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5 januari 2022
Beantwoording inzake de gedragscode natuurbeheer

Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk
DGNVLG / 21335247
Uw kenmerk
2021Z23875

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Valstar (VVD) over de
gedragscode natuurbeheer (ingezonden 17 december 2021).
1
Bent u bekend met de Gedragscode Natuurbeheer 2016-2021?
Antwoord
Ja.
2
Klopt het dat de gedragscode dit jaar afloopt en derhalve vernieuwd dient te
worden? Zo ja, waarom is dit nog niet gebeurd?
Antwoord
Ja. De huidige gedragscode natuurbeheer loopt af op 19 december 2021.
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) heeft op
15 november 2021 haar nieuwe gedragscode voor beoordeling ingediend. De
periode tot 19 december 2021 is te kort voor een tijdige, adequate beoordeling
van de nieuw ingediende gedragscode. Bovendien dient mijn ontwerpbesluit voor
een periode van zes weken opengesteld te worden voor het indienen van
zienswijzen.
3
Welke gevolgen heeft het verlopen van de gedragscode voor de instandhouding
van natuur?
Antwoord
Dit betekent dat terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en andere bij de VBNE aangesloten eigenaren van bos- en
natuurgebieden vanaf 19 december 2021 een ontheffing moeten aanvragen bij
het bevoegd gezag (de provincie) voor werkzaamheden natuurbeheer, die leiden
tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.
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4
Wat doet u eraan om bij het uitblijven van een nieuwe gedragscode extra
administratieve lasten voor terreinbeherende organisaties en provincies te
voorkomen?
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Antwoord
De VBNE voert op dit moment overleg met het IPO en LNV over de wijze waarop
de ontheffingverlening in de periode tot goedkeuring van de nieuwe gedragscode
snel en adequaat kan verlopen.
5
Welke tussentijdse maatregelen kunnen er genomen worden zodat
terreinbeherende organisaties en provincies geen hinder ondervinden in
noodzakelijke en geplande werkzaamheden?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 4. Werkzaamheden, die niet leiden tot een overtreding
van de Wet natuurbescherming, kunnen doorgang vinden.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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