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Cedragcodes: een welkom nieuw instrument? 
Voor de bescherming van bedreigde plan

ten- en diersoorten is een nieuw instru

ment bedacht: de gedragscode. Maat

schappelijke partijen, zoals bouwwereld, 

recreatieondernemers, bosbouwers, water

schappen en natuurbeheerders mogen 

eigen spelregels maken hoe zij omgaan 

met beschermde soorten planten en dieren 

die leven in het gebied waar zij iets willen 

ondernemen. Die spelregels worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan het ministerie 

van LNV. Groot winstpunt voor die partij

en: zij hoeven niet meer voor iedere hande

ling een ontheffing voor de Flora- en Fau

nawet (FF-wet) aan te vragen. 

De gedragscodes vinden hun oorsprong in 

de maatschappelijke onrust rond de Habi

tatrichtlijn. Iedereen herinnert zich de 

'Korenwolf'-zaak, zes jaar geleden, waarbij 

een gepland bedrijventerrein in Heerlen 

vooralsnog geen doorgang kon vinden, 

omdat op de beoogde plek Korenwolven 

zouden huizen. Ook de rol van de Zegge-

korfslak bij de aanleg van rijksweg 73 was 

inmiddels bekend bij bestuurlijk Neder

land. Beide zaken wekten veel beroering, 

omdat die 'beestjes' zoveel economische 

schade konden veroorzaken. 'Nederland 

gaat op slot' was de reactie. Dat hier alleen 

maar bestuurlijke slordigheid in het geding 

was, is in alle berichtgeving jammerlijk op 

de achtergrond geraakt. Maar de toon was 

gezet voor de beoordeling van de werking 

van de FF-wet waarin de Habitatrichtlijn 

was opgenomen. 

Voor het bedrijfsleven was er voldoende 

aanleiding een dringend appèl te doen op 

de minister van LNV. voor een oplossing. 

En, geheel in lijn met het kabinetsbeleid, is 

hard gelopen voor het bedrijfsleven. Het 

ministerie bedacht een Algemene Maatre

gel van Bestuur (AMvB) waarin werd vast

gelegd dat maatschappelijke sectoren 

afspraken mogen maken over hoe zij met 

name genoemde soorten willen bescher

men bij 'bestendig beheer en onderhoud' 

en 'ruimtelijke inrichting'. 

Drie categorieën van bescherming zijn 

onderscheiden. Voor categorie 1 soorten 

hoeft eigenlijk niets te worden gedaan, die 

zijn als het ware 'vogelvrij' verklaard. Soor

ten in categorie 2 zijn beter beschermd: als 

een initiatiefnemer zo'n soort tegenkomt. 

dient hij/zij een ontheffing of vergunning te 

vragen voor het project dat hij omhanden 

heeft. De gedragscode regelt nu dat als in 

zo'n project wordt gewerkt volgens de 

gemaakte afspraken (eerst onderzoek doen 

naar voorkomen van beschermde soorten; 

éls dergelijke soorten voorkomen er vervol

gens goed mee omgaan door zo min moge

lijk te verstoren of, als verstoring niet kan 

uitblijven, dan compenseren), dan hoeft er 

géén ontheffing te worden gevraagd. Dat 

scheelt inderdaad veel rompslomp want de 

soorten uit categorie 2 zijn niet zeldzaam. 

De soorten uit categorie 3 zijn het best 

beschermd: daarvoor moet altijd een ont

heffing worden aangevraagd, gedragscode 

of niet. 

De natuur heeft 
géén eigen stem en 

kan niet voor 
zichzelf opkomen. 

Gaat het mis, 
wie komt dan op 
voor beschermde 
planten- of dier

soorten? 

Het klinkt allemaal heel redelijk maar er zit

ten voetangels en klemmen aan de nieuwe 

regelgeving. Ten eerste worden vooraf géén 

kwaliteitseisen gesteld aan de gedrags

codes. Sommige maatschappelijke partijen, 

zoals boseigenaren en waterschappen, heb

ben zich laten adviseren door soortdeskun

digen en zijn uiteindelijk op de proppen 

gekomen met heel redelijke afspraken. De 

recreatiewereld heeft zich er daarentegen 

erg gemakkelijk vanaf gemaakt door geen 

ecologische expertise in te huren, terwijl 

de landbouwwereld vooralsnog denkt dat 

er alleen maar weidevogels in het agra

risch gebied leven; de rest van de 

beschermde planten- en diersoorten in het 

agrarisch gebied wordt niet meegenomen. 

De gemeenten hebben zich rond dit 

onderwerp niet verenigd; dus als het even 

tegenzit, hebben we straks honderden ver

schillende gedragscodes. 

Ten tweede is er de handhaving. Hoe solide 

de afspraken ook mogen zijn, ze moeten 

wél worden nageleefd. De controle daarop 

moet een nieuwe taak worden voor de 

Algemene Inspectie Dienst (AID). Die zit 

er niet bepaald op te wachten, óls hij de 

ecologische expertise al heeft. Extra mensen 

komen er niet. Zodat de échte controle 

van actiegroepen en belangenbehartigers 

moet komen die ervoor moeten zorgen 

dat democratisch afgesproken regelgeving 

daadwerkelijk wordt nageleefd! Hen vooraf 

betrekken bij het opstellen van een gedrags

code zou dit probleem wel eens efficiënt 

kunnen oplossen. 

Als laatste het belangrijkste bezwaar: gaat 

het eigenlijk wel werken? Gedragscodes, 

convenanten, 'gentleman agreements', 

zijn op vele gebieden afgesloten met uit

eindelijk wisselende resultaten. Er is wél 

een heel belangrijk punt: de natuur heeft 

géén eigen stem, kan nfet voor zichzelf 

opkomen. Gaat het mis, wie komt dan op 

voor de ongetwijfeld desastreuze gevolgen 

voor een aantal beschermde planten- of 

diersoorten? 

juist hierom moet het beleidsverantwoor

delijke ministerie erop toezien dat de 

bescherming van bedreigde soorten, ten

slotte het doel van de FF-wet, met een 

gedragscode kan worden bereikt. Controle 

op de inhoud van de gedragscodes, toet

sing van effectiviteit voor de bescherming 

van soorten, impulsen om effectieve 

handhaving te regelen, monitoren van 

de effecten, om maar eens een paar 

dingen te noemen. Maar van een actieve, 

regisserende en controlerende rol van 

het ministerie van LNV is tot nu toe nog 

niets gebleken. 
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