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Geachte heer Van Toor,
Op 7 november 2016 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag
met de aanvulling van 6 december 2016 beoordeeld. In deze brief licht ik dit
nader toe en leest u wat mijn beslissing is.
De Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Het
overgangsrecht in deze wet bepaalt dat aanvragen die onder de Flora- en
faunawet zijn ingediend en waarop nog geen besluit is genomen, worden
beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming. Dit kan van invloed zijn op dit
besluit, omdat vanaf 1 januari 2017 een aantal soorten niet meer bij wet zijn
beschermd of dat juist wel zijn geworden. Het kan ook zo zijn dat in uw
projectgebied soorten voorkomen die beschermd zijn, maar waar u nu nog geen
ontheffing voor heeft. In dat geval dient u mogelijk een aanvullende ontheffing
aan te vragen bij het bevoegd gezag.
Inhoud aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project ‘Eethen Zuidrand’,
gelegen in de gemeente Aalburg. Het project betreft de herinrichting van het
plangebied. De werkzaamheden bestaan uit de sloop van een voormalige gymzaal
en zes seniorenwoningen en de realisatie van nieuwbouw. U vraagt ontheffing van
de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet
natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de huismus
(Passer domesticus); alsmede van de verbodsbepalingen zoals genoemd in
artikel 3.5, lid 4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van
de gewone dwergvleerm u is (Pipistrellus pipistrellus).
Besluit
Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, omdat er geen sprake is van
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in
dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit te
voeren, mits de in deze brief genoemde maatregelen worden gerealiseerd.
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Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag voor een ontheffing ex artikel 3.1,
lid 2 en artikel 3.5, lid 4 van de Wet natuurbescherming af.
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De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in
bijlage 1 toegelicht.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus
40219, 8004 DE Zwolle.
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en
de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie
en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief.
Meer informatie
heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

Zaken,
namens deze:

mager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Pagina 2 van 5

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum
17 februari 2017

Bijlage 1: overwegingen Wet natuurbescherming
Functionaliteit van de nesten, voortplantincjs- of rustplaatsen van de soorten

FF/75C/2016/0537.afw,kn

Artikel 3.1 Wet natuurbescherming
Huismus
De huismus is in het plangebied aangetroffen. In de te slopen seniorenwoningen
zijn zeven nesten van de huismus vastgesteld.
U stelt de volgende maatregelen voor om de functionaliteit van de nesten of
rustplaatsen van de huismus te waarborgen:
o
De werkzaamheden vinden buiten de kwetsbare broedperiode van de
huismus plaats;
o
De huidige nesten van de huismus worden voorafgaand aan de
werkzaamheden ongeschikt gemaakt;
o
In juni en juli 2016 zijn voldoende geschikte permanente alternatieve
nesten voor de huismus gerealiseerd in de directe omgeving van het
plangebied, in de vorm van circa 30 meter vogelvides en toegangsruimten
in het topgeveloverstek.
De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende.
De verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet
natuurbescherming worden enkel overtreden wanneer de door dit artikel
beschermde nesten of rustplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren
kunnen vervullen. De functionaliteit van deze beschermde nesten of rustplaatsen
gaat door het uitvoeren van de werkzaamheden achteruit of wordt (volledig)
aangetast. Het nest of de rustplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan
de beschermde soort bieden als voorheen. Onder bepaalde omstandigheden kan
het zelfs zo zijn dat aantasting van een op zich zelf niet beschermd gebied
deze functionaliteit van het beschermde nest of rustplaats aantast en derhalve
leidt tot overtreding van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van
de Wet natuurbescherming.
-

-

Voorafgaand aan de werkzaamheden realiseert u voldoende alternatieve nesten
voor de huismus in de vorm van vogelvides en toegangsruimten in het
topgeveloverstek. Doordat deze ruim voorafgaand aan de werkzaamheden zijn
gerealiseerd, is het aannemelijk dat de alternatieven worden gevonden en in
gebruik worden genomen door de exemplaren van de huismus. Door het uitvoeren
van bovenstaande maatregelen wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet natuurbescherming overtreden worden.
De functionaliteit van de nesten of rustplaatsen van de huismus komt niet in het
geding. Een ontheffing is dan ook niet nodig.
Artikel 3.5 Wet natuurbescherming
Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. In de te slopen
gymzaal is één voortplantings- en rustplaats van de soort vastgesteld. Daarnaast
is in de te slopen seniorenwoningen één rustplaats van de soort vastgesteld.
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U stelt de volgende maatregelen voor om de functionaliteit van de voortpiantingsen rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te waarborgen:
o De werkzaamheden vinden buiten de kwetsbare paar- en
overwinteringsperiode van de gewone dwergvleermuis plaats;
o In juni en juli 2016 zijn acht vleermuiskasten opgehangen in de directe
omgeving van het plangebied;
o De huidige voortplantings- en rustplaatsen worden voorafgaand aan de
werkzaamheden ongeschikt gemaakt voor de soort;
Er worden voldoende geschikte permanente voortpiantings- en
o
rustplaatsen voor de gewone dwergvleermuis in de nieuwbouw
gerealiseerd, in de vorm van toegankelijke spouwmuren.
De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum
17 februari 2017
Z7akn

De verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 van de Wet
natuurbescherming worden enkel overtreden wanneer de door dit artikel
beschermde voortpiantings- of rustplaatsen hun specifieke functie niet meer naar
behoren kunnen vervullen. De functionaliteit van deze beschermde voortpiantings
of rustplaatsen gaat door het uitvoeren van de werkzaamheden achteruit of wordt
(volledig) aangetast. De voortplantings- of rustplaats kan hierdoor niet meer
dezelfde functie aan de beschermde dier- of plantensoort bieden als voorheen.
Onder bepaalde omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat aantasting van een op
zich zelf niet beschermd gebied deze functionaliteit van de beschermde
voortplantings- of rustplaats aantast en derhalve leidt tot overtreding van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 van de Wet natuurbescherming.
-

-

Voorafgaand aan de werkzaamheden realiseert u voldoende alternatieve
voortpiantings- en rustplaatsen voor de gewone dwergvleermuis in de vorm van
vleermuiskasten. Doordat deze ruim voorafgaand aan de werkzaamheden zijn
gerealiseerd, is het aannemelijk dat de alternatieven worden gevonden en in
gebruik worden genomen door de exemplaren van de gewone dwergvleermuis. In
de directe omgeving van het plangebied zijn voldoende geschikte en beschikbare
alternatieven aanwezig waar de exemplaren van de soort tijdelijk naar kunnen
uitwijken. Daarnaast worden voldoende geschikte permanente voortplantings- en
rustplaatsen in de nieuwbouw gerealiseerd in de vorm van toegankelijke
spouwmuren. Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen wordt
voorkomen dat er verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 van de Wet
natuurbescherming overtreden worden. De functionaliteit van de voortpiantings
en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis komt niet in het geding. Een
ontheffing is dan ook niet nodig.
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Bijlage 2: regelgeving
Dit besluit geldt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven
verboden handelingen. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die
conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders
is aangegeven. U dient direct contact op te nemen met het bevoegd gezag indien
bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde
soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als
beoordeeld bij dit besluit noodzakelijk zijn. Als u de maatregelen zoals genoemd in
dit besluit niet uitvoert, heeft u (mogelijk) toch ontheffing van de Wet
natuurbescherming nodig.

•
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Als u toch een ontheffing nodig heeft voor een soort genoemd in artikel 3.1 van de
Wet natuurbescherming, dient u voor het verkrijgen van deze ontheffing voor het
project een belang, genoemd in artikel 3.3, lid 4, sub b van de Wet
natuurbescherming, aan te tonen. Indien dit belang niet kan worden aangetoond,
wordt de aanvraag afgewezen en mag u het project niet uitvoeren. De belangen
genoemd in artikel 3.3, lid 4, sub b van de Wet natuurbescherming zijn:
de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
de veiligheid van het luchtverkeer;
de bescherming van flora en fauna.
-

-

-

Als u toch een ontheffing nodig heeft voor een soort genoemd in artikel 3.5 van de
Wet natuurbescherming, dient u voor het verkrijgen van deze ontheffing voor het
project een belang, genoemd in artikel 3.8, lid 5, sub b van de Wet
natuurbescherming, aan te tonen. Indien dit belang niet kan worden aangetoond,
wordt de aanvraag afgewezen en mag u het project niet uitvoeren. De belangen
genoemd in artikel 3.8, lid 5, sub b van de Wet natuurbescherming zijn:
in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang
van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke
gunstige effecten.
-

-

Daarnaast wijs ik u erop dat als u afwijkt van de maatregelen zoals genoemd in
dit besluit, zonder ontheffing of goedkeuring aan te vragen, u zeer waarschijnlijk
in overtreding bent van de Wet natuurbescherming. Ik kan dan door
bestuursrechtelijke dwang toe te passen de strijdige situatie alsnog beëindigen.
Dat kan betekenen dat een last onder dwangsom wordt opgelegd, of dat
bestuursdwang wordt toegepast. Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden
opgelegd. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van
bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt
voldaan aan het bij of krachtens de Wet natuurbescherming bepaalde.
U dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is,
het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar het bevoegd gezag
te zenden.
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