VOOROVERLEG WET NATUURBESCHERMING

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om een vooroverleg te hebben over uw project. Met vooroverleg wordt in dit
geval elk overleg bedoeld dat plaatsvindt voorafgaand aan een formele aanvraag van een beschikking op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb) en/of de Verordening Natuur en Landschap (Vnl), zoals een ontheffing of vergunning. Het doel van
een vooroverleg is om later, indien nodig, een zo compleet mogelijke aanvraag in te dienen en het beoordelingsproces te
bespoedigen.
Door de extra bevoegdheden van de provincie neemt het aantal verzoeken om vooroverleggen in het kader van de Wnb/Vnl
toe. De medewerkers van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap (VVN) voeren deze overleggen. Zij hanteren
hierbij al sinds de inwerkintreding van de Wnb/Vnl een aantal criteria. Hieronder worden deze criteria opgesomd. Dit om op
voorhand duidelijker te hebben waarom niet altijd vooroverleg kan of zelfs hoeft plaats te vinden.
Criteria
Voordat team VVN instemt met een verzoek tot vooroverleg moet aan de volgende criteria voldaan zijn:
•
•
•
•
•
•

Het project dient voldoende concreet te zijn. Dit houdt in ieder geval in dat gewenste locatie en activiteiten grotendeels zijn afgekaderd;
Het overleg dient aangevraagd te worden ter beantwoording van concrete vragen die in het belang zijn van een mogelijke toekomstige aanvraag in het kader van dit project;
Deze vragen dienen zo omvangrijk of complex te zijn dat dit niet telefonisch of eventueel via e-mail kan worden
afgestemd. Hieronder vallen ook de projecten waarbij het noodzakelijk is om alle partijen (gemachtigde, aanvrager,
ecoloog, eventueel andere stakeholders) efficiënt mee te nemen in het voortraject.
Onderzoeken waarvan duidelijk is dat deze zeker benodigd zijn dienen reeds uitgevoerd en beschikbaar te zijn, tenzij het vooroverleg specifiek dient om specifieke vragen ten aanzien van de onderzoeksverplichting op te helderen;
Indien het project meerdere hoofdstukken uit de Wnb raakt (gebieden, soorten en houtopstanden en/of landschap,
zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (VNL)) dienen alle
aspecten waarover eventuele vragen spelen in hetzelfde vooroverleg meegenomen te worden;
Bovenstaande in overweging nemende worden verzoeken tot vooroverleggen in beginsel alleen toegekend aan complexe projecten/handelingen waarbij zoveel mogelijk het streven is per project maximaal één vooroverleg te houden
en waar mogelijk vragen per e-mail of telefonisch af te handelen.

U kunt een vooroverleg aanvragen door een e-mail te verzenden naar wnb@provincie-utrecht.nl. U wordt hierbij vriendelijk
verzocht alle relevantie informatie (onderzoeksrapportages en dergelijke) bij te voegen en de (concrete) vragen te vermelden.

Termijnen en disclaimer
Na ontvangst van het vooroverlegverzoek zal team VVN contact met u opnemen. Dit kan zijn in de vorm van verduidelijkende
vragen en/of een datumprikker. Omdat team VVN voldoende kennis moet kunnen nemen van de relevante informatie wordt
er minimaal één week proceduretermijn gehanteerd tussen de ontvangst van het vooroverlegverzoek en de daadwerkelijke
overlegdatum. Afhankelijk van de drukte en/of de complexiteit kan dit langer zijn.
Een meedenkende en oplossingsgerichte houding van team VVN tijdens een vooroverleg is geen indicatie van hoe de uiteindelijke beslissing komt te luiden; over de aard van het besluit worden nimmer toezeggingen gedaan. Tijdens een vooroverleg
worden in beginsel helemaal geen formele besluiten genomen. Ook dat vindt plaats via de beslissing op de (toekomstige)
aanvraag. Er worden geen toezeggingen gedaan voorafgaand aan deze besluitvorming.
Eventuele (voorlopige) beoordelingen en (voorlopige) conclusies tijdens een vooroverleg zijn daarom slechts indicatief.
Er kan dus niet worden uitgesloten dat later alsnog (aanvullende) vragen worden gesteld. Mede omdat tijdens een vooroverleg nog niet alle feiten en omstandigheden duidelijk zijn en het niet mogelijk/gewenst is alle expertise bij een vooroverleg aan
te laten sluiten.

