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Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Laan van NOI131

Postadres: Postbus 19530

2500 CM Den Haag

Telefoon: 0800 - 22 333 22

Fax: (070) - 37 86 139

Web: www.minlnv.nl/loket

Geachte heer Nijman,

Naar aanleiding van uw verzoek van 24 oktober 2008 en de aanvullingen hierop van
10 december 2008 en 9 januari 2009, geregistreerd onder aanvraagnummer
FF/75C/2008/0514, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet
te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen ge-
noemd in artikel ll van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen,
vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of ver-
bHjfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de kerkuil.

*••
De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het project 'Zegge VII Raalte', in de gemeente Raalte. De
werkzaamheden bestaan uit het slopen van twee agrarische bedrijven, ter realisatie van
een nieuw bedrijventerrein. Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen ge-
noemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de gewo-
ne dwergvleermuis en de kerkuil.

Overwegingen
Wetteliik kader
Beschermde soorten
De gewone dwergvleermuis is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel
4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet en is tevens opgenomen in bijlage IV van de
EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten
worden beschermd.
De kerkuil is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b,
van de Florae-en faunawet. Voor vogels wordt alleen ontheffing verleend indienJiet nest
valt onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Hieronder zal Bit
nader worden toegelicht.
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Verbodsbepalingen
Op grond van artikel ll van de Flora- en faunawet is het onder meer verboden om nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheem-
se diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Tot vaste rust- en verblijfplaatsen als bedoeld in artikel 11 van de Flora- en faunawet wor-
den locaties gerekend waarin zich kraamkolonies, paarverblijven, overwinteringsplaatsen
en verblijven van groepen mannetjes bevinden, afhankelijk van de soort. Belangrijke mi-
gratie- en vliegroutes en foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding
van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen hier ook on-
der. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijvoorbeeld nes-
ten, holen, burchten) of standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van in-
standhouding van een soort op populatieniveau of per exemplaar hieronder.

Ontheffing
Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts
verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhou-
ding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en onder c, wordt in het geval
van soorten die zijn opgenomen op bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en vogels onthef-
fing slechts verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan
aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende op-
lossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen, belangen. In artikel 2, lid 3, onder e en j, van het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525) worden als andere belangen als
bedoeld in artike^-75, lid 5, onder c, van de Flora- en faunawet, onder andere aangewezen
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten en de uitvoering van
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Omdat dit Besluit
nog niet is aangepast aan de wijziging van de Flora- en faunawet van 7 april 2006 wordt
hier nog over andere belangen als bedoeld in artikel 75, lid 5, onderdeel c geschreven,
terwijl hiermee lid 6 wordt bedoeld.

Definitie "nest"
Een nest is de woonplaats die vogels vervaardigen om de eieren uit te broeden en de jon-
gen te verzorgen. Voor een verdere aanscherping van de definitie van het begrip 'nesten'
wordt onderscheid gemaakt tussen broedseizoen en m'et-broedseizoen. Alle bewoonde
nesten in het broedseizoen vallen onder de reikwijdte van artikel 11 van de Flora- en fau-
nawet en zijn beschermd. Nesten van de kerkuil vallen onder de definitie van het begrip
nesten in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Dit type valt ook buiten het broedseizoen
onder de definitie van 'vaste rust- of verblijfplaatsen' in artikel ll van de Flora- en fauna-
wet. Deze nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaauqnd be-
schermd. Derhalve is ontheffing nodig van artikel ll van de Flora- en faunawet met be-
trekking tot deze soort.
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Instandhouding van de soort
Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis heeft een paarplaats in het plangebied. Het slopen van de
huidige bebouwing zal leiden tot de verdwijning van vaste rust- en verblijfplaatsen van de
gewone dwergvleermuis. Om het verlies aan verblijfplaatsen te compenseren, stelt u de
volgende maatregelen voor:
• In een of meerdere gebouwen worden open stootvoegen aangebracht in de muren

aan meerdere zijden. Boven deze stootvoegen blijft een ruimte aanwezig. Deze
ruimtes worden met dunne isolatie geisoleerd, aan minimaal 2 zijden van de be-
bouwing. Er kan ook kierende betimmering worden aangebracht als variatie op deze
voorwaarden.

• Voor aanvang van het ongeschikt maken van de gebouwen kunnen (tijdelijke) vleer-
muiskasten worden opgehangen aan de omliggende bebouwing en bomen als tijde-
lijke verblijfplaats voor vleermuizen.

Daarnaast stelt u de volgende mitigerende maatregelen voor:
• Het slopen of ongeschikt maken van de gebouwen van het nog actieve agrarische

bedrijf zal plaatsvinden in het voorjaar (half maart-april) of de nazomer {oktober tot
half november) zodat aanwezige vleermuizen kunnen wegvliegen.

• In deze perioden worden de betreffende gebouwen ongeschikt gemaakt door gaten
(ongeveer 50 bij 50 centimeter) te maken in de gevelbetimmering en de spouw (in-
dien aanwezig). Verder kunnen randen, dakgoten en regenpijpen verwijderd wor-
den. Hierdoor zal tocht ontstaan, waardoor de aanwezige vleermuizen weg zullen
trekken. Dit zal minimaal een week voorafgaand aan de sloop plaatsvinden.

• Het slopen vindt plaats door middel van strippen.
• Het nemen ypn deze maatregelen en de sloop zelf dienen plaats te vinden wanneer

de voornacht een minimale temperatuur heeft van 10 graden Celsius.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn
in de ontheffing echter een aantal aanvullende voorwaarden opgenomen. Het plaatsen
van vleermuiskasten is voor de gewone dwergvleermuis niet nodig, omdat deze soort hier
geen gebruik van maakt. In de directe omgeving van het plangebied is bovendien vol-
doende alternatief leefgebied voor de gewone dwergvleermuis aanwezig, waardoor de
voorgestelde compensatie na de werkzaamheden, doormiddel van het realiseren van toe-
gankelijke spouwmuren, in dit geval voldoende is. De gunstige staat van instandhouding
van de gewone dwergvleermuis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de bo-
vengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaar-
den.

Kerkuil
Binnen het plangebied is de kerkuil waargenomen. In de schuren van de voormalige kip-
penboerderij werden op drie plaatsen relatief grote hoeveelheden braakballen, krijtstre-
pen en uitwerpselen aangetroffen. Deze sporen waren grotendeels vers. In de meest zui-
delijke schuur werd tevens een kerkuil gezien. De vele sporen en nestmogelijkheden en
het langdurig voorkomen van de kerkuil binnen het plangebied wijzen erop dat op het
terrein van de leegstaande kippenboerderij een nestlocatie van de kerkuil aanwezig is.
Het slopen van de huidige bebouwing zal leiden tot de verdwijning van vaste rust- en
verblijfplaatsen van de kerkuil. Om het verlies aan verblijfplaatsen te compenseren, stelt u
de volgende maatregelen voor:
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• Om de nestlocatie te compenseren zijn inmiddels 2 nestkasten opgehangen door
een lokale vogelwerkgroep. Deze nestkasten bevinden zich op korte afstand van de
huidige verblijfplaats en dus in hetzelfde territorium. Hier is geschikt foerageerge-
bied aanwezig.

• Naast deze twee locaties wordt leefgebied gecompenseerd door extensief beheer
toe te passen van bermen en sloten, met een maaibeheer van l a 2 keer per jaar. Dit
vindt nu al plaats en zal in de toekomst worden voortgezet.

• Bij een van de nestkasten wordt een houtwal aangelegd, met een geleidelijke over-
gang naar een extensief beheerde ruigte. Binnen het plangebied wordt een brede
groenstrook random het oostelijke deel van het plangebied aangelegd. Daarnaast
zal er midden door het plangebied een groenstrook komen met open water.

• De compenserende maatregelen worden onder begeleiding van een ter zake kundi-
ge uitgevoerd.

Daarnaast stelt u de volgende mitigerende maatregelen voor:
• De voormalige kippenboerderij wordt gesloopt of ongeschikt gemaakt in de periode

September tot en met april. Voor de sloop zal een ter zake kundige controleren of er
geen eieren of jongen aanwezig zijn. Als dit het geval is mag er niet gesloopt wor-
den. Dit geldt alleen in de maanden September, februari en maart.

• Het slopen vindt plaats door middel van strippen. Dit houdt in dat al het aanwezige
plaatmateriaal en overige losse elementen van de buitenzijde verwijderd worden.

De door u voorgestelde maatregelen zijn grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn in
de ontheffing echter een aantal aanvullende voorwaarden opgenomen. De gunstige staat
van instandhouding van de kerkuil komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de
bove.ngenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voor-
waarden. * • • • '

Andere bevredigende oplossing en belang van de ingreep
De provincie Overijssel heeft haar ruimtelijk-economische beleid neergelegd in het
streekplan Overijssel 2000+. Uitgangspunt hierin is dat er steeds voldoende aanbod aan
bedrijventerreinen moet zijn om te kunnen voorzien in de vraag naar ruimte bij het be-
drijfsleven. In het kader van efficient ruimtegebruik streeft de provincie naar een optimale
benutting van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. De provincie herijkt momenteel
haar beleid. Centraal hierin staat dat er een omslag wordt gemaakt van sturen op ruimte
voor nieuwe bedrijventerreinen naar het sturen op vernieuwing van bedrijventerreinen.
Voor de gemeente Raalte is het provinciate beleid gericht op handhaving en versterking
van de sociaal-economische en verzorgende functie van de gemeente. De gevolgen van de
herijking van het beleid door de provincie zal leiden tot een afname van de vraag naar
bedrijventerreinen van 80 hectare in het oorspronkelijke streekplan, naar circa 72 hectare.
De gemeente Raalte heeft haar ruimtelijk-economische ambities neergelegd in de be-
leidsnota 'Raalte in bedrijf. Doelstelling hierin is op zijn minst het behouden van de hui-
dige werkgelegenheid. Omdat de kern Raalte een regionale centrumfunctie vervult voor
de bedrijven in de directe omgeving, is het gemeentelijke beleid erop gericht ruimte te
bieden aan plaatselijke bedrijven die ruimte zoeken. Hetzelfde geldt voor uit de omlig-
gende kernen afkomstige bedrijven. Middels een behoefteonderzoek is aangetoond dat er
behoefte is aan meer ruimte voor bedrijven. De Zegge VII is hiervoor de eerst aangewezen
locatie. Ontwikkeling van De Zegge VII past niet alleen in de vraag op korte en middellan-
ge termijn, maar ook in het programme tot 2020.
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Er bestaat geen mogelijkheid om een nieuwe functie te geven aan de bebouwing. Het
handhaven van de redelijk vervallen bebouwing zal op den duur alsnog leiden tot het
verlies van de verblijfplaats van kerkuil. Realisatie van het bedrijventerrein elders zal
waarschijnlijk vergelijkbare effecten leveren aan vleermuizen en uilen. Hiermee is het
voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.

Zorgplicht
Voor de soorten waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de onthef-
fing opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2
van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde
dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.

Vogels
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van
vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in
het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden
buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen
voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden
kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat voor het broedseizoen geen
standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet. Van belang is
of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.

Conclusie
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet.
Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.

Bezwaar
Het kan zijn dat u het met deze beslissing niet eens bent. U kunt dan (net als andere be-
langhebbenden) binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief, bezwaar maken.
U doet dit door een brief te sturen aan Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbe-
scherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Uw bezwaarschrift moet ten minste bevat-
ten:

uw naam en adres
de vermelding: 'ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet' en het aanvraagnummer
een afschrift van deze brief
de redenen van uw bezwaar
de datum van uw bezwaarschrift
uw handfekening

De teammanager Recht en Rechtsbescherming van Dienst Regelingen zal namens de Mi-
nister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen.
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Als u iemand machtigt namens u bezwaar te maken, vergeet u dan niet een door u onder-
tekende machtigingsverklaring mee te sturen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

B. Kluivingh - Deetman





DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van de heer A. Nijman
namens de gemeente Raalte, op 24 oktober 2008

en de aanvullingen hierop van 10 december 2008 en 9 januari 2009

gelet op artikel 75. Hd 5 en 6, onderdeel c, van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan: Gemeente Raalte
Adres: Zwolsestraat 16
Postcode en woonplaats: 8100 AC RAALTE
Voor het tijdvak van: 6 februari 2009 tot en met 30 december 2013

ONTHEFFING

FF/75C/2008/0514

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel ll van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het
beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of ver-
blijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de kerkuil (Tyto alba).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het project
'Zegge VII Raalte', in het kilometerhok 216-487, binnen het postcodegebied 8102 in de gemeente Raalte,
een en ander zoals is weergegeven in de af beelding op pagina l van het bij de aanvraag gevoegde do-
cument 'Projectplan flora en fauna de Zegge VII te Raalte' van 19 September 2008.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden
1. De ontheffing wordt slechts vsoor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande-

lingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project-

omschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De gemeente Raalte (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld contact op te nemen

met Dienst Regelingen indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere be-
schermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in
voorwaarde l noodzakelijk zijn.

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in
opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoeg-
de toezichthouders of opsporingsambtenaren.

6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend
is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Dienst Regelingen te zenden.



Specifieke voorwaarden
7. De mitigerende en compenserende maatregelen genoemd onder het kopje '4.4.4 mitigerende en

compenserende maatregelen' op pagina 22 van de bij de aanvraag 'Projectplan flora en fauna de
Zegge VII te Raalte' van 19 September 2008, dienen te worden uitgevoerd, met inachtneming van de
onderstaande voorwaarden.

8. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoensactivi-
teiten van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, om verstoring in de meest kwetsbare pe-
rioden (voortplanting en overwintering) te voorkomen. De voortplantings- en overwinteringsperiode
van de gewone dwergvleermuis loopt globaal van mei tot en met augustus, respectievelijk van half
november tot en met half maart. De kerkuil broedt globaal van februari tot en met augustus. Afhan-
kelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze perioden langer dan wel korter zijn.
De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald
door een deskundige1 op het gebied van de soort waarvoor ontheffing wordt verleend.

9. Er dient altijd er gecontroleerd te worden op broedende kerkuilen voorafgaand aan de sloop. Indien
een broedgeval geconstateerd wordt, dient gewacht te worden met de sloop, totdat de jongen vlieg-
vlug zijn.

10. Bovenstaande maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op
het gebied van de gewone dwergvleermuis en een deskundige1 op het gebied van de kerkuil.

Overige voorwaarden
11. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan

de voorwaarden.
12. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waar-

op de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker twee maanden voor het verstrijken
van deze termijn een verlenging aan te vragen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

13. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst
Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.

Den Haag, 6 februari 2009

DE MINISTER VAN LANDBg^S^^B EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uit

B. Kluivingh - Deetma

1 Het Ministerie van LNV verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De
ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus;
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor
in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging VZZ, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbe-
scherming Nederland, VlinderstiChting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVOjN,
STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of .
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming.



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van de heer A. Nijman
namens de gemeente Raalte, op 24 oktober 2008

en de aanvullingen hierop van 10 december 2008 en 9 januari 2009

gelet op artikel 75, lid 5 en 6, onderdeel c, van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan: Gemeente Raalte
Adres: Zwolsestraat 16
Postcode en woonplaats: 8100 AC RAALTE
Voor het tijdvak van: 6 februari 2009 tot en met 30 december 2013

ONTHEFF1NG
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Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het
beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of ver-
blijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de kerkuil (Tyto alba).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het project
'Zegge VII Raalte', in het kilometerhok 216-487, binnen het postcodegebied 8102 in de gemeente Raalte,
een en ander zoals is weergegeven in de afbeelding op pagina i van het bij de aanvraag gevoegde do-
cument 'Projectplan flora en fauna de Zegge VII te Raalte' van 19 September 2008.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden 3.
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande-

lingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project-

omschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De gemeente Raalte (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld contact op te nemen

met Dienst Regelingen indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere be-
schermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in
voorwaarde l noodzakelijk zijn.

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in
opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoeg-
de toezichthouders of opsporingsambtenaren.

6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend
is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Dienst Regelingen te zenden.



Specifieke voorwaarden
7. De mitigerende en compenserende maatregelen genoemd onder het kopje '4.4.4 mitigerende en

compenserende maatregelen' op pagina 22 van de bij de aanvraag 'Projectplan flora en fauna de
Zegge VII te Raalte' van 19 September 2008, dienen te worden uitgevoerd, met inachtneming van de
onderstaande voorwaarden.

8. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoensactivi-
teiten van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, om verstoring in de meest kwetsbare pe-
rioden (voortplanting en overwintering) te voorkomen. De voortplantings- en overwinteringsperiode
van de gewone dwergvleermuis loopt globaal van mei tot en met augustus, respectievelijk van half
november tot en met half maart. De kerkuil broedt globaal van februari tot en met augustus. Afhan-
kelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze perioden langer dan wel korter zijn.
De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald
door een deskundige1 op het gebied van de soort waarvoor ontheffing wordt verleend.

9. Er dient altijd er gecontroleerd te worden op broedende kerkuilen voorafgaand aan de sloop. Indien
een broedgeval geconstateerd wordt, dient gewacht te worden met de sloop, totdat de jongen vlieg-
vlug zijn.

10. Bovenstaande maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op
het gebied van de gewone dwergvleermuis en een deskundige1 op het gebied van de kerkuil.

Overige voorwaarden
11. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan

de voorwaarden.
12. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waar-

op de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker twee maanden voor het verstrijken
van deze termijn een verlenging aan te vragen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

13. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst
Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.

Den Haag, 6 februari 2009

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

B. Kluivingh - Deetman

1 Het Ministerie van LNV verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De
ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus;
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor
in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging VZZ, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbe-
scherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, «
STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming.



Meldingsformulier
start werkzaamheden
Ontheffing Flora- en faunawet, artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c

Iftndbouw, natuur en
voedselkwaliteit

Geoevens verleende ontheffinq

Aahvraggnunimer

Project

Onthefftngsperiode

Naamontheffinghouder

Adres

Woonplaats ,

Geoevens werkzaamheden

Contactpersooh uitvoering werkzaamheden

Telefoonnumnier (vast)

Telefoannjumrrier {mobiel)

Locatiefs} werkzaamheden

Datum geteedkorrien compehsatiemaatregelen

Datum start werkzaamheden

"'• ' - ' / ' ' • ' *'
Oyerzrcht planning werkzaamheden
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Zegge VII Raalte

6 februari 2009 tot en met 30 december 2013

Gemeente Raalte
de heer A. Nijman
Postbus 140

8100 AC RAALTE

Ditformulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is
te worden ingediend bij Dienst Regelingen1.

Retouradres Dienst Regelingen
Postbus 19530
2500 CM Den Haag
Fax: 070-3786139
Email: ffwet@minlnv.nl




