


Ecologie niet langer relevant? 

Wie heeft natuur nog op de agenda?!
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risico’s, Marlea Wagelmans (Bioclear)

• Discussie



Ecologische risico’s in de bodem

Wet bodembescherming

• Ernstige 
verontreiniging met 
ecologisch risico

Groene wetgeving

• Flora- en faunawet

• Natuurbeschermingswet 1998

• Boswet

• Provinciaal beleid:

• EHS/NNN

• weidevogelgebieden



Omgevingswet
Aanvullingswet bodem

1. Preventie

Voorkom “nieuwe” 

verontreiniging

Zorgplicht

3. Beheer 
historische 
verontreiniging

Bekende 

spoedlocaties en 

resterende 

verontreinigingen 

aanpakken zodra er 

een activiteit gaat 

plaatsvinden.

2. Toedeling functies

Bodemkwaliteit 

meenemen bij 

functiebepaling van het 

plangebied.

Gemeente vormt beleid in 

de omgevingsvisie en 

het omgevingsplan over 

de fysieke leefomgeving, 

waaronder de chemische, 

fysische en ecologische 

bodemkwaliteit.
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Wet Natuurbescherming en provinciaal 
beleid

• NNN/ EHS

• Weidevogelgebied



Wet Natuurbescherming en provinciaal beleid

Soorten (voorheen Flora- en faunawet)

• Strikt beschermde soorten
- Vogelrichtlijnsoorten
- Habitatrichtlijnsoorten

• Overige (nationale) soorten

Gebieden (voorheen Natuurbeschermingswet 1998)

• Habitatrichtlijn

• Vogelrichtlijn

• Beschermde natuurmonumenten

Houtopstanden (voorheen Boswet)

• Houtopstanden >10 are of > 20 rijbomen 
buiten de bebouwde kom

• Mogelijke vervanging van meldplicht door 
gedragscode



Hoe om te gaan met bodemvervuiling en ecologie

• Triade onderzoek

• Gestructureerde maatschappelijke afweging

• Ecologische Kosten-Baten Analyse

• Springstaarten vertellen hoe het zit met 

ecologische risico’s



Grip op ecologische risico’s met de 

Ecologische Kosten-Baten Analyse
Aukje Beerens (ARCADIS)



Springstaarten vertellen hoe het zit met 

ecologische risico’s
Marlea Wagelmans (Bioclear)



Discussie

Ecologie niet langer relevant? 

Wie heeft natuur nog op de agenda?!


