
Onderwerp

Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vangen en 
doden van in het wild levende ongewervelde dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, 
bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn;

Op 11 december 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3, eerste 
lid, artikel 3.8, eerste lid, artikel 3.9, tweede lid en artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, 
vijfde lid en artikel 3.25, vierde lid, onder a, van de Wet natuurbescherming namens Stichting Naturalis 
Biodiversity Center, gevestigd te Leiden. De aanvraag heeft betrekking op het doen van wetenschappelijk 
onderzoek naar beschermde flora en fauna in geheel Nederland. Voorliggende ontheffingsaanvraag ziet 
voor wat betreft het vangen en doden van dieren uitsluitend op ongewervelden. Dood aangetroffen 
gewervelde dieren worden wel verzameld. Dit betreft uitsluitend exemplaren welke een natuurlijke dood zijn 
gestorven dan wel reeds dode dieren welke niet door toedoen van aanvrager zijn gedood (bv. 
verkeersslachtoffers).

artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vernielen en 
beschadigen van nesten en rustplaatsen van vogels die van nature in Nederland in het wild leven en 
genoemd zijn in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;
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artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van 
in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de 
soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;

artikel 3.5, derde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk rapen en 
vernielen van eieren van in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a 
bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met 
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vervoeren van dode vogels, delen of producten van vogels anders dan voor verkoop;
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voor het vangen van ongewervelden op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming, de volgende niet-selectieve vangmiddelen aan te wijzen: bodemvallen, 
aasvallen, inloopvallen, lokmiddelen, vlindernetten, macrofaunanetten, planktonnetten, kornetten.

artikel 3.10, eerste lid, onder a, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk 
vangen en doden van levende ongewervelde dieren, te weten dagvlinders, libellen en kevers van 
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, van de Wet natuurbescherming;

artikel 3.10, eerste lid, onder c, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen ofte 
vernielen van vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, van de Wnb;

de aangevraagde ontheffing te verlenen aan Stichting Naturalis Biodiversity Center voor het 
grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Groningen, Flevoland, Drenthe, 
Gelderland en Zeeland;

de ontheffing te weigeren voor het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Limburg, 
Overijssel en Noord-Brabant;

artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen en vernielen 
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van in het wild levende dieren van soorten, genoemd in 
bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage 1 bij het 
Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;

artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk 
beschadigen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van alle soorten in het wild levende 
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers, genoemd in de bijlage, 
onderdeel A, van de Wet natuurbescherming;

artikel 3.24, tweede lid, van de Wet natuurbescherming in samenhang met artikel 3.10 van het 
Besluit Wet Natuurbescherming, voor wat betreft het zich buiten gebouwen bevinden met een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen middel dat geschikt is voor het vangen van dieren.

artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het onder zich hebben of 
vervoeren, anders dan voor verkoop, van dode dieren en planten van soorten, genoemd in bijlage IV 
bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met 
uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;

artikel 3.5, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen ofte vernielen van planten van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied;

artikel 3.9, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het gebruik van niet-selectieve 
vangmiddelen voor het vangen van in het wild levende ongewervelde dieren, te weten: alle insecten 
en weekdieren van soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het 
Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn;

Besluit
Wij besluiten:
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de voorschriften 1 tot en met 13 te verbinden aan deze ontheffing;V.

VI.

VII.
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panvallen, potvallen, malaisevallen, boomvallen, lichtvallen, zuigval, uitvliegvallen, fuiken, zeven 
kloppen, schaven, steekbuizen en boxcores;

voor het doden van ongewervelde dieren de volgende middelen en methoden aan te wijzen: alcohol 
ethylacetaat en door middel van bevriezing;

Bijlage
- Tabel met contactgegevens per provincie t.b.v. administratieve verplichtingen.

dat deze ontheffing geldig is vanaf de bekendmaking van dit besluit voor een periode van vijf jaar, 
met mogelijkheid tot verlenging.

Emailbericht van 1 februari 2021 van Naturalis met aanvullende informatie.
Emailbericht van 2 februari 2021 met de volgende stukken:

o Brief met kenmerk dir/hd/016.0039, Naturalis, 29 januari 2016.
o Brief ‘Aanvulling opgave verzamelde specimen 2017, Naturalis, 27 februari 2018. 
o Memo 'Het verzamelen van dieren en planten in deze tijd’, Naturalis, 4 juli 2018. 

Emailbericht van 13 september 2021 van Naturalis: wijziging aanvraag (het actief verzamelen van 
levende specimens beperkt tot ongewervelden en looptijd periode 10 jaar). 
Brief van Naturalis aan RvO, d.d. 16 maart 2017, kenmerk dir/hd/017.0021 (jaarrapportage 
verzamelde specimen over 2016).
Excelsheet met verzamelde specimen in 2017.
Besluit van RvO d.d. 18 november 2020 (kenmerk 9990003987601).
Emailbericht van 2 maart 2021 aan de provincie Overijssel van RvO over de reikwijdte van de 
ontheffing van RvO.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
voor dezen,

de volgende stukken onderdeel te laten zijn van deze ontheffing:
'Aanvraag d.d. 17 november 2020 (ontvangen 11 december 2020) met 2 bijlagen: 

o Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
kenmerk FF/75A/2015/036, 30 oktober 2015.

o ‘Activiteitenplan en aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming', Naturalis Biodiversity 
Center, 17 november 2020.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 
van de Omgevingsdienst Haaglanden
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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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De machtiging (vs. 3) vermeldt in ieder geval de volgende gegevens: 
a

Het bestuur van de ontheffinghouder dient toe te zien op de strikte naleving van deze ontheffing met de 
daarin vermelde voorschriften.

e 
f
g
h

Anderen dan vaste medewerkers van ontheffinghouder, die handelen in opdracht van de 
ontheffinghouder, kunnen door middel van een machtiging gebruik maken van deze ontheffing. De 
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste 
naleving van deze ontheffing. Ontheffinghouder dient een duidelijke registratie bij te houden van de 
voorgenoemde machtigingen welkejaarlijks worden verstrekt aan personen welke niet in vaste dienst 
zijn bij ontheffinghouder. Het jaaroverzicht van de verstrekte machtigingen van het afgelopen jaar dient 
uiterlijk in de maand januari van het volgende jaar te worden verstrekt aan de in de bijlage bij dit besluit 
genoemde instanties van de betrokken provincies, ieder voor hun grondgebied.

Gemachtigden (vs. 3) dragen bij het verrichten van de in dit besluit bedoelde handelingen, in schriftelijke 
of digitale vorm de machtiging en een kopie van de ontheffing bij zich. Gemachtigden dienen de 
machtiging op verzoek te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opsporingsambtenaar.

6 De handelingen mogen uitsluitend worden verricht voor onderzoek en onderwijs, volgens het bij de 
aanvraag gevoegde Activiteitenplan van 17 november 2020 en dienen uitgevoerd te worden conform de 
meest actuele wetenschappelijke inzichten (‘best practices') omtrent onderzoeksmethoden en 
handelwijzen met betrekking tot het minimaliseren van effecten op de staat van instandhouding van de 
betreffende soort(en). Deze ‘best practices' zullen binnen 3 jaar worden vastgelegd in protocollen. Deze 
protocollen zullen regelmatig - doch tenminste één maal in de drie jaar - worden geëvalueerd en 
eventueel geactualiseerd. Ontheffinghouder ziet erop toe dat alle medewerkers en degenen die in 
opdracht van ontheffinghouder (veld-) onderzoek uitvoeren de protocollen kennen en naleven. Deze 
protocollen - en eventuele andere relevante documenten die toezien op de werkwijze - worden 
toegezonden aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde instanties van de betrokken provincies.

Voor het verrichten van de in deze ontheffing genoemde onderzoekshandelingen (hierna aangeduid met 
‘de handelingen’) mogen vaste medewerkers van de ontheffinghouder gebruik maken van deze 
ontheffing. Zij identificeren zich met een werknemerspas of verklaring ontheffinghouder en een kopie van 
deze ontheffing (schriftelijk of digitaal).

volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is 
verleend;
naam en contactgegevens van het bedrijf dan wel de organisatie(s) waarvoor de betreffende 
persoon als bedoeld onder a werkzaam is in relatie tot de bedoelde handelingen; 
soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
kwalificaties met betrekking tot deskundigheid op het gebied van beschermde soorten i.r.t. de 
bedoelde handelingen waarop de betreffende machtiging ziet;
de handelingen waarop de betreffende machtiging ziet;
de periode waarvoor de machtiging geldt;
de plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
ondertekening van de machtiging door rechtsgeldig / tekenbevoegde vertegenwoordiger van 
ontheffinghouder;
het zaaknummer van voorliggende ontheffing (00599460).

c 
d
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De gevangen ongewervelden worden twee keer per dag uit de ingegraven vallen verwijderd. Andere 
soorten dan ongewervelden die met de ingegraven vallen worden gevangen worden onmiddellijk in 
vrijheid gesteld.

Ter voorkoming van verspreiding van invasieve exoten is het verplicht bij het verlaten van een 
onderzoekslocatie eerst het profiel van schoenen, laarzen en banden van vervoersmiddelen grondig te 
reinigen met water en een borstel om plantenresten volledig te verwijderen.

c) als de populatie uit 25 of minder bloeiende/vruchtzettende planten bestaat moeten de planten ter 
plekke in leven blijven. In dat geval mag ten hoogste een zijtak met bladen, bloemen en/of vruchten 
verzameld worden.

b) alleen als de populatie uit meer dan 25 bloeiende / vruchtzettende planten bestaat mag één plant 
volledig (inclusief wortels) meegenomen worden als de plant maximaal 60 cm hoog is. Als het om 
grotere planten gaat worden uitsluitend representatieve delen van wortel, stengel, blad, bloeiwijze en 
vrucht meegenomen. Als het om een houtige soort gaat wordt volstaan met één tak;

De ontheffinghouder dient elk levend gevangen dier dat weer in vrijheid wordt gesteld, vrij te laten op de 
plaats waar het is gevangen of in de directe nabijheid, op zichtafstand van de vanglocatie, binnen het 
bestaande leefgebied.

de locatie (naam gemeente én provincie) en datum; 
het doel daarvan;
de gebruikte vangmiddelenZ-methoden;
de aantallen gevangen c.q. gedode individuen van de betreffende soort;

In afwachting van de protocollen als bedoeld in voorschrift 6, zullen bij het vangen en doden van 
ongewervelde dieren de nodige maatregelen in acht worden genomen ter voorkoming dat daarbij 
(actieve) nesten van vogels of andere (vaste) voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewervelde 
dieren verstoord en/of beschadigd worden. Hetzelfde geldt voor overwinterende vleermuizen in de 
winterperiode (15 oktober-1 april).

Jaarlijks dient hiervan een rapportage in de maand januari volgend op het betreffende jaar toegezonden 
te worden aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde instanties van de betrokken provincies, ieder 
voor hun grondgebied. De ontheffinghouder houdt daarvoor een soortenadministratie bij die in ieder 
geval de volgende gegevens per onderzoek bevat:

De ontheffinghouder dient voor alle beschermde soorten een overzicht bij te houden van de uitgevoerde 
onderzoeken waarbij wordt genoteerd:

welke soorten zijn aangetroffen;
of er beschermde ongewervelden zijn gedood en verzameld en zo ja, hoeveel; 
of er beschermde planten (Habitatrichtlijn soorten en soorten van bijlage 1, onderdeel B, van de 
Wet natuurbescherming) zijn verzameld en meegenomen en zo ja, hoeveel; 
of er eieren, nesten of voortplantingsplaatsen van beschermde soorten zijn beschadigd of 
vernield en zo ja, van welke soort en hoeveel.

De ontheffinghouder voorkomt het overbrengen of verspreiden van ziektekiemen via materieel, materiaal 
of kleding. Daarvoor dient bij elk veldonderzoek naar water- en oeverplanten of macrofauna in en nabij 
waterpartijen het actuele ‘desinfectie protocol veldwerk vissen en amfibieën’ van de stichting RAVON of 
vergelijkbaar protocol te worden toegepast.

Het beperkt verzamelen van beschermde planten is uitsluitend toegestaan als voldaan wordt aan de 
volgende regels:
a) het gaat om een nieuwe vindplaats die tenminste 1 km verwijderd is van de bekende vindplaatsen 

zoals weergegeven in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
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Het rapport dient uit een spreadsheet te bestaan. Indien er in het betreffende jaar geen onderzoek is 
uitgevoerd in een provincie, volstaat een bericht van die strekking aan de betreffende provincie.

Tevens dienen de uit het inventarisatie- en monitoringonderzoek voortvloeiende resultaten te worden 
vastgelegd in de Nationale Databank Flora en Fauna. Jaarlijks, voor 31 december, moet aan de in 
de bijlage bij dit besluit genoemde instanties van de betrokken provincies een bewijsstuk worden 
aangeleverd waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.

een korte beschrijving van de (mogelijke) aantasting / vernieling van aanwezige voortplantings- 
of rustplaatsen ten gevolge van de handelingen. Te denken valt aan eventuele nesten welke zijn 
vernield of oppervlakte voortplantingsbiotoop in een watergang dat ten gevolge van de 
handelingen mogelijk is beschadigd.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
Deze ontheffing is geldig voor een periode van vijfjaar, met mogelijkheid tot verlenging. Gelet op de 
instemmingen die benodigd zijn om dit besluit te kunnen verlengen, dient een verzoek tot verlenging 
uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de ontheffingsperiode te worden aangevraagd.
Deze ontheffing is slechts van toepassing op de aangevraagde soorten en soortgroepen en de in de 
aanvraag opgenomen handelingen. Als blijkt dat er ten gevolge van deze handelingen 
verbodsbepalingen overtreden worden ten aanzien van andere dan voorgenoemde soorten en 
soortgroepen, dan dient hiervoor een aanvullende ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor alle soorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet 
natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze 
soorten te worden voorkomen. Zo dienen gevangen soorten zo snel mogelijk weer in vrijheid te worden 
gesteld (tenzij in dit besluit anders is bepaald), dient kwetsbaar leefgebied zo min mogelijk te worden 
betreden en dient (ver)storing ten gevolge van menselijke aanwezigheid en handelen tot een minimum 
te worden beperkt.
Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. 
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen 
standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een 
broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.
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Op 11 december 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3, eerste 
lid, artikel 3.8, eerste lid, artikel 3.9, tweede lid en artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, 
vijfde lid en artikel 3.25, vierde lid, onder a, van de Wet natuurbescherming (hierna; Wnb) namens Stichting 
Naturalis Biodiversity Center gevestigd te Leiden. De aanvraag heeft betrekking op het doen van 
wetenschappelijk onderzoek naar beschermde flora en fauna in geheel Nederland. Voorliggende 
ontheffingsaanvraag ziet voor wat betreft het vangen en doden van dieren uitsluitend op ongewervelden. 
Dood aangetroffen gewervelde dieren worden wel verzameld. Dit betreft uitsluitend exemplaren welke een 
natuurlijke dood zijn gestorven dan wel reeds dode dieren welke niet door toedoen van aanvrager zijn 
gedood (bv. verkeersslachtoffers).

artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het onder zich hebben of vervoeren, anders dan 
voor verkoop, van dode dieren en planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de 
soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;

artikel 3.2, zesde lid, van de Wnb voor wat betreft het onder zich hebben of vervoeren van dode 
vogels, delen of producten van vogels anders dan voor verkoop;

artikel 3.5, derde lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk rapen en vernielen van eieren van in 
het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de 
soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;

artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk vernielen en beschadigen van 
nesten en rustplaatsen van vogels die van nature in Nederland in het wild leven en genoemd zijn in 
artikel 1 van de Vogelrichtlijn;

artikel 3.5, eerste lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk vangen en doden van in het wild 
levende ongewervelde dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn;

artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen en vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van in het wild levende dieren van soorten, genoemd in 
bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 
Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;

artikel 3.5, vijfde lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen ofte vernielen van planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, 
bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied;

artikel 3.9, eerste lid, van de Wnb voor wat betreft het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen voor 
het vangen van in het wild levende ongewervelde dieren, te weten: alle insecten en weekdieren van 
soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern 
of bijlage I bij het Verdrag van Bonn;

artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van in het wild levende 
dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het 
Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in 
artikel 1 van de Vogelrichtlijn;
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artikel 3.10, eerste lid, onder a, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk vangen en doden van 
levende ongewervelde dieren, te weten dagvlinders, libellen en kevers van soorten, genoemd in de 
bijlage, onderdeel A, van de Wnb;

Bij emailbericht van 13 september 2021 is de aanvraag voor wat betreft het actief verzamelen van levende 
specimens beperkt tot ongewervelden en planten en gewijzigd in die zin dat de ontheffing wordt 
aangevraagd voor een periode van 10 jaar, te weten tot en met 31 december 2031.

Tevens zijn daarbij de volgende stukken toegezonden:
Brief van Naturalis aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), d.d. 16 maart 2017, 
kenmerk dir/hd/017.0021 (jaarrapportage verzamelde specimen over 2016).
Excelsheet met verzamelde specimen in 2017.

artikel 3.24, tweede lid, van de Wnb in samenhang met artikel 3.10 van het Besluit Wet 
Natuurbescherming, voor wat betreft het zich buiten gebouwen bevinden met een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen middel dat geschikt is voor het vangen van dieren.

artikel 3.10, eerste lid, onder c, van de Wnb voor wat betreft het in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen ofte 
vernielen van vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, van de Wnb;

artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk beschadigen en vernielen 
van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van alle soorten in het wild levende zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers, genoemd in de bijlage, onderdeel A, van 
de Wnb;

Verlenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, van de Wnb hebben wij op 7 januari 2021 de termijn voor de 
afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Op 1 februari 2021 wij een e-mailbericht ontvangen met aanvullende informatie. 
Op 2 februari 2021 hebben wij de volgende stukken ontvangen:

Brief met kenmerk dir/hd/016.0039, Naturalis, 29 januari 2016;
Brief ‘Aanvulling opgave verzamelde specimen 2017, Naturalis, 27 februari 2018; 
Memo ‘Het verzamelen van dieren en planten in deze tijd', Naturalis, 4 juli 2018.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Bij de aanvraag zijn de onderstaande documenten gevoegd:
Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kenmerk 
FF/75A/2015/036, 30 oktober 2015.

- ‘Activiteitenplan en aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming’, Naturalis Biodiversity Center,
17 november 2020 (hierna: Activiteitenplan).

Daarnaast liggen de volgende stukken ten grondslag aan deze ontheffing:
Besluit van RvO d.d. 18 november 2020 (kenmerk 9990003987601).

- Emailbericht van 2 maart 2021 aan de provincie Overijssel van RvO over de reikwijdte van de 
ontheffing van RVO.
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Voor zover bekend heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij het bekendmaken van dit besluit voor 
zijn grondgebied nog geen ontheffing verleend.

Gedeputeerde Staten van de volgende provincies hebben voor hun grondgebied zelf een ontheffing aan 
aanvrager verleend, te weten:

Noord-Holland: bij besluit van (verzonden) 14 april 2021, kenmerk OD.321829 (geldig tot 31 
december 2025);
Overijssel: bij besluit van 6 april 2021, kenmerk 2021/0045806 (geldig tot 30 april 2031); 
Limburg: bij besluit van 21 april 2021, kenmerk DOC-00147255 en zaaknummer 2020-206130 
(geldig tot 1 januari 2026).

Tabel: Overzicht instemmingsbesluiten provincies met vermelding van datum en kenmerk van het 
instemmingsbesluit

Bevoegdheid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Op grond van artikel 1.4, eerste lid, onder b en c, van het Besluit natuurbescherming is de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RvO) namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd 
gezag voor het verlenen van ontheffing van het verbod tot het zich toe-eigenen en onder zich hebben van 
een dood uit het wild afkomstig dier, dat buiten schuld of medeweten is gestorven van degene die zich het 
dier toe-eigent, met het oog op het prepareren ervan en het onder zich hebben van een geprepareerd uit het 
wild afkomstig dier (artikel 3.2, zesde lid voor vogels en 3.6, tweede lid, van de Wnb voor overige dieren). 
RvO heeft daarvoor bij besluit van 18 november 2020 (kenmerk 9990003987601) aan Stichting Naturalis 
Biodiversity Center ontheffing verleend. Dit besluit geldt tot 31 december 2025. Voor het verlenen van 
ontheffing van het bezits- en het vervoersverbod van dode dieren in alle andere gevallen en voor planten zijn 
Gedeputeerde Staten van de provincies het bevoegd gezag.

Bevoegd gezag en instemming overige provincies
Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies bevoegd gezag voor de Wnb. De ontheffing is aangevraagd in de 
provincie Zuid-Holland, zijnde de provincie waar de aanvrager is gevestigd. Voor een ontheffing voor 
onderzoek dat buiten de provincie Zuid-Holland plaatsvindt, is op grond van artikel 1.3, vierde lid, van de 
Wnb overeenstemming met Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincies nodig. Gedeputeerde 
Staten van de provincies die hierna zijn opgenomen in de tabel hebben ingestemd met dit besluit, waarbij de 
provincies Gelderland en Utrecht de looptijd van hun instemming hebben beperkt tot 5 jaar. Gelet hierop 
wordt de ontheffing verleend voor een periode van vijfjaar met mogelijkheid tot verlenging. De aanvullingen 
die zijn opgenomen in de instemmingsbesluiten van Gelderland en Zeeland zijn verwerkt in deze definitieve 
versie van het besluit.

KI 082
218269
2020-009171
Z-WNB-SB-OV-2021-1648
101149

7 oktober 2021
23 september 2021 
17 september 2021 
5 oktober 2021 
11 oktober 2021 
4 november 2021 
19 oktober 2021

Drenthe 
Flevoland 
Groningen 
Friesland 
Gelderland 
Utrecht
Zeeland

Kenmerk besluit / 
documentnummer 
202003891-00962949
2846725
2021 - 084022 
01921731
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Op grond van artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb is het verboden:
- deze dier- en plantensoorten, anders dan voor verkoop, onder zich te hebben of te vervoeren.

Op grond van artikel 3.10, eerste lid, onder a, b en c, van de Wnb is het verboden:
- deze diersoorten opzettelijk te vangen;
- deze diersoorten opzettelijk te doden;
- de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze diersoorten opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen.
- deze vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen ofte vernielen.

Op grond van artikel 3.5, eerste, tweede lid, derde en vierde lid, van de Wnb is het verboden:
- deze diersoorten opzettelijk te doden of te vangen;
- deze diersoorten opzettelijk te verstoren;
- eieren van deze diersoorten opzettelijk te vernielen of te rapen;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze diersoorten te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 3.3, 3.8 en artikel 3.10 (in samenhang met 3.8) van de Wnb wordt een ontheffing 
slechts verleend indien:
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, aanhef en onder b. 

artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder b, en/of artikel 3.10, tweede lid, van de Wnb aan de orde is; en
- de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort respectievelijk 

er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Op grond van artikel 3.2, zesde lid, van de Wnb is het verboden:
- vogels, delen of producten daarvan, anders dan voor verkoop, 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.

Op grond van artikel 3.1 van de Wnb is het verboden:
- opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen of nesten weg te 

nemen (tweede lid);
- opzettelijk eieren van vogels te rapen en onder zich te hebben (derde lid);

De soorten waar voorliggende ontheffing op ziet zijn van nature in Nederland:
- in het wild levende vogels van soorten beschermd op grond van artikel 1 van de Vogelrichtlijn en;
- in het wild levende dieren van soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II 

van het Verdrag van Bern of bijlage I van het Verdrag van Bonn en;
- in het wild levende dieren, genoemd in de bijlage, onderdeel A, van de Wnb en;
- planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 

van Bern en;
- vaatplanten van de soorten genoemd in de bijlage, onderdeel B, van de Wnb.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag voor de aangevraagde soorten en handelingen is getoetst aan de artikelen 3.1, 3.2, 3.5, 3.6,
3.8, 3.9, 3.10, 3.24 en 3.25 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland 
en - indien en voor zover van toepassing - de beleidsregels van de provincies die hebben ingestemd met dit 
besluit.
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De wijze waarop de betreffende verbodsbepalingen ten gevolge van de handelingen kunnen worden 
overtreden, wordt hieronder nader toegelicht:

Op grond van artikel 3.24, tweede lid, van de Wnb in samenhang met artikel 3.10 van het Besluit 
natuurbescherming (hierna: Bnb) is het verboden zich buiten gebouwen te bevinden met bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren, of met 
materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen 
dat die middelen of materialen zullen (kunnen) worden gebruikt voor het doden of vangen van dieren. Voor 
het vangen van ongewervelde dieren worden verscheidende vangmiddelen gebruikt, welke behoren tot 
onderdeel c van artikel 3.10 van het Bnb. Op grond van artikel 3.25, vierde lid, onder a, van de Wnb kunnen 
wij ontheffing verlenen van het genoemde verbod.

Op grond van artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wnb is het verboden om gebruik te maken 
van vangmiddelen die qua werking en gebruik niet-selectief zijn en welke in elk geval zijn opgenomen in 
Bijlage VI, onderdeel a, van de Habitatrichtlijn. Op grond van artikel 3.9, tweede lid, kunnen wij ontheffing 
verlenen van het genoemde verbod. Hierop is artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb van overeenkomstige 
toepassing.

Daarom is uitsluitend ontheffing aangevraagd voor het beperkt doden en vangen van beschermde 
ongewervelden en het beperkt verzamelen van planten. De huidige onderzoekstechnieken kunnen het actief 
verzamelen van levende specimens van deze soortgroepen ten behoeve van onderzoek namelijk nog niet 
volledig vervangen.

Aanvraag
Stichting Naturalis Biodiversity Center (hierna: de aanvrager) vraagt een ontheffing Wet natuurbescherming 
aan voor het verrichten van handelingen ten behoeve van breed inventariserend en monitorend onderzoek 
naar de stand van de biodiversiteit in Nederland. Naturalis voert dit onderzoek al decennialang uit en heeft in 
2015 hiervoor reeds ontheffing verleend gekregen van RvO met kenmerk FF/75A/2015/036. Sinds 
inwerkingtreding van de Wnb per 1 januari 2017 zijn gedeputeerde staten van de provincies bevoegd om 
ontheffing te verlenen. Naturalis heeft aan Provincie Zuid-Holland - waarin zij ook is gevestigd - gevraagd 
om een gezamenlijk besluit te coördineren met instemming van de overige elf provincies waarbinnen de 
handelingen worden uitgevoerd. Zeven provincies hebben ingestemd; de andere vier niet (zie hiervoor onder 
het kopje ‘Bevoegd gezag en instemming provincies’). Daarom hebben wij de ontheffing geweigerd voor de 
handelingen die op het grondgebied van die vier provincies plaatsvinden.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb, moeten in een ontheffing expliciet de 
middelen worden aangewezen die voor het vangen van dieren mogen worden gebruikt.

Verzamelen, vangen en/of doden
Voor het verzamelen van specimen van andere beschermde soorten! soortgroepen dan ongewervelden en 
planten waarop voorliggend besluit ziet, is geen sprake van het overtreden van verbodsbepalingen. Voor 
deze soorten is namelijk uitsluitend sprake van passieve verzameling. Voor onderzoek van gewervelde 
dieren worden enkel exemplaren verkregen, die (aantoonbaar rechtmatig) door derden worden aangeboden 
(als vondst of slachtoffers uit verkeer, asiels, van vogelringers e.d.). Indien er actief specimen van 
gewervelden uit het wild verzameld moeten worden, zal hiervoor separaat ontheffing worden aangevraagd. 
Daarnaast wordt verder gewerkt aan het verbeteren van methodes die gebruik maken van eDNA, met name 
in natte milieu’s, waardoor het niet nodig is om specimens te verzamelen.
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Vangmiddelen (artikel 3.9. eerste lid en 3.24. tweede lid, van de Wnb)
Met een aantal verzamelmethoden worden niet direct dieren gedood, maar wel verstoord en via niet- 
selectieve wijze gevangen, vervolgens uitgezocht, bemonsterd en het restant weer vrijgelaten. Hiermee 
wordt artikel 3.9, eerste lid, van de Wnb overtreden. Door het gebruik van onder andere vallen, vangkooien 
en netten buiten gebouwen wordt het verbod van artikel 3.24, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Verzamelen van ongewervelde dieren (artikel 3.5, eerste lid en 3.10, eerste lid, sub a, van de Wnb) 
Bij het verzamelen en determineren van beschermde ongewervelden welke zijn opgenomen in Bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn, Bijlage II van het Verdrag van Bern en/of Bijlage, onderdeel A van de Wnb is het 
noodzakelijk dat de dieren dienen te worden gevangen om de soortspecifieke onderscheidende kenmerken 
beter te kunnen zien. Determinatie van ongewervelde dieren vindt plaats door steekproefsgewijs monsters te 
nemen van het habitat (strooisellaag of watervegetatie) en deze op een later moment uit te zoeken in een 
lab of vergelijkbare locatie. Voor betrouwbare determinatie is hierbij bijvoorbeeld een binoculair vereist. 
Onder veldomstandigheden is deze wijze van determineren veelal niet mogelijk. Om deze reden vraagt 
Naturalis enkel ontheffing aan voor het doden van ongewervelde dieren, omdat voor deze soorten nog geen 
beter alternatief beschikbaar is. Alleen op deze wijze kan met zekerheid worden aangetoond welke soorten 
aan- of afwezig zijn in het verzamelde materiaal. De soorten worden gedood met ethylacetaat, alcohol of 
door middel van bevriezing. Hiermee wordt artikel 3.5, eerste lid, en/of artikel 3.10, eerste lid, sub a, van de 
Wnb overtreden.

Veldonderzoek (3.1, tweede lid, 3.5, tweede, derde en vierde lid, artikel 3.10, eerste lid, sub b, van de Wnb) 
Hoewel altijd de minst verstorende manier gekozen wordt voor het uitvoeren van handelingen, is het soms 
onvermijdelijk dat er (voorzienbaar) nesten, rustplaatsen of verblijfplaatsen (gedeeltelijk) worden beschadigd 
of vernield. Om individuen te vinden is het soms nodig om specifieke rust- of voortplantingsplekken aan te 
tasten ofte vernielen. Een voorbeeld is een soort die onder schors van een dode boom leeft, wat maakt dat 
eerst de schors moet worden verwijderd alvorens het individu te vinden. Hiermee worden de 
verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.1, tweede lid, artikel 3.5, vierde lid, en artikel 3.10, eerste lid, 
sub b, van de Wnb overtreden. Bovendien worden individuen hierbij opzettelijk verstoord, waarbij de 
verbodsbepaling in artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb wordt overtreden. Bij ecologisch onderzoek in water 
met behulp van diverse vangmiddelen (met diverse vallen, een schepnet, insectennet, zeef of met de hand) 
kunnen daarnaast in geringe aantallen eieren, larven of individuen van beschermde amfibieën en 
ongewervelden worden gevangen of aangetast raken. Hiermee wordt de verbodsbepaling in artikel 3.5, 
eerste en derde lid, van de Wnb overtreden.

Planten (artikel 3.5, vijfde lid en 3.10, eerste lid, sub c, van de Wnb)
Bij het verzamelen van biodiversiteitsgegevens is het noodzakelijk dat er in beperkte mate planten geplukt 
dienen te worden om de soortspecifieke onderscheidende kenmerken beter te kunnen zien. Bij sommige 
soorten kan namelijk determinatie in het lab noodzakelijk zijn en is conservering van (fysieke) exemplaren 
van belang voor wetenschappelijk onderzoek. Hiermee wordt artikel 3.5, vijfde lid, en/of artikel 3.10, eerste 
lid, sub c, van de Wnb overtreden.

Vervoeren en onder zich hebben van (onbewerkte) dode vogels, overige gewervelde dieren en planten 
(art. 3.2, zesde lid en 3.6, tweede lid, van de Wnb)
Naast het beperkt actief verzamelen in het wild van beschermde specimen van ongewervelden, verzamelt 
Naturalis ook beschermde dode vogels en overige gewervelde dieren en planten. Het gaat daarbij om dieren 
die onder andere in het veld door de onderzoekers of door derden dood worden aangetroffen. Deze dieren 
worden aan Naturalis aangeboden voor onderzoek dan wel door medewerkers van Naturalis voor dit doel 
meegenomen. Het onder zich te hebben of vervoeren van (onbewerkte) beschermde vogelsoorten of dieren
of plantensoorten welke zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage II van het Verdrag van 
Bern en/of Bijlage I van het Verdrag van Bonn, anders dan voor verkoop, is verboden op grond van artikel
3.2, zesde lid (vogels) en artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb (overige soorten).
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Het onderzoek wordt verder uitgevoerd door gekwalificeerde onderzoekers van Naturalis, welke opgeleid zijn 
en ervaren in het verrichten van ecologisch wetenschappelijk onderzoek waarbij levende specimen worden 
verzameld dan wel waarbij sprake is van aanwezigheid van beschermde soorten. Bij het onderzoek kunnen 
ook studenten zijn betrokken in het kader van onderwijs, welke altijd worden begeleid door gekwalificeerde 
medewerkers van Naturalis. In alle gevallen wordt er enkel en alleen verzameld met expliciete toestemming 
van de verantwoordelijke terreinbeheerder. De inventarisaties worden uitgevoerd door, of onder begeleiding 
van de specialisten, die bij twijfel over de effecten op instandhouding van de lokale populatie zullen afzien 
van monstername. Als de omvang van de (lokale) populatie het niet toelaat, zal er niet worden verzameld.

Staat van instandhouding
Bij onze beoordeling van de staat van instandhouding hebben wij ook de ervaringen meegenomen uit de 
eerdere aan Naturalis verleende ontheffing: zie de tabel hierna. Derhalve ziet de aanvraag op geringe 
aantallen. Dit is op voorhand niet van wezenlijke invloed op het voorkomen van de betreffende soorten dan 
wel het streven om de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Een wezenlijke verandering in deze omvang van 
specimencollectie wordt niet verwacht en is niet aannemelijk. De staat van instandhouding komt daarmee 
niet in het geding.

In afwachting van deze protocollen moet voorkomen worden dat bij het vangen en doden van 
ongewervelden de (actieve) nesten van vogels of voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van andere 
(gewervelde) beschermde diersoorten worden verstoord en/of vernield, bijvoorbeeld omdat ze toevallig in 
een boomholte of onder een stronk aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor locaties waar vleermuizen gedurende 
de winterperiode verblijven. Deze plaatsen dienen met enige voorzichtigheid benaderd te worden en voordat 
deze open worden gebroken, zoveel mogelijk gecontroleerd te worden op aanwezige broedgevallen, 
voortplantingsplaatsen van eekhoorn en boommarter, overwinterende vleermuizen etc. Dit hebben wij 
vastgelegd in voorschrift 7.

In het Activiteitenplan is het voornemen geuit om afspraken te maken over onderzoeksmethoden en 
handelwijzen, die beogen om zo min mogelijk van invloed te zijn op de staat van instandhouding van de 
soorten, en deze vast te leggen in protocollen. Wij steunen dit voornemen, mede omdat ook anderen dan 
vaste medewerkers van Naturalis van deze ontheffing gebruik zullen maken. Wij hebben daarom in 
voorschrift 6 vastgelegd dat het voornemen binnen 3 jaar zal zijn gerealiseerd. Daarna zal regelmatige 
evaluatie en eventuele actualisatie nodig zijn. Wij achten een driejaarlijkse cyclus daarvoor passend. Deze 
protocollen moeten ook gebruikt worden tijdens veldonderzoek. Voor het toezicht daarop is ontheffinghouder 
(als werkgever en opdrachtgever) verantwoordelijk. In voorschrift 6 hebben wij de verplichting opgenomen 
om de protocollen en actualisaties daarvan en eventuele andere relevante documenten die toezien op de 
werkwijze - worden toegezonden aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde instanties van de betrokken 
provincies. Bij 'andere relevante documenten’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het memo ‘Het 
verzamelen van dieren en planten in deze tijd’, alhoewel het de voorkeur verdient om alle werkwijzen vast te 
leggen in één protocol per soort.

Het verzamelen van exemplaren voor nader onderzoek en opname in de collectie van Naturalis zal beperkt 
plaatsvinden. Naturalis kiest daar waar mogelijk voor het voorkomen van het opzettelijk doden van 
individuen, tenzij het echt niet anders kan. Voor ongewervelde dieren worden zoveel mogelijk exemplaren uit 
ecologisch onderzoek bewaard, alsmede collecties die zijn aangelegd door amateuronderzoekers. Voor met 
name insecten worden steeds meer waarnemingen met behulp van digitale camera’s en automatische 
soortherkenning uitgevoerd. Foto’s en DNA maken het voor veel soorten mogelijk om dieren en planten te 
determineren zonder een fysiek exemplaar in handen te hebben. Het verzamelen van een fysiek exemplaar 
is echter in sommige gevallen noodzakelijk omdat er nog vele andere eigenschappen en kenmerken zijn die 
zich niet laten vastleggen op een foto of zichtbaar zijn in het DNA. Meestal worden één of enkele individuen 
verzameld. Meer exemplaren zijn vooral nodig als er genitaliën van beide geslachten nodig zijn voor 
determinatie of wanneer ook de populatiegenetica bemonsterd wordt.
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Andere handelingen en effecten
Wetenschappelijke onderzoeksmethodes worden geoptimaliseerd per soort(groep) en zodanig opgezet dat 
deze zo min mogelijk nadeel voor de natuur veroorzaken. De collecties worden veelal uitgebreid door 
exemplaren die worden aangeboden. Op grond van Europese regelgeving is vereist dat inzichtelijk wordt 
gemaakt of individuen van soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn, bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage 
II van het Verdrag van Bern en/of Bijlage I van het Verdrag van Bonn zijn gedood dan wel nesten, eieren, 
rust- en voortplantingsplaatsen zijn vernield, beschadigd of weggenomen. Dit hebben wij geborgd in 
voorschrift 13.

De ontheffinghouder dient tenslotte elk gevangen dier dat weer in vrijheid wordt gesteld, vrij te laten op de 
plaats waar het is gevangen of in de directe nabijheid van die plaats binnen het bestaande leefgebied onder 
begeleiding van een deskundige op het gebied van de betreffende soort. Dit is opgenomen in voorschrift 9.

Aan voorschrift 13 hebben wij de verplichting toegevoegd om de onderzoeksresultaten (dieren en planten) 
ook te delen met de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Wij achten het - in navolging van de 
provincie Zeeland - van belang om onderzoeksresultaten breed te delen.

In de in de aanvraag opgenomen aanpak van de onderzoeken ontbreekt nog wel aandacht voor de 
eventuele verspreiding van ziektekiemen en invasieve exoten. Daarom verplichten wij ter bescherming van 
amfibieën en reptielen, via voorschrift 10. het toepassen van het desinfectie protocol van RAVON bij 
veldonderzoek in en nabij water of een vergelijkbaar eigen hygiëneprotocol. Hierbij zijn steeds de meest 
recente wetenschappelijke inzichten geldend. Aanvullend leggen wij de ontheffinghouder in voorschrift 10 op 
dat de profielen van schoeisel en van banden van vervoersmiddelen gereinigd moeten worden, voordat de 
onderzoeker een onderzoekslocatie verlaat. We doen dit om ongewenste verspreiding van invasieve exoten 
zo veel mogelijk te voorkomen. Deze exoten verdringen de inheemse flora. Dit voorschrift geldt voor elke 
onderzoekslocatie.

Er is een interne procedure voor het verrichten van veldwerk. Plannen hiervoor worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de wetenschappelijke directie. Het verzamelen van (met name beschermde) soorten wordt 
bijgehouden in het collectieregistratiesysteem en jaarlijks geëvalueerd.

Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de 
voorschriften, voldoende zijn om negatieve effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en 
dat de onderzoeksactiviteiten niet zullen leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 
betreffende beschermde soorten.

Planten (artikel 3.5 en 3.10)
Door de geringe omvang van de effecten zoals deze blijkt uit de jaarlijkse rapportages over 2016 en 2017 
(zie de tabel hierna) is aannemelijk gemaakt dat de effecten op populaties en standplaatsen zeer gering zijn. 
Deze jaarrapportages stellen wij verplicht (voorschrift 13) zodat jaarlijks kan worden aangetoond dat de trend 
van voorgaande jaren op basis waarvan voorliggende conclusies over de staat van instandhouding zijn 
gebaseerd, niet in wezenlijke mate veranderen. Het is aannemelijk gemaakt dat de staat van instandhouding 
van de soorten niet in het geding komt door het uitvoeren van onderzoek. Bij het verzamelen van 
beschermde planten wordt de bestaande praktijk toegepast, welke het verzamelen van exemplaren 
uitsluitend toestaat onder de condities opgenomen in voorschrift 12.
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Tabel. Aantallen verzamelde specimen over de iaren 2016-2017 per categorie^:

specimen 2016 2017 gemiddeld

planten 3 10 7

103 374 239

296 20 158

1
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Geen andere bevredigende oplossing
Omdat de doelstelling is om alle biodiversiteit in kaart te brengen, betreft het onderzoek dus ook alle 
beschermde soorten, met dien verstande dat het verzamelen (vangen) zich vooral richt op ongewervelden 
en insecten. Het is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar waar de bijzonderheden zich bevinden en het

Over de jaren 2018 tot heden zijn geen overzichten meer bijgehouden, omdat onduidelijk was waar de informatie aangeleverd diende 
te worden.

Er worden thans geen (levende) gewervelden meer verzameld.

Wettelijk belang
De ontheffing is aangevraagd ‘in het belang van de volksgezondheid’, ter ‘bescherming van de (wilde) flora 
of fauna', voor 'onderzoek en onderwijs’ en in het belang van ‘de instandhouding van de natuurlijke habitats’.

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat de belangen ‘volksgezondheid’, ter ‘bescherming van de 
(wilde) flora of fauna’, voor ‘onderzoek en onderwijs’ en in het belang van ‘de instandhouding van de 
natuurlijke habitats’ gediend worden met het verlenen van deze ontheffing.

Inventarisaties vinden plaats om de Nederlandse biodiversiteit van flora en fauna vast te kunnen stellen. 
Zonder kennis over voorkomende flora en fauna is een beoordeling van mogelijke gevolgen voor 
instandhouding en eventueel benodigde effectieve maatregelen ten dienste van instandhouding (en verdere 
ontwikkeling) niet mogelijk. Voortdurende kennisontwikkeling van de biodiversiteit is van groot belang voor 
tal van aspecten die direct van invloed zijn op het welzijn van de mensheid: voor voedselvoorziening, 
volksgezondheid en ter bescherming van flora en fauna. Naturalis is, zoals vastgelegd in de statuten, “een 
permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet 
gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, 
behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, 
educatie en genoegen". Als zodanig voert de stichting wettelijke taken uit op gebied van natuurhistorisch 
collectiebeheer en instandhouding van de nationale onderzoeksinfrastructuur voor biodiversiteitsinformatie. 
Naturalis richt zich op het onderzoek naar de wereldwijde diversiteit van planten en dieren. Hierbij bestaat 
bijzondere aandacht voor de biota van Nederland. Het instituut verzorgt de basis voor de (genetische) 
monitoring van de Nederlandse biodiversiteit. Dit onderzoek draagt bij aan fundamentele en toegepaste 
kennis die noodzakelijk is om biodiversiteit te behouden en haar te benutten voor schoon water, voedsel en 
medicijnen. Doel van de verzameling is ook een documentatie te hebben van de Nederlandse biodiversiteit 
voor huidig en later onderzoek. Hierop kan onder meer moleculair en ander genetisch onderzoek worden 
gebaseerd, ook in tijdseries. Naturalis probeert een representatief actueel beeld te documenteren van de 
biodiversiteit van Nederland. Dit betekent dat met regelmaat exemplaren uit het wild worden verzameld en 
aan de collectie toegevoegd. Ook worden specimens verzameld ten behoeve van DNA onderzoek. Het 
betreft hier onderzoek dat Naturalis al decennia lang uitvoert. Daarnaast wordt de verzameling ingezet ten 
behoeve van ondenwijs en educatie. Het gaat hierbij om het verzorgen van wetenschappelijk (veld)onderwijs 
voor biologie opleidingen en daarnaast om het aanbieden van educatieve activiteiten en programma’s voor 
primair, voortgezet en hoger onderwijs, zowel in het museum als op scholen en in de natuur. Relevante 
voorbeelden van producten van het werk van Naturalis zijn o.a. de Heukels' Flora en 
www.nederlandsesoorten.nl.

ongewervelden 

gewervelden^
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ontdekken en beschrijven van nieuwe soorten onder de activiteiten valt (zie ook overwegingen hiervoor). 
Gelet op deze doelstelling zijn hiervoor geen betere alternatieven aanwezig.

Met een aantal verzamelmethoden worden niet direct dieren gedood, maar wel verstoord en via niet- 
selectieve wijze gevangen, vervolgens uitgezocht, bemonsterd en het restant weer vrijgelaten. Dat gaat dan 
vooral om de volgende vangmiddelen:

- Zuigval: met een zuigval wordt de bodem afgezogen met een soort stofzuiger, daar kunnen dus ook 
beschermde insecten mee worden opgezogen. Die zijn dan niet dood, maar ze worden wel 
verstoord.

- Slepen: met een net door een kruidenrijke vegetatie gaan, hiermee kunnen soms ook per ongeluk 
beschermde planten worden beschadigd.

- Kloppen: het afslaan van takken van bomen en struiken boven een klopscherm.
Keverzeef: strooisel wordt gezeefd om insecten eruit te halen.

Bodemvallen: dit is een selectieve bemonsteringsmethode voor bodemfauna waarmee gedurende 
langere tijd, en ook ’s nachts de bodemfauna kan worden bemonsterd. Mogelijk vallen er ook 
beschermde dieren in deze vallen. Soms wordt zo'n val ook gebruikt in combinatie met speciaal 
materiaal, zoals dode takken of mest, om vooral dood hout bewoners of mestkevers te vangen. 
Aasvallen: selectieve bemonstering van insecten die op aasgeur afkomen (zitten geen beschermde 
soorten bij). Er is een kleine kans dat ook een beschermde soort per ongeluk in zo'n val komt. 
Malaiseval: val voor vliegende insecten. Hier komen vooral vliegen, muggen en wespen in, maar ook 
wel eens wat insecten uit andere ordes zoals kevers, vlinders, gaasvliegen, etc., een heel enkele 
keer kan dat ook een beschermde soort zijn.
Boomval: dit zijn vallen met vaak een lokstof waar vooral houtetende insecten op af komen, maar 
ook wel eens andere vliegende insecten in belanden.
Lichtval: een lamp trekt 's nachts vlinders en andere insecten aan, die vervolgens in een bak vallen. 
Soms is in die bak dodingsstof aanwezig en worden alle vangsten gedood, in andere gevallen 
moeten de monsters de volgende ochtend worden uitgezocht; maar dat kan lastig zijn als alles 
meteen wegvliegt. Bij zo'n lamp kan ook een laken worden opgehangen, maar daar wordt alleen 
selectief vanaf het laken handmatig bemonsterd.

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt te allen tijde zorg gedragen om de minst schadelijke methode te 
kiezen die een toereikend onderzoeksresultaat biedt. Onderzoeksmethodes worden geoptimaliseerd per 
soort(groep) en zodanig opgezet dat deze zo min mogelijk nadeel voor de natuur veroorzaken, onder meer 
door de verzamelperiode te beperken. Daar waar mogelijk worden alternatieven gebruikt, zoals andere 
technieken om data te verzamelen. Het verzamelen van zeldzame en/of beschermde soorten wordt tot het 
hoogstnoodzakelijke beperkt. Wij achten voldoende onderbouwd dat, wanneer het onderzoek op de 
voorgenomen wijze wordt uitgevoerd met de toegepaste middelen en methoden, zo veel mogelijk rekening 
wordt gehouden met de betrokken soorten. Er zijn geen bevredigende alternatieven aanwezig om de 
benodigde inzichten te verkrijgen.

Beoordeling en aanwijzing aangevraagde middelen en methoden
Op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb, moeten in een ontheffing de middelen en methoden 
worden aangewezen die voor het vangen van dieren worden gebruikt. De meest geschikte methoden zijn 
soortspecifieke vangstmethoden. Verscheidene vangmiddelen worden soortafhankelijk ingezet. Voor 
ongewervelden wordt gebruik gemaakt van vallen, netten en kunstmatige lichtbronnen die wat betreft 
gebruik en werking niet-selectief zijn. Voor het vangen van ongewervelde dieren wordt gebruik gemaakt van 
bodemvallen, aasvallen, inloopvallen, lokmiddelen, vlindernetten, macrofaunanetten, planktonnetten, 
kornetten, panvallen, potvallen, malaise vallen, boomvallen, lichtvallen, zuigval, uitvlieg vallen, fuiken, zeven 
kloppen, schaven, steekbuizen en boxcores. Als zodanig hebben wij deze middelen in voorliggend besluit 
expliciet aangewezen. Hierna volgt een korte toelichting op het gebruik van de diverse vangmiddelen:
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Teneinde te voorkomen dat het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen bij het vangen van ongewervelden 
negatieve effecten zullen hebben op andere soortgroepen, hebben wij in voorschrift 8 bepaald dat de 
gevangen ongewervelden twee keer per dag uit de ingegraven vallen worden verwijderd en dat andere 
soorten die in de vallen zitten onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

Door het gebruik van onder andere vallen, vangkooien en netten buiten gebouwen wordt het verbod van 
artikel 3.24, tweede lid. van de Wnb in samenhang met artikel 3.10 Bnb overtreden. Gelet op het 
bovenstaande verlenen wij hiervoor ook ontheffing.

Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, 
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid 
geldt bijvoorbeeld voorde uitvoering van onderzoek in Natura 2000-gebieden.

Verder wordt gebruik gemaakt van vlindernetten, planktonnetten, kornetten, panvallen, potvallen, 
zeven, kloppen, schaven en steekbuizen.

Gebruikers van de middelen zijn ervoor opgeleid om de middelen op een juiste en zorgvuldige wijze toe te 
passen, zonder dat deze onnodige schade veroorzaken. Ervaren onderzoekers zien erop toe dat dit ook in 
de praktijk gebeurt. Voor elk onderzoek wordt verder de meest optimale keuze voor de vangmethode 
afgewogen en ingezet. Alleen voor beschermde ongewervelden (met name insecten) is op beperkte schaal 
het actief doden ten behoeve van het verzamelen van specimen noodzakelijk (zie voorgaand). Als 
dodingsmiddelen hiervoor zijn ethylacetaat, alcohol of bevriezing aangewezen.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, 
eerste lid, artikel 3.9, tweede lid en artikel 3.10, tweede lid. in samenhang met artikel 3.8. vijfde lid en artikel 
3.25, vierde lid, onder a, van de Wnb worden verleend.
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