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die

is door een hele reeks van gedragscodes

sinds het Vrijstellingsbesluit

vuldig'

is de

van ziens-

in de titel vervallen

code zorgvuldig bosbeheer en de strafrechtelijke
handhaving van artikel 8 - 12 Flora- en fauoawet'.' Er
blijkt niet veel gewijzigd; het is nog steeds actueel.
De looptijd van de eerste gedragscode is tussentijds
verlengd met maximaal één jaar tot 1januari 2011,
omdat de nieuwe versie nog niet gereed was als
gevolg van een uitgevoerde evaluatie.

(hierna afgekort

'Zorgmet GB).

In dit artikel ga ik in op de belangrijkste aandachtspunten. Helaas moet ik concluderen dat ook deze
versie in de praktijk waarschijnlijk niet tot de vereiste
zorgvuldigheid bij de uitvoering van het bosbeheer
zal leiden. Tegelijkertijd zal de handhaving van de
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet er
(wederom) niet makkelijker op worden.

Gedragscode Zorgvuldig Bosheer (2005-2010)
Voor een bespreking van de GZB (waarvoor goedkeuring was verleend tot 1januari 2010) verwijs ik
kortheidshalve naar mijn publicatie in het Tijdschrift
voor omgevingsrecht van september 2006 'Gedrags-

Uit bij het Bosschap opgevraagde informatie over
die evaluatie (die dus niet gepubliceerd is) blijkt
deze uit de volgende onderdelen te bestaan:
1. onderzoek naar de gevolgen voor met name de
broedvogelstand als gevolg van het gebruik van
de GZB. Dit onderzoek is uitgevoerd door savaN
Vogelonderzoek Nederland (hierna afgekort tot
SaVON);
2. een enquête onder vier doelgroepen, te weten:
eigenaren/beheerders/intermediairs (34 x), aannemers (20 x). soorten beschermende organisaties (7 x) en handhavers (1Ox), uitgevoerd door
Stichting Probos te Wageningen, gevolgd door
een workshop;
3. evaluatie over de nalevingsmeting GZB,uitgevoerd door de AID.
Daarnaast heeft LNV een nota van aanbevelingen
opgesteld (hierna ook aangeduid met 'ex ante'aanbevelingen ter onderscheid van de aanbevelingen in het goedkeuringsbesluit) en is eventueel
beschikbare jurisprudentie bij de toepassing van
de GZB gedurende de afgelopen periode bekeken.
Die jurisprudentie is niet boven tafel gekomen. Uit
de enquête onder de eigenaren blijkt dat er wel
een aantal processen-verbaal zijn opgemaakt/maar
in het overgrote deel hiervan is er geschikt. Dat
betekent dat in die zaken de strafrechter geen
oordeel heeft hoeven vellen. De AID heeft onder de
geënquêteerde aannemers (20 respondenten) drie
pv's opgemaakt, waarvan er twee zijn uitgemond in

t"

strafvonnissen, waarbij de aannemers in het ongelijk
zijn qesteld". De derde zaak is geschikt.
Digitale informatie over boswerkzaamheden bleek
bij de meeste terreinbeheerders en eigenaren niet
beschikbaar of niet centraal te worden vastgelegd.
Ook het Bosschap lijkt er niet over te beschikken.
Het evaluatierapport van SOVONis gepubliceerd
op de website van SOVON(zie hierna). Mijns inziens
had alle informatie over de evaluatie die - naar ik
aanneem - ook ten grondslag heeft gelegen aan het
goedkeuringsbesluit van de minister gepubliceerd
moeten worden. De besluitvorming door LNV is door
het ontbreken daarvan weinig transparant.
In het hierna volgende zal ik de onderdelen van
de evaluatie bespreken in de volgorde waarin ze
hiervoor zijn opgesomd. Daarna zal ik aangeven wat
het resultaat is van deze evaluatie voor de thans
voorliggende tekst van de GB.Vervolgens volgt een
beoordeling van het ontwerp goedkeuringsbesluit
van LNV.Na een korte bespreking van een paar
aspecten van naleving en handhaving rond ik af met
een paar conclusies en een tip voor handhavers.

Evaluatie

.,

1. Evaluatie SOVONVogelonderzoek Nederlands
Evenals het geval was in 2004 (ten behoeve van
de GZB) is nu weer in korte tijd" en dit keer zelfs
zonder veldonderzoeken een evaluatierapport in
elkaar gezet, die voor een groot deel berust op
de bij SOVONreeds aanwezige gegevens (BMP
= Broedvogel Monitoring Project), de resultaten
van een enquête onder medewerkers met kennis
van bosecologie en inventarisaties van SOVON,
literatuurstudie naar de ecologie van broedvogels
voorzover relevant voor de beoordeling van de
gevolgen van de gedragscode en theoretische
modellen. Tevens heeft SOVONtwee vellingen in de
beschouwingen meegenomen, beide uitgevoerd op
de Veluwe in het voorjaar van 2009. Een van de veilingen was een dunning; de ander kaalkap. In beide
gevallen zou er 'min of meer' of 'formeel' volgens de
Eenvan de vellingen was een dunning. (foto: A. Groot Roessink)

gedragscode zijn gewerkt. Uit deze gevallen blijkt
dat, ook indien min of meer volgens de gedragscode
wordt gewerkt, er aan de werkzaamheden op korte
termijn ingrijpende gevolgen voor (broed-)vogels
zijn verbonden en op langere termijn permanente
negatieve qevolqen',
Het is in het kader van deze publicatie niet mogelijk om uitgebreid op de evaluatie van SOVONin
te gaan. Ik beveel kennisneming van het gehele
rapport van harte aan. Het kan ook waardevolle
informatie leveren ter ondersteuning en onderbouwing van (strafrechtelijke) onderzoeken. SOVON
doet in het rapport ook een groot aantal concrete
aanbevelingen, waaronder geen werkzaamheden in
het broedseizoen (ook niet in overwegend naaldbossen), verlenging van dat broedseizoen ('tijdelijke
werkstop') van 1 maart tot en met half augustus,
uitbreiding van de checklist met tenminste alle bosspecialisten (die alleen maar in het bos broeden) en
het stellen van eisen aan inventarisatiemethoden
(veld methode, aantal bezoeken, rapportage e.d.),
waarbij aangesloten kan worden bij de door de
Gegevensautoriteit Natuur (GaN) vastgestelde meetprotocollen die aan bepaalde (minimum-)criteria
voldoen. 8

Ook indien min of meer
volgens de gedragscode
wordt gewerkt, ontstaan er
ingrijpende gevolgen voor
(broed-)vogels.

4Uit

de enquête onder de aannemers

blijkt dat er ook 52 veldcontroles In de
afgelopen 4 jaar zijn uitgevoerd door
AID en provinciaal toezichthouders.
'Is gepubliceerd op de website van
SOVON:httpJ/www.sovon.nilpdf/
Int2009-07 _gedragscode_bosbeheer.
pdf
• 'Gelet op de beperkt beschikbare tijd
(het conceptrapport van het ecologisch
onderzoek dient al op 18 september
beschikbaar te zijn) zal het onderzoek
beperkt van opzet ziJn', aldus het Bosschap. Het zal gaan om het jaar 2009.
'50VON kan slechts een indicatie geven
van die gevolgen op lange(re) termijn.
• Zie voor een overzicht van vastgestelde
protocollen: http://www.gegevensauto-

2a. Enquête
Zoals te verwachten zijn er wel de nodige verschillen
in hetgeen de bovengenoemde 4 doelgroepen
vinden van de GZB9, maar er zijn ook opvallende
overeenkomsten. Zo vinden alle doelgroepen dat
de inventariseerder gecertificeerd moet worden.
Overigens schakelt minder dan de helft (42%) van
de eigenaren/beheerders een inventariseerder in.
Er moet meer duidelijkheid komen rondom aansprakelijkheid en er moeten meer soorten worden

riteitnatuur.nilpages/overzicht-vastgestelde-protocollen.aspx
9 Door 5tichting Probos afgekort tot
GCB.Ik begrijp dat het een afkorting Is
van GedragsCode Bosbeheer.
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toegevoegd aan de checklist, de definities moeten
duidelijker (waaronder die van naald- en populierenbos) en er zou een bewaarplicht moeten komen
van checklist en inventarisatieformulieren.
2.b. Workshop d.d. 25 augustus 2009
De enquête is geanalyseerd en vergeleken met de
Nota van Aanbevelingen van LNV. Hieruit zijn twaalf
knelpunten naar voren gekomen ter verbetering of
aanpassing van de GZB.Tijdens de workshop" zijn
deze punten besproken en aanbevelingen gedaan.
De definities van loof- en
gemengd bos en naaldbos
zijn onveranderd gebleven.

10

Uit de presentielijst blijkt dat er

vel1egenwoordigers van diverse
organisaties aanwezig waren en slechts
één handhaver.
11

Dat blijkt ook uit de looptijd van het

project: van 30 Januari 2008 tot en met
15 januari 2009. Fysieke controle vanaf
september 2OOS.
12 De Vogel richtlijn 79/409/EEG is per
15 februari 2010 vervangen door de
nieuwe Richtlijn van 30 november nr.
20091147/EG.

Drie van de tien erkende
bosaannemers hebben zich
niet aan de gedragscode
gehouden.
(foto: A. Groot Roessink)

lap
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3. Evaluatieverslag Nalevingsmeting GZB
Dit verslag bevat de resultaten van een project
uitgevoerd in 2008 waarin vijfentwintig controles
onder (bosbouw-)aannemers zijn uitgevoerd. Daarbij
zijn vijfentwintig aannemers die zijn aangesloten bij
de ErBO(erkenningsregeling Bosaannemers) a-select
gekozen. Bij dertien controles bleek dat er geen boswerkzaamheden werden uitgevoerd, 2 deden dat
wel, maar maakten geen gebruik van de gedragscode (waarvan 1 ontheffing heeft aangevraagd) en
van de overige tien gecontroleerden bleken drie zich
niet (geheel) te houden aan de gedragscode. De 3
die niet aan de gedragscode voldeden zijn overgedragen aan de Dienst Regelingen (van LNV), maar
- in afwijking van eerdere afspraken - heeft deze
Dienst geen bestuursrechtelijke handhaving tegen
deze 3 ingezet. Bovendien blijkt uit de kanttekening
op het rapport dat de controles buiten het broedseizoen hebben plaatsqevonden." Daarbij is terecht de
opmerking geplaatst dat het broedseizoen de meest
kwetsbare periode is om boswerkzaamheden uit te
voeren.
Gelet op de beperktheid van dit project kunnen er
geen conclusies uit worden getrokken wat betreft
de mate van naleving. Wel is opvallend dat drie van
de tien erkende (!) bosaannemers zich niet aan de
gedragscode hebben gehouden. Dit is maar liefst
30%.

Verwerking van evaluatieresultaten in GB
Uiteindelijk is maar een klein deel van de evaluatieresultaten verwerkt in de GB.Zelfs de punten
die kennelijk voor alle betrokkenen wel acceptabel
waren, bijv. de natuurkalendersystematiek van de
Gedragscode Natuurbeheer (hierna afgekort tot
GeN), de meldingsplicht en de bewaarplicht van o.a.
de checklist zijn niet overgenomen.
Wat opvalt is dat vooral eenvoudige aanbevelingen
zijn verwerkt in de GB,zoals het verduidelijken van
het wettelijk kader, reikwijdte en toepassing van
de gedragscode, (gedeeltelijke) aanpassing en
aanvulling van definities (met dien verstande dat
de definities van loof- en gemengd bos en naaldbos
onveranderd zijn gebleven), meer duidelijkheid
over wie waarvoor aansprakelijk/verantwoordelijk
is (overgenomen uit de GeN) en het toevoegen van
een beperkt aantal vogelsoorten die toch al op de
Rode Lijst/bijlage 1 Voqelrichthjn" stonden en de
vorige keer kennelijk zijn vergeten (Boomvalk en
Blauwborst).
Verder zijn de maatregelen in een wat andere
volgorde geplaatst en een paar maatregelen zijn
(beperkt) aangevuld, bijv. maatregel 6 met Wespendieven, maatregel 7 met het markeren van
dassenburchten, maatregel 16 (verblijfplaatsen van
vleermuizen en boommarters), maatregelen 19 en
20 (onvoorziene omstandigheden en calamiteiten,
overgenomen van de GeN incl. afwijkingsrapport).
De checklist (waarvan bekend is dat alleen die in
de praktijk in het bezit is van de feitelijk uitvoerder
van de werkzaamheden: de man op de machine:
zie ook hierna) is nauwelijks aangepast: de hiervoor
genoemde twee vogelsoorten en de habitat van
de hazelmuis (als voorbeeld van 'andere plant- of
diersoorten of element) zijn toegevoegd.
Met de nieuwe maatregel 14 Niet aangeduide
elementen is de inhoudelijk meest vérgaande
aanvulling in de gedragscode zelf opgenomen
(het stond al wel in de checklist van de GZB): bij
de werkzaamheden dienen niet alleen de flora- en
fauna-elementen die zijn vastgelegd in de checklist
gespaard en ontzien te worden, maar ook andere
waarneembare, te beschermen flora- en fauna-elementen, zoals bewoonde vogelnesten. Van belang
daarbij is op te merken dat deze maatregel staat
onder de kop 'Maatregelen tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden', terwijl SOVONjuist pleit
voor het standaard gebruiken van territorium- of
nest-indicatieve waarnemingen om de aanwezigheid van soorten vast te stellen tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden. De reden hiervoor
is dat het vinden van nesten bij veel soorten moeilijk
en/of zeer arbeidsintensief is.

Het is niet realistisch te veronderstellen dat de man
op de timberjack of andere luidruchtige bosbouwmachine nog eens om zich heen kijkt of hij andere
'waarneembare, te beschermen flora- en faunaelementen' kan ontwaren, die hij moet sparen of
ontzien! Hij beschikt niet over de kennis en in de
meeste gevallen niet over de belangstelling, noch
over de tijd om zich daar erg druk over te maken. Ik
denk ook niet dat veel opdrachtgevers het advies
van LNV in het goedkeuringsbesluit zullen volgen
een deskundige bij de planning en uitvoering van
de werkzaamheden te betrekken. Dit zal echt van te
voren door een deskundige moeten gebeuren.
De meer ingrijpende aanbevelingen zijn niet overgenomen of verschoven naar eventuele toekomstige
versies van de GB.
Het geheel overziende wordt het zorgvuldig handelen op veel belangrijke punten minder belangrijk
geacht dan praktische uitvoerbaarheid, eenvoud
en lengte van de gedragscode en lage uitvoeringskosten. De weging van de belangen lijkt uit balans.

Goedkeuringsbesluit
Ondanks het feit dat de evaluatieresultaten maar
zeer beperkt hebben geleid tot (ingrijpende) wijzigingen van de GlB is de minister voornemens de
nieuwe versie goed te keuren. Dit is des te opmerkelijker omdat de door de minister zelf tijdens de
evaluatiefase ('ex ante') opgestelde aanbevelingen
aan de opstellers van de nieuwe gedragscode voor
een groot deel niet zijn overgenomen.
Van de in totaal vijfentwintig 'ex ante' - aanbevelingen van LNV 13 zijn er vijftien niet opgevolgd.
Twee van deze aanbevelingen zijn volledig overgenomen in het goedkeuringsbesluit, namelijk de algemene aanbeveling om onderscheid te maken tussen
jaarrond beschermde nesten en nesten die alleen
tijdens het broedseizoen zijn beschermd (omdat de
betreffende vogelsoorten ieder jaar een nieuw nest
bouwen) en de specifiek voor de GlB opgenomen

aanbeveling om geen onderscheid te maken tussen
vogelsoorten op de Rode Lijst en op bijlage 1 Vogelrichtlijn op de checklist, omdat deze beperking in
strijd is met de Flora- en faunawet: inventarisatie en
bescherming behoort alle mogelijke in het pIangebied voorkomende broedvogels te omvatten. De
minister heeft helemaal gelijk: eruit dus met die lijst
of uitbreiden (zoals bij de GeN) of tenminste alle
bosspecialisten toevoegen als hulpmiddel voor
inventariseerders (zie de aanbeveling van SOVON).
Verwacht zou toch mogen worden dat de minister
de GB met een meer kritische blik beoordeelt en
meer verantwoording zou verwachten van de
opstellers van de gedragscode nu zo weinig van
haar aanbevelingen zijn overgenomen. Het binnenhalen van de goedkeuring wordt zo wel erg
gemakkelijk!

Recente jurisprudentie: Gedragscode
Waterschappen
Recent heeft de ABRSzich gebogen over de uitspraak van de Rechtbank Arnhem over de Gedragscode voor waterschappen 14. De ABRSverschilt op
een belangrijk aantal punten van mening met de
Rechtbank. De goedkeuring van de gedragscode
met betrekking tot de in de gedragscode opgenomen werkzaamheden 'beheer en onderhoud van
infrastructuur' is niet in strijd met de belangen die
genoemd worden in artikel91id 1 Vogelrichtlijn en
art. 161id 1 Habitatrichtlijn. De ABRSmaakt hierbij
een nadrukkelijk onderscheid tussen werkzaamheden en belangen. Met een beroep op de Nota
van Toelichting op het Besluit waarbij het Vrijstellingsbesluit begin 2005 werd qewijziqd" komt de
ABRStot de conclusie dat de in artikel16b lid 1 sub
a neergelegde vrijstelling in het belang is van de
bescherming van flora en fauna en in het belang
van de openbare veiligheid, beide belangen die in
de richtlijnen worden genoemd om af te mogen
wijken van het in die richtlijnen neergelegde
beschermingsregime. De ABRSmaakt dit vervolgens
concreet door op te merken:
'Zo is met betrekking tot het eerste van de twee aangevoerde belangen (= bescherming flora en fauna,
toevoeging AT) erop gewezen dat in of bij wateren
en bermen verschillende beschermde dier- en
plantensoorten voorkomen, welke soorten dreigen
te verdwijnen indien geen beheer- en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Met betrekking
tot het tweede belang (= openbare veiligheid,
toevoeging AT) is erop gewezen dat onvoldoende
onderhoud van waterkeringen een risico van
overstromingen met zich brengt, waarbij de veiligheid van de bevolking in gevaar komt, alsmede dat
risico's voor het scheepvaart- en wegverkeer kunnen
ontstaan indien vaarwegen en wegen niet worden

Beperkt aangevuld:
verblijfplaatsen van
vleermuizen

De man op de machine
beschikt meestal niet over
de kennis of tijd om te zien
welke zaken hij moet sparen
of ontzien.

13 Ingedeeld in 6 algemene aanbevelingen en 19 specifiek met betrekking
totde GZB.
14 ABRSd.d. 30 juni 2010, nr.
200909427/1/H3, UN BM 9649. Zie over
de uitspraak van de Rechtbank Arnhem
mijn artikel in dit blad: nr. 1/2010
('Gedragscode Waterschappen redt het
niet bij rechter).
15De zgn. art. 75 AMvB, Stb. 2004, 501
(in werking getreden d.d. 23 februari
2005)
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het goedkeuringsbesluit niet geconcretiseerd welke
werkzaamheden in de bosbouw in overeenstemming zijn met de belangen genoemd in Habitat- en
Vogelrichtlijn. Mijns inziens geldt dat maar voor een
zeer beperkt deel van de werkzaamheden in het
kader van bosbeheer, bijvoorbeeld het weghalen
van dood staand hout langs paden en wandelwegen
(openbare veiligheid) en het bestrijden van plant- en
dierziektes (bescherming van flora en fauna). Voor
het overige zullen de werkzaamheden toch vooral
de commerciële bosbouw betreffen (houtproductie).

Overige motivering van het besluit

In of bij wateren en bermen
komen verschillende
beschermde dier- en
plantensoorten voor.

onderhouden.' Er is nog veel meer op te merken
over deze uitspraak, maar daarover een volgende
keer meer.

Voor het overige is het besluit ook onvoldoende
gemotiveerd. Geen enkel woord over een vorm van
afweging van enerzijds het economische belang van
de bosbouw en anderzijds het belang van de natuur.
Het belang van de bosbouw voor de Nederlandse
economie is heel klein" en die van de natuur groot,
maar hoe die weging ook uitvalt: juist die belangenafweging is een noodzakelijk vereiste voor een
zorgvuldige besluitvorming. Het resultaat van die
belangenafweging dient verantwoord te worden
door middel van een deugdelijke motivering in het
besluit." Maar daarvan is bij dit besluit geen sprake.

Gevolgen voor Gedragscode Bosbeheer
De Gedragscode Bosbeheer is gebaseerd op een
ander belang (met bijbehorende werkzaamheden)
dan die van de waterschappen, namelijk werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en
onderhoud in de land- en bosbouw (art. 16c lid 1
sub b Vrijstellingsbesluit). De ABRSheeft duidelijk
aangegeven dat hij zich beperkt tot de in artikel
16b lid 1 sub a en d Vrijstellingsbesluit neergelegde
vrijstellingen. De ABRSheeft zich dus (nog) niet
uitgesproken over het beheer en onderhoud in de
land- en bosbouw. Bovendien heeft de minister in
Er kunnen risico's voor het
scheepvaart- en wegverkeer
ontstaan indien vaarwegen
en wegen niet worden
onderhouden.

16Het belang van de bosbouw in de
Nederlands economie als geheel (BBP)
is 0.01 procent in 2009.
17 Zie over zorgvuldigheid en belangenafweging bij de voorbereiding van
de besluitvorming afdeling 3.2 Awb
(artikel 3.2 e.v.) en over een deugdelijke
motivenng van besluiten afdeling 3.7
Awb (art. 3.46 e.v.)
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Gevolgen aanbevelingen van de minister in het
besluit
Onduidelijk is wat de opstellers van de Gedragscode
met deze aanbevelingen gaan doen of zouden
moeten doen. Gaan ze de Gedragscode aanpassen
en zo ja. in welke zin? Moet het dan weer ter goedkeuring worden voorgelegd? Of wordt het besluit
van de Minister bij de gedragscode gevoegd of
aangehecht zodat de uitvoerders van de werkzaamheden kennis nemen van gedragscode en besluit?
Is het aan de branche om te bepalen hoe zij met de

Houtproductie
(commerciële bosbouw).

aanbevelingen omgaat? Deze onduidelijkheid geldt
overigens voor alle gedragscodes.
Alles overziende, zowel wat betreft inhoud als
Europeesrechtelijke aspecten, had de minister deze
gedragscode moeten afkeuren. Het besluit zelf dient
vernietigd, want het voldoet bij lange na niet aan
de zorgvuldigheids- en motiveringseisen van de
Algemene wet bestuursrecht.

Naleving en handhaving
Zoals hiervoor al bleek kan uit de nalevingsmeting
uitgevoerd door de AID geen conclusie worden
getrokken. Van andere zaken is weinig bekend. Er
zijn kennelijk wat strafzaken geweest die afgedaan
zijn met een schikking en een enkele is tot een veroordeling van de verdachte gekomen.
- -Uit de enquête onder de handhavers blijkt dat zij
voor meer dan de helft vinden dat de gedragscode
te vrijblijvend is en makkelijk te omzeilen. Indien
niet wordt gewerkt volgens de gedragscode ligt
de bewijslast voor overtreding bij de handhaver,
door de wijze van vellen is bewijsmateriaal over het
algemeen niet terug te vinden. Er wordt gepleit voor
duidelijker definities over naaldhout en loofhout
en voor een meldingsplicht voor aanvang van de
werkzaamheden.

op de ondeskundigheid van veel tnventariseerders"
en de voor veel vogelsoorten te korte werkstop
van 15 maart tot 15 juli beperkt tot (overwegend)
loofbossen, dan is duidelijk dat er met name tijdens
werkzaamheden in het broedseizoen veel vogels en
hun nesten verloren gaan. Een illustratie daarvan
bieden de twee vellingen op de Veluwe die opgenomen zijn in het evaluatierapport van SOVON.
Overtredingen van de verbodsbepalingen waren
duidelijk waarneembaar.

18Als er al een inventariseerder wordt
Ingeschakeld. Uit de enquête onder de
eigenaren blijkt dat maar 42% dat doet.

Afronding: verbeter deskundigheid en planning
Niet te verwachten is dat de deskundigheid snel zal
toenemen. Kwaliteitsborging van methoden (objectgerichte eisen) en/of mensen (subjectgerichten
eisen = opleiding en ervaring) is een langdurige
investering. In afwachting daarvan is het verstandig

Is het aan de branche om
te bepalen hoe zij met de
aanbevelingen omgaat?

Vage formuleringen
De Ge bevat vage formuleringen en aanduidingen
(bijvoorbeeld, voldoende afstand, vóór aanvang van
de werkzaamheden, verhoogde kans op broedgevallen, afwijkende voorjaarsperiode) die het de
toezichthouder/handhaver lastig maken om na te
gaan of men zich in de concrete situatie houdt aan
niet alleen de letter van de regeling, maar ook aan
de bedoeling ('geest') van de regeling. Tel daarbij
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om simpele, voor iedereen begrijpelijke langere periode in acht te nemen
waarin een werkstop geldt voor alle
typen bossen (eventueel met uitzondering van populierenbossen). Dat lijkt op
dit moment (en de komende 5 jaar) de
meest aangewezen weg. Daarnaast kan
beter naar de planning van aannemers
gekeken worden. Zij moeten zorgen dat
ze alternatieve werkzaamheden kunnen
doen in de (verlengde) broedperiode
en als de weersomstandigheden buiten
die seizoenen bosbeheer niet toelaten.
Dat is een kwestie van een goede
ondernemerstrategie!
Als deze 2 punten in acht worden
genomen, en als checklisten en andere
informatie die relevant is bij het werken
met de gedragscode gedurende de
looptijd van de nieuwe gedragscode
worden bewaard en gebruikt om over
4 jaar een goede evaluatie uit te voeren
dan zijn we een heel eind op de goede
weg.

Tip voor de handhaver
Tijdens werkzaamheden in
het broedseizoen zullen veel
vogels en hun
nesten verloren gaan.
(foto: E. Kats)
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Zie ook mijn eerder genoemde

publicatie van 2006.

Probeer zelf vast te
stellen wat er in het bos
aanwezig kan zijn geweest
vóór aanvang van de
werkzaamheden.
12 Dier & Milieu 2010/5

Voor de handhaver nog een tip: het overtreden
van een gedragscode levert geen overtreding /
strafbaar feit op. Dat doen alleen de overtredingen
van de verbodsbepalingen van art. 8-12 Ff-wet. De

bestuursrechtelijk toezichthouder/handhaver staat
nog de overtreding van de algemene zorgplicht ten
dienste (art. 2 Ff-wet). Concentreer het onderzoek
daarop. Probeer zelf vast te stellen wat er in het bos
aanwezig kan zijn geweest vóór aanvang van de
werkzaamheden. Gebruik hiervoor de informatie
die aanwezig is bij lokale natuur-/milieugroepen,
provincies en gemeenten en de Nationale Databank
Flora en Fauna van de GaN. Het is voor het bewijs
niet noodzakelijk dat er dode dieren of beschadigde
nesten en andere broed-, verblijf- en rustplaatsen
worden gevonden. Ik verwijs hiervoor naar het arrest
van het Hof Arnhem van 14 april 2003 (UN AF9100)
dat voor dit soort onderzoeken nog steeds bruikbaar
is." Kortom: in de eerste fase van het onderzoek net
doen of de gedragscode niet bestaat! Pasbij twijfel
onderzoeken of er wellicht volgens de gedragscode is gewerkt of daar een serieuze poging toe is
gedaan.
Tekst:
Mr. A.M.C.C.(Annemiek) Tubbing
www.tubbingmilieuadvies.nl
N.B. Bij het sluiten van de kopijdatum (25 augustus
2010) is inmiddels bekend dat tenminste 3 (SOVON,
Vogelbescherming Nederland en uw eigen Vereniging PDM) en waarschijnlijk meer belanghebbende organisaties zienswijzen tegen het ontwerp
goedkeuringsbesluit hebben ingediend of zullen
indienen. Wordt vervolgd.

