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Betreft Beslissing op wijzigingsverzoek 

Geachte mevrouw Beek, 

Op 27 januari 2021 heb ik uw verzoek tot wijziging van de ontheffing met 

kenmerk WNB/2020/005.toek voor het project 'Sloop woning Parabaan 16 

Roosendaal nabij 49F02' ontvangen. Ik heb uw verzoek beoordeeld. In deze brief 

leest u wat dit betekent. 

Verzoek 

U verzoekt mij de ontheffing WNB/2020/005.toek te wijzigen. Het betreft naast de 

huismus (Passer domesticus) de toevoeging van twee nieuw aangetroffen soorten. 

Een jaarrond nest van de eekhoorn (Sciurus vulgaris) bevind zich in een conifeer 

naast het te slopen huis en de aanwezigheid van de alpenwatersalamander 

(Ichtyosaura alpestris) wordt in het projectgebied verwacht. Daarnaast wijzigen 

uw planning en werkwijze (gedeeltelijk) vanwege het aantreffen van de nieuwe 

soorten. U voert nu de sloop uit in twee fasen, dit wijzigingsverzoek heeft alleen 

betrekking op de eerste fase van de sloop, welke wordt uitgevoerd in februari 

2021. De eerste fase houd in dat het gebouw gesloopt kan worden, maar de 

funderingen blijven staan. De tuin wordt ook niet betreden. Voor de tweede fase 

dient u opnieuw een verzoek in te dienen, zie daarvoor ook voorschrift p. U 

verzoekt mij om ontheffing te verlenen van verbodsbepalingen genoemd in de 

artikelen 3.1, lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor wat betreft 

het opzettelijk wegnemen van nesten van vogels, en artikel 3.1 lid 4 van de Wnb 

voor wat betreft het opzettelijk verstoren van vogels. 

Besluit 

Ik ga akkoord met uw wijzigingsverzoek voor wat betreft de sloop van het 

gebouw. Dit betekent dat de ontheffing met kenmerk WNB/2020/005.toek is 

gewijzigd. Hierbij ontvangt u de nieuwe ontheffing met kenmerk 

WNB/2020/00SA.toek. De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit 

besluit worden in bijlage 1 toegelicht. 
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