
 
> Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag 

  

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN 

P.J. Sayers 

Postbus 1   

1755 ZG  PETTEN 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 7 maart 2014 

Betreft Beslissing aanvraag  

Art. 75 Flora en faunawet 

  Pagina 1 van  6 

 

 

 

�   

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 
  

Postbus 19530 

2500 CM Den Haag 

mijn.rvo.nl 
  

T 088 042 42 42 

F 070 378 61 39 

ffwet@rvo.nl 
  
  

Onze referentie 

Aanvraagnummer 

FF/75/2014/004 

Bijlagen 

2 

 

Geachte heer Sayers, 

 

Op 22 januari 2014 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor 

“Het bestrijden van overlast van meeuwen op de daken van de gebouwen 007, 

029 en 035”. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. 

Beslissing 

Ik heb besloten uw aanvraag goed te keuren. Hierbij verleen ik u de ontheffing  

die u heeft aangevraagd van de verbodsbepaling genoemd in artikel 10 van de 

Flora- en faunawet voor het opzettelijk verontrusten van de kleine mantelmeeuw 

(Larus fuscus), stormmeeuw (Larus canus) en de zilvermeeuw (Larus argentatus).  

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 7 maart 2014 tot  

31 december 2015. Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. 

Aanvraag 

U vraagt ontheffing van artikel 10 van de Flora- en faunawet voor het opzettelijk 

verontrusten van de kleine mantelmeeuw, de stormmeeuw en de zilvermeeuw 

met behulp van laserlicht in het belang van de volksgezondheid, openbare 

veiligheid en het voorkomen van belangrijke overlast. Bij de aanvraag heeft u een 

activiteitenplan ingediend. 

 

Het doel van het opzettelijk verontrusten is om geuroverlast van de meeuwen en 

potentiële blootstelling aan biologische agentia in de gebouwen te voorkomen.  

Dit komt doordat de geur wordt ingezogen door de aanwezige luchtinstallaties. 

Daarnaast worden onderhoudsmedewerkers regelmatig aangevallen. Met het 

opzettelijk verontrusten zal ruim voor het broedseizoen worden begonnen. 

Hiermee wordt beoogd nestbouw te voorkomen. In het broedseizoen zal men met 

het opzettelijk verontrusten doorgaan op voorwaarde dat de bovengenoemde 

meeuwensoorten er niet in slagen nesten te bouwen.    

 

Het gebied warvoor de aanvraag geldt is Gemeente Petten, kadastraal sectie A, 

nummers: 297 t/m 301, 305, 306, 320, 345. Naast dit gebied is voldoende 

alternatief broedgebied op nabij gelegen daken tot eind 2015 van niet gebruikte 

gebouwen. 
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Toelichting 

Relevante wet- en regelgeving 

In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen. 

 

Ontheffing 

Uit de relevante wet- en regelgeving blijkt dat de aangevraagde ontheffing alleen 

kan worden verleend als: 

• De gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is; 

• Er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

• De ontheffing aangevraagd wordt met het oog op een bij algemene maatregel 

van bestuur1 aangewezen belang. 

 

De gunstige staat van instandhouding van de kleine mantelmeeuw, de 

stormmeeuw en de zilvermeeuw komt naar mijn mening niet in gevaar, indien de 

in de ontheffing opgenomen voorwaarden in acht worden genomen en volgens het 

bij de aanvraag ingediende activiteitenplan wordt gewerkt. De meeuwen kunnen 

uitwijken naar nabijgelegen gebouwen, waar de broedende meeuwen veel minder 

overlast zullen veroorzaken. 

 

U heeft aangegeven dat preventieve middelen te kort schieten. Ik ben daarom van 

mening dat er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is dan de 

maatregelen die zijn voorgesteld in het bij de aanvraag ingediende 

activiteitenplan.  

 

Gelet op de agressie van de zilvermeeuw in het broedseizoen en de kans op 

ongevallen ben ik van mening dat sprake is van blijvende ‘belangrijke overlast’ en 

gevaar voor ‘de volksgezondheid of openbare veiligheid’. 

 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande verleen ik u ontheffing voor “Het bestrijden van 

overlast van meeuwen op de daken van de gebouwen 007, 029 en 035”. 

 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.  

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl. Om in te loggen heeft 

u uw gebruikerscode en wachtwoord nodig, voor de ondertekening een TAN-code. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift 

naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, 

postbus 40219, 8004 DE Zwolle.  

 

Bij het indienen van een digitaal bezwaarschrift vragen wij u naar een aantal 

gegevens uit deze brief. 

                                                

 
1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. 
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Maakt u schriftelijk bezwaar, vermeld in uw bezwaarschrift dan in ieder geval onze 

referentie en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt dit 

nummer in de rechter kantlijn in deze brief. 

 

Op mijn.rvo.nl vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk 

indienen van een bezwaarschrift.  

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl.  

Of bel ons: 088 042 42 42 (lokaal tarief). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

 

 

Marco Klaassen 

Teammanager Vergunningen 
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Relevante wet- en regelgeving 

 

Flora- en faunawet 

Artikel 2 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor 

flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te 

laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te 

nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 

voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

 

Artikel 4  

1. Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt: 

(…) 

b. alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese 

Unie voorkomende soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels 

behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten; 

(…) 

 

Artikel 10  

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

 

Artikel 75 

(…) 

3. Onze Minister kan, voorzover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door 

gedeputeerde staten ontheffing is of kan worden verleend, ontheffing verlenen van het 

bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 15a, 15b, tweede lid in samenhang 

met het eerste lid, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 53, 58, 59, tweede lid, 64, tweede lid, en 72, 

vijfde lid. 

(…) 

5. Vrijstellingen en ontheffingen worden tenzij uitvoering van internationale verplichtingen 

of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke 

organisaties noodzaakt tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing om andere 

redenen, slechts verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 

instandhouding van de soort. 

6. Onverminderd het vijfde lid, worden voor soorten genoemd in bijlage IV van richtlijn 

92/43/EEG, voor soorten vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en voor 

bij algemene maatregel van bestuur aangewezen beschermde inheemse dier- of 

plantensoorten vrijstelling of ontheffing slechts verleend wanneer er geen andere 

bevredigende oplossing bestaat: 

(…) 

c. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, 

belangen. 

(…) 

 



 
  
 
 

  

 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Datum 

7 maart 2014 

Onze referentie 

Aanvraagnummer 

FF/75/2014/004 

 

Pagina 6 van 6 

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 

Artikel 2 

(…) 

3. Als andere belangen als bedoeld in artikel 75, zesde lid, onderdeel c, van de wet zijn 

aangewezen: 

    (…) 

    d.   de volksgezondheid of openbare veiligheid; 

(…) 

       g.   belangrijke overlast veroorzaakt door dieren van een beschermde inheemse   diersoort; 

(…) 
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ONTHEFFING 
 
 

Naar aanleiding van het verzoek van de heer P.J. Sayers op 22 januari 2014,  

namens Energieonderzoek Centrum Nederland ECN 

 

gelet op artikel 75, lid 3, 5 en 6 van de Flora- en faunawet 

 

Verleent de Staatssecretaris van Economische Zaken hierbij aan:   

Naam:          Energieonderzoek Centrum Nederland ECN 

Adres:         Westerduinweg 3   

Postcode en woonplaats:  1755 LE  PETTEN 

 

Ontheffing FF/75/2014/004 voor het tijdvak van:  7 maart 2014 tot en met 31 december 2015 

 

Van de verbodsbepaling genoemd in artikel 10 van de Flora- en faunawet voor  

het opzettelijk verontrusten van de kleine mantelmeeuw (Larus fuscus), stormmeeuw (Larus 

canus) en zilvermeeuw (Larus argentatus).  

 

De ontheffing wordt verleend voor de belangen: 

• Volksgezondheid of openbare veiligheid; 

• Belangrijke overlast, veroorzaakt door dieren behorende tot een beschermde 

inheemse diersoort; 

 

De ontheffing geldt voor de gemeente Petten, Sectie A, nummers:  

297, 298, 300, 301, 305, 306, 320 en 345. 

 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

 

1. Het bestuur van de ontheffinghouder dient toe te zien op de strikte naleving van deze ontheffing met 

de daarin vermelde voorwaarden. 

 

2. De ontheffinghouder dient alle door of namens de Staatssecretaris van Economische Zaken 

verstrekte of nog te verstrekken aanwijzingen in verband met de uitvoering van deze  

ontheffing nauwkeurig op te volgen.   

 

3. Voor het verrichten van de in deze ontheffing genoemde handelingen, voor wat betreft 

bovengenoemd artikel 10 van de Flora- en faunawet, mogen vaste medewerkers van de 

ontheffinghouder middels een machtiging gebruik maken van deze ontheffing. Indien de 

ontheffinghouder een ander dan een vaste medewerker machtigt, dan dient de ontheffinghouder een 

kopie van de verleende machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  

Postbus 19530, 2500 CM Den Haag te zenden.  

De machtiging vermeldt in ieder geval de volgende gegevens: 

a) volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is 

verleend; 

b) soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt; 

c) kwalificaties met betrekking tot deskundigheid op het gebied van beschermde soorten; 

d) de handelingen die mogen worden verricht; 

e) plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht; 

f) periode waarvoor de machtiging geldt; 
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g) naam en handtekening ontheffinghouder; 

h) het nummer van de ontheffing die aan de ontheffinghouder is verleend.  

 

4. Gemachtigden dragen bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing verleend is de 

machtiging bij zich. Deze machtiging dient te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. 

Gemachtigden dienen de machtiging op eerste vordering te tonen aan een bevoegd controleur of 

opsporingsambtenaar. 

 

5. De aangegeven handelingen mogen uitsluitend worden verricht volgens het bij de aanvraag 

gevoegde activiteitenplan met betrekking tot de in dat plan genoemde soorten. 

 

6. De handelingen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied 

van vogels. De deskundige bepaalt of sprake is van broedende vogels. 

 

7. Het opzettelijk verontrusten van de kleine mantelmeeuw, de stormmeeuw en de zilvermeeuw dient 

voorafgaand aan het broedseizoen aan te vangen. Het opzettelijk verontrusten dient onmiddellijk te 

worden gestaakt, binnen een straal van 50 meter van de plaats waar meeuwen toch kans hebben 

gezien te broeden en zijn overgegaan tot het leggen van eieren. 

 

8. De ontheffinghouder dient vóór 1 maart 2016 de eindrapportage te zenden aan: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. 

 

9. Deze ontheffing kan bij het niet of niet voldoende naleven van de voorwaarden worden ingetrokken. 

 

 

Den Haag, 7 maart 2014. 

 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

namens deze: 

 

 

 

Marco Klaassen 

Teammanager Vergunningen 

                                                

 
1 Met een deskundige wordt bedoeld 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 

- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten 
opzichte van die soorten; en/of  

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau; 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, RAVON, Vogelbescherming 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. 

 


