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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 16 September 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3 eerste
lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van
renovatiewerkzaamheden aan de woningen gelegen aan de Jan Kloosstraat, Boerenburgerweg, t Joosje en
de Jacob Juchstraat te Noordwijk en wordt aangevraagd namens Woonstichting Stek. De aanvraag betreft
het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus, gierzwaluw
en spreeuw.
Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de vertxDdsbepalingen zoals genoemd in:
-

Artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk beschadigen,
vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus {Passer domesticus), gierzwaluw
(Apus apus) en spreeuw (Sturnus vulgaris),
De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2024.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing te verienen aan Woonstichting Stek;

II.

de voorschriften 1 tot en met 17 te verbinden aan deze ontheffing;

III.

de aanvraag en de aanvullende documenten van 11 februari 2021, 12 maart 2021 en 23 maart 2021
onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

IV.

dat deze ontheffing geldig is vanaf bekendmaking van dit besluit tot en met 1 januari 2024.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening 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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VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften
1

De ontheffinghouder dient:
- de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden;
- het ecologisch werkprotocol op te sturen;
- eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van tevoren schriftelijk te melden;
de beeindiging van de werkzaamheden uiteriijk 6en week van tevoren te melden.
Voorgaande meldingen dienen gericht te worden aan de Unit Groen Bodem en Opsponng van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 0787708585, e-mailadres meldingwnb(@ozhz.nl onder vermelding van flora en fauna.

2

De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de
uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen
in het Activiteitenplan - ' t Joostje e.o. te Noordwijk' van 20 augustus 2020 en de aanvullende stukken
van 11 februari 2021, 12 maart 2021 en 23 maart 2021. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te
worden opgesteld en op de locatie aanwezig te zijn. In het ecologisch werkprotocol dient in ieder geval
het volgende te worden opgenomen:
a de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
b aanduiding van de locatte van het plangebied;
c de uit te voeren werkzaamheden;
d de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
e de mitigerende en compenserende maatregelen;
f
de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt;
g het bijhouden van een logboek van de ecologische begeleiding.

3

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch
werkprotocol en een logboek van de ecologische begeleiding (i.e. controle, vrijgave werkzaamheden) op
de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe
bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde documenten mogen langs de
elektronische weg, leesbaar worden getoond.

4

De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige' op het gebied van de
huismus, gierzwaluw en spreeuw.

' Onder een deskundige wordt verstaan:
•
Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederiandse) ecologie.
•
Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de flora en fauna, soortenhert<enning en zorgvuldig handelen
ten opzichte van die soorten.
•
Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwer1< Groene Bureaus.
•
Hij/zij is als ecoloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semijoverheidsinstantie zoals hef Ministerie van
Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen,
hoogheemraadschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven.
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief In op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende
Nederiandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom. Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurtiistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE.
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied.
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde
soorten
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5

De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen
uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het rapport Activiteitenplan - ' t Joostje e.o. te
Noordwijk' van 20 augustus 2020 en de aanvullende stukken van 11 februari 2021, 12 maart 2021 en 23
maart 2021.

6

Indien een of meerdere in voorschrift 5 bedoelde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen
hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden
getroffen.

7

Tijdig, uiteriijk een maand, voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregelen wordt uitgevoerd, dient
deze ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.

8

De details over de plaatsing, de types en het onderhoud van de voorzieningen dienen te worden gemeld
via het registratieformulier verblijfsvoorzieningen op https://eloket.odh.nl/verblilfsvoorzieningen. Deze
meldingen dienen te worden gedaan:
a voor tijdelijke voorzieningen: uiteriijk een week voor het plaatsen van de tijdelijke voorzieningen of
uiteriijk twee weken na het verzenden van deze ontheffing;
b voor permanente voorzieningen: uiteriijk een week voor het plaatsen van de permanente
voorzieningen.

Specifieke voorschriften
Huismus
9

Voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden dienen tijdelijke voorzieningen van de huismus te worden
geplaatst zoals voorgesteld in de aanvullende informatie van 12 maart 2021 en 23 maart 2021 conform
het Kennisdocument Huismus (BIJ 12, 2017). Er dient voor de tijdelijke voorzieningen een
gewenningsperiode van ten minste 3 maanden te worden gehanteerd alvorens de nestplaatsen in de
bebouwing ongeschikt gemaakt mogen worden.

10 Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het dak en/of het plaatsen van steigerdoek ter plaatse van de
nestplaatsen dienen de betreffende daken van de woningen ongeschikt te worden gemaakt door de
dakpannen op te lichten. Ten behoeve van de werkzaamheden worden tevens de panlatten,
schoorstenen en goten verwijderd. Dit dient te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake
deskundige (zie vs. 4) en buiten het broedseizoen die loopt van maart tot augustus. Indien sprake kan
zijn van late vervolglegsels (ter beoordeling van deskundige) dient ook de maand September te worden
ontzien. Het ongeschikt maken van de nestplaatsen dient daarnaast plaats te vinden buiten perioden
met aanhoudende vorst en koude. Indien er nesten in gebruik zijn dient het ongeschikt maken plaats te
vinden nadat de betreffende exemplaren van de huismus de nesttocatte uit eigen beweging hebben
veriaten.
11 In tegenstelling tot de voorgestelde werkwijze uit de aanvullingen van 10 februari 2021, is het gebruik
van steenwol niet toegestaan. Ook het gebruik van purschuim en/of netten is niet toegestaan. Voor het
ontoegankelijk maken van de nestplaatsen, indien noodzakelijk, dient gebruik gemaakt te worden van
weringsborstels.
12 Bij (terug) plaatsing van het vogelschroot geldt dat het vogelschroot minimaal achter de derde rij
dakpannen geplaatst dient te worden zodat de eerste drie rijen dakpannen toegankelijk zijn voor de
huismus en spreeuw. De openingen dienen daarbij minimaal 50 centimeter van elkaar te liggen in het
geval de nestingangen zichtbaar zijn voor de huismus of spreeuw die in de naasttiggende nestingang zit.
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13 Zowel de tijdelijke als de permanente voorzieningen ten behoeve van de huismus moeten functioneel
zijn gedurende de periode waarvoor deze worden ingezet. De voorzieningen dienen minimaal eenmaal
per jaar gecontroleerd te worden op de functionaliteit en - indien nodig - dient de functionaliteit van de
voorziening hersteld te worden. Bovendien moeten de tijdelijke nestkasten zich te alien tijde buiten de
invloedssfeer van de werkzaamheden te bevinden.
14 De tijdelijke alternatieven ten behoeve van de huismus mogen pas venA/ijderd worden wanneer de
gewenningsperiode in acht is genomen en de permanente voorzieningen functioneel zijn. De
verwijdering dient begeleid te worden door een deskundige op het gebied van de huismus. Indien blijkt
dat de tijdelijke voorziening in gebruik is genomen, mag deze uitsluitend verwijderd worden buiten de
kwetsbare periode van de soort en nadat door de deskundige is vastgesteld dat de voorziening is
veriaten
Gierzwaluw en spreeuw
15 Buiten het broedseizoen van de gierzwaluw (welke loopt van 15 april t/m 31 augustus) worden de nesten
weggenomen om te voorkomen dat er gierzwaluwen aanwezig zijn in de woningen ten tijde van de
uitvoering van de werkzaamheden. De permanente voorzieningen voor gierzwaluwen ter plaatse van
oorspronkelijke nestplaatsen dienen voor aanvang van het opvolgende broedseizoen te worden
geplaatst en functioneel te zijn. De voorzieningen dienen geplaatst te worden conform het
Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2017).
16 Buiten het broedseizoen van de spreeuw (welke globaal loopt van april tot en met juli) worden de nesten
weggenomen om te voorkomen dat er spreeuwen aanwezig zijn in de woningen ten tijde van de
uitvoering van de werkzaamheden. De permanente voorzieningen ter plaatse van oorspronkelijke
nestplaatsen dienen v66r aanvang van het opvolgende broedseizoen te worden geplaatst en functioneel
te zijn.
17 De permanente voorzieningen ten behoeve van de gierzwaluw en de spreeuw moeten functioneel zijn
gedurende de periode waarvoor deze worden ingezet. De voorzieningen dienen minimaal eenmaal per
jaar gecontroleerd te worden op de functionaliteit en - indien nodig - dient de functionaliteit van de
voorziening hersteld te worden.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
•
Voor alle soorten - beschermd 6n 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.
•

•

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.
Als de ontheffinghouder de onderhoudsverplichttng wenst over te dragen aan een derde dan moet de
ontheffinghouder zorgdragen voor het contractueel vastleggen daan/an.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 16 September 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3 eerste
lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van
renovatiewerkzaamheden aan de woningen gelegen aan de Jan Kloosstraat, BoerenburgenA/eg, 't Joosje en
de Jacob Juchstraat te Noordwijk en wordt aangevraagd namens Woonstichting Stek. De aanvraag betreft
het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus, gierzwaluw
en spreeuw.
Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:
Artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk beschadigen,
vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus (Passer domesticus), gierzwaluw
(Apus apus) en spreeuw (Sturnus vulgaris);
De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2024.
Bij de aanvraag behoren de volgende stukken:
Activiteitenplan - ' t Joostje e.o. te Noordwijk, IDDS B.V., kenmerk 19051962/JWE/rap3, 20 augustus
2020;
Jan Kloosstraat e.o., te Noordwijk - Nader onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming,
IDDS B.V., kenmerk R&O19051962/REl/rap2, 15juli 2020;
Quickscan Wet Natuurbescherming Jan Kloosstraat 1-21 (oneven nummers) en 2-18 (even
nummers) Boerenburgenweg 37-45 (oneven nummers), Jacob Juchstraat 1 t/m 12 en't Joostje 2-22
(even nummers), Noordwijk Binnen, IDDS B.V., kenmerk R&O19051962, R&019051987, 4 juni
2019;
De Huismus in Noordwijk-Binnen in 2019, De Strandloper 51e jaargang nummer 3, September 2019;
20 jaar Gierzwaluwen inventariseren in Noordwijk, LIMOSA 88 (2015): 164-172.

Op 10 februari 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:
Aanvullende informatie ontheffingsaanvraag Jan Kloosstraat, Noordwijk, IDDS B.V., kenmerk
2008N945/JHO/not1, 10 februari 2021;
Energie-lndex rapport. Slim Energiebeheer B.V.;
Overzicht El index complex 1112 bij dakrenovatie, incl. bodemisolatie, isolerende voordeuren en 2x
glasven/anging.
Op 12 maart 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:
'Aanvullende vraag mevr. L. de Jong type huismuskasten zaaknummer 00564049'. Betreft:
toelichflng van het type nog te plaatsen huismussenkasten. IDDS B.V.,, 12 maart 2021
Op 23 maart 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:
'RE: Aanvullende vraag mevr. L. de Jong type huismuskasten Z00592151'. Betreft: toelichting van
het aantal nog te plaatsen huismussenkasten. IDDS B.V., 23 maart 2021
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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 op 2 februari 2021, 16 maart 2021 en 18 maart
2021 verzocht om aanvullende gegevens.
De gevraagde gegevens zijn op 11 februari 2021, 12 maart 2021 en 23 maart 2021 ontvangen.
Verlenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 15 oktober 2020 de termijn voor de
afliandeling van de aanvraag met zeven weken veriengd.
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.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoenng Wet
natuurt)escherming Zuid-Holland.
De huismus, gierzwaluw en spreeuw zijn van nature in Nederland in het wild levende vogel en beschermd op
grond van artikel 1 van de Vogelrichflijn.
Op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb is het verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren
van de huismus, gierzwaluw en spreeuw te beschadigen, vernielen of weg te nemen.
Op grond van artikel 3.3 van de Wnb wordt een ontheffing slechts verieend indien:
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat een van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, aanhef en onder b,
van de Wnb aan de orde is; en
- er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuuriijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Beoordeling
Aanvraag
Woonstichting Stek is voornemens om de daken van de woningen aan de Jan Kloosstraat 1 t/m 9, 11 t/m 21
en 2 t/m 18, Boerenburgerweg 37 t/m 45, Jacob Juchstraat 1 t/m 12 en't Joostje 2 t/m 22 te Noordwijk te
renoveren.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:
het opbouwen van de steigers;
het tijdelijk venA/ijderen van bestaande zonnepanelen bij 10 woningen;
het vervangen van de dakpannen, panlatten, schoorstenen goten;
het dichtmaken van het dak met hout ter plaatse van de verwijderde schoorstenen;
de overstekken uittimmeren, het aanbrengen van isolatie-dakplaten met nieuwe panlatten en het
plaatsen beugels voor zonnepanelen;
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het aanbrengen van nieuwe dakpannen waarbij er vogelschroot wordt geplaatst bij de derde
pannenrij;
voor zover nog niet geplaatst, het plaatsen van gierzwaluwkasten in de nok van de kopwoningen;
het aanbrengen van nieuwe dakdoorvoeren;
het afwerken van overstekken met Rockpanel en het aanbrengen van goten en regenwaterafvoeren;
het aanbrengen van nieuwe en het herplaatsen van eerder venA'ijderde zonnepanelen;
Venwijderen steiger en opruimen omgeving.
De renovatiewerkzaamheden worden per blok gefaseerd uitgevoerd. Er zijn acht woningblokken. De
renovatiewerkzaamheden starten na het verkrijgen van een onthefflng en na het broedseizoen van 2021 en
duren circa 3 weken per blok. Circa 3 dagen voordat een blok gereed is wordt begonnen met het opbouwen
van de steiger bij het volgende blok. Zo staan er steeds maximaal 2 blokken tegelijkertijd in de steigers. De
werkzaamheden duren in totaal circa 16 weken en zullen ruim voor de start van het broedseizoen in 2022
afgerond zijn.
Overtreding verbodsbepaling(en)
Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb heeft in 2020 nader onderzoek plaatsgevonden
naar de aanwezigheid van de huismus, gierzwaluw en spreeuw binnen het plangebied. Het onderzoek is
uitgevoerd conform het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017) en Kennisdocument Gierzwaluw (B1J12,
2017). Bij de inventarisaties is tevens aandacht geweest voor de aanwezigheid van de spreeuw. Daarmee is
voldoende aannemelijk gemaakt dat de functies van het plangebied voor de huismus, gierzwaluw en
spreeuw in kaart zijn gebracht. Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is
geweest.
Huismus
De huismus is in het plangebied aangetroffen. Binnen het plangebied zijn in totaal 28 nesten aangetroffen
onder de pannendaken op de volgende locafles:
Op de Jan Kloosstraat 10 is een nest aanwezig;
Op de Jan Kloosstraat 14 zijn twee nesten aanwezig;
Op't Joosje 4, 6, 10 en 22 is elk een nest aanwezig;
Op't Joosje 12, 14, 16 en 20 zijn elk twee nesten aanwezig;
Op't Joosje 18 zijn drie nesten aanwezig;
Op de Jacob Juchstraat 2, 4 en 8 zijn elk twee nesten aanwezig;
Op de Jacob Juchstraat 3, 5, 6 en 10 is elk een nest aanwezig.
Met de geplande werkzaamheden gaan deze nestplaatsen verioren en wordt de verbodsbepaling zoals
bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden. Er vinden geen kap- of snoeiwerkzaamheden
plaats. Van veriies van essenfleel leefgebied is geen sprake.
Gierzwaluw
De gierzwaluw is in het plangebied aangetroffen. In de zijgevels van Jan Kloosstraat 1 en 9 en in de hoek
van Jan Kloosstraat 11 is elk een nest aanwezig, in totaal 3 nesten. Met de geplande werkzaamheden gaan
deze nestplaatsen verioren en wordt de verbodsbepaling zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de
Wnb overtreden.
Spreeuw
De spreeuw is in het plangebied aangetroffen. Binnen het plangebied zijn in totaal 18 nesten aangetroffen
onder de dakpannen en bij de hoeken van de woningen op de volgende locafles:
Op de Jan Kloosstraat 11 en 21 is elk een nest aanwezig
Op't Joosje 8, 10, 18, 20 en 22 is elk een nest aanwezig;
Op de Jacob Juchstraat 1 en 2 zijn elk twee nesten aanwezig;
Op de Jacob Juchstraat 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 is elk een nest aanwezig.
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Met de geplande werkzaamheden gaan deze nestplaatsen verioren en wordt de verbodsbepaling zoals
bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden.
Voorgestelde maatregelen
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de huismus, gierzwaluw en spreeuw tot een minimum te
beperken, worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in 'Activiteitenplan - ' t Joosje e.o. te
Noordwijk' van 20 augustus 2020 en de aanvullende informatie die is verkregen op 11 februari 2021, 12
maart 2021 en 23 maart 2021. Deze maatregelen zien onder andere op het ongeschikt maken van de
bebouwing in de minst kwetsbare periode van de huismus, gierzwaluw en spreeuw en het treffen van
compenserende en miflgerende maatregelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van
een ecoloog met kennis van de huismus, gierzwaluw en spreeuw.
Staat van instandhouding
Huismus
Als gevolg van de renovatiewerkzaamheden gaan 28 nesten van de huismus verioren. Er worden 56
huismussenkasten gerealiseerd van het type HMT1 van Faunaprojecten. De plaatsing van deze kasten dient
te gebeuren conform het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017) en er dient een gewenningsperiode van
ten minste 3 maanden te worden gehanteerd. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften. In de
permanente situafle wordt het vogelschroot opgeschoven bij alle te renoveren daken, zodat de eerste drie
pannenrijen beschikbaar zijn als nestplaats voor de huismus en de spreeuw. Dit hebben wij opgenomen in
de voorschriften. In de directe omgeving van de huidige nesten bevinden zich daarnaast voldoende
natuuriijke alternatieven. Hiermee worden er gedurende en na de werkzaamheden voldoende
uitwijkmogelijkheden aangeboden ter compensatie voor hetgeen dat verioren gaat.
Buiten het broedseizoen en buiten vorstperiodes worden de nesten ongeschikt gemaakt om te voorkomen
dat er huismussen aanwezig zijn in de woningen ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden. Dit
wordt uitgevoerd door pannen te lichten. Indien noodzakelijk, dient de toegang tot nestplaatsen te worden
afgesloten door het gebruik van weringsborstels, dit hebben wij opgenomen in de voorschriften. Daarmee
wordt voorkomen dat individuen worden verwond of gedood. De genoemde maatregelen worden getroffen
conform de richttijnen uit het Kennisdocument Huismus (BIJI2, 2017).
De huismus komt verspreid voor in de directe omgeving van het plangebied en op grotere schaal binnen
Noordwijk. Door de voorgenomen maatregelen, aangevuld met extra waarborgen in de voorschnften, is het
aannemelijk dat de huismus in de directe omgeving aanwezig blijft.
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 renovatiewerkzaamheden niet leiden tot verslechtering van de instandhouding van de huismus.
Gierzwaluw
Als gevolg van de renovaflewerkzaamheden gaan drie nesten van de gierzwaluw verioren. Gezien de
renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en voltooid in de periode dat gierzwaluwen niet in Nederiand
verblijven en er sprake is van een kleine kolonie (< 10 broedparen) hoeven er geen tijdelijke voorzieningen
te worden gerealiseerd (Kennisdocument Gierzwaluw, Bij12 (2017)).
In de permanente situafle wordt op alle kopgevels van de te renoveren woningen in het plangebied 6en
gierzwaluwkast van Rockpanel in de nok geplaatst, waarmee zesflen nestplaatsen worden gerealiseerd
Daarnaast worden twee inmetselstenen van Waveka nr.25 geplaatst op de kopgevels waar de huidige
nestlocaties van de gierzwaluw zijn vastgesteld, in totaal zes. Op deze manier wordt een alternatief geboden
dat zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke situatie. In totaal zullen er 22 permanente
voorzieningen voor gierzwaluwen worden gerealiseerd tijdens de renovatiewerkzaamheden. Er wordt een
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overmaat aan alternatieve voorzieningen voor de gierzwaluw gerealiseerd. Hiermee worden er na de
werkzaamheden voldoende uitwijkmogelijkheden aangeboden ter compensatie voor hetgeen dat verioren
gaat.
Daarnaast zijn er in juli 2019 aan de Egmonderstraat 4 en 14 elk een Rockpanelen gierzwaluwkast geplaatst
aan de nok van de zijgevel. De Rockpanelen gierzwaluwkast is 50 centimeter breed en 20 cenflmeter diep,
een hoogte van 23,5 centimeter en een invliegopening van 7 bij 3,5 centimeter. De invliegopening bevindt
zich 2 cenflmeter van de bodem. De geplaatste voorzieningen worden gehandhaafd in de permanente
situafle en zijn wellicht nog beschikbaar voor de gierzwaluw. Ook zijn er in januari 2019 opgeleverde
nieuwbouw aan Rederijkersplein (200 meter afstand van nestplaats tot ingebouwde neststeen) acht
gierzwaluwstenen van Waveka nr. 25 ingemetseld. Deze gerealiseerde alternatieve nestplaatsen zijn niet
gerealiseerd als compenserende maatregel voor een ander project en zijn wellicht nog beschikbaar voor de
gierzwaluw.
Buiten het broedseizoen van de gierzwaluw worden de nesten weggenomen om te voorkomen dat er
gierzwaluwen aanwezig zijn in de woningen ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden. Daarmee
wordt voorkomen dat individuen worden venwond of gedood. De genoemde maatregelen worden getroffen
conform de richflijnen uit het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJI 2, 2017). De nieuw te realiseren
nestplaatsen dienen gerealiseerd en functioneel te zijn voor aanvang van het eerstvolgende broedseizoen.
Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.
De gierzwaluw komt verspreid voor in de directe omgeving van het plangebied en op grotere schaal binnen
Noordwijk. Hierdoor gaat er slechts een klein onderdeel van de nestplaatsen verioren. Door de
voorgenomen maatregelen en de beperkte omvang van het effect is het aannemelijk dat de gierzwaluw in de
directe omgeving aanwezig blijft.
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 renovatiewerkzaamheden niet leiden tot verslechtering van de instandhouding van de gierzwaluw.
Spreeuw
Als gevolg van de renovatiewerkzaamheden gaan 18 nesten van de spreeuw verioren. Omdat wordt gewerkt
buiten het broedseizoen en de nestplaatsen dan niet in gebruik zijn, is tijdelijke compensatie niet
noodzakelijk. In de permanente situatie wordt het vogelschroot opgeschoven bij alle te renoveren daken,
zodat de eerste drie pannenrijen beschikbaar zijn als nestplaats voor de spreeuw. Dit hebben wij
opgenomen in de voorschriften. In de huidige situafle zitten huismussen en spreeuwen dicht bij elkaar,
namelijk op opeenvolgende huisnummers van de huizenblokken. Zodoende zijn wij van mening dat in de
permanente situafle nestgelegenheid wordt gecreeerd die zo goed mogelijk overeen komt met de
oorspronkelijke situatie, en daarmee voldoende nestgelegenheid biedt voor zowel de huismus als de
spreeuw. In de directe omgeving van de huidige nesten bevinden zich daarnaast voldoende natuuriijke
alternafleven. Hiermee worden er gedurende en na de werkzaamheden voldoende uitwijkmogelijkheden
aangeboden ter compensatie voor hetgeen dat verioren gaat.
Buiten het broedseizoen van de spreeuw worden de nesten weggenomen om te voorkomen dat er
spreeuwen aanwezig zijn in de woningen ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden. Daarmee wordt
voorkomen dat individuen worden venwond of gedood. De nieuw te realiseren nestplaatsen dienen
gerealiseerd en functioneel te zijn voor aanvang van het eerstvolgende broedseizoen na de start van de
renovaflewerkzaamheden. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.
De spreeuw komt verspreid voor in de directe omgeving van het plangebied en op grotere schaal binnen
Noordwijk. Door de voorgenomen maatregelen is het aannemelijk dat de spreeuw in de directe omgeving
aanwezig blijft.
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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 renovaflewerkzaamheden niet leiden tot verslechtering van de instandhouding van de spreeuw.
Ecologisch werkprotocol
De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De
werkzaamheden en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch
werkprotocol te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden
meegestuurd te worden. Voorts dient het protocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de
uitvoerders op welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de
voorschriften 1, 2 en 3 vastgelegd.
Belangenonderbouwing
De onthefflng is aangevraagd op grond van het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid'.
De aanvraag is ingediend in het kader van het wettelijke belang van 'de volksgezondheid of de openbare
veiligheid'. Het project ziet op het bouwtechnisch verbeteren en verder verduurzamen van de woningen,
door renovafle en isolafle van de daken. Iniflatiefnemer is een woningcorporatie en ontvangt veel klachten
door de gebrekkige staat waarin de daken van deze woningen verkeren.
In de aanvraag staat aangegeven dat de woningen uit 1949 dateren (BagViewer geeft bouwjaar 1948 aan)
en dat de werkzaamheden aan de daken noodzakelijk zijn, aangezien hier nog niet eerder renovatie en
isolatie is toegepast Hierdoor bestaat het risico op condensvorming. Onder het dak zijn slaapkamers
gelegen. Als de daken niet geisoleerd worden, kunnen hier vochtproblemen ontstaan met schimmelvorming
als gevolg. Schimmels kunnen luchtwegklachten zoals astma en luchtweginfecties veroorzaken bij de
bewoners. Uit conditiemeflngen is gebleken dat de dakgoten en schoorstenen in matige condifle zijn. Bij
deze condiflemetingen wordt echter alleen van buitenaf gekeken en lekkages worden hier niet bij betrokken.
Bij de aanvraag is een overzicht met reparafleverzoeken gevoegd. Een deel van de verzoeken in het
overzicht betreffen het vastzetten/repareren van schoorstenen, hemelwaterafvoeren en dakpannen. Ook
lekkages via daken en dakgoten worden met enige regelmaat gemeld met zo nu en dan schimmelvorming
tot gevolg. Na een storm is er vaak last van afgewaaide en verschoven dakpannen. Er wordt dan een
melding geregistreerd voor herstelwerkzaamheden aan het betreffende woningblok. Bij dit soort meldingen
gaat het dan ook niet om slechts e6n woning. Iniflatiefnemer wil deze problemen nu duurzaam opiossen en
dit combineren met isolafle van de daken.
Uit het overzicht met reparafleverzoeken blijkt dat er ook sprake is van schimmel in de woningen. De
woningen zijn gebouwd in 1948, in een periode dat er nog geen regelgeving bestond ten aanzien van isolatie
en venfllafle van woningen. Pas in 1994 is het eerste Bouwbesluit vastgesteld. Vocht- en
schimmelproblematiek zijn een bekend fenomeen bij oudere woningen. Slechte isolafle kan zorgen voor
vocht en schimmelvorming in de woning, waardoor de gezondheid van de bewoners in gevaar komt. Er
bestaat een samenhang tussen de aanwezigheid van vocht en schimmel in de woning en een verhoogde
prevalentie van respiratoire symptomen bij kinderen en volwassenen zoals astma, en reumatische
aandoeningen. Door de isolafle van de woningen wordt het binnenklimaat in de woningen beter. De te
realiseren woningverbetering komt de gezondheid van de bewoners ten goede.
De voorgenomen werkzaamheden aan de woningen ligt ook in lijn met de taakstelling die woningcorporaties
hebben om hun woningvoorraad te verduurzamen. In het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde
omgeving in Nederiand in 2050 energieneutraal is. Dat betekent dat er 4,5 miljoen huur- en koopwoningen,
laagbouw en hoogbouw, rijtjeswoningen en vrijstaande huizen, energieneutraal gemaakt moeten worden.
Alleen door vergaande verduurzaming van de bestaande woningvoorraad kan dit doel worden bereikt.
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Daarnaast heeft Nederland ingestemd met het Klimaatakkoord van Parijs dat als centraal doel heeft het
reduceren van C02-uitstoot. Slecht geisoleerde woningen zorgen voor een groot aandeel in de C02-uitstoot,
doordat meer gestookt moet worden om een warm binnenklimaat te behouden. Het huidige energielabel van
de woningen ligt op label B t/m F. Na de werkzaamheden zullen de woningen voldoen aan energielabel A of
A*. Het terugdringen van de C02-uitstoot is essenfleel voor het beperken van klimaatverandering en dient
daarmee een groot maatschappelijk belang, onder meer op het vlak van veiligheid, natuurbescherming,
welzijn en welvaart. Het verminderen van fossiele emissies leidt bovendien tot een verbeterde luchtkwaliteit
en heeft daarmee een positief effect op de volksgezondheid.
Op grond van het bovenstaande achten wij het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid'
voldoende onderbouwd om de negatieve effecten op de gierzwaluw, huismus en spreeuw, die als gevolg
van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.
Geen andere bevredigende oplossing
Het project is locaflegebonden vanwege de lage isolatiewaarde van de woningen. Middels
renovaflewerkzaamheden dient energielabel B of hoger behaald te worden. Dit kan alleen bewerkstelligd
worden door vervangen (renoveren) van het dak. Bij uitvoering van alternatieve methoden, zoals het isoleren
van binnenuit, worden de beoogde energiedoelen niet behaald. Daarnaast leidt het renoveren van binnenuit
tot overiast voor de bewoners en gaat woonoppervlakte verioren. De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd per woonblok en worden uitgevoerd buiten de kwetsbare periode van de huismus, gierzwaluw en
spreeuw, wat de effecten op deze soorten zo veel mogelijk beperkt.
Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er geen andere bevredigende
oplossing voorhanden is. Door de gekozen wijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de huismus,
gierzwaluw en spreeuw zoveel mogelijk voorkomen.

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 voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Noordwijk
bevoegd gezag.

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