
S inds de Flora- en faunawet in 2002 
in werking trad, is het mogelijk om 
het instrument gedragscode in te 

zetten. Daarmee wordt voor een periode 
van vijf jaar vrijstelling van een aantal 
verboden uit wet verkregen voor de in de 
gedragscode genoemde werkzaamheden. 
Dat geeft ruimte voor verantwoord en 
zorgvuldig handelen zoals de wet dit 
vraagt en om daarmee onze biodiversiteit 
te behouden. In 2017 ging de Flora- en 
faunawet op in de Wet natuurbescher-
ming, die naar verwachting in 2022 weer 
opgaat in de Omgevingswet. Het doel van 
beide wetten is daarbij verbreed naar be-
houd én herstel van biodiversiteit. Dit is 
ook het uitgangspunt van de nieuwe ge-
dragscode (zie figuur 1).

Behoud en herstel van biodiversiteit is 
daarmee een opgave geworden die gelijk 
staat aan bijvoorbeeld woningbouw-

opgaven of het functioneel houden van 
infrastructuur. Het blijft aan onze overhe-
den om voor een gunstige staat van in-
standhouding van onze inheemse flora en 
fauna te zorgen en het is eenieders plicht 
om zorgvuldig te handelen. Elke gemeente 
is daarbij verantwoordelijk-
heid voor haar eigen ge-
biedsspecifieke soorten. De 
eerste actie om het wette-
lijk doel te behalen, is in-
zicht te krijgen in deze 
soorten. Hier hebben alle 
overheden en organisaties 
die voor en met hen werken 
nog stappen in te maken.

Wat is er nieuw of veranderd?
De nieuwe gedragscode kwam er niet van-
zelf. Het ministerie, de provincies en de 
klankbordgroep van gemeenten en aanne-
mingsbedrijven hebben zeer actief meege-
dacht en meegewerkt. De belangrijkste ken-
merken van de nieuwe gedragscode zijn:

 ● Eén integrale gedragscode voor alle 
werkzaamheden (rood, groen, grijs  
en blauw) in de gemeente
 ● Voor Ruimtelijk ontwikkeling of inrichting 
én voor Bestendig beheer of onder houd
 ● Zorgvuldig handelen en daarmee voor-
komen of beperken van overtreding van 
de verboden is het uitgangspunt
 ● Koppeling van het inzetbereik van de 
gedragscode aan de kwetsbaarheid  
van soorten

De nieuwe gedragscode 
soortbescherming  
gemeenten
Sinds 17 december 2020 is de nieuwe ‘Gedragscode soort-

bescherming gemeenten’ van Stadswerk door de minister 

goedgekeurd. Hier mee kan worden aangetoond dat bij 

beheer en ontwikkeling zorgvuldig wordt gehandeld, zoals 

vanuit de Wet natuur bescherming wordt vereist. De nieuwe 

code heeft een integraal en natuurinclusief karakter en is 

bovendien Omgevingswet-proof.

Figuur 1: Aantoonbaar zorgvuldig 
handelen is het uitgangspunt van 

de nieuwe gedragscode.
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 ● Het plan van aanpak heet nu eco logisch 
werkprotocol. Het format is vrijwel 
gelijk gebleven
 ● Uitwerking van zorgvuldig handelen 
op basis van soortgroepen, met als 
innovatie de toevoeging van twee  
catalogi met concrete maatregelen  
per soortgroep en voor specifiek  
beschermde soorten
 ● Invoering van criteria om situatie-
specifiek een beschermingszone te 
bepalen

nemer en opdrachtgever zullen met elkaar 
moeten afstemmen wat de consequenties 
zijn van het werken op basis van de nieuwe 
gedragscode. De Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO) is met gemeenten 
die over een eigen gedragscode beschikken 
in gesprek over een overgangstermijn naar 
het inzetten van de Stadswerk gedragscode.

Op weg naar gemeentebreed 
natuurinclusief handelen
Met de ‘Gedragscode soortbescherming 
gemeenten’ is natuur-inclusief, integraal, 
gebiedsgericht, zorgvuldig en SMART 
werken gemeentebreed mogelijk, en zijn 
slechts in uitzonderingsgevallen onthef-
fingsaanvragen nodig. Zie www.stads-
werk.nl (zoekterm ‘gedragscode’) om de 
gedragscode te downloaden. Om gebrui-
kers op weg te helpen bij het implemente-
ren van de gedragscode én om invulling te 
geven aan behoud en herstel van biodiver-
siteit, is het Handboek soortbescherming 
gemaakt. Het handboek is ook via de web-
site van Stadswerk te bestellen.  

WEBSITES: WWW.ECOCONSULT-GMM.NL
WWW.IPCGROEN.NL, WWW.RVO.NL,  
WWW.STADSWERK.NL

 ● Aangepaste inzet van deskundigheid;  
er is ecologische deskundigheid nodig 
in combinatie met ter zake kundigen 
(zie figuur 2). De Stadswerk-certifice-
ring kan worden gebruikt om dit 
(deels) aantoonbaar te maken

Voor de oude Stadswerk gedragscodes  
geldt dat er geen gebruik meer kan worden 
gemaakt van de vrijstellingsruimte om de 
verboden uit de wet te overtreden, zie 
www.rvo.nl (zoekterm ‘gedragscode Stads-
werk’) voor de actuele data. Opdracht-

Figuur 2: Er is ecologische deskundigheid vereist in combinatie met ter zake 
kundigen om zorgvuldig te kunnen handelen.
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WERKEN MET DE GEDRAGS
CODE VOOR GEMEENTEN  
IN VIJF STAPPEN
1 Bestuurlijk vaststellen van de inzet van 

de gedragscode zodat deze inzetbaar is 

door de hele organisatie, onder bestuur-

lijke verantwoording

2 Per project of werk uitwerken van de 

gedragscode in een ecologisch werk-

protocol

3 Lokale soortinformatie verzamelen, 

vastleggen en deze monitoren

4 Specifiek soortgroepenbeleid met lokale 

natuurambities opstellen (verankeren in 

omgevingsbeleid)

5 Lokale natuur(ontwikkeling)structuur 

vastleggen waarop zichtbaar is waar en 

onder welke voorwaarden activiteiten 

kunnen en mogen plaatsvinden (veran-

keren in omgevingsbeleid)


