
 

Beschikking 

Wet natuurbescherming - Soortenbescherming 
 

Onderwerp 

Op 28 november 2022 hebben wij een aanvraag ontvangen als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder d van de Wet 

natuurbescherming. De aanvraag betreft het intrekken van een ontheffing voor de wildopvang gelegen aan de 

Oostsingel 6 en het Linnaeuspad 5 te Delft, voor het opvangen van in het wild levende vogels, reptielen, amfibieën 

en zoogdieren. De aanvrager is Stichting Wildopvang Delft, de betreffende ontheffinghouder.  

 

De verleende ontheffing, met zaaknummer 00477407 en kenmerk ODH-2017-00067747 van 4 juli 2017, voor de 

wildopvang heeft betrekking op het overtreden van de volgende verbodsbepalingen zoals benoemd in: 

− artikel 3.1, eerste lid en artikel 3.2, zesde lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk 

doden of vangen, alsmede het onder zich hebben of vervoeren van in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn; 

− artikel 3.5, eerste en tweede lid, en artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het 

opzettelijk doden, vangen of verstoren, alsmede het onder zich hebben of vervoeren van in het wild levende 

amfibieën en reptielen en zoogdieren 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 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk doden of vangen van in 

het wild levende reptielen en amfibieën, genoemd in de bijlage onderdeel A van de Wet natuurbescherming en 

voor wat betreft het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende zoogdieren genoemd in bijlage 

onderdeel A van de Wet natuurbescherming, met uitzondering van de gewone zeehond, grijze zeehond, 

damhert, edelhert en wild zwijn; 

− artikel 3.24, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het zich buiten gebouwen bevinden 

met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen ten behoeve van het doden of vangen van 

dieren en artikel 3.4, eerste lid onder a.1° van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het gebruik maken 

van netten voor het vangen van vogels.  

Besluit 
Wij besluiten de ontheffing voor de wildopvang voor het opvangen van in het wild levende vogels, reptielen, 

amfibieën en zoogdieren, met zaaknummer 00477407 en kenmerk ODH-2017-00067747 van 4 juli 2017 in te trekken. 
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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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OVERWEGINGEN 

Aanleiding 

Aan Stichting Wildopvang Zuid-Holland is de ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb), 

met kenmerk ODH-2017-00067747, van 4 juli 2017 verleend voor onbepaalde tijd. De ontheffing betreft het 

exploiteren van een wildopvang voor het opvangen van in het wild levende vogels, reptielen, amfibieën en 

zoogdieren op de locatie aan de Oostsingel 6 en het Linnaeuspad 5, te Delft. Stichting Wildopvang Zuid-Holland 

heeft ons op 28 november 2022 verzocht om de ontheffing, wegens sluiting van de wildopvang per 10 oktober 2022, 

in te trekken.  

 

Procedure 

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking. 

 

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 artikel 5.4, eerste lid, onder d van de Wnb en de Beleidsregels kwaliteit opvang 

diersoorten. 

 

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, onder d van de Wnb kan een verleende ontheffing worden ingetrokken indien de 

omstandigheden sinds het tijdstip waarop de ontheffing is verleend zodanig is gewijzigd, dat deze niet verleend zou 

worden indien deze omstandigheden zouden bestaan op het tijdstip waarop de ontheffing is verleend.  

 

Op grond van de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten wordt alleen een ontheffing verleend indien: 

• het opvangcentrum van een vereniging of stichting is;  

• de doelstelling in de statuten van de stichting of vereniging waarvan he topvangcentrum is, overeenkomt met 

de doelstelling, opgenomen in artikel 2 van de bijlage Protocol opvang niet aangewezen diersoorten en 

beschermde diersoorten; 

• het opvangcentrum beschikt over een vakbekwaam dierverzorger; 

• het opvangcentrum een register voert overeenkomstig Artikel 4.9 van het Besluit houders van dieren. 

 

 

Beoordeling 

De aanvraag van 28 november 2022 betreft een intrekking van de verleende ontheffing op verzoek van Stichting 

Wildopvang Delft, welke is ingediend wegens sluiting van de wildopvang per 1 oktober 2022. De werkzaamheden als 

opvang voor in het wildlevende vogels, reptielen, amfibieën en zoogdieren kunnen niet meer worden uitgevoerd, 

zoals is beschreven in de verleende ontheffing. De omstandigheden wijzigen dusdanig dat niet meer voldaan kan 

worden aan de gestelde eisen voor het opvangen van in het wildlevende diersoorten, zoals beschreven in de 

Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten. Hierdoor kan de ontheffing worden ingetrokken.  

 

Samenhangende besluiten 

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen 

of meldingen ingetrokken dienen te worden. Hiervoor is de gemeente Delft bevoegd gezag.  
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Conclusie 

Op grond van het vorenstaande kan de ontheffing met kenmerk ODH-2017-00067747 op grond van artikel 5.4, 

eerste lid, onder d van de Wnb worden ingetrokken. 

 

 


