
Natuurwijzer 
omgevingsvergunning
Wanneer vult een particulier het onderdeel 
‘handelingen met gevolgen voor beschermde 
planten en dieren’ in?

Meer informatie
Kijk op www.minlnv.nl/loket voor uitleg 
over beschermde soorten, deskundigen en 
zorgplicht. Daar vindt u ook de meest 
actuele versie van deze natuurwijzer. 
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k

Nee

kNee
Deze natuurwijzer is niet voor de  
aanvrager bedoeld.

Wat doet een deskundige?
De particulier schakelt een deskundige in 
om te bepalen of er beschermde dieren en 
planten voorkomen op of nabij de locatie. 
De deskundige onderzoekt of de werkzaam-
heden negatieve effecten hebben op 
beschermde soorten. Verder kan de 
deskundige de particulier adviseren over 
eventuele vervolgstappen. 

Wat als er schadelijke effecten zijn?
Blijkt uit het oordeel van de deskundige dat 
de werkzaamheden negatieve invloed 
hebben op beschermde dieren of planten? 
Denk aan het vernielen van een verblijf-
plaats of verstoring van vogels tijdens het 
broedseizoen. Dan is vervolgonderzoek 
door een deskundige noodzakelijk. Met de 
resultaten van dit onderzoek vult de 
particulier in het aanvraagformulier het 
onderdeel ‘handelingen met gevolgen voor 
beschermde planten en dieren’ in. 

Rol van de gemeente
Heeft de particulier een aanvraag met het 
onderdeel ‘handelingen met gevolgen voor 
beschermde planten en dieren’ ingediend? 
Dan vraagt de gemeente een Verklaring van 
geen bedenkingen (Vvgb) aan bij Dienst 
Regelingen van het ministerie van LNV. In 
de Vvgb staat of de activiteit mag worden 
uitgevoerd en onder welke voorwaarden.

Zorgplicht 
Weet de particulier dat een beschermde 
soort risico loopt? Dan moet de particulier 
een deskundige inschakelen. Ook als de 
activiteiten van de particulier niet in deze 
natuurwijzer staan.

Waarom deze wijzer?
De ‘Natuurwijzer omgevingsvergunning’ 
helpt gemeenten om particulieren te 
adviseren wanneer het onderdeel ‘handelin-
gen met gevolgen voor beschermde planten 
en dieren’ moet worden ingevuld. Als een 
particulier een activiteit uitvoert waarvoor 
een omgevingsvergunning nodig is, kan die 
activiteit negatieve invloed hebben op 
beschermde dieren en planten. Maar de 
kans op nadelige gevolgen verschilt per 
activiteit. Doorloop de natuurwijzer en kijk 
of de kans op schadelijke effecten klein of 
groot is.

Is de kans klein?
Is volgens deze wijzer de kans op nadelige 
effecten voor beschermde soorten klein of 
staat de activiteit er niet tussen? Dan mag de 
particulier ervan uitgaan dat de activiteit 
geen invloed heeft op beschermde dieren of 
planten. Invullen van het onderdeel 
‘handelingen met gevolgen voor bescherm-
de planten en dieren’ is dan niet nodig.

Is de kans groot?
Blijkt uit deze wijzer dat de kans groot is dat 
de activiteit nadelig is voor een beschermde 
soort? Dan moet de particulier een 
deskundige inschakelen. Blijkt vervolgens 
dat er inderdaad een beschermde soort 
wordt verstoord? Dan moet de particulier in 
zijn aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning ook het onderdeel ‘handelingen met 
gevolgen voor beschermde planten en 
dieren’ invullen.
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k

Ja

De aanvrager van de omgevings- 
vergunning is particulier.

kJak

Nee

De particulier weet dat er  beschermde 
dieren of planten aanwezig zijn, op of  
nabij de locatie waar de activiteiten  
worden  uitgevoerd. 

k
k
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kJa

kJa

kJa

kJa

-  Het pand staat op een lijst met 
monumentale panden.

-  Het gaat om een oude kerk,  
molen, kasteel, ijskelder of bunker.

-  De boom staat op een lijst met 
monumentale bomen.

-  Het is een loofboom met holten  
en de stam dikker dan 30 cm op 
een hoogte van 1.30 m.

-  Het pand is groter dan 12 m2 en 
heeft een spouw of zolder.

-  Het pand staat op een lijst met 
monumentale panden.

-  Het gaat om een oude kerk,  
molen, kasteel, ijskelder of bunker.

De kans is klein dat de activiteiten een schadelijk effect hebben op beschermde soorten.  
De particulier hoeft het onderdeel ‘handelingen met gevolgen voor beschermde dieren  
of planten’ niet in te vullen.
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Nee

k

Nee

De particulier 
gaat een dak 
of gevel ver- 
bouwen.

De particulier moet met hulp van een 
deskundige het onderdeel ‘handelingen 
met gevolgen voor beschermde planten 
en dieren’ invullen.

k Ja

De kans is groot dat er 
beschermde soorten 
aanwezig zijn. De 
particulier moet een 
deskundige inschakelen 
om aanwezigheid van 
beschermde soorten 
vast te stellen of uit te 
sluiten. 

Blijkt uit het oordeel van 
de deskundige dat de 
activiteiten een  
schadelijk effect  
hebben op  
beschermde soorten?

Geldt één van deze gevallen?

Ja

Ja

Ja

Ja
-  Het gebied dat wordt afgerasterd  

is groter dan 5000m2.

De particulier  
gaat een 
boom  
kappen.

De particulier  
gaat een pand 
slopen.

De particulier 
gaat een 
schutting of 
afrastering 
plaatsen.


