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Goedkeuringsbesluit Gedragscode
soortenbescherming Provinciale Infrastructuur

Geachte ,
Hierbij ontvangt u het goedkeuringsbesluit voor de door u opgestelde
‘Gedragscode soortenbescherming voor Provinciale Infrastructuur’ (hierna:
gedragscode). Dit besluit m oet als bijlage aan de gedragscode worden
toegevoegd.
Procesverloop
Op 15 februari 2021 heeft u m ij de gedragscode 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 (hierna: de Awb) gevolgd. De
gedragscode heeft m et het ontwerpbesluit vanaf 12 m ei 2021 gedurende zes
weken ter inzage gelegen.
Er is een zienswijze ingediend door Huismusbescherming Nederland – Stichting
Witte Mus. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om goedkeuring aan de
gedragscode te onthouden en he eft niet tot aanpassingen in de gedragscode en
het besluit geleid. De indiener van de zienswijze is schriftelijk op de hoogte
gebracht van de reactie op de zienswijze.
Wettelijk kader
Vrijstelling op basis van een gedragscode
Op grond van artikel 3.31 van de 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
van de Wnb, en de krachtens artikel 3.11, eerste lid van de 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:
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a.

een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen,
waterkeringen, waterstaatswerken, 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.
Goedkeuring gedragscode
Een gedragscode wordt conform artikel 3.31, tweede lid, van de 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, van de
Wnb;
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 s oorten 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, vie rde lid, van de Wnb heb ik m ijn voornemen tot
het goedkeuren van de gedragscode afgestemd m et Gedeputeerde Staten van de
provincies. Provincies hebben hierop aangegeven dat, om dat zij als provincies zelf
initiatiefnem er zijn van deze gedragscode, nader overleg over m ijn voorgenomen
goedkeuring onnodig is.
Toetsing
Reikwijdte van de gedragscode
Gebruikers
De gedragscode geldt alleen voor personen of partijen die in opdracht van een
provincie werkzaam heden aan de provinciale infrastructuur uitvoeren en door
m edewerkers van de provincie zelf. Dit kan alleen als deze partijen voldoen aan
alle eisen en voorwaarden die de gedragscode stelt aan de uit te voeren
werkzaam heden.
Werkzaamheden
In paragraaf 2.1.2 van de gedragscode wordt beschreven voor welke
werkzaam heden de gedragscode is opgesteld en wanneer er een ontheffing dient
te worden aangevraagd. De gedragscode is opgesteld voor zowel ‘bestendig
beheer- en onderhoud’ rondom provinciale infrastructuur als voor ‘ruim telijke
ontwikkeling en inrichting’.
Paragraaf 2.1.3 van de gedragscode beschrijft de werkzaam heden die vallen
onder ‘bestendig beheer- en onderhoud’. Dit zijn werkzaam heden die een
voortzetting zijn van bestaande werkzaam heden en gericht zijn op behoud van de
bestaande situatie.

Pagina 2

van 10

Deze werkzaam heden vallen naar m ijn oordeel onder bestendig beheer en
onderhoud als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, onder a, van de Wnb.
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Paragraaf 2.1.4 van de gedragscode beschrijft welke werkzaam heden worden
verstaan onder ’ruim telijke ontwikkeling en inrichting’. In de gedragscode is een
afgebakend aantal kleinschalige ruim telijke ingrepen opgenomen.
Het betreft regelmatig voorkomende werkzaam heden die voorzienbaar zijn en
waarvoor effectief bewezen m itigerende m aatregelen beschikbaar zijn.
Deze werkzaam heden vallen naar m ijn oordeel onder ruim telijke ontwikkeling en
inrichting als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, onder d, van de Wnb. De
gedragscode omvat slechts kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Bij
(kleinschalige) ruim telijke ontwikkeling en inrichting betreft het veranderingen die
leiden tot een functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied .
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Soorten
Voor werkzaam heden die in het kader van bestendig beheer en onderhoud worden
uitgevoerd geldt de gedragscode als vrijstelling voor alle soorten zoals genoemd in
bijlage 2 van de gedragscode in de kolom bestendig beheer en onderhoud (B&O)
aangeduid m et een X, m its conform de voorgeschreven m aatregelen wordt
gewerkt.
Voor werkzaam heden in het kader van ruim telijke ontwikkeling of inrichting kan
alleen aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling voor soorten waarvoor in de
tabel staat aangegeven dat ‘beperken’ m ogelijk is. Deze soorten zijn opgenomen
in de tabel in bijlage 2 van de gedragscode in de kolom ruimtelijke ontwikkeling
(RO) aangeduid m et een X, m its conform de voorgeschreven m aatregelen wordt
gewerkt. Bovendien geldt dit alleen voor werkzaam heden waarvoor een wettelijk
belang geldt.
Geografische reikwijdte
De gedragscode kan van toepassing zijn op alle provinciale infrastructuur in
Nederland.
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. Er wordt nam elijk voorafgaand aan
de uitvoering van de werkzaam heden een ecologisch werkprotocol opgesteld door
een ecologisch deskundige. In het ecologisch werkprotocol worden afspraken
vastgelegd met betrekking tot de beschermde soorten. Er wordt een beoordeling
opgenomen van de eventuele effecten op beschermde s oorten en van de te
nem en m aatregelen die overtreding van verbodsbepalingen op de Wnb weten te
voorkom en. De gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten wordt
daarm ee gewaarborgd.
Vóór het uitvoeren van de werkzaam heden m oet worden afgewogen of er een
andere bevredigende oplossing bestaat die leidt tot m inder schade aan
beschermde planten- en/of diersoorten. U dient in een vroeg stadium van de
planvorm ing te beoordelen of er een andere bevredigende oplossing bestaat en de
besluitvorming hieromtrent te documenteren.
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Beoordeling belangen
De in de gedragscode beschreven werkzaam heden worden uitgevoerd in het
belang van de ‘volksgezondheid of openbare veiligheid’, ‘bescherming van flora of
fauna’, ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’, ‘bestendig beheer of
onderhoud’ en ‘algemeen belang’
‘Volksgezondheid of openbare veiligheid’
Het veilig houden van de (vaar)wegen behoort tot de kerntaken van de provincies.
Hiertoe is beheer en onderhoud van groenvoorzieningen no dig om de
zichtbaarheid van wegm eubilair en uitzichthoeken te behouden en obstakels in de
berm te voorkomen. Ook ten behoeve van de draagkracht van de berm , een
goede afwatering van het wegdek en een gezond en veilig bomenbestand is
bestendig beheer en onderhoud nodig. Dit voorkom t ongelukken of onveilige
situaties.
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Daarnaast gaan de werkzaam heden in deze gedragscode ook in op het niet groene
onderhoud van wegen en verhardingen, bouw- en kunstwerken,
(vaar)wegm eubilair en het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ingrepen. Dit
om vat onder andere het verwijderen van zwerfvuil, gladheidsbestrijding, het
zichtbaar houden van verkeersborden, het aanbrengen van een nieuwe asfalt laag
m et bijbehorende bermafwerking en het onderhoud aan viaducten en
oeverconstructies en fauna kerende rasters. Ook het renoveren of vervangen van
kunstwerken en het vervangen van bomen worden uitgevoerd uit het oogpunt van
verkeersveiligheid. Het bestrijden van plaagsoorten als eikenprocessierupsen
behoort hier ook bij, indien zij de volksgezondheid bedreigen.
‘Bescherming van flora en fauna’
Met bestendig beheer en onderhoud worden leefgebieden in stand gehouden van
onder andere beschermde soorten die anders zouden verdwijnen. Ook betekent
het feit dat dit bestendig beheer en onderhoud al langere tijd plaatsvindt dat deze
activiteit niet in de weg hebben gestaan bij de vestiging en behoud van individuen
van beschermde soorten in de gebieden waarin de activiteiten plaatsvinden. Het
m aaien en afvoeren van m aaisel levert hieraan e en belangrijke bijdrage. Het leidt
tot verschraling van de bodem en gunstige groeicondities voor waardevolle en
beschermde plantsoorten. Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan. Ook
dat levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van flora en fauna. Het
regelm atig schonen van sloten en baggeren levert een bijdrage aan waterkwaliteit
en beschermt daardoor eveneens de flora en fauna. Een ander voorbeeld is het
snoeien, dunnen en terugzetten van beplanting en bomen dat resulteert in de
instandhouding van ecologische structuren.
‘Dwingende redenen van groot openbaar belang’
De dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen gevonden worden in de
wettelijke taken van de provincies, uit onder andere de Wegenverkeerswet en de
Scheepvaartverkeerswet. Beide schrijven voor dat (vaar)wegen onderhouden
m oeten worden teneinde de veiligheid van wegverkeer en scheepvaartverkeer te
borgen. Dit sluit ook aan op het belang ‘volksgezondheid of openbare veiligheid’
zoals hierboven beschreven is. Daarnaast doet de wet een beroep op provincies
tot het in stand houden van wegen en scheepvaartwegen en het waarborgen van
de bruikbaarheid daarvan.
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Hierm ee wordt m et redenen van sociale (leefbaarheid) of economische (goed
functionerende infrastructuur) aard invulling gegeven aan een groot
m aatschappelijk belang. Tot infrastructuur behoort ook de aanleg en beheer van
kabels en leidingen. De berm en van wegen vormen nam elijk een omvangrijk
netwerk waarvan gebruikt wordt gem aakt bij de aanleg van kabels en leidingen,
zoals elektriciteit en glasvezel. Er zijn daarvoor geen redelijke alternatieve
(aanleg)locaties aanwezig.
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Onder dwingende redenen van groot openbaar belang vallen eveneens
werkzaam heden die leiden tot wezenlijk gunstige effecten voor het m ilieu. Hierbij
kan gedacht worden aan baggeractiviteiten zoals beschreven in deze gedragscode.
Baggerwerkzaam heden worden weliswaar ook in het kader van openbare
veiligheid uitgevoerd (onderhoud van vaarwegen en afvoer of berging van water),
m aar leveren ook een gunstig effect op voor de waterkwaliteit, natuurwaarden en
het m ilieu. Bij aanwezigheid van strikt beschermde soorten (zoals grote
m odderkruiper) dienen de werkzaam heden uitdrukkelijk zorgvuldig uitgevoerd te
worden. Voor de activiteit baggeren geldt daarom naast het belang ‘bescherming
van planten en dieren’ ook een milieukundig belang.
Ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan de verhoging van de
natuurwaarden en de waterkwaliteit. De bescherming van planten en vegetaties
heeft daarnaast een indirect positief effect op (niet-beschermde) ongewervelde
diersoorten, en daarm ee op de biodiversiteit.
‘Bestendig beheer of onderhoud’
Om de functionaliteit en veiligheid van de provinciale infrastructuur in stand te
houden is beheer en onderhoud nodig. Zie hiervoor ook de toelichting bij
volksgezondheid en openbare veiligheid.
‘Algemeen belang’
Een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland is van algem een belang. De
provinciale infrastructuur draagt hieraan bij door een veilig en functioneel
(vaar)wegennet. Daarnaast is in de berm en en oevers ruim te voor biodiversiteit
door de aanleg van natuurlijke oevers en een berm- en oeverbeheer dat bijdraagt
aan de natuurwaarden langs de provinciale wegen.
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 e, f, g of h van de Wnb.
Voorzorgsmaatregelen
Wezenlijk negatieve invloed
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 project
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.
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Maatregelen voor zorgvuldig handelen
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 2.8.2 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
houden. Waar bijvoorbeeld staat “zo veel m ogelijk”, “in redelijkheid” of “in
beginsel”, beschouw ik 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.
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Ecologisch werkprotocol
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 beschreven in paragraaf 3.3.3 van de gedragscode.
Benutting of economisch gewin
Naar m ijn oordeel vindt er bij de beschreven werkzaamheden geen benutting of
economisch gewin van beschermde soorten plaats.
Verantwoordelijkheid
In paragraaf 3.1 van de gedragscode wordt de verantwoordelijkheid beschreven.
De gedragscode vormt een m iddel voor de provincie om op een juiste wijze
invulling te geven aan de Wnb. Alle provincies in Nederland wordt geadviseerd om
zich hieraan te conform eren. Hierbij geldt dat elke provincie eindverantwoordelijke
is voor de naleving van de gedragscode binnen het werkterrein van de provinciale
infrastructuur.
Calam iteiten
Calam iteiten vallen niet onder de reikwijdte van deze gedragscode. In paragraaf
2.8.1 van de gedragscode wordt aangegeven hoe gehandeld m oet 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. Bij calam iteiten zal daarom (zo nodig) een
afzonderlijke ontheffing m oeten worden aangevraagd.
Docum entatie van de toepassing van de gedragscode
De toepassing van de gedragscode m oet goed gedocumenteerd worden. In
paragraaf 3.3.5 van de gedragscode is voorzien in de wijze waarop dit m oet
gebeuren. De documenten moeten tot twee jaar na afloop van een activiteit
worden gearchiveerd.
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Inventarisatie
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Wijze van inventariseren en deskundigheid
In paragraaf 3.3 van de gedragscode beschrijft u de verschillende stappen die
m oeten worden doorlopen voor het onderzoek naar beschermde soorten. De
opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van bij haar
bekende verspreidingsgegevens aan haar opdrachtnemers. Indien deze gegevens
niet volledig beschikbaar zijn kan de inventarisatie worden uitbesteed aan de
opdrachtnemer.
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Deze inventarisatie dient uitgevoerd te worden door een ecologisch deskundige op
het gebied van de soorten. De definitie van ecologisch deskundig staat in
paragraaf 3.3.2 van de gedragscode.
De m ogelijke vervolgscenario’s zijn weergegeven in paragraaf 3.3, tabel 3.1 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.
Lijst met beschermde soorten
De gedragscode bevat een lijst m et soorten waar een inventarisatie zich op m oet
richten. In bijlage 2 van de gedragscode heeft u een overzicht van de te
beschermen soorten opgenomen. In bijlage 2 is ook een overzicht van jaarrond
beschermde vogelnesten opgenomen. Ik wijs u er op dat de verbodsbepalingen
gelden voor álle broedende vogels.
Duur geldigheid gegevens
Inventarisaties zijn drie jaar geldig voor jaarrond beschermde vogelnesten en
soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 1 evenals soorten van bijlage II van
de Conventie van Bern 2 en bijlage I bij de Conventie van Bonn 3. Voor overige
soorten geldt een cyclus van 5 jaar.
Meldplicht projecten bij gebruik gedragscode.
Voor het uitvoeren van kleinschalige ruim telijke ingrepen heeft u, in paragraaf
2.1.4 van de gedragscode een meldplicht opgenomen. Hieraan m oeten alle
gebruikers van deze gedragscode zich houden, door de start van de activiteiten voorafgaand aan de uitvoering – aan het bevoegd gezag te m elden.

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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Aandachtspunten bij het gebruik van de gedragscode
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Natuurkalender
In de gedragscode wordt gebruik gemaakt van (natuur)kalenders, zie hoofdstuk 4.
In de gedragscode is dit als ‘risicokalender’ onder ‘planning’ opgenomen. 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 hierdoor slechts een indicatie geven. Er
m oet dus altijd een ecologisch deskundige geraadpleegd worden.
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Vogels
Voor vogels m oet u rekening houden m et het broedseizoen. Ik wijs u erop dat in
de Wnb voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd . 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.
Zorgplicht
Ik wijs u er op dat voor alle soorten de zorgplicht van artikel 1.11 van de Wnb
geldt, dit wordt ook benoemd in paragraaf 4.1 van de gedragscode. 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.
Beperkingen van de gedragscode
De vrijstelling op basis van deze goedkeuring geldt uitsluitend voor d e
werkzaam heden en soorten waarvoor in de gedragscode voorzorgsmaatregelen
zijn opgenomen. In bijlage 2 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 planten en dieren in één keer
verplaatst, zonder onnodig oponthoud. In deze situatie is geen sprake van het
uitzetten van dieren in de zin van artikel 3.34 van de Wnb, waardoor een aparte
ontheffing van de verbodsbepalingen van artikel 3.34 van de Wnb niet aan de
orde is.
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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 en/of m eld- en herplantplicht van houtopstanden
(respectievelijk hoofdstukken 2 en 4 van de Wnb).
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Duur geldigheid van de gedragscode
De goedkeuring geldt tot 1 juni 2023. Daarna wordt bezien of de uitkom sten van
het project ‘Gedragscode, hoe verder’ leiden tot aanpassing van de gedragscode.
Op grond van artikel 5.4, negende lid, van de 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.
Project ‘gedragscodes, hoe verder?’
Gedurende het project ‘gedragscodes, hoe verder?’ is duidelijk geworden dat he t
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.
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. Vóór 1 juni 2023 worden de goedgekeurde gedragscodes indien nodig
aangepast aan de vastgestelde werkwijze en omgezet naar de Om gevingswet.
Vervolgens worden ze op 1 juni 2023 verlengd m et 5 jaar.
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 dient u
toe te sturen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via wnb@rvo.nl.
Uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de evaluatie m oet sam en met de provincies en
het m inisterie van LNV worden vastgesteld welke vorm deze dient te krijgen.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt hiervoor tijdig contact m et u op.
Monitoring
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.
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De m onitoringsverslagen m oeten worden toegezonden aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland via wnb@rvo.nl. Ik nodig u uit om sam en m et de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op korte termijn te bekijken welke
activiteiten specifieke m onitoring behoeven. Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland neemt hierover tijdig contact m et u op.
Conclusie
Ik keur de ‘Gedragscode soortenbescherming Provinciale Infrastructuur’ goed. De
goedkeuring geldt tot 1 juni 2023. 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 van de Wnb.
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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, van
de Wnb voor de soorten zoals opgenomen in bijlage 2 van de gedragscode.
Beroepschrift
De term ijn van zes weken voor het indienen van een beroepschrift tegen een
besluit dat is voorbereid m et toepassing van afdeling 3.4 van de Awb vangt aan
m et ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44,
eerste lid, onderdeel a, van de Awb gepubliceerd is. Een beroepschrift kan
ingediend worden 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,
Nam ens deze:

Directeur Kernprocessen EU,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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