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1. Algemene informatie
D1: Wet Natuurbescherming
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Ontwikkeld voor kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel is niet kwalificerend om de titel BOA domein II te dragen. Het keuzedeel is bedoeld als een oriëntatie op
handhaving en toezicht in domein II vanuit de Wet Natuurbescherming.
Relevantie van het keuzedeel
Het keuzedeel draagt bij aan de verbreding van kansen op de arbeidsmarkt van de beginnend beroepsbeoefenaar. Er is een tekort
aan goed opgeleide medewerkers voor handhaving en toezicht in de “groene ruimte” bij diverse tbo’s (terrein beherende
organisaties). Dit keuzedeel kan bijdragen aan het oplossen van het tekort. Daarnaast komt de handhaving en het toezicht in de
buitengebieden steeds prominenter op de politieke agenda’s.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel behandelt handhaving en toezicht in de groene ruimte vanuit de Wet natuurbescherming. Deze wet is een
zogenaamde raamwet en globaal te verdelen in de onderdelen; gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van bos
en houtopstanden. Deze wet is zeer uitgebreid. Daarom is het belangrijk dat de beginnend beroepsbeoefenaar basiskennis heeft
van de opbouw van deze wet. Het keuzedeel bestaat bevat onder meer kennis omtrent strafbare feiten/economische delicten bij
vangst en vervoer van dieren en/of planten, een selectie van flora en fauna in relatie tot veel voorkomende strafbare feiten en het
kunnen maken van een gevaarzettingsrisico inschatting. De beginnend beroepsbeoefenaar doet in het keuzedeel ervaring op bij
het herkennen en opsporen van strafbare feiten.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Oriënteert zich op handhaving en toezicht vanuit de Wet Natuurbescherming
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar verricht een diversiteit aan handhavingswerkzaamheden waarbij weinig routine kan worden
opgebouwd. Hij krijgt inzicht in (onverwachte) situaties en kiest daarbij uit een combinatie van standaardprocedures en
methodes. Belangrijk daarbij is dat de beginnend beroepsbeoefenaar weet wat hij ziet en leert begrijpen of er sprake is van
mogelijke strafbare feiten/economische delicten. Hij beschikt over basiskennis van de opbouw van de Wet natuurbescherming,
verboden en geboden alsmede kennis van een aantal soorten planten en dieren. Ook moet hij basiskennis hebben van het
nationale natuurbeschermingsbeleid in samenhang met internationale verdragen (Natura 2000; Verdrag van Bern e.d.). Bij het
uitvoeren van natuur- en milieusurveillances kan de beginnend beroepsbeoefenaar worden geconfronteerd met onverwachte
situaties. Alert reageren en het kunnen switchen naar een andere werkmethodiek is dan soms noodzakelijk. Hij krijgt te maken
met een diversiteit aan bezoekers /gebruikers van natuurgebieden. Hij moet effectief communiceren met hen ten behoeve van
preventie. De beginnend beroepsbeoefenaar dient altijd zijn eigen veiligheid en die van anderen in de gaten te houden.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar verricht onder begeleiding werkzaamheden op het gebied van handhaving en toezicht in
Domein II door middel van natuur- en milieusurveillances. Hij draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eenvoudige taken.
Hij overlegt hierbij regelmatig met zijn leidinggevende en ontvangt instructies van hem.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft basiskennis van het nationale natuurbeschermingsbeleid in samenhang met internationale verdragen (Natura 2000;
Verdrag van Bern e.d.)

§

heeft kennis van algemene openstellingseisen en de invloed/consequenties daarvan op natuur- en milieu

§

heeft kennis van een aantal relevante artikelen en bepalingen vanuit de Wet natuurbescherming waarvoor buitengewoon
opsporingsambtenaren in domein II bevoegd zijn te handhaven

§

heeft kennis van een aantal strafbare feiten/economische delicten, voorkomend bij de vangst en vervoer van dieren en/of
planten

§

heeft kennis van het veiligstellen van een plaats delict

§

heeft kennis van ketenpartners binnen domein II

§

heeft kennis van een aantal planten en diersoorten die relevant zijn voor veelvoorkomende strafbare feiten vanuit de Wet
natuurbescherming (een selectie van een aantal van nature voorkomende bomen, struiken en dieren)

§

kan een gevaarzettingsrisico-inschatting maken

§

kan preventie inzetten door een relatie aan te gaan met bezoekers/gebruikers van het natuurgebied

§

kan strafbare feiten in het kader van domein II natuur- en milieuwetgeving herkennen en helpen opsporen
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