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Inleiding

Natuur is overal om ons heen te vinden en kent vele vormen; het landschap in het buitengebied, het groen 
in en om de bebouwde kom en alle verschillende soorten die erin voorkomen. Die verscheidenheid wordt 
biodiversiteit genoemd. De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van die biodiversiteit. 

Wanneer u activiteiten in de buitenruimte gaat uitvoeren, komt u al snel in aanraking met de Wet 
natuurbescherming. Denk hierbij aan activiteiten als bouwen, verbouwen, slopen of het kappen van bomen. 
Belangrijk is dat u vooraf onderzoekt welke vergunningen nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteit en 
bij welke overheidsinstantie(s) u een aanvraag moet doen. 

Deze folder informeert u welke stappen u moet nemen in het kader van de Wet natuurbescherming wanneer 
u een omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) aanvraagt bij de gemeente.

De Wet natuurbescherming kort toegelicht 

De Wet natuurbescherming Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten en bepaalde 
houtopstanden. De nationale wetgeving op het gebied van natuur vloeit voort uit Europese 
richtlijnen; de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De wet geldt sinds 1 januari 2017 waarbij 
destijds drie wetten werden vervangen; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet 
en de Boswet. Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
werden de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Daarmee bepalen de 
provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. De provincies zijn niet overal 
verantwoordelijk voor; de Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren en 
internationaal beleid. 
De voormalige groene wetten zijn terug te vinden in de bescherming van gebieden, soorten en 
houtopstanden en hebben invloed op de omgevingsvergunning.
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1  Stappenplan     

Wet natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming) bij een aanvraag van een omgevingsvergunning 
(Wabo).

NEE

U heeft alsnog een zorgplicht met betrekking tot de Wet natuur-
bescherming(Wnb). 

De Provincie Drenthe is het  bevoegd gezag met betrekking tot de 
Wnb. De Provincie is belast met het controleren op het zorgvuldig 
uitvoeren van de activiteit (toezicht en handhaving).

Let op de zorgplicht geldt altijd! Ook al is er geen 
omgevingsvergunning nodig.

Wilt u meer weten over hoe de Provincie Drenthe omgaat met de 
Wet natuurbescherming?

Dan kunt u onderstaande link gebruiken.  
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/ natuur-milieu/
natuur/natuurbeleid-regels/wet/

JA

Dan heeft - naast 
de provincie - de 
gemeente in het 
kader van de 
omgevingsvergunning 
ook een rol ten 
aanzien van de Wet 
natuurbescherming.

STAP 1 
Bent u verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor uw  voorgenomen activiteit?
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NEE

Dan is er geen natuurtoets nodig. Een ecologisch 
deskundige moet deze conclusie schriftelijk bevestigen 
voor u. De gemeente verwijst u naar de algemene 
Zorgplicht, zoals deze is opgenomen in de Wnb. U 
kunt met deze schriftelijke bevestiging uw activiteit 
uitvoeren. 

U bent klaar voor het onderdeel soorten- bescherming 
Wet natuurbescherming. 
Einde stappenplan.

JA/GEEN IDEE

Dan moet u door een deskundige 
een natuur- toets laten uitvoeren. 
Een natuurtoets wijst uit of er 
op de locatie waar de ingreep 
plaatsvindt beschermde 
soorten voorkomen en of deze 
negatieve effecten van de ingreep 
ondervinden. Een eerste stap is het 
laten uitvoeren van een Quickscan.
Ga naar stap 3

STAP 2 
Is er kans op een overtreding in het kader van de Wet natuurbescherming?

NIET AANHAKEN

Het is mogelijk om voorafgaand aan de 
omgevingsvergunningaanvraag (Wabo) een 
ontheffing (Wnb) bij de Provincie aan te vragen 
op basis van de uitgevoerde natuurtoets. Beide 
aanvragen (Wabo en Wnb) worden dan in 
afzonderlijke procedures behandeld. 

Voor de gemeente is het prettig om de 
ontheffing van de Provincie als bijlage bij de 
omgevingsvergunningaanvraag te ontvangen, 
maar het is niet verplicht. De gemeente toetst 
tijdens de volledigheidstoets of er door het 
bevoegd gezag een ontheffing is afgegeven. 

Als wordt gekozen voor het niet aanhaken van 
de vergunning is de Provincie het bevoegd gezag 
voor de toezicht en handhaving van de Wet 
natuurbescherming. Een overtreding in het kader 
van deze wet wordt gezien als een economisch 
delict.
Door naar stap 4.

WEL AANHAKEN

Wanneer een omgevingsvergunning is 
aangevraagd en uit Stap 2 blijkt dat er 
een kans bestaat op overtreding van de 
Wet natuurbescherming bij het uitvoeren 
van de handeling, dan  wordt de 
aanvraag Wnb aangehaakt. Dit betekent 
dat de gemeente een Verklaring van 
geen bedenkingen aanvraagt (hierna te 
noemen: Vvgb) bij de Provincie. 

Dit heeft als consequentie dat de 
aanvraag omgevingsvergunning dan 
valt onder de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 
van de Algemene Wet bestuursrecht), 
waarvoor een beslistermijn van 26 weken 
staat. De omgevingsvergunning kan 
niet eerder worden verleend dan nadat 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
een Vvgb hebben afgegeven. 
Door naar stap 4.

STAP 3 
Als de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd, kunt u ervoor kiezen het traject Wet 

natuurbescherming te laten aanhaken aan deze vergunningsaanvraag
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NEE

De aanvraag is niet ontvankelijk! U wordt dan in 
de gelegenheid gesteld de aanvraag alsnog aan 
te vullen.
Kunt bovenstaande vraag bij stap 4 na 
aanvulling alsnog met een ‘Ja’ worden 
beantwoord, ga dan naar stap 5.

JA

Er is een natuurtoets en een ontheffing (zie 
stap 3) aanwezig.
Dan is de omgevingsvergunning voor het 
onderdeel natuur ontvankelijk en kan de 
beoordeling plaatsvinden.
Door naar stap 5

STAP 4 
de gemeente controleert uw aanvraag voor een omgevingsvergunning op ontvankelijkheid. Het is 

van belang dat alle stukken, inclusief de natuurtoets en evt. ontheffing (stap 3), bij de aanvraag 
aanwezig zijn.  Is er een natuurtoets aanwezig?

De gemeente heeft de ontvankelijkheidstoets uitgevoerd en is akkoord zodat uw aanvraag in 
behandeling wordt genomen. Dit houdt in dat de gemeente de aanvraag voor wat betreft natuur 
inhoudelijk beoordeelt aan de hand van de volgende vragen:

• Worden in de natuurtoets de juiste onderzoeksvragen gesteld?
•  Is de natuurtoets volgens de juiste onderzoeksmethode (protocol) uitgevoerd? De deskundige die de 

natuurtoets uitvoert dient hiervan op de hoogte te zijn.
• Is de natuurtoets in de juiste periode uitgevoerd?
• Is er een duidelijke onderbouwing naar aanleiding van de resultaten en eventueel analyse?
• Behoren de conclusies bij de uitgevoerde methodiek?

STAP 5 
de gemeente beoordeelt de vergunningsaanvraag inhoudelijk.

Dit betekent dat de rapportage aangepast 
dient te worden. Als uit de rapportage blijkt 
dat de effecten tijdens of na de uitvoering van 
de ingreep (waarvoor een vergunning door 
u is aangevraagd) gecompenseerd moeten 
worden en niet voorkomen kunnen worden er 
een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ van de 
Provincie nodig is.

Door naar stap 6.

Wanneer uit het nader onderzoek blijkt dat 
er geen negatieve effecten te verwachten zijn 
en/of dat er geen beschermde soorten zijn 
vastgesteld, dan is er geen overtreding tijdens 
de uitvoering te verwachten. 

U bent klaar voor het onderdeel soorten- 
bescherming Wet natuurbescherming. 

Einde stappenplan.

De gemeente gaat niet akkoord De gemeente gaat akkoord



NEE

De vergunning kan niet worden 
afgegeven. De verklaring is 
bindend.

U kunt uw activiteiten waarvoor 
een vergunning nodig heeft niet 
uitvoeren. Mogelijk dat u uw 
aanvraag in gewijzigde vorm 
nogmaals kunt indienen.

Einde stappenplan.

JA

De omgevingsvergunning kan in het kader van de Wet 
natuurbescherming worden afgegeven. Het is goed  
mogelijk dat de Provincie voorwaarden heeft opge-
nomen in de Verklaring van geen bedenkingen. Deze 
voorwaarden zijn bindend en moeten door de gemeente 
worden opgenomen in de af te geven omgevingsvergun-
ning. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht 
op en de handhaving van deze voorwaarden.

U bent klaar voor het onderdeel soortenbescherming 
Wet natuurbescherming. Einde stappenplan.

STAP 6 
geeft de Provincie een Verklaring van geen bedenkingen af?

7
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2  Achtergrondinformatie      

Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en Wet natuurbescherming (Wnb)
De Wet natuurbescherming (Wnb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn nauw met 
elkaar verbonden. Vaak wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, heeft u ook toestemming nodig op 
grond van de Wnb. In dit deel van de brochure vindt u meer informatie over de Wnb en gaan we dieper in op 
de verschillende stappen uit het stappenplan.

Natura 2000, beschermde soorten en houtopstanden 
Het is niet toegestaan om zonder omgevingsvergunning activiteiten uit te voeren die van negatieve invloed 
zijn op Natura 2000-gebieden, beschermde soorten en beschermde houtopstanden (Wabo; artikel 2.1, eerste 
lid, sub i, van de Wabo). 

Gebiedsbescherming (Natura 2000) 
Een Natura 2000 gebied is een beschermd gebied met Europese status. Binnen Westerveld liggen de Natura 
2000-gebieden Holtingerveld, Drents Friese Wold en het Dwingelderveld, waarvan de laatste twee ook zijn 
aangewezen als Nationaal park. 

Wanneer een activiteit een mogelijk negatieve invloed heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van 
een Natura 2000- gebied, geldt er een vergunningplicht. Soms toont een voortoets aan dat effecten niet te 
verwachten zijn waardoor de activiteit vergunningsvrij is (er is geen natuurtoestemming van de provincie 
nodig). 

Activiteiten die mogelijk wel een negatief effect hebben zijn bijvoorbeeld handelingen nabij een beschermd 
gebied en/of activiteiten die stikstof uitstoten (verkeer, industrie en veehouderij). 

Er zijn enkele uitzonderingen op de vergunningplicht. Deze vergunningsvrije activiteiten zijn opgenomen in 
het vastgestelde beheerplan van het betreffende gebied. 



Soortenbescherming (flora en fauna) en faunabeheer
Als burger of ondernemer kunt op twee manieren met beschermde soorten vanuit de Wet 
natuurbescherming te maken krijgen: 
• u wilt iets ontwikkelen, een bepaald gebruik wijzigen of een evenement houden. 
• u heeft last van een soort (faunabeheer). 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals sloop- en bouwwerkzaamheden, dient rekening gehouden te worden 
met de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Beschermde soorten kunnen overal 
voorkomen, vooral ook in de bebouwde kom. Gebouw bewonende soorten, waaronder vleermuizen en 
vogels (o.a. Huismus, Gierzwaluw, Huiszwaluw), zijn juist van hun voortbestaan afhankelijk van bebouwing. 

Met een quickscan als eerste stap kan door een ecologisch deskundige worden beoordeeld of de locatie 
geschikt is als leefgebied en voortplantingsplek voor beschermde soorten. Op basis van dit onderzoek 
wordt beoordeeld of een nader onderzoek nodig is. Belangrijk om te weten is dat deze natuurtoetsen vrijwel 
nooit negatieve effecten op beschermde soorten uitsluiten. Het doel van een Quickscan is namelijk niet 
het uitsluiten, maar het beoordelen van aanwezig habitat door aan te tonen dat het plangebied wel of niet 
geschikt is voor beschermde soorten. 

Het doel van een nader onderzoek is het aantonen van de aanwezigheid van de soorten waar 
onderzoek naar gedaan wordt. Daarnaast wordt beoordeeld of de voorgenomen activiteit waar u uw 
omgevingsvergunning aanvraag voor heeft ingediend negatieve invloed heeft op de eventueel vastgestelde 
beschermde soorten. Op basis hiervan wordt beoordeeld of het nodig is dat er een ontheffing bij de 
provincie wordt aangevraagd (zie punt 3 WNB toestemming). 

Belangrijk om te weten is dat de algemene zorgplicht altijd geldt, ook voor niet beschermde soorten. Het is 
dan ook van belang om altijd zorgvuldig uw activiteiten uit te voeren. 
Als er schade of overlast is door dieren, kan men te maken krijgen met schadebestrijding, populatiebeheer 
of jacht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming.

Beschermde Houtopstanden 
Voor het vellen/kappen van houtopstanden welke onder de Wet natuurbescherming vallen, is een 
vellingsmelding nodig. Dit is het geval als het gaat om: 
• een locatie buiten de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming; 
• een oppervlakte houtopstanden van meer dan 10 are; 
• of, indien er sprake is van een weg- of lijnbeplanting, de beplanting bestaat uit 20 bomen of meer in een rij. 

Na het vellen van de houtopstand is een herplantplicht aan de orde op een bosbouwkundig verantwoorde 
wijze. De provincie beoordeelt of hieraan wordt voldaan. U kunt een ontheffingsverzoek indienen voor 
ontheffing, uitstel of compensatie van de herplantplicht. 

Meer informatie over het vellen van houtopstanden of het indienen van een ontheffingsverzoek kunt u 
vinden op de website van de provincie Drenthe. 
https://www.provincie.drenthe.nl/@125295/kapmelding/ 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeleid-regels/ 
wet/@125296/houtopstanden/ 
Ook kunnen de gemeentelijke bestemmingsplannen een omgevingsvergunningplicht voorschrijven voor het 
kappen/vellen van houtopstanden. Dit betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het uitvoeren 
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’.
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Wnb toestemming 
Wanneer uit stap 1 en 2 van het stappenplan blijkt dat u in het kader van de Wnb toestemming nodig heeft, 
kunt u kiezen uit twee sporen: 
•  Spoor 1: U vraagt bij de provincie een separate Wnb vergunning aan voor een natuurtoestem ming, ook wel 

ontheffing genoemd. Na het verkrijgen van deze natuurtoestemming dient u bij de gemeente een aanvraag 
in voor de omgevingsvergunning. 

•  Spoor 2: U dient bij de gemeente een aanvraag in voor een omgevingsvergunning aangehaakte 
natuurtoestemming. Dit houdt in dat de gemeente om een natuurtoestemming vraagt bij de provincie. Dit 
wordt ook wel het aanvragen van een Verklaring van geen bedenkingen (kortweg Vvgb) genoemd. 

De keuze die u maakt heeft onder meer invloed op het tijdspad en de instantie die verantwoordelijk is voor 
het toezicht en de handhaving. Het tijdspad van het aanvragen van een Vvgb via spoor 2 (de gemeente) kan 
oplopen tot een half jaar. 

Ontvankelijkheidstoets omgevingsvergunning gemeente 
Wanneer uw aanvraag voor een omgevingsvergunning definitief is ingediend, wordt er eerst door de 
gemeente bekeken of alle benodigde informatie aanwezig is. Dit wordt de ontvankelijkheidstoets genoemd. 
Als uw aanvraag ontvankelijk is verklaard, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Wanneer uw 
aanvraag niet ontvankelijk is verklaard, wordt u gevraagd aanvullende informatie aan te leveren om de 
aanvraag compleet te maken.

10
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Volledigheidstoets gemeente
Uw aanvraag is ontvankelijk en wordt in behandeling genomen door de gemeente Westerveld. De eerste 
stap is dat de gemeente beoordeelt of er voor de door u aangevraagde activiteiten een Wnb ontheffing en/of 
natuurvergunning (specifiek voor gebiedsbescherming) nodig is en, zo ja, of die al is aangevraagd. Dit wordt 
de volledigheidstoets genoemd. Wanneer er geen Wnb ontheffing en/of natuurvergunning is aangevraagd, 
beoordeelt de gemeente of er negatieve effecten te verwachten zijn voor de onderdelen beschermde 
gebieden, beschermde soorten en beschermde houtopstanden. 

Deskundig advies
De provincie (spoor 1) of de gemeente (spoor 2) kan u vragen aan te tonen dat uw voorgenomen activiteiten 
geen negatieve effecten hebben op beschermde natuur (gebieden, soorten en/of houtopstanden). Dit kunt u 
niet zelf doen. Hiervoor heeft u een advies nodig van een onafhankelijke ecologische deskundige partij. Het 
onderzoek dat daarvoor nodig is, kan uit meerdere stappen bestaan. 

Een eerste stap is het laten uitvoeren van een quickscan. Dit is een globale toetsing waarbij wordt gekeken 
naar beschermde gebieden, beschermde soorten en indien relevant naar beschermde houtopstanden. Een 
quickscan kan op ieder moment van het jaar worden uitgevoerd en is een kort onderzoek. 

Een tweede stap, in de vorm van een vervolgonderzoek, is nodig wanneer:
•  u het niet aannemelijk kunt maken dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn ten aan- zien van 

beschermde gebieden
•  u het niet aannemelijk kunt maken of niet kunt aantonen dat de locatie waar u uw activiteiten wilt 

uitvoeren ongeschikt is als leefgebied voor beschermde soorten. 

Een vervolgonderzoek naar mogelijke effecten op beschermde gebieden is een voortoets. Ook dit onderzoek 
kan op ieder moment van het jaar worden uitgevoerd. 
Een vervolgonderzoek naar mogelijke effecten op beschermde soorten wordt een nader onderzoek 
genoemd. Dit is een soortgericht onderzoek en is afhankelijk van de periode waarin de betreffende soorten 
actief zijn. Dit onderzoek neemt al snel een half jaar in beslag, waarbij op enkele momenten ter plaatse naar 
het voorkomen van de soorten gezocht wordt. 

Bovenstaande houdt in dat wanneer u vindt dat een natuurtoets in het geheel niet nodig is, dus ook geen 
quickscan, u een ecologisch deskundige nodig heeft die dat bevestigt. Wanneer u twijfelt of verwacht dat uw 
activiteiten wel negatieve effecten op beschermde natuur zullen hebben, is het van belang te starten met 
een quickscan uitgevoerd door een ecologisch deskundige.
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2  Stikstof      

Uitstoot van stikstof zorgt voor een negatief effect op beschermde natuur. Met onderstaand stappenplan 
kunt u als aanvrager vaststellen of de voorgenomen activiteit met betrekking tot stikstof vergunningplichtig 
is onder de Wnb en welke instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te 
komen. 

Bereken of er sprake is van een stikstofdepositie (stikstofneerslag)
Bereken met behulp van de AERIUS Calculator of de emissies resulteren in stikstofdepositie op overbelaste 
Natura 2000-gebieden.

Als de uitkomst is dat er geen sprake is van stikstofdepositie (dus kleiner of gelijk aan 0,00 mol/ ha/jaar) is er 
geen vergunning nodig. In alle andere gevallen moeten de volgende stappen worden genomen:

Beoordeel of intern salderen een mogelijkheid is
Bij ‘intern salderen’ leidt de nieuwe situatie niet tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van 
de huidige situatie. Bij woningbouw kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bouw van een woonwijk op 
industriële- of agrarische grond. Om te bepalen of de nieuwe situatie tot een toename van stikstofdepositie 
leidt, wordt een verschilberekening gemaakt tussen de huidige feitelijke stikstofdepositie (in zoverre deze 
vergund is) in de bestaande situatie en de stikstofdepositie in de nieuwe situatie. 
Als zeker is dat het project door interne saldering geen invloed heeft op een natura 2000 gebied, is er geen 
natuurvergunning nodig.

Opties
 Als uit stap 1 blijkt dat er sprake is van een stikstofdepositie en stap 2 niet van toepassing is, dan kunnen de 
onderstaande opties worden afgetast. 
Indien optie 1 uitkomst biedt, dan is geen natuurvergunning benodigd. Bij de opties 2 t/m 4 is altijd een 
natuurvergunning benodigd.

•  Optie 1  Ecologische voortoets 
Als de AERIUS-berekening aantoont dat het project leidt tot tijdelijke en/of zeer geringe stik-stofdepositie 
op overbelaste Natura 2000-gebied, kan het toch dat significante negatieve effecten via een ecologische 
voortoets worden uitgesloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van instandhouding van 
de betrokken habitattype. Als er sprake is van stikstof depositie op een reeds overbelaste natuur dan zal 
een voortoets in de meeste gevallen niet voldoende zijn, omdat effecten niet bij voorbaat kunnen worden 
uitgesloten. Het advies is dan om hierover contact op te nemen met het bevoegd gezag. 

•  Optie 2  SSRS  
Het stikstofregistratiesysteem (SSR) is een maatregel om ruimte te creëren voor alleen woning- 
bouwprojecten. Of er in het systeem ruimte is, zie je pas wanneer de zaak wordt ingediend en wordt 
ingeladen in het SSRS. Vooraf checken is dus lastig. De beschikbare ruimte wordt op volg- orde van 
binnenkomst van de aanvragen verdeeld. Let op: de provincie hanteert als datum van binnenkomst niet de 
datum dat de aanvraag is ingediend bij de provincie, maar de datum dat de aanvraag volledig is. 



•  Optie 3  Extern salderen  
Door extern salderen kan de stikstofdepositie in een bepaald gebied gelijk blijven of afne men. Door extern 
salderen wordt de toename van stikstofdepositie door een activiteit in een bepaald gebied weggenomen 
doordat een andere activiteit wordt gestopt. Voorbeeld: door de (voorgenomen) start, wijziging of 
uitbreiding van een bedrijf ontstaat meer stikstofdepositie. Een ander bedrijf in de buurt stopt. Onder 
strikte voorwaarden kan het andere bedrijf de ruimte die daardoor is vrijgekomen om stikstof uit te stoten 
overnemen en gebruiken voor oprichting van een nieuw bedrijf of uitbreiding van uw bestaande bedrijf. 
Hierbij moet minimaal 30% van de bestaande stikstofdepositie worden afgeroomd 
Luidt de conclusie van de passende beoordeling dat er toch nog risico bestaat op schade aan Natura 
2000-gebieden, dan is er voor sommige projecten nog optie 4; de ADC-toets. Deze optie is opengesteld voor 
veehouderijbedrijven in Drenthe. 

•  Optie 4 ADC-toets  
Kan niet worden uitgesloten dat een gevraagde activiteit of project het Natura 2000-gebied kan aantasten, 
ook als maatregelen ter voorkoming worden getroffen? Dan kan de aanvrager een ADC-toets doen. De 
drempel hiervoor is hoog.

Aanvrager moet aantonen dat:
• A: er geen alternatieven zijn,
• D: sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang,
•  C:  de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang 

van Natura 2000 bewaard blijft.

Dwingende redenen van groot openbaar belang zijn onder meer:
• menselijke gezondheid;
• openbare veiligheid;
• voor het milieu belangrijke gunstige effecten

Redenen van sociaaleconomische aard (zoals werkgelegenheid, economische ontwikkeling, bereikbaarheid) 
zijn vooralsnog door de Europese Commissie niet aangemerkt als dwingende redenen van groot openbaar 
belang. Bij het succesvol doorlopen van de ADC-toets kan de natuurvergunning worden verleend.
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3  Drainage en beregening      

Voor het aanleggen van drainage en/of beregeningsysteem heeft u mogelijk ook een vergunning nodig. 
Wanneer de gemeente in het bestemmingplan heeft opgenomen dat nieuwe drainage vergunningsplichtig 
is, heeft u een omgevingsvergunning (Wabo) van de gemeente nodig. Wanneer het niet is opgenomen 
in het bestemmingsplan zijn de provincie Drenthe (natuurbeschermingswet) en het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta (watervergunning) de bevoegde gezagen met betrekking tot drainage en beregening. Zij 
werken met zones waarin geen drainage en beregening mogen worden toegepast en zones waarvoor een 
voortoets moet worden aangeleverd om aan te tonen dat significante effecten op beschermde natuur zijn 
uit te sluiten.
De informatie over de vergunningen bij het waterschap en de provincie vindt u op de websites van de 
betreffende overheden.

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/overige-wetten/waterwet/
watervergunningen
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/water/drainage-beregening
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4  Gedragscode     

In deze folder heeft u kunnen lezen dat u voor uw activiteit mogelijk een ontheffing Wnb nodig heeft. 
Het is daarom goed om te weten dat u voor een aantal werkzaamheden geen ontheffing nodig heeft. In 
plaats daarvan kunt gebruik maken van een vrijstelling. Het gaat om werkzaamheden die vaak voorkomen 
of voorspelbaar zijn, zoals bestendig beheer en onderhoud of kleinschalige ruimtelijke ingrepen. Deze 
vrijstelling en de voorwaarden van de vrijstelling staan in een gedragscode natuurbescherming. Een 
ecologisch deskundige kan voor u bepalen of uw werkzaamheden in aanmerking komen voor het werken 
met een gedragscode. 

In een gedragscode staan ook maatregelen die, bij het uitvoeren van de activiteiten, schade aan beschermde 
dieren en planten beperken of voorkomen. Het is bewezen dat deze maatregelen werken. 

Een gedragscode natuurbescherming geldt voor heel Nederland, dus niet alleen voor één gebied of plaats. 
Het Rijk en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor gedragscodes natuurbescherming. De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt gedragscodes goed en de provincies zorgen ervoor dat de regels 
worden nageleefd. 

Meer informatie over goedgekeurde gedragscodes vindt u op: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-of-vrijstelling/gedragscodes




