Aanvraagformulier ontheffing Wet natuurbescherming –
bescherming van planten en dieren
Algemene aanwijzingen
-

-

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor ontheffing van als bedoeld in artikel 3.1, 3.2 lid 6, 3.5, 3.6 lid 2, en/of 3.10 van
Wet natuurbescherming (Wnb). Bij dit aanvraagformulier is een afzonderlijk document met toelichting opgesteld.
De aanvraag is bedoeld voor onder andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie, beheer, kappen van bomen, opvang van
beschermde dieren, onderzoek en onderwijs (zie onderdeel 1.5 van het formulier).
Wanneer sprake is van schade-, overlastbestrijding of populatiebeheer van soorten dan kunt u gebruik maken van het daartoe
bestemde formulieren Wet natuurbescherming – faunabeer (door Faunabeheereenheid of andere aanvragers)
De gegevens die u invult, kunnen gebruikt worden voor de controle op de naleving van de subsidievoorwaarden van het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
Stuur de ondertekende stukken bij voorkeur (beveiligd) digitaal via uw berichtenbox account1 of per post aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Per adres:
Omgevingsdienst Brabant Noord
Vergunningverlening Groene wetten
Postbus 88
5430 AB Cuijk
of verzend (onbeveiligd) per e-mail naar info@odbn.nl
Mogelijk blijkt dat uw verzoek niet bij het juiste bevoegde gezag is ingediend, dan zenden wij uw verzoek door naar het bevoegd
gezag dat bevoegd is om te beslissen op uw aanvraag.
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Algemene gegevens

1.1

Aanvrager

2

Naam voorletter(s):
Provincie Noord-Brabant
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats):
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer:
073-681 28 12

Berichtenbox naam:

BSN-nummer:
n.v.t.

e-mailadres:
jleermakers@brabant.nl

Bedrijf / organisatie (indien aan de orde):
Provincie Noord-Brabant

KvK-nummer:
17278718
UBN (uniek bedrijfsnummer):

1.2

Contactpersoon / adviseur (indien van toepassing)

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode en plaats):
NBIC
per adres BRO t.a.v Jasmijn van Tilburg
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
Telefoonnummer:
e-mailadres:
0411-850400/06-15025361
jasmijn. van.tilburg@bro.nl

1

Wenst u gebruik te maken van het recht op digitale afhandeling van uw aanvraag? Vermeld dan de berichtenboxnaam van uw
account bij vraag 1.1 .
2
Vul hier de gegevens in van degene op wiens de naam de ontheffing moet komen: naam bedrijf met vermelding van
rechtspersoonlijkheid (maatschap, VOF, BV etc) of particulier.

1.3

Naam van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en)

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

1.4

Locatie van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en)

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode, plaats en gemeente) / omschrijving locatie (indien locatie niet gekoppeld is aan een
huisadres):
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat ligt op het grondgebied van de gemeenten Waalwijk, Heusden en 's-Hertogenbosch.
Binnen de GOL zijn twee concentraties van ontwikkelingen te onderscheiden:
·

één aan de noord- en oostzijde van Waalwijk en aan de westzijde van Drunen (GOL West).

· één aan de oostzijde van Vlijmen en westzijde van Den Bosch en in Vlijmen/Nieuwkuijk zelf (GOL Oost).
Tussen beide concentraties ligt een gebied, waar afgezien van de snelfietsroute Waalwijk-Den Bosch, geen geplande ontwikkelingen
behorende bij het project GOL liggen.
Kadastrale gegevens:
Zie voor de kadastrale gegevens bijlage A

1.5

Beschrijving van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en):

Voor welke soort voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) vraagt u ontheffing aan?

Renovatie/bouwen
X

Kappen bomen
Slopen
Bouwrijp maken

X

Dempen/veranderen watergangen
Onderzoek en onderwijs
Natuurontwikkeling

X

Infrastructurele werken
Tijdelijke natuur in relatie tot nog te ontwikkelen activiteiten
Opvang beschermde dieren
Beheer en onderhoud
Overig, namelijk

Geef hieronder een samenvatting van de voorgenomen activiteit(en)/ontwikkelingen, leg hierbij een relatie met de relevante
verbodsbepalingen zoals genoemd onder punt 3 van het aanvraagformulier:
Een globale beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen in bijlage B projectbeschrijving
Voor de buizerd wordt een ontheffing aangevraagd voor artikel 3.1 lid 2. Voor de aanpassingen aan knooppunt 45 worden een
aantal bomen gekapt. Een van deze bomen bevat het nest van een buizerd. Door het kappen van deze bomen zal het nest worden
vernietigd.
Voor de poelkikker, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis wordt ontheffing
aangevraagd voor artikel 3.5 lid 4. De oostelijke randweg Vlijmen en de westelijke randweg Drunen worden aangelegd binnen het
leefgebied van de poelkikker. Dit leefgebied wordt door de aanleg van de randweg doorsneden. Daarnaast zullen een aantal sloten
die als voortplantingsbiotoop dienen worden aangetast.
Ter hoogte van de oostelijke randweg Vlijmen is een essentiële vliegroute van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis
aanwezig. Deze is tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet functioneel. Omdat een essentiële vliegroute van belang is voor het
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functioneren van een verblijfplaats is bij het vernietigen van een essentiële vliegroute een overtreding van artikel 3.5 lid 4 aan de
orde. Door het nemen van maatregelen wordt er echter voor gezorgd dat er een functionele vliegroute blijft.
X

een gedetailleerde beschrijving is in het activiteitenplan in een losse bijlage toegevoegd

1.6

Periode waarbinnen de activiteiten plaatsvinden:

Vul hieronder de periode in waarbinnen de activiteit(en) of ontwikkeling en bijbehorende handelingen worden uitgevoerd:
Startdatum: 1 september 2019
Einddatum: 1 september 2024
Indien er sprake is van meerdere periodes dit beschrijven in het losse activiteitenplan:
X

een gedetailleerde beschrijving is als onderdeel van het activiteitenplan in een losse bijlage toegevoegd

1.7

Periode waarbinnen de ontheffing nodig is:

Vul hieronder de periode in waarbinnen u een ontheffing nodig heeft:
Startdatum: 1 september 2019
Einddatum: 1 september 2024

Wijkt deze periode af van de onder 1.6 aangegeven periode van activiteiten/ontwikkeling?
X

Nee, de werkzaamheden voor het GOL als geheel hebben een langere doorloopperiode, maar de activiteiten die effect
hebben op de genoemde soorten zijn in de ontheffingsperiode afgerond.
Ja, geef hierbij aan waarom u een afwijkende periode aanvraagt

1.8

3

Werken volgens een gedragscode :

Worden er werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een door de Staatssecretaris van EZ vastgestelde gedragscode?
X

Nee
Ja, geef hieronder aan volgens welke gedragscode u gaat werken en voor welke soorten

1.9

Eerder verleende ontheffing of omgevingsvergunning inclusief vvgb voor soorten:

Is er eerder een ontheffing of toestemming verleend door RVO of een ander overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of
activiteiten?
X

Nee
Ja, voeg deze als bijlage(n) toe

3

De gedragscodes zijn te vinden op de volgende website: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermdeplanten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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Aanwezige beschermde soorten:

Geef in onderstaande tabel aan welke beschermde soorten aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de activiteit(en) waarvoor u de
ontheffing aanvraagt4:
Soort(en) | Nederlandse
en wetenschappelijke
naam

Functie(s) van het
plangebied voor de
soort(en)5

Soort 1

Buizerd
Buteo buteo

Nestplaats

Soort 2

Poelkikker
Pelophylax lessonae

Leefgebied
Voortplantingsgebied

Totale periode (in
maanden) van het
jaar waarin de soort
aanwezig is
jaarrond

Kritische periode (in
maanden) van het
jaar waarin de soort
aanwezig is6
Broedseizoen
Februari-augustus

Soort vastgesteld op
basis van welke
informatie7

Jaarrond

Voortplanting:
maart-september
Winterrust:
oktober -april

Veldbezoek

3

Soorten en verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming

3.1

Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd?

Veldbezoek

Geef daarbij aan welke verbodsbepaling(en) van toepassing is (of zijn):
Beschermingsregime / verbodsbepalingen
Soort

Soort 1: Buizerd

Vogels (Vogelrichtlijn (VR)) 8

Art. 3.1 Vogels opzettelijk:
doden
vangen
storen13
Art. 3.1 nesten, rustplaatsen en
eieren van vogels opzettelijk:
vernielen
beschadigen
X nesten weg te nemen
Art. 3.1 eieren van vogels:
rapen en onder zich hebben
Art. 3.2 lid 6 vogels, delen van
vogels of uit vogels verkregen
producten (anders dan voor
verkoop):
onder zich hebben te
hebben
te vervoeren14

Soorten Habitatrichtlijn
(bijlage IV), Bern (bijlage I 9 of II
10
) of Bonn (bijlage I 11 m.u.v
vogels uit VR)
Art. 3.5, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied, opzettelijk:
doden
vangen
verstoren
Art. 3.5 eieren van dieren
opzettelijk:
te vernielen
te rapen
Art. 3.5 voortplantingsplaatsen
of rustplaatsen:
beschadigen
vernielen
Art. 3.5 planten, opzettelijk:
plukken
verzamelen
afsnijden
ontwortelen
vernielen

Andere beschermde
soorten (Bijlage A en B
van de Wnb) 12
Art. 3.10 in hun
natuurlijke
verspreidingsgebied
opzettelijk:
doden
vangen
Art. 3.10 vaste
voortplantings- of
rustplaatsen, opzettelijk:
beschadigen
vernielen
Art. 3.5 vaatplanten,
opzettelijk:
plukken
verzamelen
afsnijden
ontwortelen
vernielen

4
Heeft u bij 1.5 ‘opvang beschermde dieren’ gekozen, dan hoeft u hier alleen in te vullen om welke soortgroep(en) het gaat (vogels,
zoogdieren, amfibieën of reptielen
5
Bij voorbeeld leefgebied, foerageergebied, vaste rust- of verblijfplaats, pleisterplaats, baltslocatie, nest of kraamkolonie.
6
Bijvoorbeeld voortplanting-/baltsperiode, overwinteringsperiode
7
Gebruikte onderzoeksmethode en/of bronnen voor het vaststellen van de aanwezigheid van soorten en functies van het gebied.
8
De soortenlijst is te vinden op: http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/vogelrichtlijn-soort-van-bijlage-i-artikel-41-vogelrichtlijn
9
De soortenlijst is te vinden op: http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie-soort-van-appendix-i
10
De soortenlijst is te vinden op: http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bern-conventie-soort-van-appendix-ii
11
De soortenlijst is te vinden op: http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/bonn-conventie-soort-van-appendix-i
12
De soortenlijst is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html
13
Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort, artikel 3.1 lid 5 Wnb.
14
Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de Wnb zijn gedood of
gevangen, onderscheidenlijk verkregen
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Soort 2: Poelkikker

Art. 3.1 Vogels opzettelijk:
doden
vangen
storen16
Art. 3.1 nesten, rustplaatsen en
eieren van vogels opzettelijk:
vernielen
beschadigen
nesten weg te nemen
Art. 3.1 eieren van vogels:
rapen en onder zich hebben
Art. 3.2 lid 6 vogels, delen van
vogels of uit vogels verkregen
producten (anders dan voor
verkoop):
onder zich hebben te
hebben
te vervoeren17

Art. 3.6 lid 2 dieren en planten15
(anders dan voor verkoop):
onder zich te hebben
te vervoeren
Art. 3.5, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied, opzettelijk:
doden
vangen
verstoren
Art. 3.5 eieren van dieren
opzettelijk:
X te vernielen
X te rapen
Art. 3.5 voortplantings-plaatsen
of rustplaatsen:
X beschadigen
X vernielen
Art. 3.5 planten, opzettelijk:
plukken
verzamelen
afsnijden
ontwortelen
vernielen

Art. 3.10 in hun
natuurlijke
verspreidingsgebied
opzettelijk:
doden
vangen
Art. 3.10 vaste voortplantings- of rustplaatsen,
opzettelijk:
beschadigen
vernielen
Art. 3.5 vaatplanten,
opzettelijk:
plukken
verzamelen
afsnijden
ontwortelen
vernielen

Art. 3.6 lid 2 dieren en planten18
(anders dan voor verkoop):
onder zich te hebben
te vervoeren

3.2

Ecologische inventarisatie

Bovenstaand heeft u aangegeven voor welke soorten mogelijk een verbodsbepaling wordt overtreden. Geef hieronder een
verantwoording van het onderzoek dat naar de effectbepaling van de activiteit is gedaan 19.
Wie heeft de inventarisatie uitgevoerd?
Naam adviesbureau of deskundige: Movares: drs F.M. van Schie, drs. T.P. Schei en ing. G. Vreeman
Heeft deze persoon voor de aangevraagde werkzaamheden in combinatie met de betreffende soorten aantoonbare kennis en
ervaring op het gebied van soortspecifieke ecologie?
X

Ja
Nee

Wanneer heeft de inventarisatie plaatsgevonden?
Veldinventarisatie 2014,2015 en 2016 (bureauonderzoeken 2011-2014)
Beschrijf samengevat de resultaten van de ecologische inventarisatie
Gezien de omvang van de ecologische inventarisatie wordt verwezen naar de samenvatting in hoofdstuk 3 van bijlage C en voor het
gehele onderzoek naar bijlage 1 van bijlage C
Uit de ecologische inventarisatie volgt dat middels mitigatie die voorwaardelijk verplichtend is opgenomen in het inpassingsplan de
vliegroute voor vleermuizen in tact blijft. Hiervoor wordt daarom geen ontheffing aangevragd.
* De ecologische inventarisatie dient in een losse bijlage toegevoegd te worden (zie bijlage C).
15

Deze verboden zijn niet van toepassing ingeval de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.
Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort, artikel 3.1 lid 5 Wnb.
17
Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de Wnb zijn gedood of
gevangen, onderscheidenlijk verkregen
18
Deze verboden zijn niet van toepassing ingeval de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.
19
Heeft u bij 1.5 ‘opvang beschermde dieren’ gekozen dan kunt u verder gaan met 3.3
16
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Belangen en doel

4.1

Op grond van welk wettelijk belang wordt een ontheffing aangevraagd?

Artikel 3.1 of artikel 3.2 lid 6 (vogels)
X

De volksgezondheid of de openbare veiligheid
De veiligheid van het luchtverkeer
Ter bescherming van flora of fauna
Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt
Om het vangen, het onder zich hebben, of elke andere wijze van verstandig gebruik, van bepaalde volgens in kleine
hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan

Artikel 3.5 en/of artikel 3.6 lid 2 (soorten Habitatrichtlijn, Bern of Bonn):
Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats
X

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
Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van
de kunstmatige vermeerdering van planten
Om het vangen of het onder zich hebben van bepaalde dieren, of het plukken en onder zich hebben van bepaalde planten, in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan

Artikel 3.10 (andere beschermde soorten)
Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats
De volksgezondheid of 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
Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van
de kunstmatige vermeerdering van planten
Om het vangen of het onder zich hebben van bepaalde dieren, of het plukken en onder zich hebben van bepaalde planten, in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan
In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik
van het ingerichte of ontwikkelde gebied
Bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw
Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden,
wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer
Bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied
Algemeen belang

4.2

Motivering wettelijk belang(en) in relatie tot de activiteit

Motiveer waarom de activiteit(en) de/het wettelijke belang(en) dient/dienen, zoals dit is aangekruist bij 4.1:
Negatieve effecten op de buizerd en poelkikker en de tijdelijke negatieve effecten op de essentiële vliegroute treden op als gevolg van
de aanleg van de oostelijke randweg Vlijmen. Deze randweg is o.a. noodzakelijk in het kader van de volksgezondheid en openbare
veiligheid.

6

Er gaat relatief veel doorgaand verkeer door de kern van Vlijmen. Hierdoor staat daar de leefomgevingskwaliteit onder druk door
geluidbelasting en uitstoot van fijnstof. Ook is er sprake van verkeersonveiligheid vanwege onvolledige en onveilige aansluitingen op
de A59 en zijn er knelpunten als het gaat om de doorstroming van het verkeer op de A59 zelf.
X

een gedetailleerde motivering is als onderdeel van het activiteitenplan in een losse bijlage toegevoegd
(bijlage C)

5

Andere bevredigende oplossingen (alternatieven)

Welke alternatieve locaties heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten
hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve locaties niet mogelijk zijn:
Binnen het project GOL zijn meerdere alternatieven uitgewerkt. Bij de uitwerking van de alternatieven is natuur meegenomen en
afgewogen. Daarnaast wordt binnen het project GOL ook verschillende natuurprojecten meegenomen, zoals inrichting van de
ecologische verbindingszone langs het Drongelens kanaal en tussen het Drongelns kanaal en de Elshoutse Zeedijk, de irnichting van de
ecologische verbindingszone Vlijmen Oost en aanleg van faunatunnel onder de A59 ten oosten van Vlijmen. Door deze
natuurprojecten integraal mee te nemen met de overige GOL projecten kon voor natuur meer bereikt worden dan als het als aparte
projecten was ingestoken. Zo is in het kader va GOL de klimaatbuffer aangelegd als ontsnipperingsmaatregel, is de ecologische
verbindingszone tussen het Drongelens kanaal en de Elshoutse Zeedijk aangepast tot een 40 meter brede natuurzone en kon er met
HoWaBo een combinatie worden gemaakt met een faunatunnel als resultaat.
. Het MER is als bijlage D bij de ontheffing gevoegd.

Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke
effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve inrichtingsplannen niet mogelijk zijn:
De alternatieven voor de inrichting zijn onderzocht in het MER. Het MER is als bijlage D bij de ontheffing gevoegd.

Welke alternatieve werkwijze heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten
hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve werkwijzen niet mogelijk zijn.
Bij de werkwijze wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Door de mitigerende maatregelen
komt de gunstige staat van instandhouding niet in het geding.
Welke alternatieve planning heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten
hebben voor de soort? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren tijdens de kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom een
andere periode niet mogelijk is:
Bij de werkwijze wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden.

X
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een gedetailleerde beschrijving van het ontbreken van andere bevredigende oplossingen is als onderdeel van het
activiteitenplan in een losse bijlage toegevoegd

Mitigatie
6.1
X

Worden er maatregelen getroffen die het effect van uw initiatief op een of meerder soorten verzachten?
Ja, ga door naar 6.2
Nee, ga door naar 7

6.2

Mitigerende maatregelen

Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen, die de effecten van het initiatief op de soort verzachten of voorkomen.
Maak hierbij onderscheid tussen maatregelen die bewezen effectief zijn en maatregelen waarvan niet met 100% zekerheid vast staat
dat deze effectief zijn. U kunt een gedetailleerde onderbouwing van de mitigerende maatregel(en) per soort als onderdeel van het
activiteitenplan als bijlage bijvoegen.
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Soort(en)
Soort 1 Buizerd

Soort 2 Poelkikker

Effectief bewezen maatregelen

Alternatieve maatregelen

Binnen knooppunt 45 bevindt zich een buizerdnest. De
betreffende boom en overige te kappen bomen binnen
een straal van 75 meter worden gekapt in het late
najaar(september tot december) . Dit zodat er geen
verstoring wordt veroorzaakt tijdens het broedseizoen.
Vanwege de aanwezigheid van alternatieve
nestbomen in de buurt, zal de buizerd zich relatief
eenvoudig kunnen vestigen in de directe omgeving van
het huidige nest.

Eventueel, als de staat van
het nest dit toelaat, kan het
nest worden verplaatst naar
een geschikte nestboom
buiten de invloedsfeer van
de werkzaamheden.

Met betrekking tot foerageergebied verandert er
weinig voor de buizerd. De soort heeft daarnaast een
groot dispersievermogen om in de omgeving te
foerageren. Om deze redenen zijn geen maatregelen
nodig ten behoeve van het foerageergebied van
de aanwezige buizerden.
Ter hoogte van de Gemeint (GOL Oost) is de poelkikker
waargenomen. Aan deze sloten zullen werkzaamheden
plaats vinden in het kader van oostelijke randweg
Vlijmen. Binnen het project GOL wordt een ecologische
verbindingszone aangelegd. Doelsoorten van deze
verbinding zijn o.a. amfibieën. Nieuwe wegen en
wegen die in de huidige situatie een barrière vormen
worden ontsnipperd door ecoduikers. Verder is het
gebied in het kader van GOL een klimaatbuffer
aangelegd dat als leefgebied van de poelkikker kan
dienen. Er blijft daarom voldoende leefgebied over.
Om negatieve effecten tijdens de uitvoering te
voorkomen worden de volgende maatregelen
getroffen ter hoogte van de Biessertpolder:
·
Eerst nieuwe watergangen graven voordat oude
worden gedempt;
·
Werkzaamheden aan de sloten ter hoogte van de
Gemeint worden uitgevoerd buiten de
voortplantingsperiode van de poelkikker (15
maart – 15 september).
·
Indien werken buiten de voortplantingperiode
niet mogelijk is worden de sloten voorafgaand
aan de voortplantingsperiode afgeschermd met
amfibieën schermen. Voorafgaand aan de
werkzaamheden worden de sloten gecontroleerd
op de aanwezigheid van adulten, juvenielen en
eieren van deze soort. Indien deze aanwezig zijn
worden ze verplaatst naar een nabijgelegen sloot;
·
Kap van de bomen in het bosje ten noorden van
de Gemeint vindt plaats buiten de
overwinteringsperiode van de poelkikker. Takken
en stobben worden voor aanvang van de
overwinteringsperiode verwijderd.
·
Het overwinteringsbiotoop wordt voorafgaand
aan de overwinteringsperiode afgeschermd
m.b.v. amfibieën schermen.

X

een gedetailleerde beschrijving van de mitigerende maatregelen is als onderdeel van het activiteitenplan in een losse bijlage
toegevoegd

Worden deze maatregelen begeleid door een (ecologisch) deskundige?
X

Ja
Nee
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7

(Gunstige) staat van instandhouding van de betreffende soorten

Motiveer hieronder per soort op welke wijze wordt voldaan aan genoemde voorwaarde.
Vogels
Onderbouwing dat de activiteit niet leidt tot
verslechtering van de staat van
instandhouding van de soort
Soort(en)

Soort 1 Buizerd

Soorten (habitatrichtlijn, Bonn, Bern en
andere beschermde soorten)
Onderbouwing dat er geen afbreuk wordt
gedaan aan het streven de populaties van
de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebieden in een gunstige staat
van instandhouding laten voortbestaan

De betreffende boom met buizerdnest en
overige te kappen bomen binnen een straal
van 75 meter worden gekapt in het late
najaar Dit zodat er geen verstoring wordt
veroorzaakt tijdens het broedseizoen.
Vanwege de aanwezigheid van alternatieve
nestbomen in de buurt, zal de buizerd zich
relatief eenvoudig kunnen vestigen in de
directe omgeving van het huidige nest.
Eventueel, als de staat van het nest dit
toelaat, kan het nest worden verplaatst naar
een geschikte nestboom buiten de
invloedsfeer van de werkzaamheden.
Met betrekking tot foerageergebied
verandert er weinig voor de buizerd. De
soort heeft daarnaast een groot
dispersievermogen om in de omgeving te
foerageren. Om deze redenen zijn geen
maatregelen nodig ten behoeve van het
foerageergebied van de aanwezige
buizerden

Soort 2 Poelkikker

Binnen het project GOL wordt een
ecologische verbindingszone aangelegd.
Doelsoorten van deze verbinding zijn o.a.
amfibieën. Nieuwe wegen en wegen die in
de huidige situatie een barrière vormen
worden ontsnipperd door ecoduikers.
Verder is het gebied in het kader van GOL
een klimaatbuffer aangelegd dat als
leefgebied van de poelkikker kan dienen. Er
blijft daarom voldoende leefgebied over.

Een gedetailleerde beschrijving is als losse bijlage toegevoegd

8

Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag van een ontheffing ex artikel 3.1, 3.2 lid 6, 3.5,
3.6 lid 2, en/of 3.10 van de Wet natuurbescherming

De aanvrager verklaart dat hij/zij:
8.1

ermee bekend is dat bij wijziging van de activiteit die van belang zijn bij de beoordeling van de ontheffingsaanvraag, dit
zo spoedig mogelijk dient te worden doorgegeven aan de ODBN , onder vermelding van het kenmerk waaronder de
aanvraag in behandeling is;

8.2

alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar
waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en ontheffing belaste ambtenaren;
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8.3

ermee bekend is dat de ontheffing onverwijld wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar ontheffing
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze ontheffing onjuiste gegevens
heeft verstrekt. Voorts kan de ontheffing worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd
dat de ontheffing niet verleend zou zijn als deze omstandigheden aanwezig waren geweest op het tijdstip waarop de
ontheffing is verleend;

8.4

alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt;

8.5

ermee bekend is dat hij/zij ingevolge de Legesverordening Noord-Brabant 2012 leges verschuldigd is. De
Legesverordening is te vinden op de provinciale website onder ‘Regelingen’. De leges zullen worden geïnd na afloop van
de procedure.

Ondertekening
Datum:
6 april 2017

Naam ondertekenaar:
ing. J.P.M. Leermakers

Hoedanigheid:
Opdrachtgever Gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat

Handtekening:

Let op:

de ondertekening moet plaatsvinden door de aanvrager. Als iemand anders de aanvraag ondertekent, moet er een door
aanvrager ondertekende machtiging worden toegevoegd, waaruit blijkt dat de aanvrager de contactpersoon gemachtigd
heeft om de aanvraag in zijn naam te doen.
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BIJLAGE 1. Bij te voegen gegevens zoals benoemd in dit aanvraagformulier
Geef aan welke van de onderstaande gegevens zijn bijgevoegd:
X

Activiteitenplan (bijlage C)

Checklist onderdelen uit het formulier die gevraagd worden
X

1.5 Beschrijving van de voorgenomen activiteit (bijlage B)

X

1.6 Periode waarbinnen activiteiten plaatsvinden (bijlage C)

X

4.2 Motivering wettelijk belang in relatie tot de activiteit (bijlage C)

X

5. Andere bevredigende oplossingen (alternatieven) (bijlage D)

X

6.2 Mitigerende maatregelen (bijlage C)
1.9 Eerder verleende vergunningen

X

3.2 Ecologische inventarisatie (bijlage C; bijlage1)

X

7. Gunstige staat van instandhouding
1.2 Machtigingsformulier (ondertekening onderdeel)

Toegevoegde bijlagen
Bijlage A
kadastrale gegevens
Bijlage B
projectbeschrijving
Bijlage C
projectplan met als bijlage 1 inventarisatie flora en fauna
Bijlage D
MER
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