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Zorgen voor beschermde
dieren en planten:
ieders plicht
Veel planten en dieren handhaven zich gelukkig niet alleen binnen maar ook buiten beschermde natuurgebieden, zoals in het stedelijk gebied. Door ook in en om de
stad met soorten rekening te houden kan een belangrijke
bijdrage worden geleverd aan het in stand houden van de
biodiversiteit in ons land.
In Nederland zijn veel soorten beschermd door de Wet

Grootschalige aanpak heeft
de voorkeur

natuurbescherming. Bij ruimtelijke ingrepen heeft de ini-

Om bij een ingreep goed rekening te kunnen houden met

tiatiefnemer de plicht om te zorgen voor de bescherming

flora en fauna moet al vooraf duidelijk zijn welke soorten

van planten en dieren die op de planlocatie aanwezig zijn.

in het beschermde plangebied voor kunnen komen. Nu

Voordat een ingreep plaatsvindt moet worden onderzocht

wordt vaak voor elk project een afzonderlijk onderzoek

of er beschermde soorten in het plangebied aanwezig

uitgevoerd: eerst een quickscan en waar nodig ook nog

zijn. En er moet worden bepaald of de ruimtelijke ingreep

een soortgerichte inventarisatie. Voor initiatiefnemers van

schade aan deze soorten kan toebrengen. Is dat zo, dan

meerdere projecten kan ergernis voorkomen worden wan-

kan een ontheffing nodig zijn in het kader van de Wet

neer onderzoek niet per project maar in een keer voor een

natuurbescherming. Om die te verkrijgen moet de initia-

groter gebied uitgevoerd wordt. Dit spaart niet alleen tijd

tiefnemer er over het algemeen voor zorgen dat soorten

maar ook geld.

hun leefgebied niet verliezen.
Een grootschalige aanpak heeft nog een ander belangrijk
Beschermde planten en dieren kunnen een plan ook posi-

voordeel. Voor een goede toetsing aan de Wet natuurbe-

tief beïnvloeden. Zo kunnen zij een flinke meerwaarde

scherming moet ook de omvang van de lokale populatie

hebben voor de woon- en werkomgeving. Er zijn dus meer-

van een soort bekend zijn. De bedoeling van de wetgeving

dere goede redenen om bij ruimtelijke ontwikkelingen

is namelijk de instandhouding van soorten. Bij een ruimte-

rekening te houden met flora en fauna.

lijke ingreep is dus vooral het effect op het leefgebied
van de populatie van belang. Wanneer inventarisaties op
grotere schaal worden uitgevoerd kunnen de effecten van
verschillende ingrepen beter worden beoordeeld.

FloraFaunaCheck.nl:
een handig instrument

gevens over soorten direct te koppelen aan een ruimte-

Het grondgebied van een gemeente blijkt vaak een prima

afzonderlijke ecologische quickscans wordt zo overbodig

oppervlak voor een grootschalig onderzoek. Om de ge-

en het wachten op resultaten van jaarrond ecologisch

gevens snel, efficiënt en effectief te kunnen interpreteren

onderzoek is niet meer nodig. FloraFaunaCheck.nl zorgt

bestaat een handig instrument: de webapplicatie Flora-

voor een flinke kostenbesparing op onderzoek en voor

Faunacheck.nl. Bij een voorgenomen ruimtelijke ingreep

een efficiëntere manier van werken binnen de gemeente.

lijke ingreep. De ingreep kan vervolgens aan de Wet
natuurbescherming getoetst worden. Het uitvoeren van

maakt deze applicatie de gegevens over flora en fauna op
Met FloraFaunaCheck.nl heeft iedereen binnen de ge-

Ontwikkeling van FloraFaunaCheck.nl als
instrument voor de gemeente

meente de benodigde informatie altijd binnen hand-

FloraFaunaCheck.nl is voortdurend in ontwikkeling om

bereik. Een KCC-medewerker, RO-medewerker, handhaver

steeds beter te kunnen dienen als instrument bij de

of ecoloog van een gemeente kan direct zien welke in-

instandhouding van de gemeentelijke flora en fauna.

spanning een initiatiefnemer van een ruimtelijke ingreep

Ruimtelijke ingrepen kunnen dan altijd op een verant-

moet leveren om te zorgen voor de juiste bescherming. En

woorde manier plaatsvinden door op een proactieve

ook de initiatiefnemer zelf heeft direct inzicht in wat hij

manier rekening te houden met natuurwetgeving. Zowel

moet doen. Zo weet iedereen meteen wat nodig is om te

de gemeente, initiatiefnemers van projecten als de plant-

voorkomen dat de natuurwetgeving overtreden wordt.

en en dieren kunnen daarmee hun voordeel doen.

eenvoudige en doelmatige wijze beschikbaar.

Voordelen
FloraFaunaCheck.nl is dus voor gemeenten een ideaal instrument om een goede invulling te geven aan de Wet
natuurbescherming en aan de daaruit voortvloeiende
zorg voor planten en dieren. Het is een handige oplossing voor de procedure van de omgevingsvergunning,
het hanteren van gedragscodes bij beheer en bij de uitvoering van ruimtelijke projecten!
Na een gemeentebreed onderzoek krijgt de gemeente
een eigen portal op FloraFaunaCheck.nl. Hier zijn de ge-

Advies
Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om op gemeenteniveau
goed te kunnen zorgen voor flora en fauna? En wilt u meer weten
over de inzet van FloraFaunaCheck.nl als instrument daarvoor? Wij
komen graag een keer bij u langs om van gedachten te wisselen of
een korte presentatie te geven.

Voor voorbeelden bezoek:
W www.florafaunacheck.nl

Hoe zijn wij te bereiken?
T 085-7737676
W www.regelink.net

