Nuttige links – versie januari 2020
Wettekst Wet natuurbescherming en in werking getreden artikelen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33348
(let op! De officiële wettekst die is gepubliceerd in het Staatsblad bevat ook
artikelen die NIET in werking zijn getreden!) Gelieve de wettekst te gebruiken
op wetten.overheid.nl die alleen de artikelen weergeeft die wel in werking
zijn getreden en eventuele informatie geeft over gerelateerde wetten, regels
en AMvB’s).
AMvB Besluit Natuurbescherming:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2020-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-383.html -> publicatie in Staatsblad met Nota van Toelichting
AMvB Regeling Natuurbescherming:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2020-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-55791.html -> publicatie in Staatsblad met Nota van Toelichting
Omgevingswet:
Dossier Ow: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/33962
Dossier Aanvullingswet Natuur Ow: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34985_aanvullingswet_natuur
Voortgang: https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/voortgang-wet--en-regelgeving
Aan de slag met de Ow: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
NOVI: https://denationaleomgevingsvisie.nl

Algemene info en links m.b.t. wetgeving, maar ook andere info, bijv. natuurbeheer; www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/
Algemene info Wnb
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland
www.rvo.nl
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Kennisdocumenten:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/
Goedgekeurde gedragscodes peildatum januari 2020
https://mijn.rvo.nl/overzicht-gedragscodes
https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-natuurbescherming
Globale landelijke verspreiding soorten
www.verspreidingsatlas.nl
Natuurloket
www.natuurloket.nl

Toegangsportaal tot de NDFF, betaald.

Soortendatabase:
http://minlnv.nederlandsesoorten.nl/soorten
https://www.sovon.nl/soort

Soortendatabase SOVON met staat van instandhouding

Effectenindicator soorten:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten2016.aspx?subj=soorten
Natura 2000
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
Aanpak stikstof
www.aanpakstikstof.nl
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/
Voormalig PAS:
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0
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Gebiedendatabase N2000;
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0

Effectenindicator N2000;
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1

WABO
www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsvergunning
www.omgevingsloket.nl
www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/wabo-omgevingsvergunning
Routeplanner beschermde natuur (omgevingsvergunning) en effecten- en maatregelenindicator:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner
Netwerk Groene Bureaus;
www.netwerkgroenebureaus.nl

Overzicht loketten Wnb bevoegde gezagen
versie 10 januari 2020
bevoegd
gezag:
Drenthe
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Website Wnb

Loket aanvragen

bekendmakingen besluiten

http://www.provincie.
drenthe.nl/onderwerp
en/natuurmilieu/natuur/wnb/

http://www.provincie.drent
he.nl/onderwerpen/natuurmilieu/natuur/wnb/

https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/

Flevoland

https://www.flevoland
.nl/wat-doenwe/omgeving-(1)

https://www.flevoland.nl/lo https://www.flevoland.nl/loket/verleende-vergunningen-enket/loketoverview?themes= ontheffingen
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Fryslân

http://www.fryslan.frl/
beleidsthemas/natuur
beschermingswet_353
2?pk_campaign=Redir
ects&pk_kwd=wetnatu
urbescherming
https://www.gelderlan
d.nl/De-provincie-ende-Gelderse-natuur

https://www.fryslan.frl/bel
eidsthemas/wetnatuurbescherming_3532/

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

https://www.gelderland.nl/
Vergunningen-enontheffingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Groningen

https://www.provincie
groningen.nl/vergunni
ngen/wetnatuurbescherming/

https://www.provinciegroni
ngen.nl/vergunningen/wetnatuurbescherming/

https://www.provinciegroningen.nl/zoeken/#e=external&q=wet%20nat
uurbescherming

Limburg

https://www.limburg.n https://www.limburg.nl/on
l/onderwerpen/natuur derwerpen/natuur-en-en-landschap/
landschap/@1820/bescher
mde-gebieden/

Gelderland

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ -> Gebiedsbescherming

https://www.limburg.nl/on https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ -> Soortenbescherming
derwerpen/natuur-enlandschap/@2018/soortenb
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escherming/
https://www.limburg.nl/on
derwerpen/natuur-enlandschap/@2025/houtopst
anden/
https://www.brabant.nl/on
derwerpen/natuur-enlandschap/natuurbeleidwet-en-regelgeving/wetnatuurbescherming

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ -> Houtopstanden

NoordBrabant

http://www.brabant.nl
/dossiers/dossiers-opthema/natuur-enlandschap/natuurbelei
d-wet-enregelgeving.aspx

NoordHolland

http://www.odnhn.nl/
Wet_natuurbeschermi
ng

http://www.odnhn.nl/Wet_
natuurbescherming

http://www.odnhn.nl/Nieuws/Bekendmakingen/Vergunningen_en_Ont
heffingen

Overijssel

https://www.overijssel
.nl/thema's/natuur-enlandschap/bescherme
n-beheren/
http://www.overijssel.
nl/loket/vergunningen0/@L8G/wet/

http://www.overijssel.nl/lo
ket/vergunningen0/@L8G/wet/

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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https://forms.overijssel.nl/v
ergunningen3/14-nbwet2017/

https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-enontheffingen/op-soort/soortoverzicht.aspx?product=natuurbeschermingsvergunning

Utrecht

https://www.provincie
utrecht.nl/onderwerpe
n/alleonderwerpen/natuurb
escherming/

Zeeland

https://www.zeeland.n https://www.zeeland.nl/nat https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciaall/natuur-enuur-en-landschap/wetblad-en-bekendmakingen
landschap/wetnatuurbescherming
natuurbescherming
https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciaalblad-en-bekendmakingen?keyword=natuurbescherming
https://omgevingsdien https://omgevingsdiensthaa https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
sthaaglanden.nl/categ glanden.nl/categorie.html/c
orie.html/categorie/Na ategorie/Natuurbeschermin
tuurbescherming
g

ZuidHolland

LNV / RVO
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https://www.provincieutrecht.nl/loket/vergunning
en-en-ontheffingen/

http://www.rvo.nl/ond https://mijn.rvo.nl/weterwerpen/agrarischnatuurbescherming-bijondernemen/bescher
buitenwerkzaamheden
mde-planten-dierenen-natuur/wetnatuurbescherming
https://mijn.rvo.nl/wet
-natuurbeschermingontheffing-envrijstelling

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

https://mijn.rvo.nl/besluiten-ontheffingen-ruimtelijke-ingrepen

Contactgegevens bevoegd gezag (bron: RVO):
Bevoegd gezag E-mailadres
Drenthe
wnb@drenthe.nl

Telefoonnummer Contactpersoon
(0592) 36 55 55
Team Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving
Flevoland
wetnatuurbescherming@flevoland.nl
(0320) 26 52 65
Fryslân
nb-wet@fryslan.frl
(058) 292 89 95
Ilka Kerssies of Fokke Wagenaar
Gelderland
post@gelderland.nl
(026) 359 99 99
Groningen
Loketvergunningen@provinciegroningen.nl
(050) 316 45 43
Jeroen Bevers
Limburg
www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl (043) 389 99 99
of infownb@prvlimburg.nl
Noord-Brabant info@odbn.nl
(073) 681 28 12 of
(0485) 33 83 00
Noord-Holland dijkwf@noord-holland.nl
06 3168 8132
William van Dijk
Overijssel
postbus@overijssel.nl of r.reurink@overijssel. (038) 499 76 00
Remco Reurink
nl
Utrecht
wnb@provincie-utrecht.nl
(030) 258 91 11
Zeeland
natuurbeschermingswet@zeeland.nl
(0118) 63 10 11
Zuid-Holland
meldingWnb@OZHZ.nl
088 833 35 55
RVO
wnb@rvo.nl
088 042 4242
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