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Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 19 maart 2019, een aanvraag om ontheffing als
bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.8 en 3.10 Wet natuurbescherming (Wnb) ontvangen van de
Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde. De aanvraag betreft het vervoeren en onder zich
hebben van beschermde, inheemse diersoorten in de gehele provincie Limburg. De aanvraag is
geregistreerd onder zaaknummer 2019-202882.
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de artikelen 3.3 en 3.8 Wnb en gelet op de
overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing:
1.

aan de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde ontheffing te verlenen. Deze ontheffing
wordt verleend in het kader van wetenschappelijk onderzoek;

2.

dat ontheffing wordt verleend van de volgende verboden handelingen:

Vogels: Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of producten als bedoeld in
het eerste lid, onder zich te hebben of te vervoeren, tenzij deze vogels, delen of producten
aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of
gevangen, onderscheidenlijk verkregen, artikel 3.2. lid 6, Wnb.

Habitatrichtlijnsoorten: Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als
bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben of te vervoeren, artikel 3.6, lid 2, Wnb.

3.

dat aan deze ontheffing de in hoofdstuk 2 vermelde voorschriften verbonden zijn;

4.

dat de ontheffing wordt verleend voor de periode 1 april 2019 tot en met 30 maart 2024;

5.

dat de aanvraag en de bijbehorende stukken ontvangen op 19 maart 2019, deel uitmaken van
deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager a.i. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen
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1.1
Afschriften
Dit besluit is verzonden aan:

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 1, 3584 CL te Utrecht

XXX, Achterstraat 11, 4101 BB te Culemborg
1.2
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt
u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft
ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.
1.3
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking na toezending of uitreiking aan de belanghebbende(n) tot wie het besluit is
gericht, onder wie begrepen de aanvrager.
Indien de voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb, wordt de werking van het onderhavige besluit
geschorst.
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Voorschriften
1. De ontheffing wordt slechts voor de onder hoofdstuk 1 genoemde soortengroepen en
beschreven verboden handelingen verleend.
2. Voor exemplaren van prioritaire soorten voor de actieve soortenbescherming, zoals vermeld in
de provinciale natuurvisie (Natuurvisie 2016, vastgesteld 10 februari 2017), en andere soorten
van belang voor het provinciaal beleid, geldt deze ontheffing slechts wanneer afstemming
heeft plaatsgevonden met het cluster Natuur en Water van de provincie Limburg
(contactpersoon Paul Voskamp, pj.voskamp@prvlimburg.nl, telefoon 06-52086277), waarbij
aanwijzingen inzake eventueel (vervolg)onderzoek bij andere instituten dienen te worden
opgevolgd. Dit betreft de volgende soorten: boomkikker, knoflookpad, vroedmeesterpad,
geelbuikvuurpad, vuursalamander, kamsalamander, zandhagedis, gladde slang,
muurhagedis, hamster, bever, otter, eikelmuis, hazelmuis, wilde kat, wolf, lynx, goudjakhals,
ingekorven vleermuis, meervleermuis, Bechsteins vleermuis, vale vleermuis, grauwe klauwier,
oehoe, rode wouw, zwarte wouw, boomvalk, wespendief, vliegend hert, patrijs.
3. De ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden
uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
4. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de gehele provincie Limburg.
5. Tijdens de uitvoering van het vervoer dient een afschrift van deze ontheffing aanwezig te zijn
en op verzoek aan een toezichthouder van de provincie Limburg ter inzage worden gegeven.
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Procedure

3.1
Aanvraag
Op 19 maart 2019, heeft Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde een aanvraag om ontheffing
ingediend voor de volgende in de Wnb verboden handelingen:

Vogels: Het is verboden, anders dan voor verkoop, vogels, delen of producten als bedoeld in
het eerste lid, onder zich te hebben of te vervoeren, tenzij deze vogels, delen of producten
aantoonbaar overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn gedood of
gevangen, onderscheidenlijk verkregen, artikel 3.2. lid 6, Wnb.

Habitatrichtlijnsoorten: Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als
bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben of te vervoeren, artikel 3.6, lid 2, Wnb.
De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

Aanvraagformulier ontheffing - inclusief module soortenbescherming;

Projectplan dieren voor onderzoek en onderwijs, Universiteit Utrecht – Faculteit
Diergeneeskunde te Utrecht, P9126, 18 maart 2019.
3.2
Bevoegd gezag
De handelingen worden in zijn geheel verricht in de provincie Limburg. Gelet op artikel 1.3 Wnb en de
artikelen 3.3 en 3.8 Wnb is ons college het bevoegd gezag voor het verlenen van de ontheffing.
3.3
Voorbereidingsprocedure
Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in titel 4.1 van de
Awb. Op een aanvraag om ontheffing wordt op grond van artikel 5.1, lid 1, Wnb in beginsel binnen
dertien weken na de datum van ontvangst beslist. Ingevolge artikel 5.1, lid 2, Wnb is de beslistermijn
met zeven weken verlengd.
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Overwegingen

De Wet natuurbescherming bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de
bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Enerzijds is
Nederland hiertoe gehouden op grond van internationale verdragen en Europese richtlijnen. De Wet
natuurbescherming kent daarom beschermingsregels voor soorten die onder de Europese
Vogelrichtlijn zijn beschermd (‘Vogelrichtlijnsoorten’) in paragraaf 3.1, alsmede voor soorten die
middels de Europese Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn bescherming genieten
(‘Habitatrichtlijnsoorten’) in paragraaf 3.2. Anderzijds voorziet paragraaf 3.3 van de wet in regels voor
een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar
waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten (‘andere soorten’). Deze drie
beschermingsregimes kennen elk eigen verbodsbepalingen en voorwaarden voor ontheffing van de
verboden. De voorliggende aanvraag heeft betrekking op het beschermingsregime voor
Vogelrichtlijnsoorten (§ 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (§ 3.2).
De provincie Limburg heeft in haar Natuurvisie 2016 (vastgesteld 10 februari 2017) prioritaire soorten
voor actieve soortenbescherming aangewezen. Met betrekking tot deze soorten is voorschrift 2
opgenomen.
4.1
Beschermingsregimes Vogelrichtlijnsoorten § 3.1 en Habitatrichtlijnsoorten § 3.2
Op 19 maart 2019, hebben wij ontvangen van Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde een
aanvraag om ontheffing van de in art. 3.2, lid 6 en art 3.6, lid 2 opgenomen verboden. De
ontheffingsaanvraag is ingediend ten behoeve van het vervoer en onder zich hebben van dode dieren
in de gehele provincie Limburg ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek onderwijs, voor de
periode 1 april 2019 tot en met 30 maart 2024.
Een ontheffing van de bovengenoemde verbodsbepalingen kan worden verleend als aan elk van de
volgende voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 3.3, lid 4, Wnb en artikel 3.8, lid 5, Wnb is voldaan:

er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

de handeling is nodig in het kader van een of meer van de in bovengenoemde artikelen
genoemde belangen;

de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de
desbetreffende soort en er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de
betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden, en is beschreven in paragraaf 4.3.
4.2
Omschrijving aanvraag
Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde voert onderzoek uit op dode, beschermde, in het wild
levende inheemse dieren. Er worden uitsluitend dode dieren gebruikt die:
- dood zijn aangetroffen;
- om redenen van dierenwelzijn zijn geëuthanaseerd (bijvoorbeeld vanuit opvang);
- of in het kader van de jacht werden geschoten en door de jager als afwijkend werden beoordeeld.
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4.3
Vogelrichtlijn en habitatrichtlijnsoorten
4.3.1 Andere bevredigende oplossing
Er zijn geen alternatieven met betrekking tot locaties en planning, de dieren gaan in de hele provincie
Limburg niet volgens enige planning dood. De gekozen werkwijze is gestandaardiseerd en bewezen
geschikt en effectief.
Voor de handeling, waarop de aanvraag betrekking heeft, bestaat geen andere bevredigende
oplossing.
4.3.2 Belang
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de ontheffing is aangevraagd op basis van de volgende
belangen:
- voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten of voor de daarmee
samenhangende teelt;
- ter bescherming van wilde flora of fauna of in belang van de instandhouding van de natuurlijke
habitats;
- voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of de daarvoor
benodigde kweek, met inbegrip van kunstmatige vermeerdering van planten;
Onderzoek wordt uitgevoerd om te komen tot diverse doelen. De producten van dieren worden
gebruikt voor postmortaal onderzoek, inclusief vervolgonderzoek, zoals histologisch, microbiologisch
of toxicologisch onderzoek. Met deze onderzoeken wordt kennis vergaard over infecties en ziekten bij
wilde dieren.
4.3.3 Staat van instandhouding
Doordat wordt gewerkt met reeds dode dieren komt de gunstige staat van instandhouding van de
dieren/soorten niet in het geding. Voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen worden niet
aangetast, vernield of beschadigd. Met het verplaatsen van dode dieren kunnen ziektekiemen worden
verspreid wat mogelijke effecten kan hebben op andere soorten. Doordat beschermende maatregelen
worden genomen bij het vervoeren van deze dode dieren wordt verspreiding van ziekten voorkomen.
De handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, leiden niet tot verslechtering van de staat van
instandhouding van Vogelrichtlijnsoorten.
Met de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan
het streven de populatie van de habitatrichtlijnsoorten in het natuurlijke verspreidingsgebied in een
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
4.4
Conclusie
4.4.1 Vogels- art.3.2, lid 6
Het toetsingskader dat betrekking heeft op het beschermen van Vogelrichtlijnsoorten biedt ten aanzien
van vogels voldoende gronden voor ontheffingverlening van de verbodsbepaling als opgenomen in
artikel 3.2.
4.4.2 Habitatrichtlijnsoorten - art. 3.6, lid 2
Voorts biedt het toetsingskader dat betrekking heeft op het beschermen van Habitatrichtlijnsoorten ten
aanzien van deze soorten voldoende gronden voor ontheffingverlening van de verbodsbepalingen als
opgenomen in artikel 3.6.
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4.4.3 Zorgplicht
Onverminderd de vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen dient altijd de wettelijke zorgplicht als
bedoeld in artikel 1.11 Wnb voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in
acht te worden genomen. Dat houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
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