Provincie Zeeland, 22 december 2016

Checklist ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van planten en dieren op het gehele grondgebied van
Nederland (artikelen 3.1 t/m 3.11). Dit betekent dat als u werkzaamheden gaat uitvoeren in een omgeving waar
een of meerdere beschermde dieren en/of planten aanwezig zijn, u deze checklist dient te doorlopen om een
antwoord te krijgen op de vraag of u een ontheffing nodig heeft.

1. Komen er binnen de invloedzone van het plangebied beschermde dier- en/of plantensoorten voor?
In de artikelen 3.1 t/m 3.4 Wnb is het beschermingsregime van de soorten die onder de Vogelrichtlijn (VR) vallen
geregeld. De artikelen 3.5 tot en met 3.9 regelen het beschermingsregime van soorten uit de Habitatrichtlijn (HR)
en in de artikelen 3.10 en 3.11 is het beschermingsregime van de overige soorten geregeld. U dient na te gaan of
binnen de invloedzone van het plangebied waar u de werkzaamheden gaat verrichten, soorten voorkomen die
onder een van deze beschermingsregimes vallen. De invloedzone van het plangebied kan ruimer zijn dan het
plangebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en/of gebruik van een industrieterrein, waarbij door
bijvoorbeeld licht een vliegroute van beschermde vleermuizen buiten het plangebied wordt verstoord. Een
hulpmiddel bij het vaststellen van beschermde soorten in uw omgeving is de Effectenindicator soorten van de
Rijksoverheid (Zie www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?subj=soorten).
JA: ga door naar de volgende vraag

NEE: er is geen ontheffing nodig

2. Hebben
activiteiten /
2. Hebben
uw uw
activiteiten/handelingen
(tijdelijk) negatieve effecten op beschermde dier- en/of
handelingen
(tijdelijk)
negatieve
plantensoorten?
effecten op beschermde dieren/of plantensoorten?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doden, vangen of opzettelijk (ver)storen van een soort of in geval van planten
het beschadigen of vernielen hiervan. Maar ook vernietiging van het leefgebied of kwaliteitsverlies van het
leefgebied van de soort door bijvoorbeeld geluid, versnippering of belichting, kan een effect veroorzaken.
JA: ga door naar de volgende vraag

NEE: er is geen ontheffing nodig

3. Geldt voor al deze soorten en handelingen een vrijstelling en/of een gedragscode?
Bij deze vraag is het van belang dat u nagaat of voor alle soorten waarop een effect te verwachten is, een
vrijstelling volgens de Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2107 (zie www.zeeland.nl) en/of een
goedgekeurde gedragscode (zie https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-ontheffing-en-vrijstelling) van toepassing
is. In veel gevallen zal dit voor slechts een deel van de soorten gelden en dient u naar de volgende vraag te
gaan.
JA: u heeft geen ontheffing nodig

Nee: ga door naar de volgende vraag

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1)
In artikel 3.1 zijn een aantal verboden opgenomen, waaronder het opzettelijk storen en doden van vogels als
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten.
Onder opzet wordt ook voorwaardelijke opzet verstaan, dat wil zeggen dat een handeling wordt verricht waarbij
bewust de aannemelijke kans wordt aanvaard dat deze handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de
soort. In artikel 3.1 is ook geregeld dat het verbod om vogels opzettelijk te storen , niet van toepassing is indien
de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de soort. Het verjagen en/of storen
van niet-broedende vogels -voor zover het niet gaat om jaarrond beschermde verblijfplaatsen- wordt niet als
storing beschouwd, omdat vogels kunnen vliegen en verderop kunnen gaan zitten, zonder dat dit van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding. Voor de vraag wanneer er sprake is van een storing die van wezenlijke
invloed is op de staat van instandhouding van de soort verwijzen wij u naar de toelichting van het
aanvraagformulier ruimtelijke ingrepen soortbescherming (www.zeeland.nl)

4. Zijn er binnen de invloedsfeer van het plangebied (ecologische functies die essentieel zijn voor de
functionaliteit van) voortplantings- of vaste rust-of verblijfplaatsen van vogels?
Tot voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen worden gerekend nesten van vogels gedurende de
broedperiode en de jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Onder nesten van vogels moet ook de functionele
omgeving daarvan worden begrepen, voor zover het broedsucces daarvan afhankelijk is. Het gaat dan om
essentiële ecologische functies zoals een goed foerageergebied nabij de nestplaats welke bepalend is voor het
broedsucces. Indien dit foerageergebied verdwijnt of wordt aangetast kan dit resulteren in het verlaten van de
nestplaats of een lagere overleving van het aantal jongen daar de oudervogels verder moeten vliegen en minder
profijt hebben van het foerageren zelf (kosten wegen niet op tegen de baten). Zie voor de lijst van jaarrond
beschermde vogelnesten: www.odh.nl
Zie voor de wijze waarop dit dient te worden beschouwd, de toelichting op vraag 2 van het aanvraagformulier.
JA: ga door naar de volgende vraag

NEE: ga door naar vraag 6

5. Voorkomt u door het nemen van maatregelen dat de in artikel 3.1 genoemde verboden worden
overtreden?
Kunt u aannemelijk maken en verzekeren dat door het tijdig treffen van maatregelen voorafgaand aan de
activiteit(en) geen verboden worden overtreden? U kunt hierbij denken aan het afstemmen van de
werkzaamheden op de biologische ritmes en seizoencycli van de soort maar het kan ook gaan om maatregelen
waardoor (de functionaliteit van) voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen in het geheel niet worden
aangetast.

JA: ga door naar de volgende vraag

NEE: u dient in ieder geval voor
vogels een ontheffing aan te vragen

Beschermingsregime diersoorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en overige
diersoorten (artikel 3.10 )
In de artikelen 3.5 en 3.10 Wnb zijn een aantal verboden opgenomen, waaronder het opzettelijk doden, vangen
en verstoren van de diersoort, maar ook het opzettelijk beschadigen of vernielen van de (vaste)
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de dieren. Onder opzet wordt ook voorwaardelijke opzet verstaan,
dat wil zeggen dat een handeling wordt verricht waarbij bewust de aannemelijke kans wordt aanvaard dat deze
handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de soort.

6. Zijn er binnen de invloedsfeer van het plangebied (ecologische functies die essentieel zijn voor de
functionaliteit van) voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van diersoorten?
Tot voortplantings- of vaste rust-of verblijfplaatsen worden bijvoorbeeld locaties gerekend waarin zich
kraamkolonies, paarverblijven en overwinteringsplaatsen bevinden, afhankelijk van de soort. Daarnaast vallen
ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijvoorbeeld holen, burchten) of standplaatsen die van
belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort onder de reikwijdte van artikel 3.5 Wnb.
Bij essentiële ecologische functies gaat het bijvoorbeeld om migratie-en vliegroutes of foerageergebieden, die
van groot belang zijn voor het functioneren van een voortplantings-of vaste rust- of verblijfplaats.

JA: ga door naar de volgende vraag

NEE: ga door naar vraag 8.

7. Voorkomt u door het nemen van maatregelen dat de in artikel 3.5 en/of artikel 3.10 genoemde
verboden worden overtreden?
Kunt u aannemelijk maken en verzekeren dat door het tijdig treffen van maatregelen voorafgaand aan
de activiteit(en) geen verboden worden overtreden? U kunt hierbij denken aan het afstemmen van de
werkzaamheden op de biologische ritmes en seizoencycli van de soort maar het kan ook gaan om
maatregelen waardoor (de functionaliteit van) voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen in het
geheel niet worden aangetast.
Nee, u dient in ieder geval voor diersoorten
(van de Habitatrichtlijn)
Ja, ga door naar de volgende vraag

een ontheffing aan te vragen

Beschermingsregime plantensoorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en
overige plantensoorten (artikel 3.10)
In de artikelen 3.5 en 3.10 Wnb zijn een aantal verboden opgenomen, te weten het opzettelijk plukken,
verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van plantensoorten die vallen onder de Habitatrichtlijn en
vaatplanten van soorten die in de bijlage, onderdeel B, bij de Wnb zijn genoemd. Onder opzet wordt ook
voorwaardelijke opzet verstaan, dat wil zeggen dat een handeling wordt verricht waarbij bewust de
aannemelijke kans wordt aanvaard dat deze handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de soort.

8. Zijn er binnen (de invloedsfeer van) het plangebied plantensoorten aanwezig die onder het
beschermingsregime van de artikelen 3.5 en/of 3.10 vallen?
Naast het fysiek wegnemen of beschadigen van individuele plantensoorten is ook aantasting van de kwaliteit van
de groeiplaats van beschermde soorten relevant. Gedacht kan worden aan verdroging of vernatting wat maakt
dat de soorten in hun voortbestaan worden belemmerd.
Ja, ga door naar de volgende vraag

Nee, u heeft geen ontheffing nodig

9. Voorkomt u door het nemen van maatregelen dat de in artikel 3.5 en/of artikel 3.10 genoemde verboden
worden overtreden?
Kunt u aannemelijk maken en verzekeren dat door het tijdig treffen van maatregelen voorafgaand aan de
activiteit(en) geen verboden worden overtreden? U kunt hierbij denken aan het ontzien van de groeiplaats,
werken buiten de bloeiperiode en periode van zaadzetting of, afhankelijk van welke soort en/of het
beschermingsregime van toepassing is.

Ja, u heeft geen ontheffing nodig

Nee, u dient in ieder geval
voor plantensoorten
een ontheffing aan te vragen

Indien u een ontheffing nodig heeft, dient u bij het aanvragen hiervan in alle gevallen aan te tonen dat:
1) er geen andere bevredigende oplossing bestaat en
2) 2) dat de activiteit nodig is in één van de voor de soort van toepassing geachte belangen.
Daarnaast gelden voor Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn soorten specifieke randvoorwaarden m.b.t. de staat van
instandhouding. Voor een nadere uitleg over deze voorwaarden dient u toelichting op het aanvraagformulier
soortbescherming te raadplegen. Het aanvraagformulier vindt u op
https://www.zeeland.nl/vergunningen-en-ontheffingen/soortenbescherming.

