
COMMISSIE SAMEN WONEN       AGENDAPUNT  6 

Verzoek voor de commissievergadering van: 13 maart 2014  
Verzoek van: Peter Boertje (VVD) 
     
Naam onderwerp:  Gedragscode Flora- en faunawet en bijbehorende brief  van 4 december 2013 

van Afdeling Beheer en Uitvoering. Wie is geadresseerde?      

Aanleiding:  De inhoud van de vastgestelde gedragscode Flora- en faunawet en Natuurwaardekaart 

(RIB 2013-12-04). 

Inhoudelijk zijn de beschreven onderwerpen goed onderbouwd en correct. Er lijkt  echter soms wel 

een grote onduidelijkheid te zijn wie in de stukken aangesproken wordt, en/of wie zich aangesproken 

moet/mag voelen.  

Omschrijving: In de brief van 4 december 2013 van de Afdeling Beheer en Uitvoering wordt in de 

aanhef gesproken over “een ieder die werkzaam is…” en “Wij willen de uitstraling van Ridderkerk als 

groene gemeente continueren en de bescherming van plant en diersoorten veiligstellen”.  In de 

gedragscode staat: “De wet verplicht een ieder om bij het verrichten van handelingen met alle 

beschermde soorten rekening te houden” en verder “De Flora- en faunawet kent een zorgplicht”, “Men 

moet voldoende zorg in acht nemen voor de in het wild levende planten en dieren”.  Tenslotte wordt 

gesproken over “geldigheid, naleving, toezicht en handhaving in het openbaar gebied, een ieder die 

werkt”,  enzovoort. 

Doel bespreking / beraad: 

Artikel 2 van de Flora- en faunawet lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.   

Artikel 2 van de Flora- en faunawet lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval 

in, dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde de 

gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze 

zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.  

Iemand ziet onderweg in de berm een ree liggen met twee gebroken voorpoten. Het dier is gewond 

geraakt door menselijk handelen, een aanrijding ligt voor de hand.  Een doorgereden bestuurder is 

schuldig en dus verantwoordelijk, maar helaas ook niet meer te vinden. Wie bekommert zich nu om 

het ernstig gewonde en lijdende dier? “Een ieder” zegt de wetgever! 

In de wet staat dat een ieder een zorgplicht heeft. Maar wie is nu degene die zich aangesproken moet 

voelen? Die strafbaar is door na te laten?  De argeloze wandelaar die het dier ziet liggen? Een 

particuliere dierenambulance gebeld door de wandelaar? De dierenarts die op eigen kosten het dier 

mag laten inslapen om verder leed te voorkomen? De lokale overheid die een brede weg heeft 

aangelegd in een gebied waar reeën foerageren?  

In de stukken behorend bij  RIB 2013-12-04 wordt het er niet duidelijker op. Soms wordt gesproken 

over “een ieder”, vervolgens over “wij” en tenslotte wordt een derde persoon aangesproken als er 

“men” staat. Gechargeerd gesteld lijkt  het er zelfs bijna  op dat  “een ieder” synoniem staat voor 

“niemand”, ofschoon de wetgever dit zeer zeker niet zo heeft bedoeld. Of kunnen we stellen dat met 

“een ieder” in feite de samenleving de aangesproken partij is, vertegenwoordigd door een lokale, 

provinciale of landelijke overheid?  

De raad van Ridderkerk zal waarschijnlijk niet het sluitende antwoord kunnen geven op wie nu 

eigenlijk wordt bedoeld met “een ieder”. Wat niet wegneemt, dat we wel een poging kunnen wagen. 



En waarom willen we de lijst van geadresseerden op gemeentelijk niveau nog verder uitbreiden met 

“men” en “wij”? Of bedoelen we met ‘een ieder’ eigenlijk “wij”, de overheid?  

Food for thought voor commissie SW.  


