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Aan ruimtelijke ontwikkelingen zijn regels verbonden. Het 
uitvoeren van zogenaamde Quickscans en het mogelijk 
daaropvolgend Aanvullend Onderzoek zijn handvatten om de 
natuurwetgeving na te leven. De uitkomsten van dergelijke 
onderzoeken leiden frequent tot de conclusie dat er een 
ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig is. Doorgaans 
verzorgt een ecologisch adviesbureau dit traject voor een 
initiatiefnemer, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, 
Rijkswaterstaat, gemeente, maar soms ook voor particu-
lieren. De aanvraag wordt ingediend bij het ‘bevoegd 
gezag’ welke verantwoordelijk is voor onder andere 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onthef-
fingsaanvragen worden in Nederland beoordeeld door 
de provincies, die het soms uitbesteden aan omgevings-
diensten. Hierbij is soms specialistische kennis nodig, waar-
voor RAVON steeds vaker wordt ingeschakeld.

Second opinion
Soms bestaat er twijfel over de inhoud en/of kwaliteit van een 
onderzoek of de mate van mitigatie en/of compensatie. RAVON 
wordt in toenemende mate gevraagd om een onafhankelijke 
kritische review uit te voeren; een ‘second opinion’. Deze is 
doorgaans gebaseerd op onze kennis, referentiedata, ‘expert 
judgement’ en relevante (internationale) literatuur. De second 
opinion biedt bevoegd gezag een goede onderbouwing voor het 
bepalen van haar oordeel, waarbij bijvoorbeeld extra of verzwaar-
de voorwaarden in een ontheffing kunnen worden opgenomen. 
Een voorbeeld van een (uitgebreide) second opinion is de casus 
bij een bouwproject in Zuid-Holland. Hier heeft RAVON de 
kwaliteit van vooronderzoeken (zowel qua methodiek als 
gegevensinterpretatie) en de uitwerking van mitigerende en 
compenserende maatregelen kritisch beschouwd. Op (vrijwel) 
alle vlakken kwamen serieuze omissies aan het licht, in relatie tot 
de rugstreeppad en grote modderkruiper. Bovendien bleken 
ontheffingsplichtige activiteiten al geruime tijd plaats te vinden. 
Op basis van deze second opinion is handhaving ingeschakeld. 
Naast het bevoegd gezag maken ook terreinbeheerders, water-
schappen en zelfs projectontwikkelaars gebruik van expert-
inbreng van RAVON. Enerzijds om bij gebiedsinrichting zo 
optimaal mogelijk rekening te houden met reptielen, amfibieën 
en vissen, anderzijds om op basis van een goed onderbouwd plan, 
een ontheffingsprocedure soepel te doorlopen.

Cursus 
Naast schriftelijk advies, kennisinbreng en advisering, worden 
ook cursussen aan het bevoegd gezag gegeven. In de provincies 
Zuid-Holland en Noord-Holland is voor de omgevingsdienst en 
handhaving een cursus op maat gegeven. Hierbij zijn enkele 
soorten, die voor desbetreffende provincie het meest relevant 
zijn bij ontheffingsaanvragen, tot in detail besproken. Ook zijn 
vooraf ingebrachte vragen tijdens de cursus belicht en zijn enkele 
casussen door de cursisten uitgewerkt en centraal besproken. 
Een dergelijke cursus kan desgewenst gecombineerd worden met 
een veldexcursie.
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