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DE METHODIEK VAN HET NATUURVRIENDELIJK ISOLEREN

SPELREGELS BEHOREND BIJ EEN

GEBIEDSGERICHTE ONTHEFFING

OP GROND VAN EEN

PRE-SOORTENMANAGEMENTPLAN

IN GEVAL VAN:

▪ DAKISOLATIE

▪ SPOUWMUURISOLATIE

▪ BORSTWERINGISOLATIE

▪ BINNENMUURISOLATIE

▪ BUITENMUURISOLATIE

▪ PLAATSEN ZONNEPANLEN

VAN PARTICULIERE GRONDGEBONDEN WONINGEN
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Vleermuisvrij-verklaring

Hierbij verklaar ik dat direct, voorafgaand aan het isoleren van de borstweringen, een controle achter de
borstweringen heeft plaatsgevonden met behulp van een endoscoop. De borstwering was volledig
controleerbaar.

Hierbij zijn geen vleermuizen waargenomen.

Locatie van werkzaamheden:

Datum:

Naam:

Werkzaam bij:

Handtekening:
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HET MELDINGSSYSTEEM

Om de werkzaamheden aan te melden bij de gemeente, zodat de werkzaamheden onder de legalisatie van de
gebiedsgerichte ontheffing komen te vallen, is een GIS-applicatie ontwikkeld.

Link en code:
Voor bedrijven die de training “Natuurvriendelijk isoleren” met succes hebben afgerond is een inlogcode

beschikbaar om toegang te krijgen tot de applicatie. Ook ecologen kunnen de inlogcode ontvangen, voor
werkzaamheden aan het dak vanaf de buitenzijde. Deze worden immers niet uitgevoerd door isolatiebedrijven.

Invullen
Bij het openen van de applicatie zijn alle woningen die deel mogen nemen rood gekleurd (dit zijn de
grondgebonden woningen in particulier eigendom met een energielabel C tot en met G met een bouwjaar vóór
1992). Door het klikken op een woning, en het invullen van relevante gegevens, wordt de woning ‘groen’ en
daarmee onderdeel van de legalisatie van de ontheffing van de gemeente.
Vul in de applicatie de volgende informatie in:

• Type werkzaamheden

• Datum natuurvrij maken (indien van toepassing)

• Datum isoleren of plaatsen zonnepanelen.

De melding dient in de regel 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken te zijn ingediend. Bij zonnepanelen
dient dit 7 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden te gebeuren. Van deze melding komt geen
ontvangstbevestiging.

Bij deze melding moet binnen 24 uur na het natuurvrij maken de volgende fotobewijzen zitten:
- foto’s van het natuurvrij maken van de woningen
- een bewijs dat de uitvoerder de training ‘natuurvriendelijk isoleren’ heeft gevolgd;
- foto’s van en toelichting bij de aangebrachte particuliere compensatie.

Zowel de gemeente als de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD) en provincie hebben toegang tot
de GIS-applicatie. De RUD ziet toe op de naleving van de ontheffing door toe te zien op het natuurvrij maken.

GIS-applicatie voor het aanmelden van isolatiewerkzaamheden






