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Beste heer Hobbelen,

Aanleiding
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 16 november 2017 van
Stichting Thuisvester een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge
artikel 3.3, eerste lid en artikel 3 8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.
De aanvraag betreft een pilot voor een gebiedsontheffing op basis van een
soortenmanagementplan. De activiteit omvat onderhouds- en
renovatiewerkzaamheden

aan de woningen in eigendom van Stichting

Thuisvester in diverse woonkernen rondom Breda. De activiteit is gelegen in een
veertiental kernen binnen de gemeenten Rucphen, Zundert, Geertruidenberg en
Oosterhout.

Besluit
Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

I.

aan Stichting Thuisvester, Postbus 75, 4900AB te Oosterhout, een
ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.3, eerste lid, en artikel
3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling als
bedoeld in:
•

artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het
opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten of
rustplaatsen van de huismus (Passerdomesticus) en gierzwaluw
(Apus opus);

•

artikel 3.1, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het
opzettelijk storen waarbij sproke is van wezenlijke invloed op de
stoot van instandhouding van huismus (Passer domesticus) en
gierzwaluw (Apus opus);

•

artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het
opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus), gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) en
lootvlieger (Eptesicus serotinusl;

•

artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor
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gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), gewone
grootoorvleermuis

(Plecotus auritus) en lootvlieger (Eptesicus

serotinus);
voor de periode tussen 15 september 2018 en 15 september 2023,
met de in bijlage

1

genoemde voorschriften, voor de onderhouds- en

renovatiewerkzaamheden

aan de woningen in eigendom van Stichting

Thuisvester in diverse woonkernen rondom Breda, gelegen in de
gemeenten Rucphen, Zundert, Geertruidenberg en Oosterhout;

II.

dat de beschrijving van de activiteit, in de aanvraag en het
soortenmanagementplan,
soort, en bijlagen

voor zover deze betrekking heeft op de

1 en 2,

onderdeel uit maken van het besluit als

bedoeld onder I;

III.

de ontheffing niet te verlenen, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van
de Wet natuurbescherming, van de bepaling als bedoeld in:
•

artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het
opzettelijk doden of vangen van de gewone dwergvleermuis
(pipistrellus pipistrellus), gewone grootoorvleermuis (Plecotus
auritus) en laatvlieger (Eptesicus serotinus).

Hierna zijn de procedure, toetsing en overwegingen toegelicht. Vervolgens zijn
een aantal bijlagen bijgevoegd:
Bijlage

1:

voorschriften

Bijlage 2: overzichtstekening van de activiteit
Bijlage 3: begeleidingsformulier

bij document, melding danwel

goedkeuringsverzoek

's-Hertogenbosch, 4 september 2018

Gedepu/1rde

Staten van Noord-Brabant,

I

de vo ~,.

prof dr. W.B.H.J

l

de secretaris

van de Donk
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1

Aanvraag

Op 16 november 2017 hebben wij van Stichting Thuisvester een aanvraag
voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid en artikel 3.8, eerste lid,
van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op
21 juni 2018 aangevuld

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in

de aanvraag (soortenmanagementplan, hoofdstuk 2) en Bijlage 2. De
aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/059098.

2

Bevoegd gezag

Omdat de handelingen verricht 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 de
handelingen voor de soorten buiten onze provinciegrens en/of buiten
Nederland bij ons besluit.

3

Regulierevoorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure

overeenkomstig

het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

4

Ontvonkeliikheid

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

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, onder andere voor
ruimtelijke ordening of bouwen.
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1. Wettelijk koder - 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. 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 planten diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikel 3.8 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 [ortikel 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

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben op basis van artikel 3.3, tweede lid, 3.8, tweede lid,
en 3.10, tweede lid, van de Wnb middels de Verordening natuurbescherming
Noord-Brabant, aanvullende kaders vastgesteld. Voor bepaalde activiteiten en
soorten is een vrijstelling opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimteliïke ingreep
2.1

Activiteit

Stichting Thuisvester te Oosterhout heeft ongeveer 13.500 woningen in haar
bezit in Midden en West-Brabant. Het gaat om woningen binnen een veertiental
kernen in de gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout ten noordoosten van
Breda en in de gemeenten Rucphen en Zundert ten zuidwesten van Breda (zie
Bijlage 2)
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Deze woningen dienen de komende jaren verduurzaamd te worden. Naast
regulier planmatig onderhoud gaat het om het isoleren van woningen. Via een
proactieve aanpak wil Thuisvester op een goede en degelijke manier met de
omgeving omgaan. Ook de biodiversiteit wordt gezien als onderdeel van een
duurzame wijk. Via de uitwerking van het soortenmanagementplan worden
werkzaamheden met oog voor de groene omgeving uitgevoerd.
De ontheffing is aangevraagd voor de volgende onderhouds- en renovatie
werkzaamheden;
•
algemeen, zoals complexmatige schoonmaak, inspecties en herstel van
betonconstructie;
•
balkons en galerijen, zoals vervangen van coating en hekwerk;
•
buitenkozijnen, zoals reinigen, vervangen van hang- en sluitwerk of kozijnen;
•
daken en goten, zoals herstellen en vervangen van boeilijsten. goten,
dakkapellen, windveren, dakramen;
•
energetische verbeteringen, zoals (her-)isoleren van vloeren, gevels of
daken, plaatsen van zonnepanelen en vervanging van kozijnen, deuren en
ramen;
•
gevels, zoals aanbrengen van een luifel/ zonwering herstellen voegwerk of
reinigen van de gevel;
•
opstal/berging, zoals vervangen van kozijn, dakbedekking of complete
vervanging van prefab berging;
•
schoorstenen, zoals herstellen of vervangen van voegwerk, lood of gehele
schoorsteen.
Een uitgebreidere
projectomschrijving
is opgenomen
in de aanvraag
(soortenmanagemer1tplan, H2.2).
2.2

Mogelijke effecten en aanvraag

Door het uitvoeren
van de hierboven
genoemde
onderhoudsen
renovatiewerkzaamheden
aan de woningen
kunnen nesten, rust- en
voortplantingsplaatsen van beschermde dieren beschadigd en vernield worden.
Het gaat dan om vogelsoorten als huismus en gierzwaluw
die onder
doken/dakpannen kunnen broeden. Bij werkzaamheden aan de daken kunnen
nestlocaties verloren gaan. Verder goot het om vleermuizen die via gaten en
kieren in (spouwmuur}ruimtes kunnen komen en door hun verblijf hebben. Bij
spouwmuurisolatie of bij het herstellen van voegwerk kunnen (toegangen tot)
verblijven verloren gaan.
De ontheffing is aangevraagd voor de soorten die het meest in bebouwing
aangetroffen worden. Het gaat om de huismusen gierzwaluw, voor het vernielen
of beschadigen van nesten en (tijdelijk) opzettelijk verstoren van exemplaren.
Voor de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger is de
ontheffing aangevraagd voor het opzettelijk doden, vangen of (tijdeliik) verstoren
en/of het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van
exemplaren van deze soorten.
2.3

Onderzoek aanwezige soorten

De verspreiding van soorten is en wordt in beeld gebracht met behulp van:
bureauonderzoek: met behulp van gegevens van de NDFF;
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•

quickscan: waarbij met de input vanuit een veldbezoek (hobitatgeschiktheidsbeoordeling) voor gehele woningenbestand modelmatig in beeld is
gebracht wat de kans is dat een soort in een woning aanwezig. Het model
'kans op soorten' (SMP, H3.3 en H42) voorspelt de geschiktheid van
woningen voor soorten op basis van bouwjaar en woningtype van de
woning en de regionale verspreiding en geschiktheid van de omgeving voor
de soorten;

•

gebiedsdekkend
onderzoek:
in 2018 worden twee representatieve
woonkernen (qua type woningen en type omgeving) gebiedsdekkend
onderzocht volgens kennisdocumenten van BIJ12 of het vleermuisprotocol
2017. Hiermee wordt vervolgens het gehanteerde voorspellingsmodel 'kans
op
soorten'
van
Arcadis
gevalideerd
(dit
is
toegelicht
in
soortenmanagementplan, H3.3 en H4.2);
•
vervolg onderzoek: vervolgens worden de andere woonkernen op een,
nader ter goedkeuring aan bevoegd gezag voor te leggen, wijze
onderzocht. Het onderzoek richt zich op de verspreiding van soorten en
inzicht krijgen in de locaties van de belangrijkste functies voor soorten, mede
om op gebiedsniveau lokale populaties te kunnen behouden. De
belangrijkste
functies zijn kolonies van huismus en gierzwaluw,
kraamverblijven van alle vleermuizen en massawinterverblijven van gewone
dwergvleermuis. Het voorstel voor de wijze van onderzoek zal ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd;
•
inspectie gebouwen: voorafgaand aan werkzaamheden/maatregelen wordt
standaard een ecologische inspectie aan de gebouwen uitgevoerd.
Gebouwen worden doelgericht fysiek gecontroleerd op aanwezigheid van
geschikte openingen, nesten en sporen zoals uitwerpselen (bijv. via
endoscoop). Daarbij worden dakpannen ter hoogte van de dakrand
opgetild om nesten op te sporen.
Het onderzoek noor de verspreiding van soorten is niet gericht op het kunnen
uitsluiten van soorten voor vrijgave van woningen en gebouwen voor het
uitvoeren van werkzaamheden. Er wordt standaard van uitgegaan dat vrijwel
alle woningen gebruikt kunnen als deze geschikt zijn voor specifieke soorten. In
de volgende paragraaf wordt de werkwijze op basis van het soortenmanagementplan nader toegelicht.

2.4

Werkwijze en maatregelen op basis van het soortenmanagementplan

In het kader van de aanvraag voor een gebiedsontheffing is er een
soortenmanagementplan (afgekort SMP) opgesteld. Deze vormt de basis voor
de ontheffingaanvraag. In dit plan staat beschreven op welke wijze er binnen
het plangebied een meerwaarde wordt gecreëerd voor de soo~en en met welke
maatregelen een positieve impuls kan worden gegeven aan gunstige en
duurzame staat van instandhouding van de soorten.
In het hoofdstuk beschermingspion (SMP, H7) is uitgewerkt op basis van welke
stappen de bescherming van de soorten tijdens en na de werkzaamheden is
geborgd. Deze bestaan uit:
•
uit het (hiervoor genoemde) onderzoek naar verspreiding van soorten blijkt
of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn;
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•

•

op basis van type werkzaamheden (SMP, H7.4. 1) en de periode van
uitvoering (natuurkalender met gevoelige perioden, SMP, H7.4.2) wordt
bepaald of er effecten op de soorten kunnen zijn. Indien werkzaamheden in
gevoelige perioden uitgevoerd moeten worden, worden er maatregelen
genomen om effecten zoveel mogelijk te voorkomen danwel te
minimaliseren, bv door het tiidig ongeschikt maken van verblijven (SMP,
H7.4 3) Dergelijke maatregelen worden in een ecologisch werkprotocol
vastgelegd en door een ecologisch deskundige begeleidt. Tijdens de
werkzaamheden wordt de wijze van uitvoering en genomen maatregelen
vastgelegd in een logboek;
voor alle woningen wordt de taakstelling voor nieuwe alternatieve
faunavoorzieningen
(mitigatietaak)
bepaald,
woorbi]
voor
alle
gerenoveerde woningen een standaard taakstelling geldt. Dat betekent dat
ook woningen die eerder niet geschikt waren voor soorten, na renovatie wel
een diversiteit aan verblijfplaatsen bieden. Dit is één van de belangrijkste
onderdelen die zorgen voor een substantiële meerwaarde voor de soorten
(ten opzichte van de wettelijke eisen). Als een woning al potentieel geschikt
is voor bepaalde soorten, wordt voor die soorten het a~ntal alternatieve
verblijven verhoogd (SMP, H7.5 en tabel 21 ).

Tabe121- EKtfa mitigatielaak voor woningen in clusters die volgens de nulmeting bewoond zijn door vleermuizen
natuur/abel huism
u I be G
Functie

-':'

.

.'

Zie hoofdstuk 6 voor geschikte
m~atregel"n
.
",. •
. ~

Grondgebonden
wonong

Appartement

Gierzwaluw

Nestpiek

1,0

per woning

1.0 per woning

Huismus

Nestpiek

1,0

per woning

1.0 per woning

Vleermuis

Kleinzorner/nejaarsverbfij!
tot 10dœren

0,80 perwoning

Groot zomerznejaarsveronrttot 25 oreren
0,15 per woning
-----.---_
.._----_-_
-_,
Kraamverblijf
0,05 per woning
r..1assawmterverblljf

a .80 per waning
--._--

0,15 per woning
'_-- -----_._0.05 per waning

maat.......
erk

maatwerk

3 per woning

3 per woninq

Te cernbineren mel kraamverblijf
TOTAAL

Indien alle soorten aanweziç zIjn

De verschillende type alternatieve verblijven zijn per soort uitgewerkt (SMP,
H7.5.4). Via een landelijke mitigatiecatalogus, die jaarlijks wordt geüpdate
en gedeeld met bevoegd gezag, wordt de meest actuele kennis rondom de
effectiviteit van faunavoorzieningen meegenomen in de keuze voor de
verblijf. De gerealiseerde faunavoorzieningen worden vastgelegd in het
logboek via een mitigatieboekhouding.
Er wordt voor gezorgd dat er per groep van woningen (clusters), ook tijdens
de uitvoering van werkzaamheden, steeds voldoende verblijfplaatsen
aanwezig zijn. Om dit ruimtelijk te kunnen organiseren zijn 210
woningclusters onderscheiden van een onderlinge afstand van maximaal
200 meter (SMP, H2.1). Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de afstand
tussen maatregelen zoals de alternatieve verblijven te overbruggen zijn door
de beschermde soorten. De alternatieve verblijven worden aangebracht
volgens de BIJ12 kennisdocumenten, waaronder eisen ten aanzien van
periode en afstand van het aanbrengen van voorzieningen. Via het logboek
wordt hier nader inzicht in gegeven.
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In bepaalde jaren (voorstel SMP H4.5, in jaar 1, 3 en 5) na renovatie en
realisatie van de alternatieve faunavoorzieningen vindt monitoring plaats. Deze
is gericht op inzicht in de effectiviteit van de voorzieningen en op inzicht in de
staat van instandhouding van de populaties van aangevraagde soorten. Door
meerdere jaren te monitoren geeft dit een betrouwbaar beeld, ook in relatie tot
het kunnen behouden en versterken van de (gunstige) staat van instandhouding
van de soorten.
De wijze van monitoring wordt nog uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd.
De monitoring wordt afgestemd op het onderzoek dat gebiedsdekkend
plaatsvindt in het kader van de nulmeting. Door een meerjarige vergelijking van
aantallen per soort voor en achteraf, wordt de lokale staat van instandhouding
van de soorten gevolgd en worden zo nodig extra maatregelen genomen om
deze te waarborgen.
2.5

Alternatievenafweging

Het onderhoud aan de woningen in bezit van Thuisvester kon niet elders worden
uitgevoerd, waarmee de activiteiten locatiegebonden zijn. Renovatie is nodig om
de woningen te loten voldoen aan de normen van deze tijd en ze duurzaam
bewoonbaar te houden. Het renoveren van de woningen is de beste optie, sloop
en nieuwbouw hebben verdergaande negatieve effecten op de aanwezige
soorten. Met de gekozen werkwijze van het SMP, wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met aanwezig soorten tijdens de werkzaamheden door het
nemen van mitigerende maatregelen. De werkzaamheden worden zo kort
mogelijk gehouden, doorgaans binnen twee weken. En wordt bij voorkeur niet
gewerkt binnen de kwetsbare perioden, maar dit is niet geheel mogelijk.
Door de gekozen inrichting, werkwijze en planning (waar mogelijk buiten
kwetsbare perioden) wordt het (tijdelijk) verstoren van dieren zoveel mogelijk
voorkomen en' het beschadigen
/
vernielen van nesten, rust- en
voortplantingsplaatsen geminimaliseerd. Gezien het bovenstaande is ons
gebleken dot er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot
een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan
ook voldoende onderbouwd.
2.6

Belang van de aanvraag

De ontheffing is gevraagd op grond van onderstaande belangen. Voor de vogels
gaat het om wettelijke (VR-)belangen
•
in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid;
•
ter bescherming van flora of fauna;
Voor de vleermuizen gaat het om de wettelijke (HR-)belongen:
•
in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang
van de instandhouding van 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.
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In de ontheffingaanvraag (SMP, H6.2.1 en Aanvulling, vraag 1) is onderbouwd
dat met de werkwijze van het soortenmanagementplan voor de beschermde
soorten, op termijn, een substantiële meerwaarde wordt gecreëerd aan
potentiële verblijfplaatsen. Hiermee zijn en blijven de woningen, ook na
renovatie, geschikt voor gebouwbewonende soorten. Door tijdens renovatie de
woningen standaard te voorzien van nieuwe verblijfplaatsen, dragen de
activiteiten op langere duur bij aan de lokale en regionale instandhouding van
populaties. Daarmee vinden de activiteiten mede plaats in het belang van de
'bescherming van flora of fauna' (VR+HR).
Door (na-)isolatie van spouwmuren en doken wordt het energielabel van de
woning verbeterd en energieverbruik gereduceerd. Het verminderen het gebruik
van fossiele brandstoffen en van C02-uitstoot, draagt bij aan het verbeteren van
de luchtkwaliteit en daarmee aan de volksgezondheid. Vochtproblemen worden
tegengegaan
en
daarmee
ook
schimmel
en
huisstofmijt
welke
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het binnenklimaat voor bewoners
wordt voor lange tijd verbeterd. Daarmee vinden de activiteiten mede plaats in
het belang 'volksgezondheid of openbare veiligheid' (VR+HR).
Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat
beide hierboven genoemde belangen voldoende onderbouwd zijn om het
beschadigen en vernielen van nesten en verblijf- en rustplaatsen en opzettelijk
verstoren (waarbij sproke kon zijn van wezenlijke invloed op de staat van
instandhouding) van huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, gewone
grootoor en laatvlieger te rechtvaardigen.
2.7

Verspreiding en stoot van instandhouding

Met het SMP wordt ingezet op het duurzaam behouden van populaties door het
creëren van een overmaat aan nieuwe verblijven voor de huismus, gierzwaluw
en vleermuizen (zie paragraaf 2.3). Het realiseren van een meerwaarde voor
soorten is vanuit Provincie Noord-Brabant een belangrijk uitgangspunt voor een
gebiedsontheffing op basis van een SMP. Hieronder wordt nader ingegaan op
de verspreiding en staat van de instandhouding van soorten.
Huismussen broeden vaak in groepen en zijn erg honkvast. De soort is gebonden
aan bebouwing in landelijke of groene omgeving. In het SMP zijn de kansen en
bedreigingen en een natuurkalander voor de soort uitgewerkt (SMP, H5.3.1).
Sinds 1990 is er een sterke afname geweest. In de laatste 10 [cor neemt het
aantal broedparen weer toe en laat deze een matige toename zien.
De gierzwaluw is een (semi)koloniebroeder en maakt vaak gebruik van
bestaande {oudere} bebouwing in woonwijken. Ze zijn enorm honkvast. De soort
overwintert in Afrika en is van halverwege april tot halverwege oktober aanwezig
in Nederland. In het SMP zijn de kansen en bedreigingen en een natuurkalander
voor de soort uitgewerkt (SMP, H5.3.2) De (landelijke) populatie laat de laatste
jaren een matige afname zien.
De gewone
dwergvleermuis
is de meest voorkomende
en zichtbare
vleermuissoort. Hij komt veel voor in stedelijke en bebouwde gebieden. In het
SMP zijn de kansen en bedreigingen en een natuurkalander voor de soort
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uitgewerkt (SMP, H5.2. 1). Voor de soorf zijn door gebrek aan betrouwbare
winterfellingen geen trends af te leiden,
De gewone grootoorvleermuis komt relatief wijdverspreid voor, vooral in
kleinschalig landschap en bosgebieden, maar nergens in grote aantallen. De
soorf kan dezelfde verblijfplaatsen als voor gewone dwergvleermuis gebruiken.
In het SMP zijn de kansen en bedreigingen en een natuurkalander voor de soort
uitgewerkt (SMP, H5 2.2) De landelijke trend van de soorf is stabiel.
De Iaatvlieger komt in alle provincies voor, maar op veel minder locaties en in
lagere aantallen dan bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis. Het is een soort
van stadsranden en dorpen. De soort is honkvast, hij maakt weinig onderscheid
tussen zorner-, winter - en paarverblijven, maar wisselt wel regelmatig tussen
verschillende verblijfplaatsen. In het SMP zijn de kansen en bedreigingen en een
natuurkalander voor de soort uitgewerkt (SMP, H5.2.3). De populatie wordt
internationaal als stabiel beoordeeld, maar de zoogdiervereniging houdt
rekening met een negatieve trend op basis van gegevens gecombineerd met de
'indruk' van actieve veldwerkers.
Een gebiedsontheffing op basis van een soorfenmanagementplan is relatief
nieuw. Het onderdeel monitoring van de effectiviteit van de maatregelen en de
staat van instandhouding van de soorten is dan ook een belangrijk onderdeel.
Op basis hiervan kan de werkwijze met bijbehorende maatregelen zo nodig
aangepast worden.
Met de wijze van onderzoek en de voorgestelde werkwijze op basis van het
soortenmanagementplan, met de daarin genoemde uitwerking van mitigerende
maatregelen en faunavoorzieningen die worden getroffen, worden voldoende
maatregelen genomen om de soorten te beschermen. In bijlage 1 wordt de
werkwijze en de wijze waarop informatie-uitwisseling (afschrift, melding,
goedkeuring) plaatsvindt tussen initiatiefnemèr en bevoegd gezag, nader
vastgelegd via de voorschriften. Op deze manier worden de werkwijze en
ontwikkelingen gevolgd en vindt monitoring plaats.
Door de in het SMP beschreven werkwijze (met mitigerende maatregelen en aan
te brengen faunavoorzieningen) en met aan dit besluil gestelde voorschriften
komI de gunstige slooI van inslandhouding van huismus, gierzwaluw, gewone
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger niet in hel geding
door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

2.8

Gedeeltelijke afwijzing danwel weigering van gevraagde ontheffing

Mel genoemde maatregelen wordt het doden van vleermuizen zoveel mogelijk
voorkomen. Om die reden is er dan ook geen overtreding van het verbod
'opzettelijk doden' van loepassing. Het 'opzettelijk doden' van aangevraagde
vleermuissoorten wordt dan ook afgewezen.
Daarnaast is voor genoemde vleermuissoorten het 'vangen' aangevraagd. Hel
SMP benoemt (par. 7.4.3) als één van de maatregelen om bij het strippen van
verblijven evenlueel nog aanwezige individuen naar een geschikte alternatieve
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hangpiek te verplaatsen. Het ongeschikt maken van de verblijfplaatsen (natuurvrij
maken) dient buiten de meest kwetsbare periode maar in het actieve seizoen
plaats te vinden. Werkzaamheden mogen pas plaatsvinden als alle vleermuizen
het verblijf zelfstandig verlaten hebben (onder meer conform kennisdocument
gewone dwergvleermuis, pg 21: 'als tijdens de werkzaamheden
toch
vleermuizen worden aangetroffen, moeten de werkzaamheden stopgezet
worden en moet gewacht worden tot de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn.
In geen geval mogen ze worden gevangen en verplaatst'.) Het vangen van
aangevraagde vleermuissoorten wordt geweigerd.
2.9

Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste
lid en 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.
Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.
Gelet op het voorgaande verlenen wij de ontheffing niet voor:
•
artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk
doden
of
vangen
van
de
gewone
dwergvleermuis,
gewone
grootoorvleermuis en lootvlieger.
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Bijlage 1. Voorschriften
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Algemene voorschriften
1. Dit besluit is enkel van toepassing op de in het besluit benoemde beschermde
soorten en de beschreven verboden handelingen (SMP, H2.2).
2. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag
(SMP, H2.2.) worden uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders is
aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient een separate ontheffing of wijziging van de
ontheffing aan te vragen bij het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van
de activiteiten andere beschermde soorten don de genoemde worden
aangetroffen of andere werkzaamheden als bedoeld in voorschrift 1 en 2
noodzakelijk zijn.
4. In uitzondering op voorschrift 3 kon het woningenbestond waar deze
ontheffing op toe ziet, worden uitgebreid indien aan onderstaande
voorwaarden wordt voldaan. Een verzoek met motivatie hiervoor dient ter

goedkeuring

aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd.
Goedkeuring, binnen 8 weken wordt alleen verleend indien het verzoek, in
vergelijking met voorliggende ontheffing, betrekking heeft op:
a. gelijke type woningen;
b. gelijke werkzaamheden;
c. dezelfde beschermde soorten;
d. hetzelfde onderzoeksgebied als gehanteerd in het SMP (bijlage 2).
Indien de in dit lid bedoelde goedkeuring niet wordt verleend, blijft de
ontheffing uitsluitend van toepassing op het in bijlage 2 bedoelde
woningbestand.
5. 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.
6. 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
toezichthouders of opsporingsambtenaren.
7. In de gevallen waarin op basis van deze ontheffing op onderdelen
goedkeuring van de zijde van het bevoegd gezag vereist is, worden de
voorwaarden
aan een dergelijke goedkeuring onderdeel van deze
ontheffing.

Specifieke voorschriften
Overzicht jaarlijkse werkzaamheden
8. Voor een actueel en volledig overzicht van de voorgenomen activiteiten
onder deze ontheffing dient aan het bevoegde gezag jaarlijks, voor 1
oktober, een overzicht te worden gestuurd met:
a. projectindeling (clusters) en locaties (kaart);
b. adresgegevens van de woningen (lijst);
c. voorgenomen planning, waaruit ook blijkt of er wel of geen
ontmoedigende maatregelen worden getroffen;
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voor de woningen waaraan dat komend jaar zal worden gewerkt. Eventuele
wijzigingen nadien worden via een geactualiseerd overzicht doorgegeven.
Validatie model
9. Aan de hand van de gebiedsdekkende inventarisaties van twee woonkernen
binnen het gebied dient de voorspellende waarde van het model 'kans op
soorten' van Arcadis gevalideerd te worden. De validatie van het
model 'kans op soorten' voor deze gebiedsontheffing dient , voor 1

december 2018,

aan het bevoegde gezag verstuurd te worden.

Goedkeuring vervolgonderzoek
10. Voortbouwend op de conclusies vanuit voorschrift 9 dient een voorstel te
worden uitgewerkt voor de wijze waarop, voor het resterend deel van het
plangebied, onderzoek naar de verspreiding van soorten wordt uitgevoerd
Inulmeting). Het onderzoek dient zich te richten op de verspreiding van
soorten, met inzicht in de locaties van de belangrijkste functies voor soorten.
Dit voorstel dient voor 1 december 2018 ter goedkeuring
aan het
bevoegde gezag voorgelegd te worden. De goedkeuring is een expliciete
voorwaarde om werkzaamheden op basis van deze ontheffing te verrichten.
Mitigerende maatregelen
11. Maatregelen dienen te worden uitgevoerd zoals uitgewerkt in het SMP ISMP,
Hl) met inachtneming van aan de ontheffing verbonden voorschriften.
12. Nesten, rust- en voortplantingsplaatsen van aangevraagde soorten dienen
tijdig en buiten de kwetsbare periode ontoegankelijk Inatuurvrij) te worden
gemaakt conform de soortspecifieke kennisdocumenten lop basis van de
stappen genoemd in SMP Hl.4.3). Dit om verstoring in de meest kwetsbare
periede (SMP, Hl 4 2) te voorkomen.
13. Tijdens de werkzaamheden, dienen binnen een cluster voldoende geschikte
olternotieve nest-, rust- en voortplantingsplaatsen aanwezig te zijn voor de
eerder aanwezige soorten. Op basis van de kennisdocumenten van BIJ12
dient hierbij rekening gehouden te worden met aantallen [foetor],
gewenningstijd en maximale afstand van deze verblijven. Dit wordt
vastgelegd in het logboek en de mitigatieboekhouding (SMP, H4.5)
14. Alle gerenoveerde woningen worden 'natuurinciusieV (conform SMP, Hl.5)
In de woningen waar beschermde soorten worden verwacht, geldt een extra
taakstelling aan aantal nieuwe verblijven (SMP, tabel 21).
15. Bijstelling, aanvulling of wijziging van alternatieve faunavoorzieningen en
mitigatietaak dient plaats te vinden op basis van
a. monitoring
en evaluatie
van
functionaliteit
van getroffen
voorzieningen;
b. kennisontwikkeling van mitigatie op nationaal en internationaal
niveau.
Leg toe te passen faunavoorzieningen
vast in een (landelijke)
mitigatiecatalogus
en stuur deze, bij actualisatie, ter informatie aan het
bevoegde gezag ISMP, H6.2.1).
16. In gevallen, anders dan onder 18 genoemde bijzondere situaties, waarbij
clternotieve faunavoorzieningen worden gerealiseerd die afwijken van de
voorstellen opgenomen in het SMP of een reeds aan het bevoegde gezag

13/18

Ons kenmerk

C2231502/4403751

voorgelegde mitigatiecatalogus, dient

4 weken daaraan

voorafgaand

een

melding te worden gedaan bij het bevoegde gezag met een motivatie van:
a. de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen;
b. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan voorschrift 15.
17. Mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding
van een ecologisch deskundige op het gebied van de soorten waorvoor
ontheffing is verleend.
Bijzondere situaties
18. Voordat het natuurvrij maken kon storten ten behoeve van onderhouds- en
renovatiewerkzaamheden, dient in onderstaande gevallen, afzonderlijk en
aanvullend goedkeuring
te worden verkregen. Het gaat don om:
a. belangrijke verblijven (kraam-, winter- of zomerverblijf) voor
laatvlieger of gewone grootoorvleermuis (> 5 vleermuizen per
invliegopeni ng);
b. belangrijke kraamkolonies of mossowinterverblijven voor gewone
dwergvleermuis (> 10 vleermuizen per invliegopeningl;
c. belangrijke kolonies van gierzwaluw of huismus (::::10 vogels per
woningblok (rijwoningen), wooncomplex of binnen een straal van
50 meter rond de nestplaats).
Hiertoe wordt per geval een ecologisch werkprotocol uitgewerkt (rekening
houdend met de meest kwetsbare perioden (natuurkalender SMP, tabel 19),
inclusief voorgestelde maatregelen en alternatieve voorzieningen. Het
goedkeuringsverzoek, met ecologisch werkprotocol wordt minimaal8 weken
voordat de werkzaamheden plaatsvinden, opgestuurd noor het bevoegde
gezag.
Ecologisch werkprotocol
19. Bij alle projecten wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol. Dit
wordt opgesteld op basis van de voorschriften bij deze ontheffing en de te
nemen maatregelen zoals uitgewerkt in het SMP (SMP, H7.4 en tabel 19).
Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de projectlocalie,
dienen van inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en
dienen dit na te leven.
20. Een afschrift van het hierboven genoemde ecologische werkprotocol dient,
onder vermelding van het kenmerk van deze ontheffing, uiterlijk twee weken
voor de start van de werkzaamheden opgestuurd te worden noor het
bevoegde gezag.
Monitoring
21. Voor de uitgevoerde projecten in een kalenderjaar dient, uiterlijk voor 1
maart v.an het [cor daaropvolgend, een afschrift gestuurd te worden van
de rapportage (logboek) met daarbij een overzicht van waar welke
voorzieningen en maatregelen - zowel tijdelijk als permanent - zijn
gerealiseerd. In de rapportage wordt, per project, minimaalopgenomen:
a. onderzoeksverslag van de ecologische inspectie van de gebouwen;
b. beschrijving van of en de wijze waarop gebouwen 'natuurvrij' zijn
gemaakt;
c. beschrijving van de uitgevoerde onderhouds- en renovatiewerkzaamheden;
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beschrijving van de gerealiseerde alternatieve verblijven, met de
aantallen, typen en functie hiervan per soort.
Voor deze onderdelen dienen, gericht op de verblijven van soorten,
detailkaarten en foto's toegevoegd te worden om een goed inzicht in de
wijze van uitvoering te geven.
22. Zoals in het SMP aangegeven, dient een concreet plan van aanpak voor de
monitoring uitgewerkt te worden voor de komende 5 jaor. Leg de uitwerking
voor 1 ionuori20 19ter goedkeuring voor aan het bevoegde gezag. Ga
bij die uitwerking nader in op:
a.

de onderzoeksfrequentie na renovatie en de wijze van onderzoek
noor de aanwezigheid van soorten vooraf (nulmeting);
b. een uitwerking en motivatie van de wijze waarop een gedegen
vergelijking gemaakt kan worden tussen aantallen per soort (in
relatie tot de staat van instandhouding) uit het onderzoek vooraf en
het monitoringsonderzoek achteraf;
c. de wijze van monitoring gericht op kennisontwikkeling over de
effectiviteit van genomen maatregelen.
De goedkeuring is een expliciete voorwaarde om werkzaamheden op basis
van de ontheffing te verrichten.
23. Jaarlijks dient, voor 1 december van dat jaor, een rapportage overlegd te
worden van de monitoring die dat jaar heeft plaatsgevonden.
24. De monitoringsrapportage in 2022 dient tevens als evaluatie en bevat
minimaal:
a.
b.

beschrijving van de nulsituatie qua aantallen soorten en functies;
beschrijving van de beoogde situatie na uitvoering van de
werkzaamheden;
c. beschrijving van de ontwikkeling van de aantallen per soort in de
verschillende kernen;
d. analyse en beoordeling van de verschillen tussen verwachte en het
werkelijk aantal dieren en het gebruik van de voorzieningen;
e. analyse en aanbevelingen ten aanzien van de functionaliteit van de
mitigerende en compenserende maatregelen;
f. een analyse van de gerealiseerde meerwaorde voor de beschermde
soorten ten aanzien van aantallen verblijven en de werkwijze op
basis van het SMP (ten opzichte van afzonderlijke ontheffingen).
25.lndien uit de monitoringsrapportage of anderzijds blijkt dot de getroffen
maatregelen onvoldoende zijn, kunnen aanvullende voorschriften worden
opgelegd.
Overige voorschriften
26. Deze ontheffing geldt voor een periode van 5 jaar, met optie tot verlenging
(mede afhankelijk van de evaluatie). B~ verlenging dient minimaal 5
maanden voor het verstrijken van de termijn een verlengingsverzoek
ingediend te worden.
27. Aanspreekpunt in het kader van dit besluit en de daaruit voortvloeiende
voorschriften is de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het opsturen van
genoemde uitwerkingen kan digitaal via info@odbn.nl of berichtenbox van
de ODBN, met het begeleidingsformulier zoals opgenomen in Bijlage 3 bij
dit besluit.
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Bijlage 2. Overzichttekening
Thuisvester

van het woningenbestand

van
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Woningenbestand ten noordoosten van Breda:
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Woningenbestand ten zuidwesten van Breda:
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Bijlage 3. Begeleidingsformulier
goedkeuringsver:zoek

bij document,

melding

danwel
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Op basis van de voorschriften zijn er diverse momenten om een document,
melding danwel goedkeuring aan het bevoegde gezag te overleggen.
Onderstaand formulier dient ter begeleiding te worden gebruikt, zodat de
stukken qoed inqeboekt worden.

Begeleidingsformulier
(Gebiedsontheffing)

bij document,

OntheRing Wet natuurbescherming

melding

danwel

goedkeuringsver:zoek

ex artikeI3.3, eerste lid en artikeI3.8, eerste lid.

Gegevens

Aanvraagnummer

Z/059098

Projectnaam

Gebiedsontheffing

Ontheffingsperiode

tussen 15 september 2019 en 15 september 2023

Naam
Adres
Woonplaats
Gegevens
werk:zaamheden
Contactpersoon
uitvoering
werkzaamheden
Telefoonnummer (vast)

Stichting Thuisvester

woningbestand Thuisvester (gemeenten rondom Breda)

Postbus 75
4900 AB Oosterhout

Telefoonnummer
(mobiel)
Document, melding of
goedkeuring op basis
van welk voorschrift
(noem nr)?
Overige toelichting

Dit formulier dient, conform betreRende voorschrift, te worden ingediend bij de
Omgevingsdienst Brabant Noord
Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord

I Email: info@odbn.nl

I
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