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(1) dossier wetsvoorstel natuurbescherming
Introductie

• Evaluatie natuurwetgeving 2009
• Behoefte aan transparante, consistente, eenvoudige en in de praktijk hanteerbare 

natuurwetgeving
• Bijv. Flora- en faunawet: “gelaagde structuur”: om te weten hoe een dier of plant wordt 

beschermd, is niet alleen de wet van belang, maar ook nog een AMvB, een regeling en een 
vrijstellingsregeling.

• Regeerakkoord kabinet Rutte I 2010
• Nationale koppen op Europese regelgeving opsporen en verwijderen, 
• Bijv. Natura 2000-gebieden moeten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, 

maar niet de beschermde natuurmonumenten (nationaal beleid).
• Uitvoering wordt gedecentraliseerd naar provincies.
• Bijv. het verlenen van ontheffingen op het verbod op vangen van beschermde dieren bij 

bouwactiviteiten.

Voorontwerp wetsvoorstel natuur juni 2011
• Ambtelijke proeve (“work-in-progress”)
• Ten behoeve van toepassing IAK 
• Via consultatie (met akkoord van Staatssecretaris)



(2) integraal afwegingskader (IAK)

1. Wat is de aanleiding?

2. Wie zijn betrokken?

3. Wat is het probleem?

4. Wat is het doel?

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

6. Wat is het beste instrument?

7. Wat zijn de gevolgen?



(3) toepassing integraal afwegingskader (IAK)
aanpak IAK wet natuurbescherming

• in sleutel gezet van ontzorgen burger en bedrijf

• juiste timing: basis van IAK was wetsvoorstel in wording, zodat

inbreng burgers, bedrijven en organisaties zinvol is,

• dialoog: samen met vertegenwoordigers burgers, bedrijven en

organisaties uitvoeren (geen invuloefening achter het bureau)

• uitgangspositie helder gemarkeerd: nulonderzoek 
administratieve lasten natuurwetgeving in 2010/2011 afgerond, 
actoren- analyse en media-analyse uitgevoerd,

• speelruimte helder: regeerakkoord Rutte I en internationale 
verplichtingen.



(4) sessies in Utrecht
organisatie

• consultatie op vier onderwerpen: Natura 2000-gebieden, 
soortenbescherming, bossen en jacht; 

• elk onderwerp 2 sessies met vertegenwoordigers van burgers, 
bedrijven en organisaties (sessie 1 medio juni; sessie 2 eind juni).

• bedrijfsleven, natuurorganisaties en decentrale overheden aan 
1 tafel; dilemma’s op tafel

• eerste sessie: nut & noodzaak wetsvoorstel centraal = vr. 1-6 
IAK (.. noodzaak overheidsingrijpen, instrumentenkeuze ..)

• tweede sessie: effecten wetsvoorstel = vr. 7 IAK



(5) opbrengst IAK wetsvoorstel natuurbescherming

• gedegen en gedetailleerd commentaar stakeholders op ambtelijk concept (+),
• Onder meer:

• Relatie wetsvoorstel met het gehele natuurbeleid bleek onduidelijk (bijv. de 
realisatie van de ecologische hoofdstructuur, en de bezuinigingen daarop) -> 
Memorie van toelichting is uitgebreid met een verhandeling over het 
natuurbeleid.

• Zorgen om risico op zogenoemde “provinciale koppen” op de nationale regels 
als gevolg van decentralisatie ->in memorie van toelichting verduidelijkt 
waarom er geen zorgen hoeven te zijn.

• Afschaffen van vergunningplicht voor handelingen die licht schadelijk zijn 
voor Natura 2000 (nationale kop) onwenselijk; bedrijven willen zwart op wit 
duidelijkheid -> Uiteindelijk is de vergunningplicht niet geschrapt in het 
wetsvoorstel.

• Zoogdieren die niet  door de Habitatrichtlijn worden beschermd (nationale 
kop), zoals de das, worden niet goed beschermd. -> Alle zoogdieren en ook 
nog andere soorten (zoals reptielen) worden nu wel beschermd via verboden.

• Uitbreiding aantal bejaagbare soorten was omstreden -> Minder extra 
bejaagbare soorten (smient is geschrapt) en jacht is aan banden gelegd 
(geen plezierjacht). 

Vervolg->



(6) opbrengst IAK wetsvoorstel natuurbescherming (2)

(Vervolg)

kwantificeren effecten wetsvoorstel moeizaam (-); tweede 
sessie meer een herhaling van zetten; opdracht nader onderzoek 
AL door SIRA Consulting BV,

stakeholders waarderen proces/betrokkenheid (+),   

bruikbare signalen (vooral beleefde lasten) en voorbeelden 
uitvoeringspraktijk om burgers en bedrijven te ontzorgen

(+)



(7) praktische kant IAK

Wat is er nodig (voorbereiding):

Voldoende uitgewerkt wetsvoorstel + toelichting, op basis van 
evaluatie 2009, diverse Kamermoties (2009/2010), “co-
creatiesessies” met stakeholders (2010), regeerakkoord Rutte I 
(2010)

Handzame samenvatting

Overzicht stakeholders

Afhuren grote zalen

Regelen dagvoorzitters, notulisten

Aanwezigheid medewerkers voor presentatie en beantwoorden 
vragen

After care: concept-verslagen sturen aan deelnemers; verbeteren



(8) toegevoegde waarde aanpak IAK

+
• gestructureerde aanpak/afwegingsdossier,

• timing is goed, wetsvoorstel nog niet in beton gegoten,

• dialoog; actieve betrokkenheid stakeholders,

• beter en completer zicht op uitvoeringspraktijk.

-
• stakeholders zijn gericht op voorgelegde concrete wetstekst en minder 

gericht op 7 vragen IAK; kwantificeren effecten lastig,

• beperkte speelruimte; betreft uitvoering regeerakkoord en EU 
verplichtingen,

• kost veel ambtelijke inzet (3-4 fte gedurende 1,5 mnd).



(9) ontzorgen in de uitvoering

Acties n.a.v.
- IAK, 
- maar ook nieuw regeerakkoord (“overheid betrouwbare partner die weet wat ze wil bereiken, 

besluitvaardig, ingeslagen koers vasthouden”, “dienstverlening moet beter”, “vormgeving toezicht 
herbezien”).

1. Een “routeplanner”: een stappenplan voor ambtenaren voor de behandeling van aanvragen van 
vergunningen en ontheffingen. Hierdoor kan de behandeling van de aanvraag efficiënter en dus 
sneller plaatsvinden.

2. Een “effectenindicator”: geeft duidelijkheid of een activiteit schadelijk is. Voorkomt onnodige 
procedures en onderzoeken.

3. Een “maatregelenboek”: document met maatregelen om natuurschade te voorkomen. Geeft meer 
duidelijkheid.

4. Een “natuurverhaal”: een helder, simpel en overtuigend verhaal voor het natuurbeleid en de 
natuurwetgeving, dat ook bruikbaar is voor de mensen die werkzaam zijn bij het loket. Draagt bij 
aan draagvlak.

5. Een advies over een “generieke aanpak”: met maatregelen wordt de lokale natuur verbeterd en 
wordt het voor de overheid eenvoudiger om activiteiten toe te staan. 

6. Een advies voor opstellen handhavingsprogramma’s provincies en gemeenten. 

Ook IAK toepassen op uitvoeringsregelgeving.



einde


