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Ontheffing Wet natuurbescherming voor gebruik ontwerp 
gedragscode Boswerkzaamheden

Geachte,

Op 28 juli 2022 heeft Staatsbosbeheer een generieke ontheffing aangevraagd voor het werken met 
de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer 2022, die op dit moment nog niet is goedgekeurd 
door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens de Wet natuurbescherming 
artikel 3.31 lid 1 zijn de diverse verboden (o.a. artikel 3.1, 3.5 en 3.10) niet van toepassing op 
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een 
goedgekeurde gedragscode.

De oude Gedragscode Bosbeheer uit 2010 is op 1 juli 2022 verlopen. Er is een nieuwe gedragscode 
opgesteld door de VBNE in afstemming met RVO, LNV en diverse soortenorganisaties, zie:
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/concept-gedragscode-bosbeheer2022-concept.76af26.
pdf. Deze zou uiterlijk 15 juli 2022 officieel van kracht worden, maar dit is uitgesteld. Inhoudelijk 
zijn alle deskundigen het eens met de voorgesteld gedragsregels. Echter, voor de gedragsregels 
voor herpetofauna is nog een aanvullende onderbouwing nodig. Hier wordt momenteel door 
deskundigen van RAVON en WUR aan gewerkt. De huidige conceptversie zal voor 99% niet meer 
wijzigen. En is voor de Flevolandse situatie goed bruikbaar. De verwachting is dat de nieuwe 
gedragscode in september 2022 is goedgekeurd.

Staatsbosbeheer heeft de ontheffing nodig, omdat:
• Het seizoen voor uitvoering van machinale boswerkzaamheden is in diverse bosgebieden relatief 

kort, zeker in bosgebieden die in het najaar en de winter (zeer) nat zijn, waardoor werken in de 
zomer de enige mogelijkheid is om diepe spoorvorming en bodemverdichting te voorkomen.

•  Het uitstellen van werkzaamheden (oogst, terreinvoorbereiding voor plantwerk etc.) kan leiden 
tot het niet halen van deadlines of niet nakomen van verplichtingen gekoppeld aan subsidies 
(SPUK, SNL, Programma Natuur, POP3, etc.).

•  In veel bosgebieden zijn er al boswerkzaamheden (met name bodembewerking t.b.v. plantwerk 
komende winter en houtoogst) gepland vanaf 15 juli waarvoor al contracten zijn afgesloten en 
werkafspraken zijn gemaakt met aannemers en andere externe partijen.

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/concept-gedragscode-bosbeheer2022-concept.76af26.pdf
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/concept-gedragscode-bosbeheer2022-concept.76af26.pdf
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Bijlage: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Besluit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om conform aanvraag, op grond van artikel 3.3, 
3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming, aan Staatsbosbeheer een ontheffing te verlenen van de 
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 (vogels) en artikel 3.5 (Habitatrichtlijnsoorten en andere 
beschermde soorten) in de boscomplexen van Staatsbosbeheer in Flevoland.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de ontwerp Gedragscode Bosbeheer 2022. Deze is 
van toepassing op nagenoeg alle soorten die op grond van de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet 
natuurbescherming beschermd zijn en die in bossen kunnen voorkomen.

2. Indien niet conform de ontwerp Gedragscode wordt gewerkt, dient met een volledige QuickScan 
uit te voeren en afhankelijk van de resultaten een ontheffing aanvragen.

3. De ontheffing loopt 1 november 2022  of in eerder tot het moment dat de Gedragscode Bosbeheer 
2022 in werking treedt. Dit is naar verwachting op 1 september 2022.

Kennisgeving en afschriften 
Van dit besluit zal conform artikel 3.42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons 
kennis worden gegeven door middel van publicatie op de website van de Provincie Flevoland. 

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:
• OFGV, info@ofgv.nl;

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende 
informatieblad.Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Ondertekening

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris, de voorzitter,

Drs. M.F.A. Haselager J.N.J. Appelman
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Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365

Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het 
griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is.
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een 
verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van 
uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365
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