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Module 2 Soortenbescherming Wnb
Algemeen:
Per vraag wordt - indien van toepassing - om een korte samenvatting gevraagd. Een uitgebreide beschrijving
dient te worden opgenomen in een activiteitenplan. Dit plan dient als bijlage bij de aanvraag te worden
gevoegd. Bij elke vraag dient u aan te geven in welk hoofdstuk/paragraaf en op welke bladzijden van het
activiteitenplan de uitgebreide beschrijving is opgenomen.

1 Beschrijving activiteit
1.1 Beschrijving initiatief

Om te kunnen beoordelen welke verbodsbepalingen worden overtreden, dient u een beschrijving te geven
van uw activiteit. Het gaat hier bijvoorbeeld om het beschrijven van (locatie en periode van) de
werkzaamheden, de invloedssfeer van de werkzaamheden, de wijze waarop de werkzaamheden
uitgevoerd zullen worden, gehanteerde onderzoeksmethoden naar beschermde soorten, etc. Het
detailniveau hangt af van de omvang en de complexiteit van de activiteit. Geef onderstaand een korte
samenvatting.

Realisatie en exploitatie van een windpark met bijbehorende voorzieningen. Verwezen
wordt naar bijlage 0.

1.2 Werken volgens een gedragscode

Worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een geldige door de Staatssecretaris van EZ
goedgekeurde gedragscode?
X

Nee
Ja
Geef hierbij aan welke gedragscode(s) van toepassing is/zijn en op welke wijze de werkzaamheden
conform de gedragscode(s) worden uitgevoerd.

2 Aanwezigheid beschermde soorten en onderzoek
Geef in onderstaande tabel aan welke beschermde soorten aanwezig zijn binnen de invloedssfeer uw
activiteit. In de toelichting wordt uitvoerig beschreven op welke wijze u dient te onderzoeken welke
beschermde soorten in de invloedssfeer van de activiteit aanwezig zijn en hoe mogelijke effecten van uw
activiteit op die soorten beoordeeld moeten worden. In de onderstaande tabel vat u de resultaten van dat
benodigde onderzoek samen.
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Let op! De volgende soorten hoeft u niet in te vullen:

-

-

Soorten die niet beschermd zijn volgens de Wnb;
Beschermde soorten die bij Provinciale Verordening zijn vrijgesteld voor de activiteiten in het
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud;
Beschermde soorten waarop volgens uw verwachting uw initiatief, bijvoorbeeld dankzij het vooraf
treffen van bewezen effectieve maatregelen (mitigerende maatregelen), geen negatieve effecten
heeft en dus overtreding van een verbodsbepaling niet aan de orde zal zijn. Indien u twijfelt, dient
u deze soorten wel in de tabel te vermelden en zullen wij beoordelen of een ontheffing nodig is.
Indien u de werkzaamheden uitvoert overeenkomstig een goedgekeurde gedragscode (zie 1.2),
geldt een vrijstelling voor de betreffende soort(en).

Voor een uitgebreide beschrijving van de aanwezige soorten en ecologische effecten wordt
verwezen naar bijlage 0 en bijlage 4
Aanwezige
beschermde soort
i.h.k.v. de aanvraag

Essentiële functie(s)
van het plangebied
voor de soort(en)1

Kritische periode voor de
soort2 aanwezig in het
plangebied

1

Soort vastgesteld op basis van
welke informatie3

Bij voorbeeld leefgebied, foerageergebied, vaste rust- of verblijfplaats, pleisterplaats, baltslocatie, nest of
kraamkolonie.
2 Bijvoorbeeld voortplanting-/baltsperiode, overwinteringsperiode
3 Gebruikte onderzoeksmethode en/of bronnen voor vaststellen soorten en functies. Bijvoorbeeld gebruik
gemaakt van NDFF gegevens (actualiteit gegevens noemen) of Waarneming.nl in combinatie met gericht
onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar verblijfplaatsen, routes en jachtgebied vleermuizen op basis van het
vleermuisprotocol.
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3 Soorten en verbodsbepalingen
3.1 Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd? Geef daarbij aan welke verbodsbepaling(en)
van toepassing is (of zijn)
Beschermingsregime / verbodsbepalingen
Nederlandse en
soorten van bijlage IV HR
wetenschappelijke
Soorten genoemd in bijlage
Vogels (VR)
en bijlage I en II Bonn en
naam soort
A en B van de Wnb
Bern m.u.v vogels VR
Soort : Zie hoofdstuk Art. 3.1, opzettelijk:
Art. 3.5, in hun natuurlijke
Art. 3.10, in hun natuurlijke
2 en de bijgevoegde
doden
verspreidingsgebied
verspreidingsgebied,
bijlage 0.
vangen
opzettelijk:
opzettelijk:
storen4
doden
doden
vangen
vangen
verstoren
Art. 3.1, nesten,
rustplaatsen en eieren
opzettelijk:
vernielen
beschadigen
nesten weg te nemen

Art. 3.5, vaste nesten,
voortplantings- of
rustplaatsen opzettelijk:
vernielen
beschadigen

Art. 3.1, eieren :
rapen en onder zich
hebben

Art. 3.5, eieren opzettelijk:
vernielen
rapen

Art. 3.2 lid 6, (delen van)
vogels of uit vogels
verkregen producten
anders dan voor verkoop
onder zich hebben
vervoeren5

Art. 3.6 lid 2, dieren, m.u.v.
vogels, en planten6 anders
dan voor verkoop:
onder zich hebben
vervoeren
Art. 3.5, planten opzettelijk:
plukken
verzamelen
afsnijden
ontwortelen
vernielen

Art. 3.10, vaste nesten,
voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen opzettelijk:
beschadigen
vernielen

Art. 3.10, vaatplanten
opzettelijk:
plukken
verzamelen
afsnijden
ontwortelen
vernielen

3.2 Periode ontheffing

Geef aan voor welke periode ontheffing wordt gevraagd.

Ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van aanleg en minimaal 30 jaar exploitatie.
Verwezen wordt naar bijlage 0, hoofdstuk 1
01-01-2023……………….(dmj) t/m 31-12-2060…………(dmj)

4

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.
5
Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de Wnb zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk
verkregen
6
Deze verboden zijn niet van toepassing ingeval de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.
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4 Effectanalyse
Bij vraag 3 heeft u aangegeven voor welke soort(en) mogelijk een verbodsbepaling wordt overtreden. Geef
bij deze vraag aan wat het effect is van uw activiteit op de betreffende soorten. Maak hierbij onderscheid
tussen tijdelijke en permanente effecten. Betrek bij de effectanalyse ook de maatregelen die u heeft
getroffen of alsnog zal treffen om de effecten tot een acceptabel minimum te beperken (tabel 4.1) of om de
effecten achteraf te herstellen (tabel 4.2).
4.1 Maatregelen die effecten op de soort tot een minimum beperken (mitigerende maatregelen).

Geef in onderstaande tabel per soort aan welke maatregelen u heeft genomen of tijdens de
werkzaamheden zal nemen.

Verwezen wordt naar bijlage 0 en 4
Soort(en) | Nederlandse en
wetenschappelijke naam

Maatregelen voor start initiatief

Maatregelen tijdens uitvoering
initiatief

Soort 1
Soort 2, etc.

4.2 Maatregelen die de effecten achteraf herstellen (compenserende maatregelen).

Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen die de effecten achteraf herstellen. Het gaat hier
om compenserende maatregelen..

Verwezen wordt naar bijlage 0 en 4
Soort(en) | Nederlandse en
wetenschappelijke naam
Soort 1
Soort 2, etc.
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5 Belangenafweging
5.1 Op grond van welk belang wordt een ontheffing aangevraagd?
Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wnb)
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 vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde
omstandigheden toe te staan
Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb)
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
Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de
natuurlijke habitats
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, plukken of het onder zich hebben van bepaalde dieren of planten in kleine
hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan
Andere soorten (artikel 3.10 Wnb)
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
Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de
natuurlijke habitats
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, plukken of het onder zich hebben van bepaalde dieren of 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
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5.2 Motivatie belang(en)

Geef hier in het kort aan wat het doel is van uw initiatief en waarom u van mening bent dat deze
noodzakelijk is in het kader van het door u onder 4.1 aangekruiste belang. Een verwijzing naar
bijvoorbeeld een plan-MER is niet voldoende.

Verwezen wordt naar bijlage 0

6 Andere bevredigende oplossing (alternatievenafweging)
Afweging alternatieven

Voor alle beschermde soorten geldt dat aangetoond moet worden dat er geen andere bevredigende
oplossing (alternatief) is voor het door u geplande initiatief, die minder schade oplevert voor de
betreffende soort(en). In de toelichting wordt uitgelegd wat hier mee bedoeld wordt. Geef hieronder in het
kort aan welke alternatieven in tijd, plaats en werkwijze/inrichting u heeft afgewogen en waarom het
voorgestelde plan volgens u de oplossing is met de minst negatieve effecten op de beschermde soorten.

Verwezen wordt naar bijlage 0

7 Staat van instandhouding
Staat van instandhouding

Voor alle beschermde soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd moet worden aangetoond dat het
initiatief niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort (VR)
en/of dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (HR, Bonn
en Bern en andere soorten). In de toelichting wordt hierop uitvoerig ingegaan. Geef hieronder per soort en
per beschermingsregime (2 tabellen) gemotiveerd aan op welke wijze wordt voldaan aan deze
voorwaarde(n).

Verwezen wordt naar bijlage 0 en bijlage 4
Vr

Soort(en) | Nederlandse en
wetenschappelijke naam
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Onderbouwing dat de activiteit niet leidt tot verslechtering van de
staat van instandhouding van de soort
Soort 1
Soort 2, etc.

Hr, Bonn en Bern en andere soorten
Soort(en) | Nederlandse en
wetenschappelijke naam

Onderbouwing dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten
voortbestaan

Soort 1
Soort 2, etc.

8 Bijlagen module 2 Soortenbescherming Wnb
Toe te voegen bijlagen

Zie bijlage 0, in het bijlageoverzicht

□

Activiteitenplan

□

Kaartmateriaal

□

Onderzoekrapportages

□

beleidsdocumenten ivm onderbouwing belang

□ ...........
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