Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen 2012, met betrekking tot Groene
glazenmaker en Krabbenscheer.
Hierbij een opsomming van de belangrijkste bepalingen uit de Gedragscode Flora-en
faunawet voor waterschappen 2012, die van toepassing zijn op Groene glazenmaker en
daarmee op de plant waar dit zwaar beschermd insect de eieren legt: Krabbenscheer.
De libel Groene glazenmaker is een strikt beschermde diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 2,
van de Flora- en faunawet. Tevens is de Groene glazenmaker opgenomen in bijlage IV van de
EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten
worden beschermd.
Uit het voorwoord: pagina 3.
De waterschappen kunnen nu aan de slag met de gedragscode. Het bestuur van elk waterschap
besluit of het met de gedragscode wil werken. Indien een waterschap bij bepaalde werkzaamheden
niet aan de gedragsregels kan voldoen, dan dient ontheffing te worden aangevraagd. Het is aan het
waterschap zelf om te bepalen of een ontheffingsaanvraag nodig is.
In alle gevallen is het noodzakelijk de naleving van de gedragscode goed te documenteren,
zodat aangetoond kan worden dat volgens de gedragscode is gehandeld.
De gedragscode biedt ruimte voor lokaal maatwerk, toegesneden op de lokale situatie en de soort
waar het om gaat. Voorwaarde is dat onderbouwd kan worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan het
duurzaam voortbestaan van populaties beschermde soorten.
Natuurvriendelijk werken hoort bij maatschappelijk verantwoord handelen. Ecologische doelstellingen
zijn onlosmakelijk verbonden met het duurzaam beheer van het watersysteem. Ik hoop dat deze
gedragscode Flora- en faunawet de waterschappen helpt bij de uitvoering van hun taken, met oog op
de verbetering van de kwaliteit van de regionale watersystemen.

Uit 1: Inleiding:
1.1: Waterschappen en de Flora- en faunawet: pagina 10.
In de Flora- en faunawet is natuurvriendelijk werken uitgangspunt. Deze wet spreekt van een
‘algemene zorgplicht’ (artikel 2). De wetgever schrijft daarbij geen specifieke maatregelen voor en laat
een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoerder, in dit geval het waterschap.
Voor de waterschappen komt de algemene zorgplicht op het volgende neer:
_ het in redelijkheid vermijden van activiteiten waarvan kan worden vermoed dat deze nadelig
zijn voor in het wild levende dieren en planten;
_ zorgen dat op hoofdlijnen bekend is waar in het beheergebied actuele natuurwaarden en
bijzondere potenties aanwezig zijn;
_ zorg besteden aan de instandhouding van soorten en hun leefgebieden (biodiversiteit).

1.3 Indeling van beschermde soorten in drie categorieën: pagina 11:
Tabel 3 Soorten genoemd in bijlage 1 van het Vrijstellingsbesluit en in bijlage IV van
de Habitatrichtlijn
Het gaat om zeldzame en veelal bedreigde soorten, waaronder de soorten die bescherming
genieten vanuit de Europese Habitatrichtlijn. Voor deze soorten is een ontheffing vereist voor
schadelijke ingrepen, tenzij men werkt met behulp van een door de Minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie goedgekeurde gedragscode. De gedragscode kan bij
deze soorten alleen gelden voor werkzaamheden die vallen onder ‘bestendig beheer en onderhoud’
en ‘bestendig gebruik’.

Uit 3: Implementatie in de organisatie.
DIT HOOFDSTUK BESCHRIJFT DE VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE HET WATERSCHAP OP ZICH NEEMT
EN HOE INVULLING WORDT GEGEVEN AAN HET BEGRIP ‘ZORGVULDIG HANDELEN.’ DE CONCRETISERING
IN WERKPROTOCOLLEN IS GEGEVEN IN HOOFDSTUK 4.

1

3.1: Algemene uitgangspunten: pagina 22.
Uitgangspunt voor de concrete uitwerking in werkprotocollen is de strategie: negatieve effecten
voorkomen � effecten beperken � schade compenseren. Het waterschap wijkt pas af van het
voorkeurscenario als dat vanwege de primaire waterschapstaken in redelijkheid niet anders kan. Als
blijkt dat schade gecompenseerd moet worden, is ontheffing vereist (de gedragscode is niet van
toepassing).

3.2: Beleid en organisatie: pagina 23.
Een waterschap dat deze gedragscode overneemt verplicht zich om het zorgvuldig handelen ten
aanzien van de juridisch zwaarder beschermde soorten op hoofdlijnen te verankeren in zijn strategie
en beleid van het waterschap. Bijvoorbeeld in het waterbeheerplan en het beheer- en
onderhoudsplan.
Het waterschap zal de bescherming van de juridisch zwaarder beschermde dier- en plantensoorten
en hun leefgebieden in redelijkheid leidend laten zijn bij de planning van beheeractiviteiten en
inrichtingsprojecten, binnen de randvoorwaarden die primaire waterschapstaken, logistieke en
financiële mogelijkheden stellen.
Het waterschap maakt een overzicht van de juridisch zwaarder beschermde soorten waarvoor
het waterschap gezien de verspreiding en de afhankelijkheid van het water(beheer)-systeem een
bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Indien de gedragscode daar niet in voorziet, stelt het
waterschap voor deze soorten aparte protocollen op.
Het waterschap ontwikkelt een overzicht of groslijst van soortbeschermende werkmethoden en
maatregelen die relevant zijn voor de specifieke omstandigheden binnen het waterschap en past die
toe bij de uitvoering van werkzaamheden.
Het waterschap houdt bij de aanschaf van nieuw materieel rekening met de mogelijkheden die er zijn
voor zorgvuldige omgang met de aanwezige flora en fauna.

3.3: Informatievoorziening: pagina 23 en 24.
Het waterschap zorgt ten behoeve van zijn beheer- en onderhoudsplannen en voor de daarop
gebaseerde bestekken voor een voldoende dekkend en actueel inzicht in het vóórkomen van de
juridisch zwaarder beschermde soorten
Bestaande gegevens worden optimaal gebruikt en ontbrekende informatie wordt zo nodig aangevuld.
De gebruikte verspreidingsgegevens zijn maximaal 1 tot 10 jaar oud, afhankelijk van de te
beschermen soort. Inventarisaties kunnen per soortgroep of deelgebied gefaseerd worden uitgevoerd.
De schaalgrootte van het onderzoek is maximaal 1 x 1 km en bij voorkeur meer gedetailleerd.11 De
gegevens worden vastgelegd op een kaart.
11 Voor een waterschap is het van praktisch belang dat de verspreidingsgegevens gedetailleerde
informatie bevat over het object van het beheer en onderhoud. Dit vraagt dus om een betrekkelijk
gedetailleerd onderzoek. Bij minder specifieke informatie gelden immers de voorgeschreven
maatregelen voor een veel groter oppervlak en ontstaat onduidelijkheid over het specifiek gewenste
beheer ter garantie van het duurzaam voortbestaan van de soorten waar het om gaat. Er is geen
juridische, wel een praktische voorkeur voor gedetailleerde informatie.
De gegevens worden vastgelegd op een kaart. Eventuele markering in het veld is hierop aanvullend.
Het waterschap zorgt voor een goede kennis- en informatievoorziening over het vóórkomen van de
juridisch zwaarder beschermde soorten, zowel onder zijn eigen medewerkers als richting
opdrachtnemers en, waar zinvol, overige derden. Het waterschap kan hiervoor specifieke producten
ontwikkelen, zoals stappenplannen en checklists, databeheerssystemen voor flora en fauna,
beeldmateriaal beschermde soorten, cursussen, praktijktrainingen e.d. of aanhaken bij landelijke
databanken.
Het waterschap zorgt er voor dat bij controle door een handhavende instantie de gegevens over het
vóórkomen en de verspreiding van de juridisch zwaarder beschermde soorten in het werkgebied
kunnen worden getoond.
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3.4 Doorwerking in de uitvoering: pagina 25.
Het waterschap betrekt de kennis over het vóórkomen, de kwetsbaarheid en de
ontwikkelingsmogelijkheden van de juridisch zwaarder beschermde dier- en plantensoorten bij het
opstellen van beheer- en onderhoudsplannen.
Informatie over de aanwezigheid van juridisch zwaarder beschermde soorten wordt goed
gedocumenteerd, mede met het oog op interne en externe controle. Het waterschap zal bij het
opstellen van een onderhoudsplan de werkwijze met betrekking tot de juridisch zwaarder beschermde
soorten nader specificeren. Deze specificatie wordt ook gebruikt om uitvoerders te instrueren. Op
basis van deze instructie kan ter plaatse verantwoording worden afgelegd aan de handhavende
instantie.
Uitgangspunt voor de concrete uitwerking in werkprotocollen is de strategie: negatieve effecten
voorkomen � effecten beperken � schade compenseren. Deze ‘trits’ betekent dat het waterschap
allereerst probeert negatieve effecten te voorkomen door geen (of zo weinig mogelijk)
werkzaamheden te verrichten in periodes waarin die soorten kwetsbaar zijn: tijdens de
voortplantingstijd, de winterrust en/of migratie.
Wanneer dit niet mogelijk is, worden schadebeperkende (mitigerende) maatregelen getroffen.
Pas in het uiterste geval vindt compensatie plaats. Ontheffing is hiervoor vereist. De schade wordt
door het waterschap op voorhand fysiek gemitigeerd wanneer het gaat om leefgebieden en/of
vermindering van de gunstige staat van instandhouding van soorten die worden genoemd in bijlage IV
van de Habitatrichtlijn (zie tabel 3, tweede deel, uit hoofdstuk 5).

3.6 Overige aspecten: pagina 26.
Het waterschap bevordert door middel van voorlichting zoals omschreven paragraaf 2.3 het
zorgvuldig handelen van onderhoudsplichtigen, pachters, vergunninghouders en van (mede)
gebruikers van waterschapsterreinen en wateren.
Het waterschap evalueert zijn beleid voor zorgvuldig handelen ten aanzien van de juridisch zwaarder
beschermde soorten door middel van een monitorings- en evaluatieplan, en gebruikt de uitkomsten
van de evaluatie voor verdere optimalisatie van beleid, organisatie en werkmethoden.

4. De praktische uitvoering: pagina 30.
IN DIT HOOFDSTUK WORDEN DE MAATREGELEN BESCHREVEN DIE HET WATERSCHAP ZAL TREFFEN
OM SCHADE AAN HET DUURZAAM VOORTBESTAAN VAN SOORTEN BIJ BEHEER , ONDERHOUD EN BIJ
NIEUWE WERKEN TE VOORKOMEN.
Inzicht in de ruimtelijke verspreiding, en in de kwetsbaarheid tijdens de periodes van voortplanting,
(winter)rust en/of migratie, vormt de basis voor de planning van werkzaamheden.
Hierbij streeft het waterschap naar een optimalisatie voor meerdere - soms strijdige - doelen, zowel
voor ecologische doelen onderling als ook in samenhang met waterhuishoudkundige of
uitvoeringstechnische doelstellingen.

4.1 Voorbereiding van werkzaamheden: pagina 30.
Het waterschap zorgt ervoor dat uitvoerend personeel op de hoogte is van deze gedragscode
en voldoende is geïnstrueerd om die na te kunnen leven. Het uitvoerend personeel weet waar zich de
juridisch zwaarder beschermde dier- en plantensoorten bevinden. Dit kan door middel van een kaart
of een markering in het terrein.
Het uitvoerend personeel wordt opgedragen om naar vermogen alert te zijn op niet aangeduide
(juridisch zwaarder beschermde) dier- en plantensoorten en dienovereenkomstig te handelen.

4.2 Uitvoering bij beheer en onderhoud: pagina 31.
4.2.1 Algemeen
In de beheer- en onderhoudsplannen geeft het waterschap aan hoe voorkomen zal worden
dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de juridisch zwaarder
beschermde (populaties van) soorten. Hierbij geldt de strategie die is beschreven onder
paragraaf 3.4. Dat houdt in: werken in de minst kwetsbare periode en als dat niet mogelijk is,
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aanvullende maatregelen inzetten.
Bij alle werkzaamheden van het waterschap worden in beginsel de volgende elementen gespaard:
_ plaatsen waar juridisch zwaarder beschermde vissoorten en amfibieën en insecten paaien,
paren, eieren afzetten, opgroeien of overwinteren;
4.2.2 Maaien van kruidachtige vegetaties op bermen, dijken en schouwpaden: pagina 31.
Op plaatsen waar juridisch zwaarder beschermde soorten (tabel 2, 3 en vogels uit hoofdstuk
5) worden verwacht, stemt het waterschap maaidatum en maaimethode af op de instandhouding
van deze soorten.
- Wanneer bovenstaande fasering in de tijd en ruimte onvoldoende waarborg biedt voor het
voorkomen van schade, dan past het waterschap schadebeperkende maatregelen toe, zoals:
_ delen van de vegetatie worden tijdens een maaibeurt niet of later gemaaid, opdat de
functies van het leefgebied van te beschermen soorten gehandhaafd blijft (denk aan de
overwintering van insecten).

4.2.3 Schonen van waterlopen en oevers (het natte profiel): pagina 33.
Bij soorten die voorkomen als lokale populaties op specifieke locaties, zijn aanvullend
schadebeperkende maatregelen nodig. Dat geldt ook voor de waardplanten of gastheren van de
beschermde soorten. De maatregelen worden gespecificeerd in het onderhoudsplan, zoals:
- op de kant gedeponeerd schoonsel wordt altijd gecontroleerd op aanwezigheid van te beschermen
soorten, direct na het opschonen. Indien dergelijke organismen aanwezig zijn, worden deze
teruggezet in het water. Dat geldt ook voor hun gastheren, zoals zoetwatermosselen in het leefgebied
van de bittervoorn;
- op plaatsen waar te beschermen soorten voorkomen die afhankelijk zijn van
krabbenscheergemeenschappen (groene glazenmaker, zwarte stern) wordt minimaal 50% van
de vegetatie gespaard. Het gespaarde gedeelte wordt pas geschoond nadat het eerder geschoonde
gedeelte voldoende hersteld is;
indien niet kan worden voldaan aan de gedragsregel om minimaal 25% van vegetatie en
waterbodem ongemoeid te laten (50% voor krabbenscheer), dan dienen zodanig andere
maatregelen te worden getroffen, dat het schonen van de wateren niet van wezenlijke invloed is op de
populaties van beschermde soorten. Bij het vaststellen van dergelijke maatregelen en het toezicht op
de uitvoering daarvan dient een ter zake deskundige te worden ingeschakeld. De maatregelen dienen
te worden vastgelegd en de effecten daarvan op de betreffende soorten dienen te worden
gemonitord.17

4.2.4 Baggeren van bodems, herprofilering en herstelwerkzaamheden aan oevers: pagina
34.
Bij soorten die voorkomen als lokale populaties op specifieke locaties, zijn aanvullend
schadebeperkende maatregelen nodig. Dat geldt ook voor de waardplanten of gastheren van de
beschermde soorten. De maatregelen worden gespecificeerd in het onderhoudsplan zoals:
- op plaatsen waar te beschermen soorten voorkomen die afhankelijk zijn van
krabbenscheergemeenschappen (waaronder groene glazenmaker, zwarte stern) wordt minimaal
50% van de vegetatie en waterbodem gespaard. Tijdens het baggeren worden op de
kant gedeponeerde krabbenscheerplanten zoveel mogelijk teruggeplaatst;
- indien niet kan worden voldaan aan de gedragsregel om 25% van vegetatie en waterbodem
ongemoeid te laten (50% op plaatsen waar te beschermen soorten voorkomen die afhankelijk zijn van
krabbenscheer), dan dienen zodanig andere maatregelen te worden getroffen, dat het baggeren van
de watergang niet van wezenlijke invloed is op de populaties van te beschermen soorten. Bij het
vaststellen van dergelijke maatregelen en het toezicht op de uitvoering daarvan dient een ter zake
deskundige te worden ingeschakeld.
De maatregelen dienen te worden vastgelegd en de effecten daarvan op de betreffende soorten
dienen te worden gemonitord.

Bijlage 3: Goedkeuringsbesluit: pagina 64 en 68.
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