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E-mailadres 

Vergunningen en handhaving 

P. Lagarde 

8319 

lagarde.p@woerden.nl 

17R.00126 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer J. Vierstra van de Fractie van Progressief Woerden 
over Consequenties invoering wet natuurbescherming per 1-1-17. 

Beantwoording van de vragen: 
In de commissie heeft de wethouder aangegeven dat er meer informatie komt naar aanleiding van de wet 
Natuurbescherming. In eerste instantie zou de beantwoording van de vragen daarin meegenomen worden. 
Omdat duidelijkheid met de provincie op zich laat wachten, zijn de vragen toch beantwoord. De nadere 
informatie volgt zodra er meer bekend is. 

1. Op welke wijze heeft de gemeente Woerden zich voorbereid op de verschil lende aspecten 
van deze grotere inzet en nieuwe taakinvull ing? 

Antwoord: De gemeente Woerden heeft zich voorbereid door in het najaar van 2016 een 
aantal bijeenkomsten, die door verschillende partijen zijn georganiseerd, bij te wonen en hier 
binnen de organisatie terugkoppeling van te doen. Echter, omdat er nog steeds 
onduidelijkheid bestaat hoe de provincie Utrecht de inzet en de nieuwe taakinvulling bij 
gemeenten ziet, moeten hier nog concrete afspraken over gemaakt gaan worden. Hier zal in 
de loop van 2017 meer duidelijkheid over komen. 

2. Als onderdeel van de omgevingsvergunning moet een globale toets gedaan worden op 
natuuraspecten (de natuur toets) . Op welke wijze werd hier in het verleden om gevraagd 
en zal hier naar aanleiding van deze nieuwe wet een wijziging in de procedure en controle 
hierop plaatsvinden? 

De natuurtoets werd in het verleden en wordt nu nog steeds toegepast vooral bij de grote 
bouwprojecten, wijzigingsplannen en bestemmingsplannen. Bij de kleinere verbouwingen was 
dat minder aan de orde. Bij vergunningsvrije bouw en sloop was en is er geen wettelijke 
koppeling tussen de nieuwe Wet Natuurbescherming en een omgevingsvergunning. In die 
gevallen is de provincie bevoegd gezag. De provincie is ook bevoegd gezag als een Nb-
vergunning of Nb-ontheffing voorafgaand aan een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 
Wel werd en wordt in onze gemeentelijke omgevingsvergunning en sloopacceptatie 
aangegeven dat de vergunninghouder rekening moet houden met aanwezige natuurwaarden. 
In overleg met de provincie zal afstemming plaatsvinden over de natuurtoets bij kleinere 
verbouwingen en bij bijvoorbeeld kapvergunningen. Indien de uitkomst daarvan is dat de 
natuurtoets ook voor kleinere (particuliere) verbouw geldt, dan zal er eerst een uitgebreide 
communicatie naar burgers en bedrijven moeten plaatsvinden. De natuur-onderzoekskosten 
en -onderzoekstijd voor met name particulieren zijn namelijk hoog en lang. 

3. Voert de gemeente de groene handhavingstaken zelf uit of is dit bij de RUD belegd? In het 
eerste geval , hoe zal de afs temming tussen de gemeente en provincie plaatsvinden? 

Bij vergunningsvrije verbouw, bij alle sloopactiviteiten en bij vergunningsvrije kap is de 
provincie bevoegd gezag en zal de RUD formeel moeten handhaven. De gemeente is bevoegd 



gezag voor de omgevingsvergunning en indien er natuur-voorschriften in de vergunning zijn 
opgenomen, dan zal de gemeente daar formeel toezicht en handhaving op moeten houden. Er 
moeten afspraken met de provincie worden gemaakt hoe het toezicht op deze voorschriften 
zal plaatsvinden. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.001955 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. van Kŕujjsbéŕgen MBA 
/ / s

1 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Progressief Woerden inzake de Wet Natuurbeheer. Conform RvO 

dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 2 maart 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: dinsdag 31 januari 2017 9:22:38
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO Progressief Woerden inzake Wet Natuurbeheer
Attachments: progressief woerden inzake wet natuurbeheer.pdf 



 

 

 

 

Betreft: vragen ex artikel 40 over consequenties invoeren Wet Natuurbescherming 

 

Woerden, 30 januari 2017 

 

Geacht college, 

 

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming (WNb) ingegaan 

waarin een aantal taken op het gebied van natuurbescherming van de landelijke overheid 

naar de provincie zijn gegaan en gemeenten moeten toetsen of er een aanvullende 

natuurvergunning nodig is bij de aanvraag van een bouwvergunning.  

 

De provincie Utrecht heeft met het overnemen van deze taken een hogere ambitie 

neergelegd dan de landelijke overheid destijds deed, met name op het gebied van 

Toezicht en Handhaving van het voormalige artikel 75 van de Flora en Faunawet 

(toezicht op en ontheffingen of vrijstellingen van de wettelijke bepalingen bij 

beschermede flora en fauna). Dit betekent dat ook van gemeenten een grotere inzet en 

meer kennis wordt verwacht op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en 

handhaving dan voorheen het geval was. 

 

De fractie van Progressief Woerden heeft daarom de volgende vragen:  

 

1. Op welke wijze heeft de gemeente Woerden zich voorbereid  op de verschillende 

aspecten van deze grotere inzet en nieuwe taakinvulling? 

 

2. Als onderdeel van de omgevingsvergunning moet een globale toets gedaan 

worden op natuuraspecten (de natuurtoets). Op welke wijze werd hier in het 

verleden om gevraagd en zal hier naar aanleiding van deze nieuwe wet een 

wijziging in de procedure en controle hierop plaatsvinden? 

 

3. Voert de gemeente de groene handhavingstaken zelf uit of is dit bij de RUD 

belegd? In het eerste geval, hoe zal de afstemming tussen de gemeente en 

provincie plaatsvinden?  

 

 

In afwachting van uw antwoord.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie Progressief Woerden, 

 

Jelmer Vierstra   
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