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Nieuwe Gedragscode Bosbeheer zorgvuldig?
Mr. A.M.C.C. Tubbing*

Op 22 juli 2010 is het ontwerp-besluit, waarbij de minister van Landbouw, ' atuurbeheer en Voedselkwaliteit
(hierna: L1 V) de Gedragscode Bosbeheer voor een
periode van vijf jaar goedkeurt, bekendgemaakt. I De
Gedragscode Bosbeheer geeft regels voor de planning en
de uitvoering van bestendig beheer en onderhoud, dat
onder andere gaat over het vellen en uitslepen van
bomen en hakhoutbeheer. De gedragscode is opgesteld
ter vervanging van de huidige Gedragscode Zorgvuldig
Bosbeheer (hierna: GZB), die geldt tot I januari 2011.
In deze bijdrage ga ik in op de evaluatie die in 2009 is
uitgevoerd naar de werking van de GZB en welke gevolgen aan deze evaluatie zijn verbonden voor de nieuwe
gedragscode en de besluitvorming door de minister van
L V. Tevens zal aandacht worden besteed aan recente
jurisprudentie van de Afdeling bestuur. rechtspraak van
de Raad van State (hierna: ABRv ) over het begin 2005
gewijzigde Besluit vrij telling beschermde dier- en plantensoorten/ (hierna: Vrijstellingsbesluit)
en het besluit
van de minister van LNV waarbij de Gedragscode voor
de Waterschappen is goedgekeurd, en welke gevolgen
deze jurisprudentie heeft voor de Gedragscode Bosbeheer. a een korte bespreking van een paar aspecten van
naleving en handhaving rond ik af met conclusies en
aanbevelingen.
Alvorens in te gaan op de Gedragscode Bosbeheer (GB)
en het bijbehorende goedkeuringsbesluit zal ik de plaats

van de regeling van gedragscodes binnen de systematiek
van de soortenbe cherming zoals vastgelegd in de Floraen fauna wet (Ffw) kort toelichten.

1 Gedragscodes binnen
systematiek Ffw3
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In de artikelen 8 tot en met 12 van de Ffw worden handelingen verboden waardoor planten en dieren die behoren tot beschermde dier- en plantensoorten en hun ne ten, holen of andere vaste rust- of verblijfplaatsen en
hun eieren - kort samengevat - worden beschadigd, verzameld, gedood, verwond, opzettelijk verontru t, verstoord of geraapt. Overtreding van deze verboden kan
zowel bestuursrechtelijk
als strafrechtelijk
worden
gehandhaafd. Het Vrij tellingsbesluit kent een aantal
vrijstellingscategorieën
die van elkaar verschillen afhankelijk van de soort en het belang dat met bepaalde werkzaamheden wordt gediend. De door de Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn" en Habitatrichtlijn ') be chermde
soorten worden strikter be chermd dan overige soorten.
Voor vogelsoorten is het relatief eenvoudig: alle op het
grondgebied van Europa in het wild voorkomende soorten zijn (strikt) beschermd; voor overige dieren en planten is een verdeling gemaakt in drie categorieën, te
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weten algemeen voorkomende soorten, overige soorten
en soorten die staan op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en Bijlage 1 van het Vrijstellingsbesluit."
Voor de
laatste twee categorieën soorten geldt dat het werken
volgens een door de minister van L V goedgekeurde
gedragscode tot een vrijstelling van de crbodsbepalingen leidt, waarbij aan de strikter beschermde soorten (de
derde categorie) aanvullende
voorwaarden
worden
gesteld."
Indien niet voldaan wordt aan de vrijstellingsvoorwaarden dient ontheffing bij de minister te worden aangevraagd.f
Is sluitstuk geldt voor alle in het wild levende
planten en dieren (ook die behoren tot niet-be chermde
soorten) de algemene zorgplicht van artikel 2 Ffw, die
alleen bestuursrechtelijk handhaafbaar is.
De regeling van de gedragscode is opgenomen in de
artikelen 16b en 16c Vrijstellingsbesluit.
De wijziging
van het
rijstellingsbesluit
in 2005 houdt in dat de
belangen die in de Europese
richtlijnen
worden
genoemd als mogelijkheid om af te wijken van het strikte beschermingsregime,
zijn aangevuld met andere
belangen, waaronder die van land- en bosbouw." De
werkzaamheden die hiermee zijn gemoeid, staan vervolgcns in artikel 16b lid I rijstellingsbesluit. De GB is
gebaseerd op sub b van dit artikellid. Met deze uitbreiding wordt beoogd om het aantal ontheffingen af te
laten nemen en het idee dat Iederland 'op slot' zit door
de strenge regelgeving, weg te nemen.
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Sinds de invoering van de uitbreiding van het rijstellingsbesluit is door diverse auteurs - naast de complexiteit - gewezen op het feit dat de Jederlandse wetgever
hiermee meer ruimte lijkt te bieden voor inbreuken op
het beschermingsregime
dan op grond van de Europese
richtlijnen mogelijk is. Deze kritiek blijkt in ieder geval
voor een deel terecht te zijn, zoals hierna wordt toegelicht.

2

Gedragscode Zorgvuldig
Bosheer (2005-20101°)

De GZB was de allereerste gedragscode, die gevolgd is
door een hele reeks van gedragscodes sinds het Vrijstel-

6.

Bij de in 2005 verschenen brochure van het ministerie van LNV 'Buiten
aan het werk?' is een overzicht gevoegd met 3 tabellen, die overeenkomen met de genoemde 3 categorieën.

Vaak wordt naar deze 3 tabellen

verwezen.
7.

Deze voorwaarden

staan in art. 75 lid 5 en 6 Ffw, waarbij een onder-

scheid wordt gemaakt tussen de lichte toets aan lid 5 en de uitgebreide
toets aan lid 5 en 6.
B.

De Dienst Regelingen van LNV (voorheen:

9.

Zie voor de in 2005 toegevoegde

Laser) neemt deze aanvra-

lingsbesluit
daarin voorziet. Met name het aantal
gemeenten dat een eigen gedrag code kent, is opvallend,
maar daarnaast zijn er ook diver e branche
die een
gedragscode kennen, zoals de Gedragscode
voor de
Bouw- en Ontwikkelsector. de Gedragscode
atuurbeheer en de hiervoor reeds genoemde Gedragscode voor
de Waterschappen. II Er is geen format voor de gedragscodes, waardoor de verschillen onderling aanzienlijk
zun.
In dit tijd chrift heb ik destijds de GZB en de wijze van
totstandkoming besproken. 12
Mijn belangrijkste conclusie was toen dat de GZB de
bosbouwsector veel ruimere mogelijkheden tot het overtreden van de verbodsbepalingen gaf dan onder de oude
regeling (van ontheffingen). Hierdoor zou ook de - met
name strafrechtelijke - handhaving lastiger worden dan
die al was. Met de (onvolledige) checklist, die als bijlage
bij de gedragscode is gevoegd en bedoeld is om voorafgaand aan de werkzaamheden de in het werkgebied te
be chermen planten en dieren te inventariseren, in de
hand zou menig bosaannemer een beroep op de vrijstelling doen. Het zorgvuldig handelen zelf zou minder
belangrijk worden en zich met name beperken tot de in
de checklist genoemde soorten.
Alvorens de nieuwe gedragscode aan de minister ter
goedkeuring is aangeboden, is er een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de GZB. Er wordt wel in het
ontwerp-goedkeuring
besluit melding gemaakt an deze
evaluatie, maar de stukken zijn niet ter inzage gelegd en
ook niet op de web ite van L V gepubliceerd. Het Bosschap heeft mij deze stukken op verzoek toegezonden,
De evaluatie blijkt 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 SOVO T Vogelonderzoek
ederland (hierna: SOVON);
2. een enquête onder vier doelgroepen, te weten: eigenaren/beheerders/intermediairs
(3-h), aannemers
(20x), soortenbe chermende
ergani aties (7x) en
handhavers (lOx), uitgevoerd door Stichting Probos
te Wageningen gevolgd door een workshop;
3. evaluatie over de nalevingsmeting GZB, uitgevoerd
door de Algemene In. peetiedienst (AID);
4. vergelijking van in bossen voorkomende vogel oorten
op de Rode Lijst 2004, Bijlage 1 Vogelrichtlijn en de
aangepa te lij t jaarrond beschermde
vogelnesten
ontheffing F lora- en faunawet ruimtelijke ingreep
uitgevoerd door het Bosschap.
Daarnaast heeft L Veen nota van aanbevelingen opgesteld (hierna ook aangeduid met 'ex ante'-aanbevelingen

gen namens de minister van LNV in behandeling.
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De

ter onderscheid van de aanbevelingen in het goed keuringsbesluit) en is eventueel beschikbare jurisprudentie
bij de toepassing van de GZB gedurende de afgelopen
periode bekeken. Die jurisprudentie is niet boven tafel
gekomen. Ik kan mij ook niet herinneren die te hebben
gezien. Uit de enquête onder de eigenaren blijkt dat er
wel een aantal processen-verbaal is opgemaakt, 13maar 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 (twintig respondenten)
drie processen-verbaal
opgemaakt, waar an er twee zijn uitgemond in strafvonnissen, waarbij de aannemers in het ongelijk zijn
gesteld. H De derde zaak is geschikt.
Ook digitale informatie over boswerkzaamheden
bleek
bij de meeste terreinbeheerders
en eigenaren niet
beschikbaar ofniet centraal te zijn vastgelegd.
I-Iet evaluatierapport van SOVO
is gepubliceerd op de
website van SOVON (zie hierna); de resultaten van de
enquête en workshop zijn mij door het Bosschap op verzoek toegezonden. Mijns inziens had alle informatie die
- naar ik aanneem - ten grondslag heeft gelegen aan het
goedkeuringsbesluit van de minister gepubliceerd moeten worden. De besluitvorming door de minister is door
het ontbreken daarvan weinig transparant.

3

Evaluatie GZB

3.1 Evaluatieresultaten
In het kader van de eerste versie van de gedragscode zijn
ook evaluaties+ uitgevoerd, onder andere door SOVON
als onderaannemer
van Alterra. De veldonderzoeken
toen waren beperkt, niet representatief en bovendien
hadden de uitvoerders van de boswerkzaamheden
zich
zelf aangemeld om mee te doen.!" Enig begrip was er
toen wellicht nog op te brengen voor deze gebrekkige
evaluatie, omdat er haast geboden was en dit de eerste
'officiële' gedragscode zou worden. Inmiddels zijn vijf
jaar verstreken en had de branche voldoende tijd om
ervaring op te doen met de gedragscode, door jaarlijkse
veldonderzoeken te laten uitvoeren, meer kennis te vergaren omtrent de omvang en gevolgen van (zomer)vellingen en het werken volgens de gedragscode, (tussentijdse) evaluaties uit te voeren en aan dossiervorming te
doen, teneinde met een gedegen evaluatie voor de volgende versie van de gedragscode te komen.

Uit het evaluatierapport van SOVON leid ik af dat dat
niet gebeurd is, althans dat om informatie is gevraagd
aan het Bosschap, maar dat deze niet (tijdig) is gegeven.
3.!.! Evaluatie SOVON Vogelonderzoek Nederland lï
Wederom in korte tijd,18 en dit keer zelfs zonder veldonderzoeken, is een evaluatierapport opgesteld, dat voor
een groot deel berust op de bij SOVO
reeds 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 voor
zover relevant voor de beoordeling van de gevolgen van
de gedragscode en theoretische modellen. Tevens heeft
SOVO
twee vellingen in de beschouwingen meegenomen, beide uitgevoerd op de Veluwe in het voorjaar van
2009. Een van de vellingen was een dunning, de andere
kaal kap. In beide gevallen zou er 'min of meer' of 'formeel' volgens de 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 gevolgen. 19

=

Het is in het kader van deze publicatie niet mogelijk om
uitgebreid op de evaluatie van SOVON in te gaan. Ik
beveel kennisneming van het gehele rapport van hartc
aan. I-Iet kan ook waardevolle informatie leveren ter
ondersteuning
en onderbouwing
van (strafrechtelijke)
onderzoeken. SOVO
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 I maart tot en met half augustus, uitbreiding van de checklist met ten minste alle bosspecialisten (die alleen maar in het bos broeden) en het stellen
van eisen aan inventarisatiemethoelen
(veld methode,
aantal bezoeken, rapportage en dergelijke), waarbij aangesloten kan worelen bij de door de Gegevensautoriteit
atuur (GaN) vastgestelde meetprotocollen,
die aan
bepaalde (minimum)criteria voldoen.ê?
3.!.2 Enquête
Zoals te verwachten, zijn er wel de nodige verschillen in
hetgeen de voornoemde vier doelgroepen vinelen van de
17.

De

'Evaluatie

betrekking
gepubliceerd
InC2009-07
18.

13.

Van 52 veldcontroles
de enquête

zijn 7 processen-verbaal

opgemaakt.

4 jaar zijn uitgevoerd

houders. Het is onduidelijk

door AID en provinciaal

in

of er een overlap is met de bezoeken aan de

website

van

SOVON:

met

2009/07

is

<www.sovon.nl/pdfl

~edragscode_bosbeheer.pdf>.
van het eco-

dient al op 18 september beschikbaar te zijn) zal het

beperkt van opzet zijn', aldus het Bosschap. Het zal gaan om

Vanwege

het ontbreken

van periodieke

inventarisaties

kan SOVON

slechts een indicatie geven van die gevolgen op lange(rel termijn.
20.

De Commissie Kwaliteitsborging
nemingsmethoden

(protocollen)

vast en maakt

stelt waar-

deze beschrijvingen

Deze evaluaties hadden betrekking op de voorlopers van de Gedragsco-

beschikbaar,

Databank Flora en Fauna) per gegeven kunnen nagaan hoe dit is verza-

2003 en de

Zie voor
noot 12.

meer

informatie

zodat gebruikers

van de Gegevensautoriteit

de 2005. namelijk de Gedragslijn Boswerk in broedseizoen

meld en verwerkt

Gedragscode Bosbouw 2004.
16.

19.

toezicht-

eigenaren.
15.

de

Bosbeheer

het jaar 2009.

Uit de enquête onder de aannemers blijkt dat er ook 52 veldcontroles
de afgelopen

op

Zorgvuldig

, SOVON-informatierapport

'Gelet op de beperkt beschikbare tijd (het conceptrapport
onderzoek

Niet duidelijk is wie de controles uitvoerde.
14.

Gedragscode

broedvogels'

logisch onderzoek

in de afgelopen 4 jaar onder 34 eigenaren die aan

hebben meegedaan,

toepassing

tot

mijn

hiervoor

aangehaalde

publicatie

in

een overzicht

voordat

van de data van de NDFF (Nationale

het in de NDFF wordt opgeslagen.

van vastgestelde

protocollen:

Zie voor

<www.gegevensautoriteit

natuur.nl/pages/overzicht-vastgestelde-protocollen.aspx>.

TO september 2010 I nr. 3

83

GZB,21 maar er zijn ook opvallende overeenkomsten. Zo
vinden alle doelgroepen dat de inventariseerder gecertificeerd moet worden. Overigen schakelt minder dan de
helft (-l2%) van de eigenaren/beheerders
een inventariseerder in. Er moet meer duidelijkheid komen rondom
aansprakelijkheid en er moeten meer soorten worden
toegevoegd aan de checklist, de definitie moeten duidelijker (waaronder die van naald- en populierenbos) en er
zou een bewaarplicht moeten komen van checklist en
in ven ta risa tieform ulieren.
Ver chillen zijn er ook:
Aannemers zijn uitermate positief over de checklist
(80%) en soortenbeschermende
organisaties/handhavers zijn dat niet (ongeveer -l0% is ontevreden).
Een ruime meerderheid van de eigenaren (88%) en
van de aannemers (70%) vindt dat de GZB het
gewenste resultaat (minder schade en/ of verstoring
in het bos) heeft, tenvijl een overgrote meerderheid
van de soortenbe chermende organisaties (80%) en
handhavers (67%) aangeeft dat ze geen duidelijk
resultaat van de gedragscode zien.
Eigenaren menen ook te kunnen melden dat de GZB
een gunstig effect heeft op populaties. Onder aannemers zijn de meningen verdeeld en soortenbeschermende organisaties geven overwegend aan deze vraag
niet te kunnen beantwoorden. 60°0 van de handhavers weet het niet en de overige -lOoü meent dat de
GZB geen positief effect heeft op populaties.
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Tot slot kan nog een misverstand worden weggenomen:
binnen de doelgroep van de eigenaren zijn het niet de
kosten die een knelpunt vormen voor de correcte naleving van de gedragscode (78%)22 en ook het overgrote
deel (69%) is niet van mening dat het een knelpunt
vormt voor de bedrijfsvoering. Grootste knelpunt zijn
de inventarisaties in het broedseizoen, omdat er meestal
pas vlak van tevoren bekend wordt gemaakt waar men
wil werken en dit komt door de planning van de aannemer. Dan kan er niet (meer) een volledige inventarisatie
van broedvogel die op de checklist taan, worden uitgevoerd. Daarvoor zijn meerdere bezoeken ge preid over
het seizoen nodig. Praktisch zou het dan onmogelijk zijn
volgens de gedragscode te werken.
3./.3 Workshop d.d. 25 augustus 2009
De enquête is geanalyseerd en vcrgeleken met de. ota
van anbcvelingen van LN\'. Hieruit zijn twaalf knelpunten naar voren gekomen ter verbetering of aanpas-

sing van de GZB. Tijdens de workshop+
ten besproken en aanbevelingen gedaan.

zijn deze pun-

3./.-1 Evaluatieeerslag alecingsmeting GZB
Dit vcrslag is opgesteld door de AID en het blijkt zeer
beperkt. Het gaat om de resultaten van een project uitgevoerd in 2008, waarin 25 controles worden uitgevoerd
onder (bosbouwjaannemers.
Daarbij zijn 25 aannemer
die zijn aangesloten bij de ErBo (Erkenningsregeling
Bosaannemer ) aselect gekozen. Bij dertien controles
bleek dat er geen boswerkzaamheden
werden uitgevoerd, twee deden dat wel, maar maakten geen gebruik
van de gedragscode (waarvan één ontheffing heeft aangevraagd), en van de overige tien gecontroleerden bleken drie zich niet (geheel) te houden aan de gedragscode. De drie die niet aan de gedragscode voldeden, zijn
overgedragen aan de Dienst Regelingen (van LV),
maar - in afwijking van eerdere afspraken - heeft deze
dienst geen bestuursrechtelijke
handhaving tegen deze
drie ingezet. Bovendien blijkt uit de kanttekening op het
rapport dat de controles builen het broedseizoen hebben
plaatsgcvondcn.ê"
Daarbij is terecht de opmerking
geplaatst dat het broedseizoen de mee t 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 erkendcC!) bosaannemers zich niet aan de gedragscode hebben
gehouden. Dit is maar liefst 30%.
3.2 Verwerking van evaluatieresultaten
in GB
iteindelijk is maar een klein deel van de evaluatieresultaten verwerkt in de GB. Zelfs de punten die kennelijk
voor alle betrokkenen wel acceptabel waren, bijvoorbeeld de natuurkalendersystematiek
van de Gedragscode atuurbehcer, de meldingsplicht en de bewaarplicht
van onder andere de checklist, zijn niet overgenomen.
TIet antwoord op de vraag waarom maar zo weinig aanbevelingen uiteindelijk hebben geleid tot een wijziging
of aanvulling van de GZB, blijkt uit een overkoepelend'
evaluatierapport opgesteld door het Bos chap,25 waarin
een overzicht i opgenomen van het proces, de hiervoor
reeds genoemde activiteiten en een bespreking van de
resultaten en aanbevelingen uit de evaluatie, verdeeld
over de categorieën:
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cipeerd in de werkgroep.
gestapt.

Bosbeheer. die bestond

uit vertegenwoordi·
Inlands Hout.

SBNL (mede namens Federa-

Staatsbosbeheer. de Unie van Bosgroepen en
Nederland heeft tot kort na de zomer geparti·
maar is op eigen verzoek uit de werkgroep

algemene aanbevelingen;
aanbevelingen die deels zijn opgevolgd;
aanbevelingen die niet zijn opgevolgd;
aanbevelingen voor toekomstige aanpassingen;
- overige punten.
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 bo en naaldbos onveranderd zijn gebleven),
meer duidelijkheid over wie waarvoor aansprakelijk/
verantwoordelijk is (overgenomen uit de Gedragscode
atuurbeheer (GCN» en het toevoegen van twee vogelsoorten die toch al op de Rode Lijst/Bijlage
1 Vogelrichtlijn 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.
Met de nieuwe maatregel 14' iet-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 ui/voering van de werkzaamheden', terwijl SOVO
juist pleit voor het standaard
zebruiken van territorium- of nestindicatieve waarnee
mingen 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 fauna-elementen' kan ontwaren, die hij moet paren of ontzien! Hij beschikt niet
over de kennis en in de meeste gevallen ook 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: 'Om rekening te kunnen houden met de actuele
gevoelige perioden van soorten die voorkomen in het
werkgebied, raad ik u aan om een deskundige te betrekken bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden' Dit zal echt van tevoren door een deskundige moeten gebeuren.
De meer ingrijpende aanbevelingen zijn niet overgenomen of verschoven naar eventuele toekomstige versies
van de GB. Hierna de belangrijkste aanbevelingen met
vermelding van de reden die de werkgroep heeft gegeven om ze niet over te nemen:

De vaste data van 15 maart-IS juli als tijdelijke werkstop (broedseizoen)
flexibiliseren.
Reden:
geen
geschikte definitie van broedseizoen te geven (daardoor mogelijk verwarring bij gebruikers), praktisch
onuitvoerbaar, alleen bereikbaar bij dure monitoring,
waardoor beheerslasten voor bos sterk omhooggaan.
Vogelbescherming
ederJand heeft ook geadviseerd
niet te flexibiliseren.
Het visualiseren van de natuurkalender
zoals bij
GC
(hangt samen met vorig punt), Reden: de overzichtelijkheid en de werkbaarheid van de code wordt
hierdoor te veel aangetast.
Het toevoegen van beschermde planten- en diersoorten (andere dan vogelsoorten)
aan de checklist.
Reden: de werkgroep heeft besloten de code niet te
ingewikkeld te maken door het noemen van meer
soorten (met uitzondering van een opmerking over
hazelmuizen).
Het sparen van elementen
(zoals
genoemd in de oude tekst van de GZB) zou voldoende zijn om alle belangrijke soorten te behouden.
Focus bij inventari atie op alle mogelijke in het bos
voorkomende broedvogels: uit praktische overwegingen de lijst uit de oude code - met aanvullingen zoal
hiervoor aangegeven - opgenomen.
Het vergroten van afstanden tot horstbomen (van 50
tot 150 meter; wespendief 250 meter): de werkgroep
concludeert dat onderzoeksresultaten
die een zo grote
afstand onderschrijven, ontbreken. Voor wespendief
zie maatregel 6 (geen afstand genoemd; deskundige
inschakelen) en anders ontheffing.
Instellen van een meldingsplicht. Reden: tijdens de
workshop werd gesteld dat dit administratief en praktisch niet haalbaar lijkt. Mij is onduidelijk waarop
deze stelling is gebaseerd, De optie lijkt niet serieus
onderzocht.
Vervolgens wordt er nog een aantal belangrijke aanbevelingen van SOVO
aangemerkt als 'niet uitvoerbaar,
maar welke eventueel in een volgende evaluatie meegenomen zouden kunnen worden en/of in het voorge telde communicatieplan genoemd kunnen worden'.
Onder de 'aanbevelingen voor toekomstige aanpassingen' vallen het verzamelen van jurisprudentie over de
GB en het uitvoeren van nader onderzoek naar de
afstand die geen verstoring van broedvogels en van verblijfplaatsen van vleermuizen en boommarters door boswerkzaamheden oplevert, Hoe en wanneer (nu direct of
pas weer tegen het einde van de looptijd van de GB) dit
nader onderzoek gaat plaatsvinden, blijkt niet uit de
nota.
De overige punten, die vooral te maken hebben met
betere informatievergaring
over broedvogels, (systematische) registratie- en rnonitoringactivitciten,
zouden
volgens de werkgroep kunnen worden verbeterd, maar
ze hebben niet expliciet met de gedragscode te maken.
Het punt van de (centrale) registratie van werkzaamheden die met gebruik van de gedragscode zijn uitgevoerd,
zou volgens de werkgroep vermoedelijk onuitvoerbaar

zun.
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3.3 Resumerend
Het valt op dat het zorgvuldig handelen op veel belangrijke punten minder belangrijk wordt geacht dan praktische uitvoerbaarheid, eenvoud en lengte van de gedragscode en lage uitvoeringskosten. Met name het feit dat
met de SOVO -aanbevelingen
(nog) niets wordt
gedaan, is schrijnend.
Diverse goede aanbevelingen
worden misschien in een volgende versie van de
gedrag code meegenomen
na nader onderzoek. De
branche heeft tijdens de looptijd van de gedragscode
geen relevante gegevens bijgehouden of laten bijhouden
en komt vervolgens tot de conclusie dat voor bepaalde
aanbevelingen onvoldoende onderzoek i gedaan en deze
daarom worden doorgeschoven naar een eventuele toekomstige versie van de gedragscode. Met andere woorden: de branche heeft de gebrekkige informatievoorziening aan zichzelf te wijten, maar claimt wel weer een
nieuwe gedragscode voor de maximale looptijd van vijf
jaar, die uiteindelijk niet veel afwijkt van de huidige.
De 'nalevingsmeting'
door de AID is onvoldoende om
hieruit enige conclusies te kunnen trekken. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat niet bekend i of, en zo ja, in
hoeverre de gedragscode nu wordt nageleefd. En toch
keurt de minister de GB goed.

4

Goedkeuringsbesluit

·U
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Aanbevelingen L\
in de voorbereiding van
deGB
Zoals hiervoor opgemerkt heeft L V tijdens de evaluatiefase ('ex ante') al aanbevelingen gedaan aan de opstellers van de nieuwe gedragscode. Daaruit blijkt dat de
minister zeer gecharmeerd is van de in 2009 goedg keurde Gedragscode
atuurbchccr, die nota bene ook is
opgesteld door het Bo ·chap.26 Ik kan mij die voorkeur
voor die gedragscode voorstellen: die zit vele malen
beter in elkaar dan de GB. Zo zijn in deze gedragscode
niet alleen maatregelen beschreven die gelden voor alle
genoemde natuurwerkzaamheden,
maar is ook een nadere uitwerking per categorie ve Ivoorkomende
werkzaamheden opgenomen. Die specifieke maatregelen zijn
per categorie voorzien van een zogenoemde natuurkalender die per dier- of plantensoort aangeeft in welke
maanden er door werkzaamheden geen of slechts een
gering risico bestaat dat er schade toegebracht zal worden aan de betreffende soort (aangeduid met een groene
kleur) en in welke maanden dat ri ico groter is (aangeduid met de kleuren oranje en rood). Bovendien zijn bij
deze gedragscode de volledige lijsten van beschermde
dier- en plantensoorten bijgevoegd, zodat niet de suggestie wordt gewekt dat maar een beperkt aantal soorten

beschermd is, zoals het geval is bij de (beide) versies van
de Gedragscode Bosbeheer. Het Bos chap (en de andere
meewerkende organisaties) heeft deze aanbeveling van
de minister niet gevolgd. De GB bevat ook geen natuurkalender voor alle werkzaamheden in de bosbouw. Dit
geldt niet alleen voor deze aanbeveling: van de in totaal
25 'e ante'-aanbevelingen
van L Vn zijn er 15 niet
opgevolgd (4 algemeen en 11 GZB), 5 deels opgevolgd
(2 algemeen en 3 GZB) en 5 wel opgevolgd (alle GZB).
En toch keurt de minister de GB goed, waarbij 2 an
deze aanbevelingen volledig zijn overgenomen in het
goedkeuring besluit, 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
GZB 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 Ffw: inventarisatie en
bescherming behoort alle mogelijke in het plangebied
voorkomende broedvogels te omvatten. De minister
heeft helemaal gelijk. De opsomming in de checklist zou
moeten worden geschrapt of, zoals bij de Gedragscode
atuurbehcer, moeten worden vervangen door de volledige lijsten. Een alternatief zou kunnen zijn dat ten
minste alle bosspecialisten worden toegevoegd als hulpmiddel voor invcntariseerders
(zie de aanbeveling van
SOVO J).

26.

Aanbeveling

6 luidt:

natuurkalenders
meer uniformiteit
lichtmethode

'In de GeN zijn de activiteiten,

overzichtelijk

maatregelen

bij elkaar gezet. De Minister

in de gedragscodes,

en

streeft naar

waar de natuurkalender/stop-

een voorbeeld van is. Het is in die Zin ook raadzaam voor

deze GZB aan te sluiten bij de lay out van de GeN, ook omdat dit de
hanteerbaarheid

..•.2

Recente jurisprudentie:
Gedragscode
Waterschappen
Bij uitspraken van 21 januari en 13 mei 2009 heeft de
ABRvS al geoordeeld dat het verlenen van een ontheffing op grond van de Ffw met betrekking tot 'werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting' (art. 2 lid 3 sub j en 16b lid I sub d Vrijstel-

van de gedragscode ten goede komt. De manier waar-

op de GeN is opgesteld is bovendien

een methode die door LNV aan-

bevolen wordt bij andere opstellers van gedragscodes.'

TO

Waarom gaat de minister akkoord? In het besluit wordt
na het opsommen van eisen die het Vrijstellingsbesluit
stelt aan goedkeuring van gedragscode (art. 16b en 16c)
op diverse plekken opgemerkt dat 'in de gedragscode
hierin voorzien wordt' of 'correcte naleving van de
gedragscode biedt afdoende waarborgen dat aan deze
vereisten is voldaan'. Deels wordt daarbij verwezen naar
een aantal maatregelen en deels ook niet, bijvoorbeeld
onder het kopje van de 'wezenlijk negatieve invloed'. Ik
heb moeite om de positieve waardering van de minister
in het be luit te volgen. Ik leg die verbanden tus en de
conclu ies en (de maatregelen van) de gedragscode voor
een belangrijk deel niet of moeizaam. Er zijn dan nog
wat aanbevelingen in het besluit zelf opgenomen (zie
ook hierna), maar dat is het dan. Verwacht zou toch
mogen worden dat de minister kritiseher naar de GB
zou kijken en meer verantv oording zou verwachten van
de opstellers van de gedragscode, nu zo weinig van haar
aanbevelingen zijn 0 ergenomen. Het binnenhalen van
de goedkeuring wordt zo wel erg gemakkelijk!
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Ingedeeld in 6 algemene aanbevelingen
tot de GZB.

en 19 specifiek met betrekking

lingsbesluit) strijdig is met artikel 9 Vogelrichtlijn en/ of
artikel 16 Habitatrichtlijn,
voor zover het planten- en
diersoorten betreft die vallen onder de bescherming van
beide richtlijnen.é" Bij uitspraak van 27 oktober 200929
heeft de Rechtbank Arnhem ook het besluit waarin de
Gedragscode voor de Waterschappen
werd goedgekeurd, vernietigd, onder andere omdat ook 'de uitvoering van bestendig beheer en onderhoud van vaarwegen,
watergangen,
waterkeringen,
oevers,
vliegvelden,
wegen, spoorwegen en bermen en in het kader van
natuurbeheer' (art. 2 lid 3 sub b en d en 16b lid 1 sub Cl
Vrijstellingsbesluit; hierna te noemen: 'beheer en onderhoud van infrastructuur')
niet een belang is dat is opgenomen in artikel 9 Vogelrichtlijn en artikel 16 Habitatrichtlijn. Tevens was de gedragscode gebaseerd op artikel 16b lid sub d Vrijstellingsbesluit: werkzaamheden in
het kader van de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Tegen deze uitspraak van de rechtbank is door de minister en de nie van Waterschappen hoger beroep ingesteld. De ABRvS heeft op 30 juni jJ. uitspraak gedaan.é''
De ABRvS verschilt 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 artikel 9 lid 1 Vogelrichtlijn en artikel 16 lid 1 Habitatrichtlijn.
De ABRvS maakt hierbij
een nadrukkelijk onderscheid tussen werkzaamheden en
belangen. Met een beroep op de ota van Toelichting
bij het Besluit, waarbij het Vrijstellingsbesluit
begin
2005 werd gewijzigd, komt de ABRvS tot de conclusie
dat de in artikel 16b 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 op
grond waarvan onder voorwaarden afgeweken mag worden van het in die richtlijnen neergelegde beschermingsregime. De ABRvS maakt dit vervolgens concreet
door op te merken:
'Zo is met betrekking tot het eerste van de twee aangevoerde belangen [bescherming flora en fauna; A 1:1
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; ATl 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
den.'

en wegen niet worden onderhou-

De ABRvS herhaalt wel haar eerdere hiervoor aangehaalde jurisprudentie
dat de werkzaamheden
in het
kader van ruimtelijke
ontwikkeling
en inrichting
(art. 16b lid 1 sub ei Vrijstellingsbesluit)
in strijd zijn
met de Europese richtlijnen voor zover die mede betrekking hebben op de door de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermde soorten. De door de Habitatrichtlijn be cherrnde soorten zijn reeds in artikel 16b lid 4
Vrijstellingsbesluit
uitgezonderd, maar niet alle in artikel 1- lid 1 sub b Ffw bedoelde vogelsoorten, dus in
zoverre komt het goedkeuringsbesluit van L IV dan ook
voor vernietiging in aanmerking.
De
BRvS buigt zich nog over een aantal andere
belangrijke aspecten die door de Zoogdiervereniging
zijn aangevoerd, waaronder de alternatieventoets ('geen
andere bevredigende oplossing' van art. 75 lid 6 Ffw) en
het feit dat de werkprotocollen en onderhoud plannen
die opgesteld dienen te worden door de waterschappen
ter uitwerking van deze 'basisgedragscode' , niet aan
L V ter goedkeuring worden voorgelegd.!'
Er is nog een punt dat ik hier wel graag onder de aandacht breng, namelijk het punt van de controlemaatregelen die genomen moeten worden indien afwijkingen
worden toegestaan. De ABRvS noemt dit de formele
afwijkingsvoorwaarden
(art. 9 lid 2 Vogelrichtlijn). De
Habitatrichtlijn kent deze voorwaarde niet.32 De Rechtbank Arnhem voerde het gebrek aan controlemaatregelen in de gedragscode ook aan als grond voor vernietiging van het goedkeuringsbesluit.
De ABRvS meent in
overweging 2.5.5 in navolging van de minister dat dit
ten onrechte is, omdat de verplichting tot het nemen
van controlemaatregelen
is gericht aan de lidstaten.
ederland heeft vervolgens aan deze verplichting voldaan door controlemaatregelen
op te nemen in de nationale regelgeving, te weten:
De vrijstelling is alleen van toepassing als aantoonbaar overeenkomstig een door de minister goedgekeurde gedragscode is gewerkt.
De minister is ingevolge artikel J 12 lid 1 Ffw
bevoegd bestuursdwang
toe te passen indien niet
overeenkomstig
en gedragscode is gewerkt (Dienst
Regelingen, AID).
Ingevolge de Wet op de economische delicten kan
ook strafrechtelijk worden opgetreden (milieupolitie,
buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa's) bij provincie en AID).
'Ten slotte' zijn krachtens artikel 104 lid 1 Ffw ambtenaren aangewezen om toe te zien op de naleving van
31.

Ik verwijs hiervoor naar de zeer lezenswaardige
uitspraak van de ABRvS van mr.

28.

ABRvS 21 januari 2009, UN BH0446, en 13 mei 2009, UN B13701. Zie
ook A. Tubbing,

'Het is groen en verandert

Milieu 2009-5, p. 6-10 en 2009-6,
29.

Rb. Arnhem

(bestuurssector)

in hoog tempo',

p. 26-30.

27 oktober

ABRvS 30 juni 2010, nr. 200909427/1/H3,

dat binnenkort
32.

2009,

AWB

07/1013,

LJN

verschijnt (nr. 7 of 8).
verslag

aan de Europese Commissie over welke controlemaatregelen

zijn genomen
alleen mogelijk

LJN BM9649.

en kritische noot bij de

Bastmeijer in Milieu & Recht 2010,

Wel moeten lidstaten op grond van art. 16 lid 3 Habitatrichtlijn
uitbrengen

BK2969.
30.

Dier en

c.J.

en welke resultaten zijn verkregen.
is om aan deze verslagverplichting

controlemaatregelen

Het lijkt mij dat het
te voldoen

indien

genomen worden, maar dat terzijde.
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hetgeen bij of krachtens de Ffw is bepaald, in welk
verband zij dienen te controleren of goedgekeurde
gedrag codes worden geëerbiedigd
( ID, Dienst
Regelingen, provinciaal toezichthouders, boa's in hun
functie van flora- en fauna beheerders).
Gelet op de resultaten van het ID-nalevingsproject
en
het gebrek aan jurisprudentie
dat betrekking heeft op
gedragscodes in het algemeen, laat .taan de Gedragscode Bosbeheer in het bijzonder, is de letter van de wet
geduldig.
atuurlijk wordt er gecontroleerd, maar zeer
beperkt.
4.3 Gevolgen voor GB
Welke gevolgen heeft deze uitspraak van de ABRvS
voor het goedkeuringsbesluit
van de GB? Dit besluit is
gebaseerd op een ander belang (met bijbehorende werkzaamheden) dan dat van de waterschappen,
namelijk
werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en
onderhoud in de land- en bosbouw. De ABR S heeft
duidelijk aangegeven dat zij zich beperkt tot de in artikel
16b lid I sub a en d rijstellingsbesluit neergelegde vrijstellingen, terwijl het in de GB gaat om werkzaamheden
die genoemd worden in artikel 16b lid 1 sub b (en deze
werkzaamheden
corresponderen
met het 'belang'
genoemd in art. 2 lid 3 ub h rij tellingsbesluit). De
BRvS heeft zich dus (nog) niet uitgesproken over deze
werkzaamheden/ dit belang.

88

In het goedkeuringsbesluit heeft de minister het volgende opgenomen over de toet aan de belangen van de
Europese richtlijnen:
oor zover het gaat om de Habitatrichtlijn worden de
in de gedragscode genoemde werkzaamheden uitgevoerd ter bescherming van wilde flora en fauna en de
instandhouding
van de natuurlijke habitats, in het
belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of conorni che aard, en oor het milieu wezenlijke
gunstige effecten.
Wat betreft de Vogelrichtlijn worden de werkzaamheden uitgevoerd ter be cherrning van v ilde flora en
fauna en in het belang van de volksgezondheid en de
openbare veiligheid.
Hiermee geeft de minister een opsomming van (bijna
alle) belangen genoemd in de richtlijnen, maar verzuimt
daarbij aan te ge en op grond waarvan ze vindt dat het
zo i . Kennelijk heeft de minister tijdens de procedure
voor de ABRvS die algemene onderbouwing wel kunnen concreti eren (zie de geciteerde alinea hiervoor),
maar in dit be luit (dat dateert van na de uitspraak van
de ABRvS) ontbreekt dat. Het enige wat ik mij kan
voorstellen i· dat het weghalen van dood staand hout
langs paden en wandelwegen in het belang is van de
openbare veiligheid, maar zeker niet ter bescherming
van flora en fauna (zie het evaluatierapport
van
SOVO ). Dat laatste belang zou wel weer aan de orde
kunnen zijn bij het bestrijden van plant- en dierziektes
(zie maatregel 20 van de GB met betrekking tot calami-
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teiten). Maar deze werkzaamheden
maken maar een
klein deel uit van de werkzaamheden ten behoeve van de
bo bouw. Het kan toch niet zo zijn dal daarom alle
werkzaamheden in het belang van de openbare veiligheid dan wel ter bescherming van flora en fauna worden
uitgevoerd en daarom in het geheel niet in strijd zijn
met de ogel- en Habitatrichtlijn? Deze hobbel lijkt mij
een tuk lastiger te nemen dan de werkzaamheden van
waterschappen, die voor een groot deel wel gericht zullen zijn op het blijvend laten functioneren van infrastructurele werken en het in stand houden van leefgebieden van bepaalde planten- en diersoorten (denk aan
natuurvriendelijke oevers).
Wat betreft de werkzaamheden
111 het kader van de
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is het goedkeuringsbesluit wel aangepast aan de jurisprudentie van de
ABRvS. De betreffende passage in het besluit luidt:
'De vrijstelling van de verbodsbepalingen
geldt
alleen, zolang de activiteiten geen ruimtelijke ontwikkeling en inrichting betreffen als genoemd in artikel
16b lid 1 onder d van het rijstellingsbesluit. De vrijstelling geldt alleen voor soorten genoemd in Bijlage
I van de Habitatrichtlijn en ogels als het gaat om
bestendig beheer en onderhoud.'
De uitspraak van de BRvS van 30 juni 2010 heeft nog
geen duidelijkheid gebracht over de werkzaamheden in
het kader van de land- en bosbouw. Het zou mooi zijn
als dit in het kader van deze nieuwe versie van de
Gedragscode Bosbeheer wel gebeurde. Wellicht dat de
ABRvS in dat kader ook nog eens opnieuw kan nadenken over een paar andere punten waarbij de nodige kritische noten zijn te plaatsen.P waaronder de hiervoor
genoemde controlemaatregelen
en de alternatieven toets
van artikel 75 lid 6 Ffw.

-lA Wabo en ontheffing Ffw
Vreemd genoeg is de terughoudende opstelling van de
minister om rechtstreeks te toetsen aan de (belangen van
de) Vogel- en Habitatrichtlijn
niet gevolgd bij de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die per
1 oktober a.. in werking treedt. De ontheffing ex artikel
75 Ffw haakt aan bij de omgevingsvergunning,
indien
naast de ontheffing Ffw één of meer vergunningen of
ontheffingen
nodig zijn die geïntegreerd zijn in de
omge ingsvergunning, bijvoorbeeld bouwen of gebruiken van een bouwwerk.
rtikel 8.2 MOR (Regeling
omgcvingsrecht) somt de eisen op waaraan de indiening
van de vergunning moet voldoen. De leden 3 en -+ verwijzen rechtstreeks naar de erkende belangen in de
Vogelrichtlijn
respectievelijk IIabitatrichtlijn
en niet
naar de belangen genoemd in artikel 2 lid 3 en artikel
16b lid 1 Vrijstellingsbesluit van de Ffw zelf. Een goede
zaak, maar wel vreemd dat het Vrijstellingsbesluit zelf
niet wordt gewijzigd. Indien alleen een ontheffing Ffw
nodig is (waarbij overige activiteiten die vallen onder de
Wabo buiten beeld blijven), wordt getoetst aan de belan33.

Zie ook de noot van Bastmeijer genoemd in noot 31.

gen van het Vrijstellingsbesluit waarvan ten minste één
du in strijd i met het Europees recht. Waarschijnlijk
zal L IV die belangen buiten beschouwing laten (gelet
op de erkenning van de minister dat in zo erre het rijstelling besluit fout is), maar de schoonheidsprijs
verdient het niet, mede gelet op het feit dat B&W bevoegd
gezag zijn voor de ontheffing ingevolge de Ffw indien
- voor het overige - een omgevingsvergunning
is vercist.!'
4.5 Overige motivering van het besluit
aast hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt over het
gebrek aan onderbouwing van de . telling dat het belang
van de bosbouw in overeenstemming is met de belangen
genoemd in de Europe e richtlijnen, is het goed keuringsbesluit voor het overige ook onvoldoende gemotiveerd. Hiervoor heb ik al opgemerkt dat (vrijwel) geen
enkele aanbeveling uit het SOVO -evaluaticrapport
is
overgenomen en dat zelfs de eerdere aanbevelingen van
LNV voor een groot deel terzijde zijn geschoven. In het
besluit wordt alleen opgemerkt dat de eerste gedrag code is geëvalueerd en dat die is uitgevoerd door het Boschap en Vogelbescherming
ederland, met medewerking van de organisaties die meegewerkt hebben aan de
opstelling van de gedragscode.v 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 ederlandse cconomie-" lijkt ondergeschikt aan die van de natuur,
maar hoe die weging ook uitvalt: juist die belangenafweging i een noodzakelijk vereiste voor een zorgvuldige
besluitvorming. Het resultaat van die belangenafweging
dient te worden verantwoord door middel van een deugdelijke motivering van het be luitY Maar daarvan is bij
dit besluit geen sprake. Evenals in de eerste gedragscode
wordt ook in de GB geen aandacht besteed aan 'andere
bevredigende oplossingen' (art. 75 lid 6 Ffw). Het ontwerp-besluit
kenmerkt zich tot algemeenheden,
het
overschrijven van wettelijke bepalingen en vaagheden,
bijvoorbeeld: waar SOVO
aanbeveelt om maximaal
twee weken van tevoren te inventari eren (lief: t ter actualisatie van gegevens die één jaar eerder zijn verzameld),
heeft de gedrag code het over 'vóór de aanvang van de
werkzaamheden' (maatregel 6). Slechts een enkele 'aanbeveling' of 'raad' wordt in het besluit gegeven, bijvoorbeeld:
'Aangeraden wordt om deze checklist 2 jaar te bewaren.' Waarom twee jaar? Zie de aanbeveling van
SOVO
om alle werkzaamheden gedurende de looptijd van de gedragscode centraal te registreren, zodat
er een echte evaluatie kan plaatsvinden.
34.

Waarbij

de minister van LNV (Dienst Regelingen)

van geen bedenkingen
35.

Dit zijn de Algemene
Natuurmonumenten,

wel een verklaring

afgeeft.
Vereniging

Inlands Hout,

de 12Landschappen,

SBNL (mede namens de FPG), Staatsbosbeheer en

de Unie van Bosgroepen.
36.

Volgens het CBS is het belang van de bosbouw in de Nederlandse eco-

37.

Zie over zorgvuldigheid

'Om rekening te kunnen houden met de actuele
gevoelige perioden van soorten die voorkomen in het
werkgebied, raad ik u aan om een deskundige te
betrekken bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden.
Deze in het besluit opgenomen aanbevelingen zijn ook
een stuk minder concreet dan de aanbevelingen die in de
cvaluatiefase door L IV zijn opgesteld.
4.6

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 deze 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 kennisnemen van gedragscode en besluit? Is het aan de branche om te bepalen hoe
zij met de aanbevelingen van de minister omgaan' Deze
onduidelijkheid geldt overigens voor alle gedragscode.
it het definitieve goedkeuringsbesluit van de Gedragscode Natuurbeheer blijkt dat de zienswijzen wel tot enige aanpassingen van besluit en gedragscode hebben
geleid, maar mijns inziens is dat niet verplicht, zodat het
mogelijk is dat van besluit, gedragscode en checklist
kennisgenomen moet worden om een volledig beeld te
krijgen van de verplichtingen bij de uitvoering van de
werkzaamheden. Dat werkt niet in de praktijk.
lIes overziende, zowel wat betreft inhoud als Europeesrechtelijke a pecten, had de minister deze gedragscode moeten afkeuren. Iet besluit zelf dient vernietizd
I> ,
want het voldoet bij lange na niet aan de zorgvuldigheids- en rnotiveringseisen,
die de
1gemene wet
bestuursrecht aan besluiten stelt.

5

Naleving en handhaving

Zoals hiervoor al bleek, kan uit de nalevingsmering uitgevoerd door de ID geen conclu ie worden getrokken.
Van andere zaken is weinig bekend. Er zijn kennelijk
wat strafzaken geweest die zijn afgedaan met een schikkicmg:,8 en een en kele
i tot een veroordeling van de vercele IS
dachte 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, maar door de wijze van
vellen is bcwij materiaal over het algemeen niet terug te
vinden. Er wordt gepleit voor duidelijker definities van
naaldhout en loofhout en voor een meldingsplicht voor
aanvang van de werkzaamheden.

nomie als geheel (bbp) in 2009 slechts 0,01 %.
de besluitvorming
lijke motivenng

en belangenafweging

bij de voorbereiding

van

afdeling 3.2 Awb (art. 3.2 e.v.) en over een deugde-

van besluiten afdeling 3.7 Awb (art. 3.46 e.v.).

3B.

Een schikking
wordt

of transactie,

door de officier

meestal

van justitie

bestaande

aangeboden

uit een geldbedrag,
ter voorkoming

van

strafvervolging.
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5.1 Vage formuleringen
De GB bevat vage formuleringen en aanduidingen (bijvoorbeeld: voldoende af tand, vóór aanvang van de
werkzaamheden,
verhoogde kans op broed gevallen,
afwijkende voorjaarsperiode) die op meerdere manieren
kunnen worden uitgelegd en 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. Hoe deskundiger degenen die ermee moeten
werken, hoe minder de noodzaak om strikt te formuleren.

oorten 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 illu tratie daarvan bieden de twee vellingen op de Veluwe
die zijn opgenomen
In het evaluatierapport
van
avo . Overtredingen van de verbodsbepalingen
waren duidelijk waarneembaar.

Het voordeel van een grotere deskundigheid
van alle
betrokken partijen i ook dat d handhavingsinspanning
door publiekrechtelijke handhavers (van provincie, politie, AID) kan afnemen. Dan dient die deskundigheid
wel objectief meetbaar te zijn. Daarvoor kunnen verschillende wegen worden bewandeld: eisen stellen aan
de methoden (de middelen), waardoor de kans op het
behalen van een goed resultaat toeneemt, of eisen stellen
aan de mensen, du
ubjectgericht. Het kan ook een
combinatie van beide zijn. In de GB (en overige
gedragscodes van later datum) worden alleen subjectgerichte eisen gesteld aan inventari eerders, die - in ieder
geval voor de restcategorie'? - on ol doende houva t bieden om te kunnen beoordelen of de betreffende persoon
ook daadwerkelijk deskundig is. an de overige betrokkenen, met name de uitvoerende (onder)aannemers,
worden geen kwaliteitseisen gesteld. Mij is bekend dat
er een Erkenningsregeling
Bosaannemers is. Ik heb mij
daar niet in verdiept en kan dus ook niet beoordelen of
de eisen die de regeling stelt en de controle daarop voldoende stevig zijn om tot een bevredigend resultaat te
komen. Ik weet wel dat alleen bedrijven 'ErBo-erkend'
kunnen worden die bos werk uitvoeren en ten minste
€ 30.000 per jaar aan boswerk omzetten. Dat zal betekenen dat er een aantal kleine(re) bedrijven buiten de
erkenningsboot valt"w
Bovendien blijkt uit de hiervoor door de 10 gehouden
nalevingsmeting dat er erkende bosaannemers zijn die
zich niet aan de gedragscode houden.

De belangrijkste conclu ies die uit het vorenstaande
getrokken kunnen worden, zijn:
De evaluatie die ten grondslag ligt aan de (nieuwe)
Gedragscode Bosbeheer is - evenals de vorige evaluatic - niet voldoende, met name door een gebrek aan
informatie.
De evaluatieresultaten
die er wel zijn (maar niet
openbaar ter inzage zijn gelegd), zijn voor een belangrijk deel niet verwerkt in de nieuwe gedrag code. De
redenen die daaraan ten grondslag liggen, zijn niet of
gebrekkig aangegeven en/ of niet nader onderzocht.
Het goedkeuringsbesluit
van de minister is onzorgvuldig tot tand gekomen en/of onvoldoende gemotiveerd, met name omdat een beoordeling van de evaluatie ontbreekt, uit het besluit niet blijkt hoe de
belangen van bosbouw enerzijds en natuur anderzijds
zijn gex ogen en de werkzaamheden in de bosbouw
niet concreet genoeg zijn gelegd langs de lat van de
Europese eisen ter zake.
De gedragscode is onvolledig en vaag op diverse punten, terwijl de bosbouwpraktijk meent dat met het
naleven van de maatregelen de vrijstelling op hen van
toepassing is. Bovendien zijn de de kundigheid van
betrokkenen en de kwaliteit van inventarisaties nog
niet voldoende geborgd.
De handhaving van de overtredingen van de verbodsbepalingen in de Ffw is al lastig, maar wordt nog
extra bemoeilijkt door de gedrag code.

6 Conclusies

Ik heb hiervoor al gewezen op diver e vaagheden en
open normen in de GB. Tel daarbij op de ondeskundigheid van veel inventariseerders"! en de voor veel vogel39.

Deze restcategone
'ecologisch

is opgenomen

deskundige'

zake aantoonbare

in de definitie

van 'inventarisatie'

in de GB. Laatstgenoemde

van de soorten monitoring

soorten bescherming.'

omgaan?

De mogelijkheid

Hoe moet een

opdrachtgever

hiermee

opdrachtgever

minder hoge eisen stelt als daarmee de kosten van de

inventarisatie
40.

actief is op het gebied

en/of

Alle

bestaat

dat

een

lager worden.

bosaannemers

met

een

omzet

over

het

verstreken

jaar

van

€ 11.345 of meer moeten zich laten registreren bij het Bosschap. Registratie bij het Bosschap is ook een voorwaarde

voor de erkenning.

Zie

verder -cwww.bosschap.nb.
41.

Zie de hiervoor behandelde enquête gehouden onder de diverse betrokkenen bij de gedragscode.

Alle betrokkenen

heid van (onder andere) inventariseerders
saties als knelpunt.

Ook SOVON doet dat. Overigens

42 % van de eigenaren/beheerders
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of de kwaliteit
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een inventariseerder

van inventarischakelt slechts
in.

Aanbevelingen: verbeter
deskundigheid en planning

en

is iemand die ter

ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspe-

cifieke ecologie doordat hij/zij: '(. ..) aantoonbaar
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iet te verwachten is dat de deskundigheid snel zal toenemen. Kwaliteit borging van methoden (objectgerichte
eisen) en/ of mensen ( ubjectgerichte eisen) is een langdurige investering. In afwachting daarvan is het verstandig om simpele, voor iedereen begrijpelijke langere
perioden in acht te nemen waarin helemaal niet gekapt
wordt (in alle typen bossen). Dat lijkt op dit moment (en
de komende vijf jaar) de meest aangewezen weg. Daarnaast kan beter naar de planning van aannemers worden
gekeken. Zij moeten zorgen dat ze alternatieve werkzaamheden kunnen doen in de (verlengde) broedperiode
en als de weersomstandigheden
buiten die seizoenen
j

bosbeheer niet toelaten. Dat is een kwestie van een goede ondernemersstrategie!
Is deze twee punten in acht worden genomen, en als
checklisten en andere informatie die relevant i bij het
werken met de gedragscode gedurende de looptijd van
de nieuwe gedrag code worden bewaard en gebruikt om
over vier jaar een goede evaluatie uit te voeren, dan zijn
we een heel eind op de goede weg.
Over vijf jaar kan opnieuw worden gekeken naar de deskundigheid van de inventariseerders of de kwaliteit van
de inventarisaties.
Is die is verbeterd en er is meer duidelijkheid over de lange(re)termijngevolgen
van het
werken in de bossen, dan kan de gedragscode wellicht
worden 'geflexibiliseerd'.

8 Tot slot
Inmiddels is bekend dat een aantal belanghebbende
organisaties,
waaronder
de Werkgroep
Roofvogels
ederland, SOVO , Vereniging Politie Dieren en
Milieubescherming
(PD ) en Vogelbescherming
ederland, zienswijzen tegen het ontwerp-goedkeuringsbesluit van de minister heeft ingediend. Het zou
goed zijn indien hierdoor de kwaliteit van de besluitvorming door LNV, de gedrag code en de uitvoering van
werkzaamheden in de bosbouw worden bevorderd in het
belang van de natuur.
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