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Terugblik:  
 
Ffw-ontheffingverlening; uitgebreide toets voor o.a. vogels 
  
ABRS 21 januari 2009 (Edam/Volendam) en ABRS 13 mei 2009 (Park 
Brederode) 
 
Habitatrichtlijn: dwingende redenen van groot openbaar belang 
Vogelrichtlijn: volksgezondheid en openbare veiligheid 
  
Nederland op slot? 



Oplossingen?  
  
• Buiten het broedseizoen (ca. 15 maart – 15 juli)  
• Probleem: vogels met jaarrond beschermd nest 
• Augustus 2009: Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke 
ingrepen Flora- en faunawet  
“positieve afwijzing” 
• Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 
 



2012: kern van beoordelingskader van de baan 
  

Alleen maatregelen betrekken die zien op het voorkómen dat verboden 
worden overtreden  
  

• ABRS 15 februari en 11 juli 2012 (bedrijventerrein Baanstee Noord 
Purmerend) 
• ABRS 15 februari en 11 juli 2012 (herinrichting Dwingelderveld) 
• ABRS 21 maart en 3 oktober 2012 (rijksweg Haak om Leeuwarden) 
• ABRS 2 mei 2012 (woonwijk Tuindorp Frankendael) 
• ABRS 9 mei 2012 (A2 en A58) 
• Vz. ABRS 27 juni en ABRS 7 november 2012 (woningen en rondweg 
Oerle) 
• ABRS 12 september 2012 (bezoekerscentrum Schiermonnikoog) 
• ABRS 3 oktober 2012 (woningbouwproject Rheden) 
• ABRS 23 januari 2013 (suikersilo’s Hoogkerk) 
 



Nestplaats, essentieel leefgebied en niet-essentieel leefgebied 
(ABRS 3 oktober 2012 en ABRS 7 november 2012) 

 
Nestplaats 
 
Essentieel leefgebied 

Niet essentieel leefgebied 
 

•  Artikel 5 onder b Vogelrichtlijn: opzettelijk nesten vernielen, beschadigen, wegnemen 
•  Artikel 5 onder d Vogelrichtlijn: opzettelijk storen van vogels voor zover een dergelijke 

storing, gelet op de doelstellingen van de Vogelrichtlijn, van wezenlijke invloed is 

 
 



Belang van volksgezondheid en openbare veiligheid 
  
Lange tijd beperkte reikwijdte:  
• ABRS 17 december 2003: voorkoming ziekteverwekkende bacteriën 
zilvermeeuwen 
• ABRS 17 november 2004 en ABRS 28 september 2011: doden reeën 
en damharten i.v.m. verkeersveiligheid 
• ABRS 30 juni 2010: onderhoud waterkeringen i.v.m. risico’s 
overstromingen 
• ABRS 29 december 2010: veilig stellen elektriciteitsvoorziening 
• ABRS 5 december 2012: verruiming Waal i.v.m. 
hoogwaterbescherming 
  
Verruiming van de reikwijdte:  
• ABRS 21 maart 2012: verkeersveiligheid en leefbaarheid 
 



Wet natuurbescherming  
  
• Wetsvoorstel augustus 2012 
• Drie regimes (Vogelrichtlijn, o.a. bijlage IV-Habitatrichtlijn en andere 
soorten) 
• Nauwe aansluiting Vogelrichtlijn 

–  opzettelijkheidsvereiste 
–  wezenlijke invloed op staat van instandhouding vogelsoort 

• In principe: gedeputeerde staten zijn bevoegd tot ontheffingverlening 
• Verplicht aanhaken omgevingsvergunning met verklaring van geen 
bedenkingen GS bij vogels en bijlage IV-Habitatrichtlijnsoorten 
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