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Geachte heer Joosen,
Naar aanleiding van uw verzoek van 14 mei 2009 en de aanvullingen hierop van
18 juni 2009 en 1 juli 2009, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2009/0191 om
een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het
volgende mee. Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, aangezien de noodzaak
hiervoor ontbreekt, omdat geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden
overtreden. Dit houdt in dat u de werkzaamheden zonder ontheffing uit mag voeren.
Verder in deze brief staat vermeld wat daarvoor de redenen zijn.

Ministerie van Landbouw,

De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op “Plan Companjen, Poldebroek”, gelegen in gemeente
Oldebroek. In verband met verplaatsing van het bedrijf dienen enkele gebouwen gesloopt
te worden. Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 8 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de steenbreekvaren.
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Overwegingen
Wettelijk kader
Beschermde soorten
De steenbreekvaren is een beschermde inheemse plantensoort als bedoeld in artikel 3, lid
1, van de Flora- en faunawet en behoort niet tot de beschermde soorten genoemd in
bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling
beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525).
Verbodsbepalingen
Op grond van artikel 8 van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde
inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te
vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats
te verwijderen.
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Steenbreekvaren
Binnen het plangebied is de steenbreekvaren aangetroffen. Het gaat om circa 6
exemplaren op de onderzijde van een muur van gebouw 6. Het betreffende gebouw
beschikt bij de basis van de hoeken over bakstenen verstevigingen die aan beide kanten
van de hoek circa één steen diep uitspringen. Vanaf de buitenzijde lijken de verstevigingen
op zichzelf staande blokken van circa 40 bij 40 bij 60 centimeter. Het blok waarop de
varens groeien, is in goede staat, hoewel de voegen enigszins geërodeerd zijn.
Vermoedelijk scheppen de dikte van de muur en de insijpeling van regenwater via de
uitspringende bovenrand de voorwaarden voor de groeiplaats. De varens zijn op het
oosten georiënteerd. Door de sloop van de bedrijfsgebouwen worden de groeiplaatsen
van de steenbreekvaren aangetast.
U stelt de volgende maatregelen voor om de functionaliteit van de groeiplaats te bewaren:
• De varens worden in de tuin van het toekomstige appartementencomplex geplaatst.
• Het blok met de varens wordt als geheel geïntegreerd in een lage muur welke met dat
doel zal worden gemetseld.
• De bodem achter de muur wordt op gelijke hoogte gebracht, zodat een goede
vochtvoorziening gegarandeerd is.
• De varens zullen op het oosten of noorden zijn georiënteerd.
• De verplaatsing van het muurblok met de varens vindt plaats tussen 1 augustus en 1
april (aan het eind van en buiten het groeiseizoen van steenbreekvaren).
• Met betrekking tot het verwijderen, terugplaatsen en eventueel tijdelijk op depot
zetten van de exemplaren van steenbreekvaren en muurdelen wordt advies
ingewonnen door een ter zake deskundige op het gebied van planten.
Door het nemen van bovenstaande maatregelen worden geen verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet overtreden. Er verdwijnen geen groeiplaatsen. Derhalve is geen
ontheffing van artikel 8 van de Flora- en faunawet nodig.
Opmerkingen
Voor alle soorten 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. Om de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en
faunawet correct in te vullen raad ik u ten zeerste aan rekening te houden met de
bloeiperiode van de steenbreekvaren. De groeiperiode van de steenbreekvaren loopt
globaal van april tot en met oktober. Afhankelijk van het seizoen en de
weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. Het verdient de
aanbeveling om de werkzaamheden zo laat mogelijk in het groeiseizoen uit te voeren. De
geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden moet te worden
bepaald door een ter zake kundige op het gebied van steenbreekvaren
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De soorten mogen over kleine afstanden en voor korte tijd verplaatsen om ze te
beschermen tegen nadelige gevolgen van uw project. Echter, als u de steenbreekvaren in
depot plaatst heeft u hier wel ontheffing voor nodig, omdat de plant dan wel (tijdelijk)
aan de natuur wordt onttrokken en niet direct wordt teruggeplaatst.
Gesignaleerde soorten
Ik wil u erop wijzen dat in het bij de aanvraag gevoegde natuurwaardenonderzoek
melding wordt gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen in of in de
nabije omgeving van het plangebied. U heeft er echter voor gekozen om voor deze soort
geen ontheffing aan te vragen. U heeft aangegeven in nader onderzoek uit te voeren naar
de aanwezigheid van vleermuizen in de gebouwen 1 tot en met 6. Het eerste onderzoek is
reeds uitgevoerd in juni 2009, hierbij zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. Het tweede
onderzoek zal de 1e helft van juli 2009 worden verricht. Het derde onderzoek vindt plaats
in september 2009. De sloop zal niet aanvangen voordat de resultaten van het
vleermuizenbezoek bekend zijn (dit betekent niet slopen voor de 2e helft van september
2009). Ik wil u er, wellicht ten overvloede, op wijzen dat wanneer u bij uitvoering van de
werkzaamheden verbodsbepalingen ten aanzien van deze soort dreigt te overtreden,
ontheffing voor deze soort dient aan te vragen.
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. Voorts wijs ik u erop dat
verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, jaarrond zijn
beschermd. Voor het verwijderen van dergelijke verblijfplaatsen is te allen tijde een
ontheffing vereist.
Besluit
Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag voor een ontheffing ex artikel 75 van de
Flora- en faunawet af.
Concluderend
Dit houdt in dat het toegestaan is bovenstaande werkzaamheden zonder ontheffing uit te
voeren, mits de door u voorgestelde maatregelen zoals genoemd in de bij de aanvraag
gevoegde aanvullende informatie van 1 juli 2009 worden uitgevoerd.
Ik wijs u erop dat als u de maatregelen zoals genoemd in de bij de aanvraag gevoegde
stukken niet conform het projectplan uitvoert, u (mogelijk) toch ontheffing van de Floraen faunawet nodig heeft.
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Daarnaast wijs ik u erop dat als u afwijkt van de maatregelen zoals genoemd in de bij de
aanvraag gevoegde stukken, zonder ontheffing of goedkeuring aan te vragen, u zeer
waarschijnlijk in overtreding bent van de Flora- en faunawet. Ik kan dan door
bestuursrechtelijke dwang toe te passen de strijdige situatie alsnog beëindigen. Dat kan
betekenen dat een last onder dwangsom wordt opgelegd, of dat bestuursdwang wordt
toegepast. Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd. Ik wijs u er op dat dit in
uw geval kan betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project
geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of
krachtens de Flora- en faunawet bepaalde.
Wanneer u al leges heeft betaald dan betalen wij u deze zo spoedig mogelijk terug.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van
deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar
Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, postbus 20401, 2500 EK Den
Haag.
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval het aanvraagnummer FF/75C/2009/0191 en de
datum van de beslissing. U vindt dit nummer bovenaan deze brief.
Op onze internetsite www.minlnv.nl/loket/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie
over het indienen van een bezwaarschrift.

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

W.J.B.C. Lauwerijssen

