijn m inim umnormen voor zorgvuldig
handelen, waar de gebruiker van de gedragscode zich in ieder geval aan m oet
k de daar beschreven voorzorgsmaatregel als de concreet na
te leven gedragsregel. Als ondanks het werken conform de voorgeschreven
m aatregel(en) toch incidenteel schade optreedt aan beschermde soorten, is de
vrijstelling die deze gedragscode verleent van toepassing.

De relevante m aatregelen voor zorgvuldig handelen zijn in een ecologisch
werkprotocol opgenomen. Dit ecologisch werkprotocol m oet op de locatie , waar de
werkzaam heden worden uitgevoerd, aanwezig zijn en bekend zijn onder
werknem ers die betrokken zijn bij de werkzaam heden. Werkzaam heden m oeten
volgens dit protocol uitgevoerd worden. Het opstellen van het ecologisch
werkprotocol wordt besproken op pagina 23 van de gedragscode (paragraaf
3.2.4). In bijlage C wordt de opzet nader toegelicht.
Benutting of economisch gewin
Naar m ijn oordeel vindt er bij de beschreven werkzaamheden geen benutting of
economisch gewin van beschermde soorten plaats.
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Verantwoordelijkheid
De woningcorporatie zorgt ervoor dat uitvoerend personeel op de hoogte is van
deze gedragscode
voor het personeel dat door onderaannemers wordt ingezet. Het uitvoerend
personeel weet waar zich de beschermde soorten bevinden in en rondom de
woningen. Dit kan door m iddel van een kaart of e en m arkering in het terrein. De
instructie wordt gegeven tijdens een kick-off m eeting voorafgaand aan de start
van de werkzaam heden binnen het betreffende projec t. Het uitvoerend personeel
wordt voorts opgedragen om naar verm ogen alert te zijn op niet eerd er
aangetroffen planten en diersoorten en daarnaar te handelen. Het ecologisch
protocol wordt hierop aangepast door de betrokken ecologisch deskundige
Er wordt niet
conform h
verder gewerkt tot duidelijk is of de aangetroffen soort onder de vrijstelling valt.
Is dat niet het geval, dan m oet alsnog ontheffing aangevraagd worden.
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Woningcorporaties zijn altijd eindverantwoordelijk en aanspreekbaar voor datgene
wat er gebeurt op het terrein dat onder hun verantwoordelijkheid valt. Zij m aken
duidelijke afspraken m et (onder)aannemers, derden die het terrein gebruiken en
eventuele gasten over de bescherming van plekken waar de beschermde soorten
voorkom en. De woningcorporatie of de uitvoerende aannemer - zorgt voor de
controleerbaarheid van de afspraken. Hiertoe behoort ook het schriftelijk
vastleggen van deze afspraken.
Calam iteiten
In paragraaf 2.5 van de gedragscode wordt aangegeven hoe gehandeld moet
worden bij het optreden van calam iteiten. Voor zover in de gedragscode wordt
ingegaan op calam iteiten, wordt opgemerkt dat het niet m ogelijk is om in die
situaties te voorzien bij een gedragscode. Calam iteiten vallen dan ook niet onder
de reikwijdte van deze gedragscode. Bij calam iteiten zal indien nodig zo snel
m ogelijk contact gezocht worden met het bevoegd gezag.
Docum entatie van de toepassing van de gedragscode
De toepassing van de gedragscode m oet goed gedocumenteerd worden. In
paragraaf 3.2 van de gedragscode is voorzien in de wijze waarop dit m oet
gebeuren. De documenten moeten tot twee jaar na afloop van een activiteit op
een centrale plek bij de betreffende woningcorporatie worden gearchiveerd.
Inventarisatie

In paragraaf 3.2 beschrijft u hoe flora- en faunaonderzoek in de
voorbereidingsfase van een project uitgevoerd m oet worden. De eerste
inhoudelijke stap van een project is een Quickscan, daarna wordt duidelijk wat de
noodzakelijke vervolgstappen zijn. De resultaten van de Quickscan en het advies
dienen altijd te worden gerapporteerd door een ecologisch deskundige.
Inventarisaties worden uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen en beschikbare
kennisdocumenten voor de soortgroepen in kwestie. De definitie van ecologisch
deskundige staat in de begrippenlijst op pagina 52.
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D
paragraaf 3.2.1, Tabel 5 van
de gedragscode. De inspanning voor onderzoek en advies kan daarm ee in de
voorbereidingsfase per project erg verschillen. Dit hangt ook af van de om vang
van de ingreep of project.
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Inventarisaties zijn 3 jaar geldig voor jaarrond beschermde vogelnesten en
soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn1 evenals soorten van bijlage II van
de Conventie van Bern 2 en bijlage I bij de Conventie van Bonn3. Voor overige
soorten geldt een cyclus van 5 jaar.
Meldplicht projecten bij gebruik gedragscode.
Voor projecten en activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van de gedragscode
hebt u, in paragraaf 3.3.3 van de gedragscode een meldplicht opgenomen.
Hieraan m oeten alle gebruikers van deze gedragscode zich houden, door de s tart
van de activiteiten - voorafgaand aan de uitvoering - aan de betreffende provincie
te m elden. In genoemde paragraaf staat welke inform atie bij de m elding
aangeleverd dient te worden.
Aandachtspunten bij het gebruik van de gedragscode
Natuurkalender
In de gedragscode wordt gebruik gemaakt van (natuur)kalender, zie hoofdstuk 4.
Ik wil benadrukken dat een natuurkalender een hulpmiddel is voor de planning
van werkzaam heden om een eventuele verstoring van flora en fauna te
m inim aliseren. De aangegeven gunstige en ongunstige perioden staan daarom
niet vast, m aar zijn richtlijnen.
Actieve perioden van bepaalde soorten kunnen per jaar verschillen. De
natuurkalenders kunnen daarom slechts een indicatie geven. Daarom m oet altijd
een ecologisch deskundige geraadpleegd worden.
Vogels
Voor vogels m oet u rekening houden m et het broedseizoen. Maatregelen hiervoor
zijn opgenomen in de voorgeschreven werkwijzen in paragraaf 4.2. Ik wijs u erop
dat in de Wnb voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd, dit
wordt ook benoemd in paragraaf 4.1.2. Van belang is of een broedgeval aan de
orde is, ongeacht de periode. Verder wijs ik u erop dat verblijfplaatsen van vogels
die hun nestplaats en de directe omgeving daarvan het hele jaar als rust - en
verblijfplaats gebruiken, jaarrond zijn beschermd.
Om rekening te kunnen houden m et de actuele gevoelige perioden van de
aanwezige soorten, betrekt u een ecologisch deskundige bij de planning en
uitvoering van de werkzaam heden.
1

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en

de wilde flora en fauna (PbEG 1992 L 206).
2

Op 19 september 1979 te Bern tot stand gekomen Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten

en hun natuurlijke leefmilieus (Trb. 1980, 60).
3

Op 23 juni 1979 te Bonn tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde

diersoorten (Trb. 1980, 145).
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Zorgplicht
Ik wijs u er op dat voor alle soorten de zorgplicht van artikel 1.11 Wnb geldt, dit
wordt ook benoemd in paragraaf 4.1.1. 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 m ogelijk is schade aan dier- en
plantensoorten voorkomt en, voor zover dat niet m ogelijk is, aangerichte schade
ongedaan m aakt.
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Beperkingen van de gedragscode
De vrijstelling op basis van deze goedkeuring geldt uitsluitend voor de
werkzaam heden en soorten waarvoor in de gedragscode voorzorgsmaatregelen
zijn opgenomen. In paragraaf 2.3 van de gedragscode is een tabel m et soorten
opgenomen waarvoor deze gedragscode van toepassing is.
Als u voor het uitvoeren van uw m aatregelen beschermde planten en dieren m oet
verplaatsen is dat toegestaan. U m ag deze soorten verplaatsen uit de directe
gevarenzone naar een vergelijkbare habitat qua kwaliteit en om vang in de directe
om geving. Voorwaarde is wel dat u de beschermde pl
verplaatst, zonder onnodig oponthoud. In deze situatie is geen sprake van het
uitzetten van dieren in de zin van artikel 3.34 Wnb, waardoor een aparte
ontheffing van de verbodsbepalingen van artikel 3.34 Wnb niet aan de orde is.
Vleerm uizen, m uizen en vogels mogen nadrukkelijk niet gevangen of verplaatst
worden. Reden hiervoor is de stressgevoeligheid van deze dieren. Bij het vangen
kunnen zij overlijden. Wilt u dieren of planten tijdelijk ergens anders
onderbrengen, zonder hen (direct) vrij te laten in de om geving? Dan heeft u altijd
een ontheffing nodig. Ook hier is de zorgplicht van toepassing. Het verplaatsen
m oet dan ook gebeuren buiten de kwetsbare perioden van de betreffende soort.
Een goedgekeurde gedragscode op grond van de Wnb laat de toepassing van de
andere bepalingen van de Wnb onverlet, zoals de regels ter bescherming van
Natura 2000-gebieden in hoofdstuk 2 van de Wnb.
De gebruiker van deze code dient door m iddel van de vereiste documentatie op
het werk en de verplichte m elding en registratie aan te kunnen tonen dat aan de
10 % norm is voldaan. Deze norm zorgt ervoor dat in niet m eer dan 10% van een
postcodegebied per jaar werkzaam heden kunnen worden uitgevoerd.
Tevens dient u als opdrachtgever (Aedes) gebruikers van de gedragscode
(woningcorporaties) voor te lichten over de gevallen waarin alsnog een ontheffing
vereist is. Daarbij rekening houdend m et de wettelijke termijnen, zodat indien
nodig, tijdig ontheffing aangevraagd wordt.
Duur geldigheid van de gedragscode
De goedkeuring geldt tot 1 juni 2023. Na deze datum wordt de goedgekeurde
gedragscode indien nodig aangepast aan de vastgestelde werkwijze naar
e
om gevingswet. Vervolgens wordt de gedragscode verlengd m et vijf jaar.
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Op grond van artikel 5.4, negende lid, Wnb kan het goedkeuringsbesluit worden
ingetrokken indien naar m ijn oordeel de instandhouding van de soorten, of de
trend in de staat van instandhouding van deze soorten daartoe noodzaakt.
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het
Reikwijdtedocument waar hard aan gewerkt wordt een belangrijk onderdeel vormt
voor huidige en toekomstige gedragscodes. Daarnaast worden er over andere
onderwerpen afspraken gemaakt die uiteindelijk ook in beleidsregels kunnen
worden vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de m eldplicht.
Om op enig m om ent alle goedgekeurde gedragscodes een uniforme werkwijze te
laten bevatten, is er voor gekozen de goedkeuringstermijn te laten lopen tot 1 juni
2023. Op 1 juni 2023 worden de goedgekeurde gedragscodes (indien nodig
aangepast aan de vastgestelde werkwijze ) omgezet naar de Om gevingswet.
Vervolgens worden ze verlengd m et 5 jaar.
Reeds in werking getreden gebiedsontheffingen
De goedkeuring van deze gedragscode heeft geen betrekking op handelingen
waarvoor reeds een gebiedsontheffing is verleend door provincies. Het is
uiteindelijk aan de initiatiefnem er - burgers, bedrijven of organisaties, waaronder
niet zelden andere overheden - om aan de hand van de aard van de activiteiten te
bepalen welk instrument (bijvoorbeeld deze gedragscode of een
soortenmanagementplan) het beste past om hun activiteiten binnen de regels van
de Wet natuurbescherming uit te voeren, uiteraard binnen de gestelde
voorwaarden en waar nodig in overleg m et het bevoegd ge zag.
Evaluatie en m onitoring
Drie jaar na goedkeuring van de gedragscode wordt door u een evaluatie
uitgevoerd naar de doeltreffendheid en werkbaarheid van deze gedragscode. De
resultaten van de evaluatie worden betrokken bij het opstellen van nieuwe
gedragscodes. Deze evaluatie zal plaatsvinden na om zetting naar de
Om gevingswet en de resultaten van de evaluatie worden betrokken bij het
opstellen van de nieuwe gedragscode. De evaluatie van de gedragscode wordt
toegestuurd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via wnb@rvo.nl.
Tevens nodig ik u daarom uit om een jaar voor evaluatie van de gedragscode
sam en m et de provincies en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te kijken
welke vorm de evaluatie zal gaan krijgen.
Vanuit ecologisch perspectief is vooral de vraag relevant of de uitgevoerde
m aatregelen het gewenste effect gehad hebben op de beschermde soorten. U
m oet daarom de populatie(s) van de beschermde soorten en de effectiviteit van
de uitgevoerde maatregelen laten m onitoren door een ecologisch deskundige. Dit
project per woningbouwcorporatie per jaar. De
m onitoringsverslagen m oeten worden toegezonden aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland via wnb@rvo.nl.
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Conclusie
goed. De
Ik keur de
goedkeuring geldt tot 1 juni 2023. Daarna wordt de gedragscode m et eventuele
aanpassingen zoals eerder gemeld verlengd voor een periode van vijf jaar en
om gezet naar de Om gevingswet. Gezien bovenstaande overwegingen en m et
inachtneming van de aanvullingen en aanpassingen, ben ik van m ening dat de
gedragscode een werkwijze voorschrijft die voldoet aan de vereisten in artikel
3.31, tweede lid Wnb.

Kernprocessen EU
Vergunningen en handhaving
Onze referentie

RVO/2020/045

Wanneer aantoonbaar conform de gedragscode wordt gewerkt geldt een
vrijstelling van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 3.1, tweede en
vierde lid, 3.5, tweede en vierde lid, 3.10, eerste lid, aanhef en onder b en c, Wnb
voor de volgende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwe rgvleermuis,
steenmarter, huismus, gierzwaluw en overige algemene broedvog els.
Zienswijzen
Binnen zes weken na de dag waarop in de Staatscourant m ededeling is gedaan
van dit ontwerpgoedkeuringsbesluit kan eenieder schriftelijk zienswijzen
inbrengen. De schriftelijke zienswijzen moeten worden toegezonden aan de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Vergunningen Natuur, Postbus
19530, 2500 CM Den Haag, onder verm elding van de naam van de gedragscode
en het kenm erk van dit ontwerpgoedkeuringsbesluit.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website m ijn.rvo.nl. Of bel ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Hoogachtend,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Nam ens deze:

Drs. M.M. van der Burg
Directeur Kernprocessen EU,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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