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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 7 Hoe luidt de wettelijke verplichting om dit onderzoek te 

moeten doen? 

 

Het is geen wettelijke verplichting maar in de Wet 

Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en in de memorie 

van toelichting is opgenomen dat de gemeente 

verantwoordelijk is om aanvragen omgevingsvergunning op 

volledigheid te toetsen. Als een aanvrager voor een 

omgevingsvergunning in zijn aanvraag niet aangeeft dat er 

handelingen worden verricht met gevolgen voor beschermde 

plant- en diersoorten, dan kunnen onze medewerkers niet 

beoordelen of deze aanvraag, voor wat betreft deze  

handelingen, correct en volledig is ingevuld. Wij zijn van 

mening dat zonder gegevens over de in onze gemeente 

voorkomende beschermde plant- en diersoorten een toets  

op volledigheid  niet mogelijk is. Bij enkele rechterlijke 

uitspraken is besloten reeds afgegeven 

omgevingsvergunningen nietig te verklaren omdat de 

gemeenten deze aanvragen niet of onvolledig hadden 

getoetst op de natuuraspecten. 

 

2 7 Wordt vergunningsvrij bouwen gekoppeld aan deze wet? 

 

In de Wet natuurbescherming die vanaf 1 januari 2017 van 

kracht is, zijn verbodsbepalingen opgenomen met betrekking 

tot beschermde plant- en diersoorten. Deze bepalingen 

gelden ook voor vergunningsvrij bouwen.   

 

3 7 Kunnen wij om begrotingstechnische reden ook over 3 jaar 

instappen? 

 

Ja, dit is echter niet wenselijk. Zie ook beantwoording 

vraag 1. 

4 7 Waarom beperkt zich dit niet tot de werkelijke 

dorpskernen? 

Terecht stelt u de vraag waarom het onderzoek zich niet 

beperkt tot de woonkernen.  



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

 Uw vraag heeft ertoe geleid dat wij in overleg met bureau 

Regelink de begrenzing van het te onderzoeken gebied 

opnieuw hebben vastgesteld. Op de bijgevoegde 

overzichtstekening is de nieuwe begrenzing rood omlijnd 

(deze bijlage is thans ook bij de stukken van dit agendapunt 

gevoegd). Omdat het te onderzoeken gebied beperkter van 

omvang is, heeft bureau Regelink aangegeven dat de 

kosten voor het onderzoek waarschijnlijk lager uitkomen dan 

begroot.  

 

5 7 Is er een gemeente-brede potentie-inschatting uitgevoerd 

om tot dit voorstel te komen? 

 

Nee. Op basis van reeds aanwezige kennis over de in onze 

gemeente aanwezige beschermde dier- en plantsoorten, 

een inschatting van onze gemeentelijke ecoloog en 

kostenaspecten, is hier niet voor gekozen.  

 

 


