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1.Inleiding 

De Flora- en faunawet is de nationale uitwerking van Europese regelgeving over 

soortenbescherming. Het betreft de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Deze regelgeving is 

gericht op bescherming van soorten en hun leefomgeving.  

  

De gemeente Haarlem heeft bij het beheren van de openbare ruimte en bij ruimtelijke 

ontwikkelingen direct te maken met de Flora- en faunawet.  

 

Voor iedere handeling die in opdracht van de gemeente gebeurt en waarbij wettelijk 

beschermde planten en dieren zijn betrokken, moet een ontheffing worden aangevraagd. De 

gemeente is op zoek gegaan naar een methode die efficiënter is en daarmee te verkiezen 

boven het separaat aanvragen van elke keer weer een ontheffing. Dat kan in de vorm van een 

leidraad (bijlage A) met gedragscodes voor de manier waarop de gemeente het zorgvuldig 

handelen met beschermde planten en dieren binnen haar organisatie borgt.  

 

Op 19 december 2013 is het ecologisch beleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad met 

daarin opgenomen het actiepunt om te gaan werken volgens de gedragscode Flora-en 

faunawet. Door Stichting Stadswerk is één gedragscode voor Ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting (bijlage B) ontwikkeld en één voor Bestendig beheer groenvoorzieningen (bijlage 

C). Hiermee is in diverse gemeenten al veel ervaring opgedaan. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de Leidraad Flora- en faunawet en de gedragscodes Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Bestendig beheer vast te stellen. 

2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. Dit besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer. 

4. De betrokkenen worden geïnformeerd. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het vaststellen en naleven van de gedragscodes wordt het voor de gemeente eenvoudiger 

om zich aan de regels van de Flora- en faunawet te houden. Uitkomst daarvan is dat planten 

en dieren in Haarlem beter beschermd worden. 

 

4. Argumenten 

Efficiënte manier van werken en minder ontheffingen noodzakelijk 

Om werkzaamheden die flora of fauna verstoren te mogen uitvoeren, moet een ontheffing 

zijn verleend of moet er worden gewerkt volgens een (door het bevoegd gezag) goedgekeurde 

gedragscode. Het voordeel van de gedragscode Flora- en faunawet is, dat voor doorlopend 

dagelijks beheer, ontheffingen niet meer noodzakelijk zijn. Bij werkzaamheden, op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is er alleen nog een ontheffing nodig voor zeer zwaar 

beschermde soorten. 

Het werken met een gedragscode is dus voor zowel de gemeente als uitvoerende partijen een 

eenvoudige wijze om aan de wet te voldoen. Het is efficiënter en de kosten blijven gelijk.  
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In de tabel hieronder staat welke gedragscode wanneer verplicht is. 
 Beschermde soorten Zwaar beschermde 

soorten 

Zeer zwaar beschermde 

soorten 

Doorlopend 

dagelijks beheer 

Algemene vrijstelling Vrijstelling mits 

gedragscode 

Vrijstelling mits 

gedragscode 

Ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Algemene vrijstelling Vrijstelling mits 

gedragscode 

Ontheffing noodzakelijk 

 

Aantoonbaar kunnen werken volgens de Flora- en faunawet 

Bij calamiteiten of bij vragen van de AID (de controlerende instantie op het gebied van de 

Flora- en faunawet),  kan worden aangetoond dat de gemeente zich aan de wetgeving houdt. 

Binnen de Flora- en faunawet is aantoonbaarheid het belangrijkste sleutelwoord. 

 

Keuze voor al bestaande gedragscodes 

Stichting Stadswerk is een organisatie die ten doel heeft kennis uit te wisselen tussen 

Nederlandse gemeenten. Stichting Stadswerk heeft een gedragscode opgesteld die door alle 

gemeenten gebruikt kan worden. Veel gemeenten werken al volgens deze gedragscode. Zelf 

een gedragscode opstellen of een specifieke gedragscode overnemen van een andere 

gemeente kost veel tijd en geld, en moet opnieuw worden vastgesteld door het ministerie van 

EZ. Daarom is gekozen voor de gedragscodes van de Stichting Stadswerk. 

De gedragscodes Ruimtelijke ontwikkelingen en Bestendig beheer worden up- to date 

gehouden door Stichting Stadswerk. Stichting Stadswerk zorgt voor monitoring en 

goedkeuring bij het ministerie van EZ. De leidraad Flora- en faunawet van de gemeente 

Haarlem wordt iedere vijf jaar herzien. 

De gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Stichting Stadswerk is nog 

geldig tot eind 2015. De gedragscode Beheer groenvoorzieningen van Stichting Stadswerk is 

recent door het ministerie goedgekeurd en is tot eind 2019 geldig. 

 

5. Kanttekeningen 

Niet geldig voor activiteiten van particulieren 

De gedragscodes gelden alleen voor projecten van de gemeente Haarlem. Particulieren 

kunnen niet worden verplicht volgens deze gedragscodes te werken. Zij zijn zelf 

verantwoordelijk voor zorgvuldig handelen en zijn altijd verplicht zich te houden aan de 

Flora- en faunawet. De gemeente heeft naar particulieren wel een informatieplicht ten aanzien 

van de Flora-en faunawet bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

6. Uitvoering 

De gemeente Haarlem zal het werken volgens de gedragscodes betrekken bij nieuwe 

opdrachten. Spaarnelanden is op de hoogte van het werken volgens de gedragscode. Het 

werken volgens de gedragscode is al opgenomen in de DDO`s. 

 

7. Bijlagen 

1. Bijlage A: Leidraad Flora- en faunawet gemeente Haarlem 

2. Bijlage B: Gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling Stichting Stadswerk 

3. Bijlage C: Gedragscode Bestendig beheer Stichting Stadswer 
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Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


