Rijkswaterstaat
en de Natuurwetgeving

Wegwijzer voor
RWS-medewerkers
RWS ExpertiseCentrum Natuurwetgeving

flyer130606!!.indd 4

14-06-2006 11:35:51

Wat omvat de Natuurwetgeving?
De Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming) en de
Flora- en Faunawet (soortenbescherming) vormen het belangrijkste
juridische kader voor de natuurbescherming in Nederland.
In deze wetten zijn de verplichtingen vanuit de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR) opgenomen.
Het Ministerie van LNV is de eerstverantwoordelijke voor de
uitvoering van deze wetten. Het netwerk van beschermde
natuurgebieden in Europa wordt het Natura 2000 genoemd.

Welke rol heeft Rijkswaterstaat bij de uitvoering
van de Natuurwetgeving?
Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen op de volgende wijzen
met de natuurwetgeving te maken krijgen, dit geldt in alle gevallen
voor zowel de droge als de natte activiteiten van Rijkswaterstaat:
• bij het uitvoeren van beheer en onderhoud, waarbij effecten op
Natura 2000 gebieden of beschermde dier- en plantensoorten
kunnen optreden.
• als projectleider of medewerker, in de rol van initiatiefnemer
bij (planstudies voor) de aanleg van (nieuwe) werken of van
groot onderhoud.
U bent dan (wettelijk) verplicht daarvoor een vergunning (NB-wet)
of een ontheffing (FF-wet) aan te vragen.
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat:
• als vergunningverlener de taak om hierbij rekening te houden met
de natuurwetgeving;
• als beheerder van de grote Rijkswateren voor 19 Natura 2000
gebieden de verantwoordelijkheid om daarvoor binnen drie jaar
een beheerplan op te stellen.
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Wie doet wat bij de uitvoering van
de Natuurwetgeving?
Zoals gezegd is het Ministerie van LNV beleidsverantwoordelijke
voor de uitvoering van de natuurbeschermingswetten. Het ministerie
verschaft ook veel informatie over de uitvoering van de wetten.
Natuurbeschermingswet
De wet geldt alleen in en rond Natura 2000 gebieden. Bevoegd
gezag voor de verlening van vergunningen is Gedeputeerde Staten
van de provincie waarin het Natura 2000 gebied ligt.
Er zijn enkele uitzonderingen waarvoor het Ministerie van LNV het
Bevoegd Gezag is.
Flora- en Faunawet
De wet geldt overal, bijvoorbeeld ook in wegbermen. Een ontheffing
voor de Flora- en Faunawet moet worden aangevraagd bij het
Ministerie van LNV, de dienst Regelingen te Dordrecht.

Het corporate project Implementatie
Natuurwetgeving Rijkswaterstaat
Om de taken, die Rijkswaterstaat heeft vanwege de natuurbeschermingswetten, op een efficiënte wijze te implementeren en te
realiseren is een landelijk project opgezet. In dit project participeren
alle regionale en specialistische diensten. Deze Landelijke Taak wordt
getrokken vanuit het Rijksinstituut voor Kust en Zee.
Alle diensten hebben een regionaal contactpersoon benoemd die
een belangrijke rol speelt in de brede coördinatie van Rijkswaterstaat. De namen van deze personen zijn te vinden op de intranetsite
van Rijkswaterstaat.
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Rijkswaterstaat ExpertiseCentrum Natuurwetgeving
Het Rijkswaterstaat ExpertiseCentrum Natuurwetgeving heeft tot doel:
• de binnen Rijkswaterstaat benodigde kennis, expertise en informatie,
voor een juiste toepassing van de natuurwetgeving binnen het Rijkswaterstaat werk, beschikbaar en toegankelijk te maken;
• de medewerkers van de regionale diensten te ondersteunen
en adviseren bij het werk rond de natuurwetgeving in Nederland,
en gemeenschappelijke vragen corporate op te pakken;
• lange termijn kennisvragen te identificeren en te agenderen bij
Kennisinstituten.
Om de doelstellingen te realiseren:
• is een Helpdesk Natuurwetgeving ingericht;
• onderhoudt Rijkswaterstaat een intranetsite;
• worden cursussen georganiseerd;
• en wordt kennisuitwisseling bevorderd.
Het ExpertiseCentrum Natuurwetgeving bestaat grotendeels uit medewerkers
van de specialistische diensten van Rijkswaterstaat, met ondersteuning
vanuit de Corporate Dienst. Er wordt nauw samengewerkt met de regionale
contactpersonen van de regionale diensten binnen het landelijke project
Natuurwetgeving Rijkswaterstaat.
Het ExpertiseCentrum Natuurwetgeving en de Helpdesk Natuurwetgeving zijn
een doorstart van het Steunpunt Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR).

Informatie
Rijkswaterstaat specifieke informatie over de toepassing van
de wetgeving en het landelijke project is te vinden op:
http://intranet.rijkswaterstaat.nl/natuurwetgeving
Rijkswaterstaat specifieke vragen kunt u stellen via de Rijkswaterstaat
Helpdesk Natuurwetgeving (die loopt via de Helpdesk Water,
in dit geval dus ook voor Wegbeheer):
T (0320) 299 999 (werkdagen 8.30 uur–16.30 uur)
E RWShelpdesk.natuurwetgeving@riza.rws.minvenw.nl
Algemene informatie over de natuurwetgeving is verkrijgbaar
via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
www.minlnv.nl/natuurwetgeving
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