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 op de op 28 juni 2019 door ons ontvangen aanvraag voor een 
ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, 
juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van 
waterschap De Dommel, inzake de inrichting van de Natte 
Natuurparel Kampina-Zuidoost, gelegen nabij het Banisveld, 5281 te 
Boxtel, in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Oirschot.  
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BESLUIT  

 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 28 juni 2019 van waterschap De Dommel een 

aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, 

juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft een verzoek tot 

ontheffing voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van 

de handelingen ten behoeve van de inrichting van de Natte Natuurparel Kampina-Zuidoost, gelegen 

nabij het Banisveld, 5281 te Boxtel, in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Oirschot. 

 

2 Besluit 

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij: 
I. aan waterschap De Dommel, postbus 10.001, 5280 DA te Boxtel, ontheffing te verlenen, op 

grond van artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van 
de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:  

• artikel 3.5, eerste en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor de: 

- boomkikker (Hyla arborea), 

- heikikker (Rana arvalis), 

- rivierdonderpad (Cottus perifretum); 

• artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor de: 

- gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis); 

• artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet natuurbescherming, voor de: 

- hazelworm (Angius fragilis), 

- kwabaal (Lota lota); 

• artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a en b, van de Wet natuurbescherming, voor de: 

- vinpootsalamander (Lissotriton helveticus), 

- beekrombout (Gomphus vulgatissimus),  

- bosbeekjuffer (Calopteryx virgo), 

- kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla), 

• artikel 3.10, eerste lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming, voor de: 

- bunzing (Mustela putorius), 

- hermelijn (Mustela erminea), 

- wezel (Mustela nivalis), 

- waterspitsmuis (Neomys fodiens); 
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 juli 2021;  

onder de in bijlage 1 genoemde voorschriften, voor de ontwikkeling ‘inrichting van de Natte 

Natuurparel Kampina-Zuidoost’, uit te voeren nabij het Banisveld, 5281 te Boxtel, in de 

gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Oirschot, zoals weergegeven in bijlage 2; 
II. dat de beschrijving van de activiteiten, in de aanvraag en het activiteitenplan, voor zover 

deze betrekking heeft op de soorten, en bijlagen 1 en 2 onderdeel uitmaken van het besluit 
als bedoeld onder I; 
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III. de gevraagde ontheffing voor het overige af te wijzen, op grond van artikel 3.10, tweede lid, 

van de Wet natuurbescherming, van de bepaling als bedoeld in:    

• artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet natuurbescherming, voor de: 

- bunzing (Mustela putorius), 

- hermelijn (Mustela erminea), 

- wezel (Mustela nivalis). 

 
Bijlage 1: voorschriften 

Bijlage 2: locatie plangebied 

Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1) 
 
 
’s-Hertogenbosch, 27 november 2019  
  
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
namens deze, 

 
De heer J.A.J. Lenssen, 
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

 

1 Aanvraag 

Op 28 juni 2019 hebben wij van het waterschap De Dommel een aanvraag voor een ontheffing 

ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De 

aanvraag is op 9 en 18 juli, en 5 augustus 2019 aangevuld. Een uitgebreide omschrijving van de 

activiteiten is opgenomen in de aanvraag en bijlage 2. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 

Z/100239. 
  

2 Bevoegd gezag 

Omdat de activiteiten gerealiseerd worden in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van 

artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Indien aan de orde betrekken wij 

tevens gevolgen van het project voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit. 
 

3 Gecoördineerde voorbereiding 

Voor deze procedure is, ingevolge het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant van 13 mei 2019, de coördinatieregeling als bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de 
Waterwet van toepassing. Gedeputeerde Staten zijn formeel belast met de coördinatie. Deze 
voorziet in het stroomlijnen van vergunningaanvragen, bekendmakingen en het indienen van 
zienswijzen en het instellen van beroep.  

 

4 Ontvankelijkheid 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing ingevolge de Wnb is vereist, 

hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel 

dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor 

een ontheffing is gevraagd.  

 

5 Zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit 

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is op 5 september 2019 
gepubliceerd op de website www.brabant.nl/actueel/bekendmakingen. Vervolgens heeft het 
ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 5 september 2019 tot en met 
16 oktober 2019, en is eenieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het ontwerpbesluit naar 
voren te brengen. Van de ingekomen zienswijzen heeft geen daarvan betrekking op de ontwerp-
ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).  
 

6 Wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit 

Omdat er geen zienswijzen op het ontwerpbesluit zijn ingediend heeft de terinzagelegging niet geleid 
tot aanpassingen bij het nemen van het definitieve besluit.  
 

7 Crisis- en herstelwet 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing, gelet op bijlage 1, artikel 2.2, van de 
Chw. Dit brengt onder meer met zich mee dat:  
 

http://www.brabant.nl/actueel/bekendmakingen
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- Het beroepschrift reeds de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-
forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn is niet mogelijk; 

- De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, 
een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep. 

 

8 Gedragscode Unie van Waterschappen 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de gedragscode van de Unie van Waterschappen 
worden gevolgd, om de negatieve effecten op beschermde flora en fauna zo gering mogelijk te 
houden. Hierop is door ons niet getoetst. 
 

9 Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan 

soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken.  

Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn. 
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TOETSING EN OVERWEGINGEN  

 

1 Wettelijk kader - Wet natuurbescherming 

1.1 Beschermingsregimes 

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt 
voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op 
verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De 
artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.  
 
Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de 
Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende 
verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De 
artikelen 3.8 en 3.9 geeft de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.  
 
Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 
van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en 
geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen. 
 
Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat 
dan zowel om beschermd als onbeschermde dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of 
er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.  
 
In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden 
ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de 
ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften. 
 

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld.  
Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.  
Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.  

 

2 Toetsing effecten ruimtelijke ingreep 

2.1 Aangevraagde activiteiten  

De aangevraagde activiteiten betreffen de uitvoering van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de 
Natte Natuurparel (NNP) Kampina Zuidoost. Het omvat hydrologische herstelmaatregelen voor het 
Beerzedal in de deelgebieden Logtse Velden, Smalbroeken en Banisveld ten behoeve van de Natura 
2000-instandhoudingsdoelen. Eén van de maatregelen betreft 1,2 kilometer hermeandering en 
beekherstel van de Beerze (Kaderrichtlijn Water). Voorts wordt de watergang BS100 verlegd, de 
Heiloop gedempt en worden enkele stuwen verwijderd uit de beek. De geplande maatregelen zijn 
noodzakelijk voor de uitbreiding van kwalificerende habitattypen; dit vooral door vernatting. Een 
uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 2 van het activiteitenplan en 
in hoofdstuk 4 van het rapport ‘Inrichting Natte Natuurparel Kampina Zuidoost’, behorende bij de 
aanvraag.  
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2.2 Mogelijke effecten  

De heikikker, boomkikker en de vinpootsalamander komen vooral voor op de heideterreinen en 
vennen die pal aan de Heiloop grenzen. Wel wordt aangrenzend landbiotoop tijdelijk aangetast en 
mogelijk kunnen door de werkzaamheden individuen van deze soorten worden gedood. Dit leidt tot 
overtreding van de artikelen 3.5, eerste lid, en 3.10, eerste lid, onder a en b, van de Wnb.  
In de Beerze komen de rivierdonderpad en de kwabaal voor; de rivierdonderpad vooral bij de 
stuwen, waar stenen en zuurstofrijk water aanwezig zijn, en de kwabaal in de gehele Beerze. Bij de 
uitvoering van de werkzaamheden kunnen individuen van beide soorten worden gedood: een 
overtreding van de artikelen 3.5, eerste lid, en 3.10, eerste lid, onder a, van de Wnb. 
Bij het vergraven van de Heiloop kunnen individuen van de hazelworm worden gedood, wat een 
overtreding is van artikel 3.10, lid 1, onder a, van de Wnb.  
Van de gevlekte witsnuitlibel wordt mogelijk het leefgebied gedeeltelijk beschadigd, een overtreding 
van het artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb. Ook voor de beekrombout en bosbeekjuffer is ontheffing 
nodig, omdat de handelingen (tijdelijk) gevolgen hebben voor het voorplantingswater van de soorten 
(de Beerze) en omdat hun larven kunnen worden gedood. Dit leidt tot overtreding van artikel 3.10, 
eerste lid, onder a en b, van de Wnb. 
De kleine ijsvogelvlinder is voor de voortplanting afhankelijk van de wilde kamperfoelie. Omdat bij de 
lokale kap van een bos langs de Heiloop sommige van deze waardplanten mee verwijderd worden, 
kunnen eieren of rupsen van deze soort verloren gaan en kan het leefgebied worden aangetast; een 
overtreding van het verbod uit artikel 3.10, eerste lid, onder a en b, van de Wnb. 
Van de drie soorten kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) zijn enkele incidentele 
waarnemingen bekend uit het plangebied. Omdat overtreding van verbodsbepalingen (artikel 3.10, 
eerste lid, onder b, van de Wnb) niet met zekerheid kan worden voorkomen is ervoor gekozen om 
rekening te houden met de aanwezigheid van deze soorten, en de te nemen maatregelen daarop af 
te stemmen. 
De waterspitsmuis is een lastig vast te stellen soort; in het plangebied komt geschikt leefgebied voor 
langs de Heiloop en de BS100. Om het doden van mogelijk aanwezige individuen van deze soort te 
voorkomen worden maatregelen voorgesteld.  
 
De lokale staat van instandhouding van de heikikker is gunstig. Dit geldt ook voor de boomkikker; 
deze breidt zich uit in de regio. Van de vinpootsalamander is de landelijke staat van instandhouding 
onduidelijk; de soort komt vooral voor in Noord-Brabant en Limburg. De hazelworm komt verspreid 
voor in de Kampina; de lokale staat van instandhouding lijkt daarom gunstig; de landelijke trend van 
deze soort is stabiel.  
De rivierdonderpad en kwabaal zijn landelijk gezien zeldzame soorten. In de Beerze komt de 
rivierdonderpad in lage, en de kwabaal in hogere dichtheden voor. De trend van de kleine 
ijsvogelvlinder is negatief met een achteruitgang, vooral in het zuiden van het land. De soort komt in 
de Kampina in redelijke aantallen voor, met een goede verspreiding. 
De landelijke staat van instandhouding van de bunzing, hermelijn en wezel is (zeer) ongunstig.  
De populatie van de waterspitsmuis in Noord-Brabant is stabiel tot afnemend; die van de gevlekte 
witsnuitlibel is gunstig, evenals die van de bosbeekjuffer en beekrombout. 
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2.3 Alternatievenafweging 

De herstelmaatregelen komen alle voort uit het Natura 2000-beheerplan van het gebied ‘Kampina & 
Oisterwijkse Vennen’. De hier geplande maatregelen komen voort uit de opgaven voor het 
Beerzedal. De werkzaamheden zijn locatiegebonden, waardoor uitvoering op een andere locatie niet 
mogelijk is. Het doel is de kwalificerende habitattypen te versterken en uit te breiden. Daarbij is er 
geen andere optie dan de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.  
De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de aanwezige beschermde soorten en worden 
zoveel mogelijk uitgevoerd buiten de kwetsbare periodenvan de soorten. Elke andere planning zal 
voor de aanwezige beschermde soorten meer schadelijke gevolgen hebben. 
Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die 
zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan 
ook voldoende onderbouwd. 

 

2.4 Belang van de aanvraag 

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang zoals genoemd in de Wnb in artikel 3.8, vijfde lid, 
onder b: 

-  ter bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de 
natuurlijke habitats. 

De herstelmaatregelen dienen de uitbreiding van habitattypen en biodiversiteit en leiden tot behoud 
en herstel van kwetsbare (natte) natuur. Deze herstelmaatregelen vloeien voort uit het beheerplan 
voor het Natura 2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’. 
Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het genoemde belang 
voldoende onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen. 
 

2.5 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding 

Ten aanzien van de aanwezige beschermde soorten waarvoor de ontheffing wordt verleend worden 
maatregelen genomen om effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Deze mitigerende maatregelen 
zijn genoemd in hoofdstuk 5 van het activiteitenplan en in de aanvullende memo van 18 juli 2019. 
Samengevat komen deze maatregelen op het volgende neer. 
 
Voorafgaand aan het dempen van de Heiloop wordt het habitat van diverse soorten ongeschikt 
gemaakt om te voorkomen dat individuen van beschermde soorten tijdens de uitvoering worden 
gedood. Zo worden op de kade bomen en struwelen verwijderd, zodat het gebied voor de bunzing, 
hermelijn, wezel en hazelworm ongeschikt wordt. Door deze maatregel wordt zoveel mogelijk 
voorkomen dat er ten tijde van de werkzaamheden individuen van deze soorten aanwezig zijn, die 
gedood of verwond zouden kunnen worden. Bomenkap en terreinaanpassing van het bosje langs de 
Heiloop zal in de minst kwetsbare periode worden uitgevoerd om doding te voorkomen, dus in 
augustus en september1. 
Voor de bunzing, hermelijn en wezel worden aan de bosrand enkele takkenrillen en marterhopen 
gemaakt van kleine stammen en takken van de te kappen bomen. Hiermee worden schuilplaatsen 
voor de kleine marterachtigen gerealiseerd, ter verbetering van hun leefgebied. 

 
1 BIJ12 Kennisdocument Heikikker 
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De rivierdonderpad bevindt zich nabij de stuw/vistrap, waar stenen zijn waaronder de soort kan 
schuilen. Een deel van de vistrap wordt daarom behouden. De vrijkomende stenen worden in de 
beek rondom deze locatie verspreid, zodat voldoende schuilgelegenheid overblijft.  
Voor de kwabaal wordt de vistrap in de Beerze bovenstrooms afgedamd en de achtergebleven vissen 
worden weggevangen en verplaatst, om doding te voorkomen. In de nieuwe situatie biedt de Beerze 
een meer dynamisch, zuurstofrijk water met boomwortels. De maatregelen hebben voor de 
rivierdonderpad en kwabaal dan ook een positief effect. 
Voor de gevlekte witsnuitlibel wordt een nieuw voortplantingswater (poel) gerealiseerd nabij de 
Heiloop. Ten behoeve van de beekrombout en bosbeekjuffer wordt het achtergebleven slib in de te 
dempen meanders van de Beerze verplaatst naar nieuwe meanders, waarmee de larven worden 
verhuisd. De te dempen trajecten blijven nog een jaar open. Omdat deze trajecten geen stroming 
meer kennen zullen veel adulte bosbeekjuffers en beekrombouten de nieuwe waterloop verkiezen 
voor eiafzet. Voor de bosbeekjuffer worden waterplanten overgezet naar andere geschikte delen van 
de waterloop, zoals de nieuw ingerichte beekdelen. 
Indien de kap van bomen op de kade noodzakelijk is, dan wordt de aanwezige wilde kamperfoelie, de 
waardplant van de kleine ijsvogelvlinder, zoveel mogelijk ontzien. De ecoloog begeleidt de uitvoering 
en markeert de betreffende locaties. 
Voor de mogelijk aanwezige waterspitsmuis wordt voor maart 2020 het leefgebied ongeschikt 
gemaakt door het verwijderen van de vegetatie langs de te dempen Heiloop en BS100. Hiermee 
wordt voorkomen dat individuen van deze soort worden gedood. Werkzaamheden aan deze 
waterlopen vinden plaats in de minst kwetsbare periode voor de waterspitsmuis 
(oktober/november). 
 
Door de herinrichting van het gebied wordt de dynamiek van de beek hersteld en wordt de 
verdroging van het gebied ongedaan gemaakt. Dit leidt tot herstel van de natte natuur. De 
inrichtingsmaatregelen zullen op de langere termijn een positief effect hebben op het leefgebied en 
de populaties van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. 
 
Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de 
werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de soorten waarvoor de ontheffing 
geldt niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. 

 

2.6 Gedeeltelijke afwijzing van gevraagde ontheffing 

Ontheffing is gevraagd van de verbodsbepalingen als genoemd in artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, 

van de Wnb, voor de bunzing, wezel en hermelijn. Uit de in de aanvraag beschreven en voorgenomen 

maatregelen blijkt dat deze voldoende zijn om een overtreding van de verbodsbepaling ten aanzien 

van het doden genoemde soorten kleine marterachtigen te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de 

volgende maatregelen: 

• Werken buiten de kwetsbare periode van de kleine marterachtigen, dus buiten de 
periode 15 maart tot 1 september; 

• Het vooraf ongeschikt maken van de kades als leefgebied door voorafgaand aan de 
werkzaamheden de vegetatie op deze kades te verwijderen. 
 

Omdat het verbod op het doden van individuen van de kleine marters niet wordt overtreden, is een 
ontheffing hiervoor niet aan de orde. 

 



ODBN,           27 november 2019 11 
Kenmerk Z/100239  
 

2.7 Conclusie 

Gelet op het voorgaande verlenen wij ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, 
tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De ontheffing wordt slechts 
voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt 
alleen voor de activiteiten conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing 
zelf niet anders is aangegeven.  
 
Voor het overige wijzen wij de gevraagde ontheffing af, als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, van de 
Wet natuurbescherming, omdat bedoelde bepalingen niet worden overtreden. 
 
Aan deze ontheffing zijn algemene en specifieke voorschriften verbonden. 
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BIJLAGE 1. VOORSCHRIFTEN 

 
Algemene voorschriften  

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend 
is, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden, het als bijlage 3 bijgevoegde 
meldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen naar info@odbn.nl. 

2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk met ons contact op te nemen via info@odbn.nl 
indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde 
worden aangetroffen of andere werkzaamheden als bedoeld in onderdeel I en II van het 
besluit noodzakelijk zijn.  

3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder 
handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing 
verbonden voorschriften.  

4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de 
locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan 
de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.  

 
Specifieke voorschriften  

5. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de 
mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag, hoofdstuk 5 van het 
activiteitenplan en in de aanvullende memo van 18 juli 2019. 

6. Alle voorgenomen activiteiten en mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd 
onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is 
verleend.  

7. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de 
aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de 
uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de 
werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en 
dienen dit werkprotocol aantoonbaar na te leven.  

8. Een afschrift van het ecologisch werkprotocol dient op de werklocatie en in de cabine van elk 
bij het werk betrokken grondverzetmachine aanwezig te zijn. 

9. Een afschrift van het ecologisch werkprotocol dient voor aanvang van de werkzaamheden ter 
informatie aan ons te worden toegezonden via info@odbn.nl. 

10. Van alle aanvullende inspecties door een ecoloog dienen de resultaten te worden vastgelegd 
in een logboek, zodat kan worden aangetoond dat de inspectie heeft plaatsgevonden en wat 
de resultaten daarvan waren. Dit logboek dient op de werklocatie beschikbaar te zijn voor 
inzage door een toezichthouder. 

 
 

mailto:info@odbn.nl
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BIJLAGE 2. LOCATIE PLANGEBIED  

 

 
 
Figuur 1. Indicatieve weergave van het plangebied Kampina Zuidoost  
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BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START WERKZAAMHEDEN  

 

Meldingsformulier start werkzaamheden 
Ontheffing Wet natuurbescherming ex artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 
3.8, eerste lid. 

 
Gegevens   

Aanvraagnummer Z/100239  

Projectnaam Herinrichting NNP Kampina Zuidoost 

Ontheffingsperiode Van 1 januari 2020 tot en met 1 juli 2021 

Ontheffinghouder   
Naam 
Adres 
Woonplaats 

Waterschap De Dommel 
De heer T. Bijl 
Postbus 10.001 
5280 DA Boxtel 

Gegevens 
werkzaamheden 

   

Contactpersoon uitvoering 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (vast) …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (mobiel) …………………………………………………………………………………………………………… 

Locatie(s) werkzaamheden …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum start 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Overzicht planning 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is, doch uiterlijk 2 weken van 

tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord 
 

 

Retouradres Omgevingsdienst Brabant Noord 
Email: info@odbn.nl  
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