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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 13 november 2017 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de
Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Renovatie woningen Arie
van Drielstraat e.o. te Puttershoek^. De werkzaamheden betreffen het renoveren en isoleren van de
woningen aan de Arie van Drielstraat, Pieter Abelzstraat, Pieter van Slingelandtstraat, Pieter Boelenstraat en
de Oranjelaan Westzijde te Puttershoek. De aanvraag betreft het opzettelijk wegnemen van nesten van de
gierzwaluw en de huismus. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals
genoemd in:
artikel 3.1, tweede lid, vart de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk wegnemen van
nesten van de gierzwaluw (Apus apus) en de huismus (Passer domesticus).
Ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Besluit
Wij besluiten de aanvraag om ontheffing af te wijzen.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Hclland,
voor dezen.

ing. L. Hoaman
Hoofd Toi itsing & Vergunningveriening Milieu
Directeur Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 13 november 2017 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Renovatie
woningen Arie van Drielstraat e.o. te Puttershoek'. De werkzaamheden betreffen het renoveren en isoleren
van de woningen aan de Arie van Drielstraat, Pieter Abelzstraat, Pieter van Slingelandtstraat, Pieter
Boelenstraat en de Oranjelaan Westzijde te Puttershoek. De aanvraag betreft het opzettelijk wegnemen van
nesten van de gierzwaluw en de huismus. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de
verbodsbepalingen zoals genoemd in:
artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk wegnemen van nesten van de
gierzwaluw (Apus aptvs) en de huismus (Passer domesticus).
Ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Activiteiten- en mltigatleplan Arie van Drielstraat e.o. te Puttershoek, BE/2017/458, Blom Ecologie
B.V., 25 oktober 2017;
Huismus-, gierzwaluw-, en vieermuisonderzoek Arie van Drielstraat te Puttershoek, BE/2017/253,
Blom Ecologie B.V., 29 September 2017;
Memo toetsing nader onderzoek, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 15 november 2017;
Quickscan flora en fauna complexen Puttershoek, Zuid-Beijeriand en Maasdam, BE/2016/253, Blom
Ecologie B.V., 21 augustus 2017;
Tekening waarnemingen Arie van Drielstraat te Puttershoek, Bouw- en Wonlngtoezicht Gemeente
Binnenmaas;
Ecologisch werkprotocol Arie van Drielstraat e.o. te Puttershoek, BE/2017/458, Blom Ecologie B.V.,
25 oktober 2017.
Op 1 februari 2018 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
Ecologisch werkprotocol Arie van Drielstraat e.o. te Puttershoek, BE/2017/458, Blom Ecologie B.V.,
25 oktober 2017;
Activiteiten- en mitigatieplan Arie van Drielstraat e.o. te Puttershoek, BE/2017/45, Blom Ecologie
B.V., 1 februari 2018;
Huismus-, gierzwaluw-, en vieermuisonderzoek Arie van Drielstraat te Puttershoek, BE/2017/253,
Blom Ecologie B.V., 29 September 2017.
Op 31 mei 2018 ontvingen wij een schrijven (Zienswijze voornemen afwijzing aanvraag ontheffing Wet Nb,
BE/2017/458/b2, Blom Ecologie B.V., 30 mei 2018) waarin de aanvraag wordt gewijzigd voor zover deze
betrekking heeft op mitigerende maatregelen voor de gierzwaluw: in plaats van de beoogde
gierzwaluwpannen worden inbouwstenen toegepast.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 15 januari 2018 opgeschort en is
verzocht om aanvullende gegevens. De procedure is op 1 februari 2018 hervat.
Bevoegd gezag
De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de
Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.
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Zienswijze
Bij brief van 23 april 2018 hebben wij de aanvrager een voornemen tot afwijzing van de ontheffing gestuurd
en daarbij op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid geboden om binnen
twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen
is gebruik gemaakt.
Bij e-mail van 31 mei 2018 zijn zienswijzen overiegd, waarbij het volgende stuk is gevoegd:
Zienswijze voornemen afwijzing aanvraag ontheffing Wet Nb, BE/2017/458/b2, Blom Ecologie B.V.,
30 mei 2018.
Kort samengevat luiden de zienswijzen als volgt:
1.

In de zienswijze wordt gesteld dat er voldoende onderzoeksinspanning is geleverd om de
functionaliteit van het plangebied te bepalen voor de gierzwaluw. De gevolgde methode geeft
voldoende Inzicht in het aantal aanwezige nesten van de soort.

2. Ook voor wat betreft de huismus wordt in de zienswijze gesteld dat er voldoende
onderzoeksinspanning is geleverd om de functionaliteit van het leefgebied van de soort te bepalen.
De onderzoeksgegevens zijn niet gedateerd aangezien deze in 2017 zijn verzameld. Er is sprake
van een misvatting dat er gedurende de periode december 2017 - januari 2018 nesten van de
huismus ongeschikt gemaakt zijn. Dit is niet gebeurd en daarmee is geen sprake van een
gedateerde onderzoeksgegevens.
3. In de zienswijze wordt toegelicht waarom het ontbreken van gewenningstijd voor de alternatieve
verblijfplaatsen voor de gierzwaluw geen invloed heeft op de aanwezige populatie gierzwaluwen.
Besloten is om de gierzwaluwpannen te vervangen door inbouwstenen.
4. Tenslotte is een aanvullende onderbouwing geleverd van het belang 'volksgezondheid en openbare
veiligheid' en het ontbreken van een andere bevredigende opiossing.
Onze reactie op voornoemde zienswijzen is verwerkt in de beoordeling van de aanvraag (vanaf pagina 4
e.v.) Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassen van dit besluit. Voor wat betreft de gierzwaluw is
niet bekend of er voldoende alternatieve verblijfplaatsen worden gerealiseerd, omdat de
onderzoeksinspanning en de manier van onderzoeken mogelijk niet alle nesten in kaart gebracht hebben.
Verder is onvoldoende aannemelijk dat de alternatieve verblijfplaatsen worden gevonden, omdat er geen
gewenningstijd wordt geboden. Ook wat betreft de huismus is niet voldoende zeker dat alle aanwezige
nesten vastgesteld zijn. Daarnaast zijn nesten reeds ongeschikt gemaakt. Daarmee is onduidelijk op hoeveel
nesten de werkzaamheden een negatief effect hebben. Daarmee is de gunstige staat van Instandhouding
van de gierzwaluw en de huismus niet te beoordelen.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag voor de huismus en de gierzwaluw is getoetst aan de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wnb en de
Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.
De huismus en de gierzwaluw zijn van nature in Nederiand in het wild levende vogelsoorten en beschermd
op grond van artikel 1 van de Vogelrichtlijn.
Op grond van artikel 3.1 van de Wnb is het verboden opzettelijk nesten en rustplaatsen van de gierzwaluw
en de huismus te vernielen of te beschadigen of nesten weg te nemen.
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Op grond van artikel 3.3, vierde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verieend indien:
er geen andere bevredigende opiossing bestaat;
de ontheffing nodig is omdat een van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, aan de
orde is; en
de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort.

Beoordeling
Aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het renoveren van de woningen aan de Arie van Drielstraat 1 t/m 59
(oneven) en 2 t/m 42 (even), de Pieter Abelzstraat 2 t/m 18 (even), de Pieter van Singelandtstraat 17 t/m 33
(oneven) en 18 t/m 34 (even), de Pieter Boelenstraat 1 t/m 17 (oneven) en 2 t/m 18 (even) en de Oranjelaan
Westzijde 37 t/m 71 (oneven) te Puttershoek. Het doel van de renovatie is om de woningen dusdanig te
renoveren dat voor een periode van 20-30 jaar geen grootschalig onderhoud meer noodzakelijk is. Het
vervangen van enkele delen van de woning is noodzakelijk om de woning bestendig te renoveren. Dit
betreffen met name het dak, metselwerk, schilderwerk en de goten. In het kader van de energietransitie
dienen de woningen tevens te worden voorzien van isolatie, dit betreft met name het dak, de gevels en het
glas. De dakrenovatie en overige werkzaamheden aan de huurwoningen zullen plaatsvinden in de periode
begin februari 2018 - medio april 2018 (voor aanvang van de optimale periode van het broedseizoen van
gierzwaluw en huismus).
Overtreding verbodsbepaling(en)
Gierzwaluw
Om vast te stellen of er sprake is van overtreding van de Wnb is in 2017 onderzoek uitgevoerd naar de
aanwezigheid van nesten van de gierzwaluw. Hiervoor zijn drie veldbezoeken uitgevoerd, namelijk op 23
mei, 7 juli en 18 juli. Het onderzoek is niet geheel uitgevoerd conform het Kennisdocument gierzwaluw
(BIJI 2, juli 2017).
Het veldbezoek op 23 mei is uitgevoerd van 03:30 tot 07:30. Het Kennisdocument gierzwaluw stelt dat
Inventariseren op de ochtend weinig zinvol is, omdat de vogels dan minder luidruchtig zijn. Het
Kennisdocument geeft dan ook geen tijdstip in de ochtend waarop Inventarisatie mogelijk is. Om te
compenseren voor de uitvoering op een minder optimaal dagdeel is het veldbezoek veriengd van twee tot
vier uur. Echter, dit veldbezoek betreft een inventarisatie welke is gecombineerd met het ochtendbezoek ten
behoeve van vleermuizen. Dit is een andere manier van inventariseren en naast de niet optimale periode en
tijdstip, is de uitvoering van het veldbezoek niet toegepast op de gierzwaluw. Het is aannemelijk dat het te
donker is om in- en ultvliegende gierzwaluwen waar te nemen. De onderbouwing dat het uitgevoerde
veldbezoek op 23 mei geschikt was om gierzwaluwen te inventariseren is daarmee niet voldoende.
Het veldbezoek op 18 juli valt buiten de optimale periode voor onderzoek van 1 juni tot en met 15 juli. Er is
beredeneerd dat het bezoek op 18 juli wel binnen de geschikte onderzoeksperiode is uitgevoerd gezien het
warme nazomer weer in juli. Echter, de ontwikkeling van de jongen wordt bepaald door het weer tijdens de
broedperiode. Als het slecht weer is geweest, ontwikkelen de jongen zich minder snel wat leidt tot een
langere broedperiode. Het feit dat het weer in juli gunstig was, zegt niks over de aanwezigheid van
broedende gierzwaluwen. Het is namelijk niet zo dat de dieren broeden zolang het mooi weer is. De
geschiktheid van de maand juli als Inventarisatlemoment wordt dus bepaald door het weer in de
voorafgaande periode. Hiermee is dan ook niet aannemelijk gemaakt dat het veldbezoek op 18 juli een
geschikt inventarisatiemoment was om het aantal nesten binnen het plangebied te bepalen.
In zienswijze 1 wordt gesteld dat het derde veldbezoek, in dit geval het bezoek op 18 juli, dient voor het
checken van specifieke locaties waar nog onduidelijkheid over is. In de praktijk wordt 90 tot 100% van de
nesten tijdens de eerste en tweede veldbezoek vastgesteld. Ten aanzien van deze zienswijze merken wij op
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dat het veldbezoek op 18 juli, buiten de optimale periode, in beginsel daarvoor geschikt kan zijn mits de
voorgaande veldbezoeken voldoende zijn uitgevoerd. Omdat het veldbezoek op 23 mei niet conform het
Kennisdocument Gierzwaluw is uitgevoerd en de initiatiefnemer de geschiktheid van het tijdstip van
onderzoek onvoldoende heeft onderbouwd zijn wij van oordeel dat de onderzoeksinspanning onvoldoende
is. De initiatiefnemer wijst in de ziaiswijze op de praktijkervaring die is opgedaan met de soort. Op basis van
ervaring zou het moment van invliegen ingeschat kunnen worden. Dit geldt ook voor het bepalen van het
aantal nesten aan de hand van foeragerende dieren. Er wordt verder gesteld dat daarnaast zoveel mogelijk
gedetailleerde relevante informatie is verzameld over de soort. Aan de hand van deze gegevens wordt het
onderzoek flexibel aangepast. Omdat niet inzichtelijk is gemaakt op welke manier het aantal aanwezige
nesten is bepaald, gaan wij uit van het Kennisdocument gierzwaluw dat stelt dat het maximum aantal
gelijktijdige bezette nesten geteld moet worden. Dit is niet mogelijk als de bezoeken buiten de optimale
periode worden uitgevoerd of op hat verkeerde tijdstip. Hiermee vinden wij de onderzoeksinspanning
onvoldoende. Mogelijk is er sprake van een onderschatting van het aantal aanwezige nesten van de
gierzwaluw binnen het plangebied. Ondanks dat het onderzoek naar de gierzwaluw niet voldoende is
geweest, gaan wij wel in op de InhDudelijke beoordeling van de aanvraag.
De gierzwaluw is in het plangebiec aangetroffen. Tijdens de veldbezoeken zijn binnen het plangebied hoog
overvliegende, zwermende en invliegende gierzwaluwen waargenomen. Op basis van het vergelijken van
nestindicerend gedrag zijn 25 nestocaties van de soort vastgesteld binnen het plangebied. Van deze 25
nestlocaties bevinden zich er 17 in de van buitenaf te isoleren woningen. Deze nesten worden door de
werkzaamheden aan de daken aangetast. Bij het plaatsen van steigers worden mogelijk invliegopeningen
afgesloten. Hiermee wordt de vertodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb
overtreden.
Huismus
Om vast te stellen of er sprake is van overtreding van de Wnb is in 2017 onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek is niet geheel uitgevoerd conform het Kennisdocument huismus (BIJI2, juli 2017). Er zijn twee
veldbezoeken gebracht in de pericxJe tussen 1 april en 15 mei. Het Kennisdocument stelt dat de
veldbezoeken uitgevoerd moeten worden tussen 1 tot 2 uur voor zonsondergang. Het veldbezoek op 20 april
heeft plaatsgevonden van 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang. Hiermee is een uur
geTnventariseerd op een tijdstip dat de huismus actief is. Het veldbezoek op 15 mei is uitgevoerd van 1 uur
voor zonsondergang tot 1 uur na zonsondergang. Er is beredeneerd dat door de verschuiving in
onderzoekstijden een breder aspect van activiteit waargenomen is. De piek in de activiteit neemt na een uur
voor zonsondergang af en hiermee is er mogelijk sprake van een onderschatting van het aantal nesten
binnen het plangebied.
In het Kennisdocument huismus is niet opgenomen hoe lang veldbezoeken moeten duren. Daarmee wordt
volgens zienswijze 2 gesteld dat cnterecht is geconcludeerd dat het onderzoek niet conform het
Kennisdocument is uitgevoerd. De uitvoering van het onderzoek wordt op basis van eerdere waarnemingen
flexibel aangepast, waarbij de focie ligt op deel van het onderzoeksgebied waar huismussen actief zijn.
Overige delen worden niet genegeerd. Wij menen dat hiermee niet aannemelijk is gemaakt waarom een
veldbezoek van een uur voldoende is om alle nesten in kaart te brengen. In het Kennisdocument is
opgenomen dat het bevoegde gezag nadere eisen kan stellen aan de actualiteit en bruikbaarheid van de
gegevens en de benodigde onderzoeksinspanning. Daar kan het gegeven of een activiteit plaatsvindt in een
weinig veranderiijke of een dynamsche omgeving een rol spelen. Op 9 april 2018 is door Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid geconstateerd cfet verschillende woonblokken in het plangebied zonder ontheffing in de
steigers zijn geplaatst waardoor nestlocaties zijn afgesloten. Tevens zijn planken langs de dakrand geplaatst
waardoor openingen van nestlocat es van de huismus zijn afgesloten. Hierdoor zijn vijf nesten van de
hulsmus ongeschikt gemaakt. Deze nesten maken niet langer onderdeel uit van de ontheffingsaanvraag,
maar de dieren die hier nestelden hebben een alternatieve nestlocatie moeten zoeken. Mogelijk zijn deze
dieren verhuisd binnen het plangebied. Dit betreft een wijziging in de situatie sinds het onderzoek is
uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat de onderzoeksgegevens gedateerd zijn. Hierdoor is niet duidelijk hoeveel
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nesten van de huismus verioren gaan als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, Ondanks dat het
onderzoek naar de huismus niet voldoende is geweest, gaan wij wel in op de inhoudelijke beoordeling van
de aanvraag.
De huismus is in het plangebied aangetroffen. Op basis van nestindicerend gedrag en zingende mannetjes
zijn binnen het plangebied 28 nesten van de huismus vastgesteld. 17 van deze nesten bevinden zich in de
woningen die van buitenaf geisoleerd gaan worden. Vijf van deze nesten zijn al verioren gegaan. Door de
geplande werkzaamheden aan de daken worden in ieder geval 12 nesten aangetast. Omdat niet bekend is
waar de andere vijf koppels naar toe zijn verhuisd, kunnen dit er ook meer zijn. Bij het plaatsen van steigers
worden mogelijk Invliegopeningen afgesloten. Daar komt bij dat mogelijk functioneel leefgebied tijdelijk niet
beschikbaar is. Hiermee wordt de verbodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb
overtreden.
Voorgestelde maatregelen
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gierzwaluw en de huismus tot een minimum te
beperken worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 en 2.3 van het rapport
'Activiteiten- en mitigatieplan Arie van Drielstraat e.o. te Puttershoek' van 1 februari 2018 en zoals
beschreven in de zienswijze van 31 mei 2018.
Staat van instandhouding
Gierzwaluw
Als gevolg van het aanbrengen van dakisolatie gaan in ieder geval 17 nesten van de gierzwaluw verioren.
Ter mitigatie worden ter plaatse van de huidige nestlocaties alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd in de
vorm van 98 inmetstelstenen. Hiermee worden voldoende alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd. Van
inmetstelstenen is ook bekend dat deze in gebruik genomen worden door de gierzwaluw, dit kan echter jaren
duren. De alternatieven kunnen pas worden aangebracht na afronding van de werkzaamheden aan het
betreffende woonblok, hiermee wordt geen gewenningstijd geboden om de gierzwaluw de gelegenheid te
geven de alternatieven te ontdekken. De werkzaamheden aan de buitenzijde van de daken stonden gepland
in de periode februari 2018 tot half april. Dit is niet meer realiseerbaar. Wat betreft de gewenningstijd voor de
alternatieve verblijfplaatsen wordt in het activiteitenplan gerefereerd naar een gesprek dat heeft
plaatsgevonden op 28 September 2017. Aan de hand van informatie die is gegeven tijdens dit gesprek wordt
geconcludeerd dat een gewenningsperiode van een geheel broedseizoen niet nodig is. Echter, in het
gesprek van 28 September 2017 hebben wij aangegeven dat elk project maatwerk is en dat dit dus niet voor
elk project te gebruiken is.
In zienswijze 3 wordt beredeneerd dat een gewenningstijd niet noodzakelijk is, omdat de gierzwaluwen
geen andere optie hebben dan de alternatieve nestlocaties te accepteren omdat alle in het plangebied
aanwezige nestlocaties zullen verdwijnen. Door de dermate hoge behoefte om te broeden, zullen naar
verwachting de alternatieve verblijfplaatsen in gebruik genomen worden. Het Kennisdocument Gierzwaluw
geeft aan (pag. 21) dat de ingebruikname van alternatieve verblijfplaatsen door de gierzwaluw jaren kan
duren. Niet onderbouwd is waarom in dit geval de ingebruikname wel direct zal plaatsvinden. Niet
uitgesloten is dat als gevolg van het vernielen van de aanwezige nestlocaties de gierzwaluw het plangebied
veriaat. Daarmee is de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie van de gierzwaluw niet
gegarandeerd.
Huismus
Als gevolg van de geplande werkzaamheden gaan in ieder geval twaalf nesten van de huismus verioren.
Omdat niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat er tijdens het onderzoek geen nesten zijn gemist en er als
gevolg van het aantasten van vijf bestaande nestlocaties mogelijk huismussen zijn verhuisd binnen het
plangebied, kunnen er meer nesten van de huismus aanwezig zijn. Daarnaast zijn er reeds werkzaamheden
verricht waarvan aanvrager stelt dat deze werkzaamheden geen effect hebben op beschermde flora en
fauna. Indien hierbij steigers zijn geplaatst, zijn de verblijfplaatsen mogelijk afgesloten geweest in koude
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perioden waarin de huismus gebruik maakt van de nestlocaties onder de daken. Het negatieve effect op het
functionele leefgebied is niet te bajordelen aangezien niet inzichtelijk is gemaakt waar dit functionele
leefgebied is gelegen.
In oktober 2017 zijn tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de huismus opgehangen in de vorm van 16
drievoudige huismuskasten aan de achterzijde van de woningen aan de Pieter van Slingelandtstraat 17/19,
23, 27, 31/33, 18/20, 24, 28, 32/34 en de Pieter Boelenstraat 1/3, 7, 15/17, 2/4, 8, 12 en 16/18. Hiermee zijn
de tijdelijke alternatieven binnen de Invloedsfeer van de werkzaamheden opgehangen. Dit betekent dat de
kasten mogelijk onbereikbaar worden als om het betreffende woonblok steigers worden geplaatst. Na
uitvoering van de werkzaamheden worden vogelvides geplaatst. Dit betreft een effectieve mitigerende
maatregel voor de hulsmus. Echto", omdat deze vogelvides pas geplaatst kunnen worden na uitvoering van
de werkzaamheden komen deze alternatieven pas beschikbaar na afloop van het broedseizoen van de
huismus. Omdat de huidige verblijfplaatsen niet meer beschikbaar zijn, is onbekend of er een negatief effect
optreedt op het broedsucces van de huismus binnen het plangebied. Het is niet uitgesloten dat de
huismussen het plangebied hebben veriaten. Daarmee is de gunstige staat van instandhouding van de
lokale populatie van de huismus n et gegarandeerd.
Conclusie
Op grond van het vorenstaande zlin wij van mening dat de maatregelen onvoldoende zijn om negatieve
effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken De gunstige staat van instandhouding van de
gierzwaluw en de huismus is niet gegarandeerd.
Belangenonderbouwing
De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang 'de volksgezondheid of de openbare veiligheid'.
De thermische kwaliteit van de woningen is slecht door het nagenoeg ontbreken van isolatie en ventilatie.
Door de slechte isolatie en ventilatie is er sprake van vochtproblemen in de woningen. Vochtige woningen en
de hieraan gerelateerde schimmelgroei en toename van overiast door huisstofmijten verhogen het risico op
gezondheidsproblemen zoals astnaa, luchtwegklachten, luchtweginfecties en allergieen. Schimmels kunnen,
naast sporen, ook vluchtige organsche stoffen verspreiden. Tevens kunnen fragmenten van
schimmeldraden in de lucht geraken. Deze fragmenten bevatten stoffen die luchtwegen kunnen irriteren.
Ook kunnen ze giftige secundaire metabolieten bevatten. Vochtproblemen worden gedeeltelijk veroorzaakt
door de afwezigheid van een goece ventilatie. In geval van niet of slecht geisoleerde woningen is een
verbetering van de ventilatie niet voldoende. Veel vochtproblemen kunnen voorkomen of verholpen worden
door een goede thermische isolatie. De beoogde renovatie leidt dan ook tot verbetering van het
binnenklimaat van de woningen en daarmee tot een afname van gezondheidsklachten en verbetering van de
levenskwaliteit van de bewoners.
Gelet op het voorgaande en de n ^ r voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang
'de volksgezondheid of de openba'"e veiligheid' voldoende onderbouwd is om de negatieve effecten op de
gierzwaluw en de huismus, die als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te
rechtvaardigen.
Geen andere bevredigende opiossing
Het project is locatie gebonden vanwege de renovatie van bestaande woningen. Het aanbrengen van
gedegen isolatie en ventilatie is nodig om de gezondheid van de bewoners te garanderen. Voor wat betreft
de huurwoningen is ervoor gekozai om de isolatie van buitenaf aan te brengen. Vloerisolatie en isolatie van
binnenuit is overwogen, maar het hoge vochtgehalte kan voor problemen zorgen. Toepassing van inpandige
isolatie in woningen met vochtproblemen heeft een negatieve invloed op de isolatiewaarde. Er is echter niet
aangetoond dat er momenteel vochtproblemen in de woningen bestaan, er is alleen beredeneerd dat door
isolatie van binnenuit vochtproblemen kunnen ontstaan. Er wordt aangedragen dat er hoe dan ook een
negatief effect is op deze nesten door het plaatsen van de zonnepanelen. Hierbij is niet inzichtelijk gemaakt
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waarom de nesten niet behouden kunnen blijven op de huidige locaties. De andere bevredigende opiossing
moet onderbouwd worden vanuit de soort en momenteel lijkt er een andere bevredigende opiossing
voorhanden te zijn waarbij de nesten van de gierzwaluw en de huismus behouden kunnen blijven.
In zienswijze 4 is de onderbouwing van het ontbreken van een andere bevredigende opiossing aangevuld.
Er wordt gesteld dat isolatie van binnenuit onvoldoende hoge RC-waarde opievert om de woningen op
energielabel B te krijgen. De isolatienorm is een opdracht van de rijksoverheid in het kader van de
energietransitie. Wij merken hierover op dat de vraag of geen andere bevredigende opiossing bestaat, moet
worden afgezet tegen het doel van de ingreep. In dit geval is het doel van de ingreep de gezondheid van de
bewoners te garanderen. Uit de omstandigheid dat op de initiatiefnemer een verplichting rust om een
bijdrage te leveren aan de energietransitie, maakt niet dat uitpandig isoleren de enige bevredigende
opiossing is om de gezondheid van bewoners te garanderen.
Wij zijn van mening dat er voldoende is aangetoond dat geen andere bevredigende opiossing voorhanden is.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.3 van de Wnb niet
worden verieend.
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