Cursus “Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming voor gemeenten”
 Omgaan met ruimtelijke ingrepen en wettelijk beschermde soorten
 Een cursus voor vergunningverleners, beleidsmedewerkers en handhavers
Waarom een cursus soortenbescherming voor gemeenten?
De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 van kracht geworden. Deze wet biedt de mogelijkheid tot
het vrijwillig aanhaken van de natuurtoestemming voor wettelijk beschermde soorten aan de
Omgevingsvergunning. Als gemeente moet u zelfstandig kunnen beoordelen of dergelijke ruimtelijke
ingrepen kunnen leiden tot een negatief effect op soorten en dus of een natuurtoestemming van de
provincie nodig is. Deze verantwoordelijkheid voor gemeenten is bevestigd door uitspraken van de Raad
van State.
De cursus geeft u uitleg en handvatten hoe u kunt beoordelen of een natuurtoestemming nodig is en
welke stappen er dan gezet moeten worden. Daarbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheden voor
gemeenten bij actieve soortenbescherming.
Na afloop van de cursus heeft u:
 inzicht op de kerntaken voor gemeenten ten aanzien van wettelijke soortenbescherming
 overzicht van belangrijke hulpmiddelen bij het uitvoeren van de taken bij soortenbescherming
 inzicht in de procedure aanvraag ontheffing of vvgb via de provincie en samenwerking met
provincie
 overzicht van mogelijkheden voor vrijstelling met name in kader van beheer en onderhoud
volgens de Omgevingsverordening Overijssel
 inzicht op de samenhang tussen actieve en passieve soortenbeschermingsmaatregelen
Praktische zaken:
 de cursus bestaat uit één dag en is opgebouwd uit modules en casussen
 er is voldoende ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen
 inschrijven is mogelijk voor:
o dinsdag 30 mei 2017 (locatie gemeentehuis Raalte) of
o donderdag 8 juni 2017 (locatie provinciehuis Overijssel)
 kosten cursus 500 euro excl. inclusief lunch, koffie, thee
 de cursus staat onder leiding van Mirjam Broekmeyer van Wageningen Environmental Research
(voorheen Alterra) en wordt gegeven in samenwerking met de provincie Overijssel.
Reacties van eerdere deelnemers*:
een boeiende en leerzame ‘tweedaagse’!
een nuttige cursus, goed om een keer het hele verhaal op een rijtje te hebben
enthousiaste en deskundige cursusleiding
* dit betrof de 2-daagse cursus soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming voor provincies
Opgave cursus:
Stuur een mail aan joep.frissel@wur.nl onder vermelding van “cursus VNG soorten” met daarin:
- de dag dat u de cursus wilt volgen (30 mei of 8 juni)
- uw functie en uw taken bij soortenbescherming
- eventuele vragen die u nu al hebt.
De inschrijving sluit twee weken voor de cursusdag, dus 15 mei resp. 24 mei 2017.
De cursus gaat door als er per dag minimaal 15 inschrijvingen per dag zijn.
Na sluiting van de inschrijving ontvangt u meer informatie.

