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Wettekst Wet natuurbescherming en in werking getreden artikelen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-02-17
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. De wettekst op wetten.overheid.nl geven alleen de
artikelen weer die in werking zijn getreden en geeft tevens eventuele informatie over gerelateerde wetten,
regels en AMvB’s.

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

Regeling Natuurbescherming:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2020-12-12
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/
Stelsel Omgevingswet: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/
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

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wetnatuurbescherming/

Goedgekeurde gedragscodes
peildatum 8 juni 2021
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijkeingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes/overzicht-gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijkeingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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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
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorsoorten2016.aspx

Natura 2000
www.natura2000.nl

Aanpak stikstof
www.aanpakstikstof.nl
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/

Gebiedendatabase N2000
https://www.natura2000.nl/gebieden

Effectenindicator N2000
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicator.aspx

Referentiedata Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/02/Overzicht-referentiedata-HR-en-VR.pdf

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
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx

Netwerk Groene Bureaus
www.netwerkgroenebureaus.nl

Nuttige Links Wet natuurbescherming

maatregelenindicator

4

Bevoegd gezag

Website Wnb

Loket aanvragen

bekendmakingen besluiten

Drenthe

https://www.provincie.d

https://www.provincie.dr

https://www.provincie.dr

renthe.nl/onderwerpen/

enthe.nl/onderwerpen/na

enthe.nl/actueel/bekend

natuur-

tuur-

makingen/

milieu/natuur/natuurbel

milieu/natuur/natuurbelei

eid-regels/wet/

d-regels/wet/

https://www.flevoland.n

https://www.flevoland.nl

https://www.flevoland.nl

l/loket/loketoverview?th

/loket/loketoverview?the

/loket/verleende-

emes=6

mes=6

vergunningen-en-

Flevoland

ontheffingen
Fryslân

http://www.fryslan.frl/

https://www.fryslan.frl/b

https://zoek.officielebek

beleidsthemas/natuurbe

eleidsthemas/wet-

endmakingen.nl/

schermingswet_3532?pk_

natuurbescherming_3532/

campaign=Redirects&pk_
kwd=wetnatuurbescherm
ing
Gelderland

Groningen

https://www.gelderland

https://www.gelderland.n

https://zoek.officielebek

.nl/De-provincie-en-de-

l/Vergunningen-en-

endmakingen.nl/

Gelderse-natuur

ontheffingen

https://www.provinciegr

https://www.provinciegro

https://zoek.officielebek

oningen.nl/vergunningen

ningen.nl/vergunningen/w

endmakingen.nl/

/wet-

et-natuurbescherming/

natuurbescherming/
Limburg

https://www.limburg.nl

https://www.limburg.nl/o

https://zoek.officielebek

/onderwerpen/natuur-

nderwerpen/natuur-en-

endmakingen.nl/

en-landschap/

landschap/@1820/bescher
mde-gebieden/
https://www.limburg.nl/o
nderwerpen/natuur-enlandschap/@2018/soorten
bescherming/
https://www.limburg.nl/o
nderwerpen/natuur-enlandschap/@2025/houtops

https://www.brabant.nl

https://www.brabant.nl/o

https://www.brabant.nl/l

/onderwerpen/natuur-

nderwerpen/natuur-en-

oket/vergunningen-

en-

landschap/natuurbeleid-

meldingen-en-

landschap/natuurbeleid-

wet-en-regelgeving/wet-

ontheffingen/op-

wet-en-regelgeving

natuurbescherming

soort/soortoverzicht.aspx?product=na
tuurbeschermingsvergunni
ng
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tanden/
Noord-Brabant
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Noord-Holland

http://www.odnhn.nl/W

http://www.odnhn.nl/Wet

http://www.odnhn.nl/Nie

et_natuurbescherming

_natuurbescherming

uws/Bekendmakingen/Ver
gunningen_en_Ontheffing
en

Overijssel

https://www.overijssel.

http://www.overijssel.nl/

https://zoek.officielebek

nl/thema's/natuur-en-

loket/vergunningen-

endmakingen.nl/

landschap/beschermen-

0/@L8G/wet/

beheren/

Utrecht

https://www.provincie-

https://www.provincie-

https://zoek.officielebek

utrecht.nl/onderwerpen

utrecht.nl/loket/vergunni

endmakingen.nl/

/natuur/natuurbescherm

ngen-

ing

ontheffingen?keyword=nat
uurbescherming&themes=
All

Zeeland

https://www.zeeland.nl

https://www.zeeland.nl/n

https://zoek.officielebek

/natuur-en-

atuur-en-landschap/wet-

endmakingen.nl/

landschap/wet-

natuurbescherming

natuurbescherming

Zuid-Holland

https://omgevingsdienst

https://omgevingsdienstha

https://zoek.officielebek

haaglanden.nl/natuurbes

aglanden.nl/natuurbesche

endmakingen.nl/

cherming.html

rming.html
https://omgevingsdienstha
aglanden.nl/aanvraagwetnatuurbescherming.html

http://www.rvo.nl/onde

https://www.rvo.nl/onder

https://www.rvo.nl/onde

rwerpen/agrarisch-

werpen/agrarisch-

rwerpen/agrarisch-

ondernemen/beschermd

ondernemen/beschermde-

ondernemen/beschermde-

e-planten-dieren-en-

planten-dieren-en-

planten-dieren-en-

natuur/wet-

natuur/ruimtelijke-

natuur/ruimtelijke-

natuurbescherming

ingrepen

ingrepen/besluitenontheffingen

https://www.rvo.nl/ond
erwerpen/agrarischondernemen/beschermd
e-planten-dieren-ennatuur/ruimtelijkeingrepen/ontheffingvrijstelling
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