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Inleiding 

Deze rapportage omvat de derogaties ex artikel 16 van de Habitatrichtlijn (van toepassing op 
de soorten van bijlage IV) in Nederland over de periode 2005-2006.  

In Nederland zijn deze ontheffingen over de periode 2005-2006 verleend ex artikel 75 van de 
Flora- en Faunawet. 

In alle gevallen is de competente autoriteit voor het verlenen van ontheffingen de Dienst 
Regelingen (DR) van het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 

Hieronder volgen de ontheffingen gesorteerd per sub-artikel van de FFwet en daarbinnen op 
datum van vergunning verlening; meestal komt deze datum overeen met de ingangsdatum van 
de vergunning.   
Het betreft de volgende sub-artikelen: 
75A - inventarisaties, onderzoek en onderwijs 
75C - ruimtelijke ingrepen 
 
Aan het eind van dit verslag zijn de code lijsten opgenomen voor:  
- activiteiten; 
- methoden; 
- redenen. 
 
Tenslotte is de lijst met bijlage IV soorten die in Nederland voorkomen toegevoegd.  
 

Prepareren is alleen toegestaan voor doodgevonden dieren, en dan alleen door mensen die 
daarvoor een vergunning hebben ontvangen na een behaald preparateurs examen.  
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Artikel 75 A - Ontheffingen voor inventarisaties, onderzoek en 
onderwijs 
 

 

Referentienummer FF/75A/2004/077 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 130 vangst en vervoeren 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 50 onderzoek 

Betrokken soort(en) gestreepte waterroofkever 

Betrokken gebied heel Nederland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 februari 2005 t/m 30 juni 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen - 

 

 

Referentienummer FF/75A/2004/111 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen, 121 - 122 beschadiging van rust- en voortplantingsplaatsen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 onderzoek 

Betrokken soort(en) heikikker 

Betrokken gebied “Land van Matena” en de Oostpolder te Papendrecht. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 februari 2005 t/m 31 december 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Na vangst en vaststellen van de soort, moeten de dieren weer losgelaten 

worden op de plaats waar ze zijn aangetroffen. Voor het kenmerken van de 

kikkers mag alleen gebruik gemaakt worden van knippen van teenkootjes. 

De resultaten van het onderzoek moet naar DR worden verzonden.  

 

 

Referentienummer FF/75A/2003/169a   

FF/75A/2005/012 019 021 026 032 044 052 065   

FF/75A/2006/012 028 040 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangst, 81-84 verstoren, 120-124 vernieling van rust- en 

voortplantingsplaatsen, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen, schepnet, amfibieënfuik 

Reden(en) 50 onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie 

Betrokken soort(en) beschermde diersoorten 

Betrokken gebied per  

ontheffingsnummer 

2003 169a  

2005 012 019 026 032 052 065 heel Nederland 

         021 gemeente Dordrecht 

         044 stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam 

2006 012 040 heel Nederland 

         028 omgeving Amsterdam 

          

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2005 - 2010, resp. 2006 - 2011 (1 tot 5 jaar per ontheffing) 
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Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De handelingen worden verricht overeenkomstig het bij de aanvraag 

bijgevoegde protocol. Er moet altijd een zorgvuldige afweging gemaakt 

worden tussen belang van het onderzoek en de gunstige staat van 

instandhouding van de betreffende soort. Uitzetten van dieren mag alleen 

na uitdrukkelijke opdrachten van het min. van LNV. Jaarlijks moet een 

overzicht van de uitgevoerde onderzoeken aan DR verstrekt worden.  

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/017  

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangst 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 onderzoek 

Betrokken soort(en) noordse woelmuis 

Betrokken gebied Vlaardingen, Midden Delfland, Schiedam, Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juni 2005 t/m 30 mei 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen onderzoek naar populatie grootte in de gebieden van Natuurmonumenten, 

conform de bij de aanvraag gevoegde projectbeschrijving. 

 

 

Referentienummer FF/75A/2004/129 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangst 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 onderzoek en onderwijs 

Betrokken soort(en) beschermde amfibieën, reptielen, vissen 

Betrokken gebied heel Nederland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 11 april 2005 t/m 10 april 2009 

Aantal dieren / planten max. 10 dieren per rode lijst soort 

Opmerkingen Conform de bij aanvraag gevoegde projectbeschrijving worden de dieren 

gefilmd. Na het filmen moeten de dieren weer op de oorspronkelijke plaats 

worden teruggezet.  

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/025 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 130 vervoeren en uitzetten in de natuur 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 53 herintroductie 

Betrokken soort(en) Geelbuikvuurpad 

Betrokken gebied gemeente Valkenburg aan de Geul 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 12 mei 2005 t/m 31 december 2009 

Aantal dieren / planten alleen larven uit een kweekprogramma 

Opmerkingen volgens het bij de aanvraag gevoegde projectplan 

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/033 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  



 5 

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 inventarisatie 

Betrokken soort(en) heikikker, rugstreeppad, kamsalamander,  

Betrokken gebied Kornsche Boezem, gemeente Dussen, Noord-Brabant 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 mei 2005 t/m 30 april 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Na vangst en vaststellen van de soort moeten de dieren weer op de 

oorspronkelijke plaats worden teruggezet 

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/034/043 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 inventarisatie 

Betrokken soort(en) Rugstreeppad 

Betrokken gebied 034 ontwikkelingsgebied "Jordens" te Wolfheze 

043 de Zuidoostbeemster, in de Gemeente Beemster. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 mei 2005 t/m 30 april 2006 

15 juli 2005 t/m 14 september 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Na vangst en vaststellen van de soort moeten de dieren weer op de 

oorspronkelijke plaats worden teruggezet 

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/036 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 inventarisatie 

Betrokken soort(en) rugstreeppad, zandhagedis 

Betrokken gebied locatie Ruigenhoek te Noordwijkerhout 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 mei 2005 t/m 30 april 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Na vangst en vaststellen van de soort moeten de dieren weer op de 

oorspronkelijke plaats worden teruggezet 

 

 

Referentienummer FF/75A/2004/120 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 onderzoek en onderwijs 

Betrokken soort(en) otter 

Betrokken gebied Kempervennen te Westerhoven en Natuurpark Lelystad 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 31 mei 2005 t/m 1 januari 2010 

Aantal dieren / planten 6 
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Opmerkingen  

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/039 040 049 050 051 064 

FF/75A/2006/002 013 015 016 029 031 051 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

Toegestane methode(n) mistnet 

Reden(en) 51 onderzoek 

Betrokken soort(en) vleermuizen 

Betrokken gebied      2005 

 

 

 

 

 

 

                                 2006 

040 omgeving Elsendorp, in het bijzonder de zolders van grote gebouwen 

039 de bosgebieden Hoog Oorsprong en de Hemelse berg (gemeente 

Renkum) 

049 de provincie Limburg in het gebied onder de lijn Meersen-Heerlen. 

050 omgeving Maastricht 

051 omgeving Brunsum, Landgraaf, Heerlen en Kerkrade 

064 provincie Limburg 

002 provincie Gelderland 

015 provincie Overijssel (maximaal tien exemplaren van de bechstein’s 

vleermuis en tien exemplaren van de franjestaart worden gedurende het 

onderzoek voorzien van een zender). 

013 heel Nederland (maximaal 10 vleermuizen in gevangschap t.b.v. 

fysiologisch onderzoek 

016 gemeente Wassenaar 

029 omgeving Breda 

031 gemeente Bergen 

051 Landgoed “Oud Zandbergen” te Zeist 

Aantal ontheffingen 2 

Periode bepaalde maanden in 2005, resp. 2006 en 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen alleen mistnetten afkomstig van het Vogeltrekstation 

alleen voor zover strikt noodzakelijk 

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/062 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

Toegestane methode(n) levendvallen 

Reden(en) 51 onderzoek 

Betrokken soort(en) Noordse Woelmuis 

Betrokken gebied 2 plangebieden in Aalsmeer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 13 september 2005 t/m 15 oktober 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen maximaal aantal vallen, maximale vangperiode, elke 12 uur controle van de 

vallen, gevangen dieren moeten direct op de vangstlocatie worden 

vrijgelaten 

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/047 048 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 50 houden in gevangenschap 

Toegestane methode(n) - 
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Reden(en) 51 onderzoek 

Betrokken soort(en) gewone zeehond, bruinvis  

Betrokken gebied ORCA in Wilhelminadorp 

Aantal ontheffingen 2 

Periode 1 december 2005 t/m 1 november 2010 

Aantal dieren / planten 2 per soort 

Opmerkingen de constructie van de huisvesting en de uitvoering van het onderzoek 

moeten overeenkomen met het projectplan. 

 

 

Referentienummer FF/75A/2003/056b 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

51 houden en verzorgen van gewonde of zieke dieren 

Toegestane methode(n) levendvallen 

Reden(en) 52 repopulatie 

Betrokken soort(en) alle, behalve vleermuizen en walvisachtigen 

Betrokken gebied Rijksweg Zuid 204, 6134 AG te Sittard 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 februari 2006 t/m 31 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Na revalidatie dienen de dieren op een geschikte tijd en plaats te worden 

vrijgelaten op een locatie waar de soort van nature al voorkomt. Er moet 

jaarlijks gerapporteerd worden over de activiteiten.  

 

 

Referentienummer FF/75A/2005/067 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 130 vervoer 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 53 herintroductie 

Betrokken soort(en) Geelbuikvuurpad 

Betrokken gebied Meertensgroeven in gemeente Valkenburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 maart 2006 t/m 7 maart 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Alléén toegestaan is het uitzetten van larven en/of juvenielen van de 

geelbuikvuurpad afkomstig uit het in de aanvraag genoemde 

kweekprogramma. Larven en/of juvenielen met een andere herkomst zijn 

uitdrukkelijk uitgesloten van deze ontheffing. 

 

 

Referentienummer FF/75A/2006/011 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 onderzoek 

Betrokken soort(en) Noordse woelmuis 

Betrokken gebied de volgende natuurgebieden: 

− Nieuwkoopse plassen 

− Bovenlanden kromme Mijdrecht 

− Kadelanden 

− Polder de Haak 
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− Kamerikse Nessen 

Aantal ontheffingen 6 

Periode 1 juni 2006 t/m 30 mei 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen volgens de bij de aanvraag gevoegde project omschrijving 

 

 

Referentienummer FF/75A/2006/048 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 onderzoek 

Betrokken soort(en) Noordse woelmuis 

Betrokken gebied gemeente Wûnseradiel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 oktober 2006 t/m 15 november 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De aangegeven handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten 

behoeve van het onderzoek naar de noordse woelmuis en waterspitsmuis 

op de Makkumer Noordwaard en Zuidwaard, volgens de bij de aanvraag 

gevoegde onderzoeksomschrijving.  

De ontheffinghouder is verplicht elke gevangen dier in vrijheid te stellen op 

de plaats waar het is gevangen. 

 

 

Referentienummer FF/75A/2006/050 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 130 vervoer  

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 51 onderzoek 53 herintroductie 

Betrokken soort(en) kamsalamander 

Betrokken gebied - 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 december 2006 t/m 30 april 2007  

Aantal dieren / planten 1 

Opmerkingen - 
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Artikel 75 C - Ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen 
 

 

Referentienummer FF/75C/2004/646 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 15 Dwingende redenen van groot openbaar belang, inzonderheid milieu 

Betrokken soort(en) De groenknolorchis, dwergvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 

grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, 

watervleermuis, heikikker, kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad, 

brede geelrandwaterroofkever en de gestreepte waterroofkever 

Betrokken gebied Braakmanpolder Noord in de provincie Zeeland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 24 januari 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realisatie van bos- en natuurontwikkeling; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/332 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120 130 vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

vernielen van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen zich hebben; vervoeren en onder zich hebben van 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De poelkikker 

Betrokken gebied locatie Maneswaard-De Spees en ligt ten noorden van Opheusden 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 februari 2005 tot en met 1 november 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project ‘herinrichting Maneswaard-De Spees’; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/897 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied volkstuinencomplex aan de Prins Bernardlaan in Waarder in de gemeente 

Reeuwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 31 januari 2005 t/m 31 december 2005 

Aantal dieren / planten  
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Opmerkingen bouw van 14 woningen; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/452 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130  vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

opzettelijk verontrusten en het beschadigen, vernielen, uithalen, 

wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied zuidoosten van de gemeente Brunssum 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 31 januari 2005 t/m 31 augustus 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen inrichten van een braakliggend terrein als natuurgebied en een groen 

bedrijventerrein; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/792 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en 

rosse vleermuis 

Betrokken gebied plangebied ‘Achter den Winkel’ in de gemeente Landgraaf 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 februari 2005 t/m 31 maart 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Realisering van een nieuwe woonwijk; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/598 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied “Mossenest II” te Noordwijkerhout 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 11 februari 2005 t/m 9 februari 2010 

Aantal dieren / planten  



 11 

Opmerkingen Het plan voorziet in circa 450 woningen; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/235 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De noordse woelmuis 

Betrokken gebied plangebied ’t Zouteland te Den Hoorn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 11 februari 2005 t/m 31 oktober 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen bouw van 19 woningen; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/856 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 43  Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard, 

instandhouding/bescherming natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied Gemeente Tholen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 februari 2005 t/m 15 maart 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen uitbreiding van Landschapscamping Kruijtenburg; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/501 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis, kamsalamander en rugstreeppad 

Betrokken gebied ‘Rustenberg deelgebied 1’, een inbreidingsproject in de gemeente 

Wageningen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 februari 2005 t/m 14 september 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project ‘Ontwerpbestemmingsplan Rustenburg - deelgebied 1’; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2004/346 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het opzettelijk verontrusten en het beschadigen, vernielen of 

verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De Noordse woelmuis 

Betrokken gebied Deelgebied De Mars IV / Deelgebied Den Burg West  in Den Burg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 mei 2005 tot en met 30 april 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Bestemmingsplan Den Burg” ; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/394 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) Het opzettelijk verontrusten 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 11 In het belang van volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Anton van Duinkerkenpark’ te Bergen op Zoom 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 februari 2005 t/m 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen bouw van een ondergronds bergbezinkbassin; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/974 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantingsof vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 bescherming flora en fauna, instandhouding van habitats 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied plangebied ‘Polder het Nieuwland’ te Papendrecht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 februari 2005 t/m 31 december 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realiseren van een ecozone; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/126 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 
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Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en meervleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Oudeland’ Gemeente Berkel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 februari 2005 t/m 1 maart 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen de realisatie van een bedrijventerrein; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/383 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 Het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied West-Terschelling, provincie Friesland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 februari 2005 t/m 22 februari 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen ‘Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwedijk; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/447 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of  

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De laatvlieger 

Betrokken gebied plangebied ‘Bovenkerk’ in de gemeente Amstelveen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 februari 2005 tot en met 25 november 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen renovatie van een woonwijk; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/454 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied Gemeente Krimpen aan den IJssel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 februari 2005 t/m 1 september 2007 

Aantal dieren / planten  
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Opmerkingen project “Park- en Vijverflat”; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/625 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) Het opzettelijk verontrusten 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 Bescherming flora fauna en instand houding habitats 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

Betrokken gebied plangebied ‘Natuurontwikkeling Schil en Punt’, in de gemeente Veghel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juni 2005 t/m 1 maart 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Inrichten van braakliggende akkers, graslanden en de watergang de 

Biezenloop; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/087 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De watervleermuis 

Betrokken gebied Zuiderweg te Wijdewormer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 30 april 2005 tot en met 16 mei 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen rooien van acht zieke iepen; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/834 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 43 Bescherming flora en fauna en instand houding natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied “Lentevreugd” fase 1 in de gemeenten Wassenaar en 

Katwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 maart 2005 t/m 30 september 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen ontwikkeling van natuur in een voormalig bollengebied; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/964 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  
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Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, het vangen, 

bemachtigen of met het oog daarop opsporen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 10 15 Belang volksgezondheid en openbare veiligheid, inzonderheid van 

milieu wezenlijke gunstige effecten. 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en 

poelkikker 

Betrokken gebied het Nijmeegseplein in Arnhem 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 maart 2005 t/m 1 januari 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen reconstructie van het Nijmeegseplein; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/667 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en rosse vleermuis 

Betrokken gebied het boscomplex ‘Maria Rabboni’ te Teteringen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 maart 2005 t/m 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen kappen van bomen en het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve 

van woningbouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/950 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

Betrokken gebied terrein van het Sportcentrum Papendal te Arnhem 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 maart 2005 t/m 31 december 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen revitalisering van het Olympisch Trainingcenter Papendal; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/514 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 
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andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De kamsalamander, poelkikker en de rugstreeppad 

Betrokken gebied het dorp Loo in de gemeente Duiven 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 maart 2005 tot en met 1 maart 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen bouw van woningen aan de dijk; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/462 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de nathusius vleermuis 

Betrokken gebied plangebied ‘Deelgebied Westeind-Schooldwarsstraat in de gemeente 

Papendrecht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 maart 2005 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen circa 25 nieuwe woningen gebouwd en een langzaamverkeersroute 

aangelegd; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/420 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 Bescherming flora en fauna en instandhouding habitats 

Betrokken soort(en) De Noordse woelmuis 

Betrokken gebied gemeente Gaasterlân – Sleat, provincie Friesland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2005 - 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realisatie van het project “Kade- en oeverherstel Fluessen” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/377 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 26 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen en het 

opzettelijk verontrusten 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 Bescherming flora en fauna en instandhouding habitats 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied Zuid-Beveland binnen de gemeente Reimerswaal 
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Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 maart 2005 tot en met 31 december 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realisatie van een natuurcompensatieproject; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/538 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De dwergvleermuis, laatvlieger en de nathusius vleermuis 

Betrokken gebied N9 in Bergen tussen de Teugelaan en de Kogendijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 maart 2005 tot en met 30 juni 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen aanleg van een parallelweg langs de N9; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2003/404 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, Inzonderheid milieu wezenlijke gunstige 

effecten 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied Projectgebied Keent is gelegen binnen de gemeente Ravenstein 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2005 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realisatie van het deelproject Oude Maasarm Keent; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/937 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen en 

het beschadigen, vernielen of verstoren van vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied Het dijktraject Hoedekenskerkepolder in de gemeente Borsele 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 24 maart 2005 tot en met 15 november 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen dijkverbeteringsproject langs de Westerschelde; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2003/004 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het opzettelijk verontrusten en het beschadigen, vernielen, 

uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, het vangen, bemachtigen 

of met het oog daarop opsporen, het vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, dwergvleermuis, franjestaart, grijze grootoorvleermuis, 

kleine dwergvleermuis, laatvlieger, nathusius vleermuis, rosse vleermuis, 

watervleermuis, gladde slang, heikikker, kamsalamander, poelkikker, 

rugstreeppad en de zandhagedis 

Betrokken gebied de N280-Oost 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 5 april 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen aanleg van de N280-Oost. De N280-Oost wordt uitgevoerd als een autoweg; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/025 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

Betrokken gebied Plangebied ‘Leeuwesteinplein’ in de gemeente Arnhem 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 6 april 2005 t/m 30 april 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Het project ‘Herinrichting Leeuwensteinplein’ een voormalige kerk wordt 

gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/001 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 11 15 43 Volksgezondheid, milieu gunstige effecten en 

instandhouding/bescherming van natuurlijke habitats  

Betrokken soort(en) Noordse woelmuis 

Betrokken gebied Natuurgebied Ilperveld gemeente Landsmeer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 augustus 2005 tot en met 15 maart 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Saneren van de watergang en voormalige afvalstortplaats Banscheiding; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2004/958 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 121 122 Het beschadigen of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

nathusius vleermuis, rosse vleermuis en de watervleermuis 

Betrokken gebied sportcomplex Larenstein  De Bilt 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juni 2005 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Project Bedrijventerrein Larenstein; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/942 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 15 43 milieu gunstige effecten en instandhouding/bescherming natuurlijke 

habitats 

Betrokken soort(en) Zandhagedis 

Betrokken gebied het waterwinterrein van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, te Katwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 5 april 2005 t/m 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project ‘Optimalisatie Spoelwater en Slibverwerking op Pompstation te 

Katwijk; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/793 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, het vangen, bemachtigen 

of met het oog daarop opsporen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, Inzonderheid van milieu gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, heikikker en 

de kamsalamander 

Betrokken gebied de Laarder Wasmeren en de Wateren II in de gemeente Hilversum en Laren 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 april 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen sanering van land en waterbodem; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/781 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 34 Instandhouding/bescherming natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De kamsalamander en rugstreeppad 

Betrokken gebied ‘De Schans’ in de gemeente Westervoort 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2005 t/m 1 augustus 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen aanleg van een fietspad; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/759 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 81-84 Het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 12 Belang van openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en de meervleermuis 

Betrokken gebied Santhorststraat te Stompwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 mei 2005 tot en met 1 juli 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen onderhoud aan 9 woningen; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/973 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, Inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en de ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied Gemeente Albrandswaard, provincie Zuid-Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 april 2005 t/m 31 december 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Het betreft de aanleg van nieuwe sportvelden en de aanleg van een 

ecologische zone; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/677 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

Betrokken gebied gemeente Ruurlo, provincie Gelderland 

Aantal ontheffingen 1 
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Periode 28 april 2005 t/m 1 april 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project ‘Bedrijventerrein Everskamp’; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/829 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

Betrokken gebied het ENCI bos in de gemeente Maastricht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 april 2005 tot en met 1 oktober 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen de kap van het ENCI bos binnen de concessiegrens van de ENCI; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/077 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het tracé “Verlegde Noordzeeweg” in de gemeente Amsterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 augustus 2005 t/m 31 augustus 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Het plan behelst het verleggen van de Noordzeeweg; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/924 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 Het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

en het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings-of vaste rust- of verblijfplaatsen; en het vervoeren 

en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, Inzonderheid milieu wezenlijke gunstige 

effecten 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de kamsalamander 

Betrokken gebied betreft delen van de Ooijpolder 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 10 mei 2005 tot en met 1 maart 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen werkzaamheden in het kader van de “Afronding werken Ooijpolder en 

kavelaanvaarding” ; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 
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maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/988 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het opzettelijk verontrusten; beschadigen, vernielen, wegnemen of 

verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het scheepswerfterrein ‘De Donge’ in Raamdonksveer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 mei 2005 tot en met 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project ‘Dijkverbetering Dongemond, hoogwatervrijmaking Scheepswerf 

De Donge’; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1071 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen; en het vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 40 Inzonderheid van economische aard en bescherming flora fauna en 

de instandhouding van habitats   

Betrokken soort(en) De kamsalamander en de muurhagedis 

Betrokken gebied gemeente Echt-Susteren 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 12 mei 2005 tot en met 15 maart 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Het project omvat de realisatie van twee bedrijventerreinen en twee 

natuurcompensatiegebieden; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/002 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De heikikker en rugstreeppad 

Betrokken gebied Gemeente Zederik, provincie Zuid-Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2005 t/m 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen uitbreiding van een bedrijventerrein (11 ha) Meerkerk; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2005/109 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 122 124 Het wegnemen van vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 11 Belang van volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis 

Betrokken gebied het terrein van de Berg te Amersfoort 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 mei 2005 tot en met 15 februari 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Renovatie pompputten op de locatie “De Berg” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2003/426 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis 

en 

rugstreeppad 

Betrokken gebied de zuidwest rand van Hoofddorp in de Haarlemmermeerpolder 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 23 mei 2005 tot en met 1 oktober 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen ontwikkeling van woongebied Floriande; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/750 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; en het vervoeren 

en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De heikikker 

Betrokken gebied natuurgebied “’t Swin en De Dollen” te Balk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 17 mei 2005 tot en met 1 januari 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Herinrichting natuurgebieden ‘t-Swin en De Dollen”; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/846 
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Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding van natuurlijke habitats  

Betrokken soort(en) De poelkikker 

Betrokken gebied natuurgebied “De Koekoek”, welke ligt in het beekdal van de Wold Aa 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2005 tot en met 30 november 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Inrichting natuurgebied De Koekoek”; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/968 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en de ruige 

dwergvleermuis 

Betrokken gebied noordoostkant van de bebouwde kom van Winterswijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 17 mei 2005 tot en met 1 januari 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Bestemmingsplan Rikker fase IV a, b en c” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1005 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis 

Betrokken gebied Gelderhorstlaan in de gemeente Beek 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2006 tot en met 31 juni 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Ontwikkeling Woningbouw Mavo-terrein” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/915 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  
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Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

Betrokken gebied het plangebied ‘Feytahof’ te Elspeet 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2005 t/m 30 april 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen woningbouwproject ‘Feytahof’, van circa 30 nieuwbouwwoningen; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/334  

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; en het vervoeren 

en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De zandhagedis 

Betrokken gebied de locatie Langeveld in de binnenduinrandzone gemeente Noordwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2005 tot en met 1 september 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Langeveld Fase II” ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/724 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot opnebaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De franjestaart en watervleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Nieuwe Landen’ in de gemeente Dalfsen, provincie 

Overijssel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 juni 2005 tot en met 8 juni 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen bouw van een nieuwbouwwijk; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/767 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 43 Instandhouding/bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het gebied het Volksbos en Rietputten welke is gelegen in de Aalkeelt-

Binnenpolder in de gemeente Vlaardingen 

Aantal ontheffingen 1 
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Periode 18 juli 2005 tot en met 31 december 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Inrichting Volksbos en Rietputten” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1060 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; en het vervoeren 

en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 51 Ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Betrokken soort(en) De heikikker en de kamsalamander 

Betrokken gebied het Korenburgerveen ten noordwesten van Winterswijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 juni 2005 tot en met 15 september 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit de plaatsing van een uitzichtplatform in 

het Korenburgerveen; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/043 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Centrumplan Sint-Michielsgestel’ in de gemeente Sint-

Michielsgestel, provincie Noord-Brabant 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 juni 2005 tot en met 1 april 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Het project omvat de herinrichting van het centrum van de stad en de 

inrichting van een strook langs de Dommel; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/959 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 26 130 het vangen en bemachtigen en het vervoeren en onder zich 

hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, Inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De kamsalamander 

Betrokken gebied Bultweg 7a  Gemeente Steenwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 13 juni 2005 t/m 12 juni 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen voorgenomen woningbouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en 



 27 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1024 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 52 Ten behoeve van repopulatie 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, 

ruige dwergvleermuis en watervleermuis 

Betrokken gebied gemeente Schermer en gemeente Zeevang, provincie Noord-Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2005 tot en met 1 maart 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen verwijderen van circa 1060 populieren; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/011 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 Groot openbaar belang en inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De Noordse woelmuis 

Betrokken gebied de Albert-, Pieters-, en Leendertspolder (APL-polder) en bevindt zich in de 

Hoeksche Waard ten westen van Strijensas 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 juli 2005 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen uitvoeren van werkzaamheden aan de winterdijk, het graven van geulen, 

het saneren van een watergang, aanleg van paden en recreatieve 

voorzieningen en het dempen van sloten; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/028 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis 

Betrokken gebied het traject van de N58 tussen Roofack en Schoondijke in de gemeente Sluis 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 juni 2005 tot en met 30 april 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Reconstructie N58 gedeelte Roofack-Schoondijke” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2005/059 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De franjestaat 

Betrokken gebied Het gebied De Bultjes te Glanerbrug, in het oosten van de gemeente 

Enschede 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 juni 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van vegetatie, het 

verleggen van de Glanerbeek en de aanleg van een busbaan; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/066 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; en het vervoeren 

en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 12 Belang van openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De groene glazenmaker 

Betrokken gebied de polder Abessinië te Reeuwijk en de Zuidzijderpolder te Bodegraven 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 juni 2005 tot en met 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen verruimen van waterlopen, het dempen en graven van watergangen, het 

plaatsen van dammen, stuwen en duikers en het verwijderen van 

kunstwerken; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/086 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, watervleermuis en de kamsalamander 

Betrokken gebied tussen sportcomplex Het Diekman, Brinkstraat, Rijksweg 35 en Stedelijk 

Lyceum 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 juni 2005 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project “Stedenbouwkundig plan Het Diekman Fase 2 en groenzone” ; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2005/094 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 52 Ten behoeve van repopulatie 

Betrokken soort(en) Noordse woelmuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Jan Dukspolder’ in de gemeente Smallingerland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 13 juni 2005 tot en met 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project “Habitatverbetering Noordse woelmuis” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/632 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 Bescherming van flora/fauna en instandhouding van habitats 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Deelplan II Cascade’ in de gemeente Enschede 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 juni 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realisatie van drie ecologische verbindingszones, alsmede uit de 

handhaving van bestaande groenstructuren; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/774 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied “De Groene Linde” gelegen aan de Maasdijk 60 in Rossum, 

gemeente Maasdriel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 24 juni 2005 tot en met 30 juni 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen de bouw van twee kleine wooncomplexen met bijbehorende infrastructuur 

en parkeerplaatsen; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/136 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 43 Instandhouding/bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en de 

noordse woelmuis 

Betrokken gebied het plangebied op het eiland Tiengemeten in de gemeente Korendijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 juni 2005 tot en met 30 juni 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project “Herinrichting Tiengemeten” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/056 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 11 13 Belang van de volksgezondheid en inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het Buiten Spaarne in de gemeente Heemstede 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 4 juli 2005 t0t en met 30 juni 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het saneren en herinrichten van een voormalige vuilstort; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/057 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied de gemeente Heemstede 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 4 juli 2005 tot en met 31 december 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen de aanleg van een extensief recreatiepad; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/073 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 
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onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De kamsalamander 

Betrokken gebied het plangebied “Kloosterhof” te Wamel, gemeente West Maas en Waal 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 juli 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het omzetten van een tuin en intensief gebruikte akkers in woonpercelen 

met tuinen, alsmede de aanleg van bijbehorende infrastructuur; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/101 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De zandhagedis 

Betrokken gebied het voorkeurstracé dat loop vanaf het TNO-complex aan de Oude 

Waalsdorperweg in Den Haag 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2006 tot en met 31 maart 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het verbreden van een bestaand wandelpad, het kappen van bomen, het 

aanleggen van verbindingen naar bestaande infrastructuur en het 

verleggen van een vrijliggend ruiterpad; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/181 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger 

Betrokken gebied de kruising van de Middenweg, Hasseltsebaan en Bergerweg, in de 

gemeente Sittard-Geleen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 juli 2005 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Realisatie ongelijkvloerse kruising N276/N294, waarbij bomenrijen 

worden verwijderd; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/452A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 
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zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, inzonderheid milieu gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het zuidoosten van de gemeente Brunssum 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 juli 2005 tot en met 31 augustus 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Grondverwerking voor natuurontwikkeling locatie Afvalzorg Brunssum; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/963 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis 

en de ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het terrein van de zorginstelling Sonneheerdt in de gemeente Ermelo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 19 juli 2005 tot en met 30 juni 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project “Parc Viventra” ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1013 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, inzonderheid voor milieu gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De bever, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, Noordse 

woelmuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis 

Betrokken gebied het plangebied “Zuiderklip ‘fase 1’ klein Zuiderklip”  in de Brabantse 

Biesbosch in de gemeente Drimmelen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 juli 2005 tot en met 31 mei 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Het doel van het project is de Zuiderklip in te richten als  zoetwater 

getijdengebied; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/111 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  
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Reden(en) 11 Belang van volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De poelkikker 

Betrokken gebied het projectgebied welke zich uitstrekt vanaf het Linge Kanaal, ongeveer 2 

kilometer van Zetten tot aan de Eldense Zeeg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2005 tot en met 31 maart 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een circa 10.5 kilometer 

lange dubbele transportleiding voor drinkwater en het rooien van struiken 

en bomen; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/116 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 11 Belang van de volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De poelkikker en de rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied Wambachgroeve, gelegen ten oosten van Tegelen in de 

gemeente Venlo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 maart 2006 tot en met 1 oktober 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen afwerken van de voormalige stortplaats Wambachgroeve; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/117 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied de afvalverwerkingslocatie Spinder te Tilburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 augustus 2005 tot en met 30 september 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het verplaatsen van rugstreeppadden van een te ontwikkelen 

bedrijfsterrein binnen het bestaande bedrijfsterrein de Spinder van Essent 

Milieu; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/165 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 
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het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied gemeente Anna Paulowna in de provincie Noord-Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 juli 2005 tot en met 30 april 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realiseren van woningbouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/152 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis 

Betrokken gebied plangebied voor de realisatie van rijksweg A4 Dinteloord – Bergen op Zoom 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juni 2006 tot en met 1 juni 2009 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Rijksweg A4; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/194 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 43 Instandhouding/bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De noordse woelmuis, de heikikker en de rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied “Duinrel Oudeweg” te Texel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 10 augustus 2005 tot en met 1 december 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het dempen van enkele watergangen, het verwijderen c.q. vervangen van 

duikers, de aanleg van ecologische oevers en het aanleggen van een 

microreliëf; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/254 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 
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andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied in de gemeente Geldrop-Mierlo, provincie Noord-Brabant 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 augustus 2005 tot en met 31 oktober 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen bouw van woningen binnen het plangebied “Genoenhuis” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2003/122c 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het vangen, het bemachtigen of met het oog daarop opsporen, 

het opzettelijk verontrusten, het beschadigen, vernielen, uithalen, 

wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) Nathusius dwergvleermuis, Baardvleermuis, Laatvlieger, Gewone 

dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, 

Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Vale vleermuis  

Betrokken gebied het plangebied van de gemeenten Roermond 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 augustus 2005 t/m 31 december 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen aanleg van tracédeel Roermond-Echt (wegvak H) van de Rijksweg 73-Zuid; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/024a+b 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 het vangen, het bemachtigen of met het oog daarop opsporen, 

het opzettelijk verontrusten, het beschadigen, vernielen, uithalen, 

wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) Baardvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Nathusius' dwergvleermuis, 

Laatvlieger, Rosse vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze 

grootoorvleermuis, Watervleermuis,  Rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied van de gemeente Venlo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 augustus 2005 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen aanleg van het tracédeel Venlo (wegvak C) van de Rijksweg 73-Zuid; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2002/003a 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en watervleermuis 

Betrokken gebied het plangebied van het tracé van de nieuwe N297n (Born-Millen) 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 30 augustus 2005 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen aanpassing van de aansluiting A2 afslag Nieuwstadt; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/134 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 43 Instandhouding/bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De heikikker, de poelkikker en de kamsalamander 

Betrokken gebied het plangebied in het Korenburgerveen, gelegen ten noordwesten van 

Winterswijk, provincie Gelderland, 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 augustus 2005 tot en met 1 oktober 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project “herstel natte schraalgraslanden Korenburgerveen” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/208 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rustof verblijfplaatsen; vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding van habitats 

Betrokken soort(en) De heikikker en poelkikker 

Betrokken gebied het plangebied ‘Geeserstroomgebied’ in het landinrichtingsgebied Mars- en 

Westerstroom, in de gemeente Coevorden 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 augustus 2005 tot en met 1 maart 2006 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen de inrichting van het landinrichtingsproject Mars- en Westerstroom, in de 

gemeente Coevorden, provincie Drenthe; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/231 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 
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beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied Het projectgebied ‘Zuidpolder-Oost’, in de gemeente Edam-Volendam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen woningbouwproject ‘Zuidpolder- Oost’; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/239 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied Waterdijk II, gelegen aansluitend aan de noordwestkant van 

de kern Epse 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 augustus 2005 tot en met 31 augustus 2008 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen realisatie van 29 woningen in het plangebied aangeduid als Waterdijk II; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/359 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n)  

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger 

Betrokken gebied het plangebied in de gemeente Beek 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2012 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen project “Bedrijvenpark Maastricht Aachen Airport-Oost” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/597 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen; het beschadigen, vernielen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; 

vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  
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Reden(en) 13 14 15 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard en milieu wezenlijke gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De heikikker, kamsalamander en poelkikker 

Betrokken gebied de zuidzijde van het voormalig landgoed Berkenheuvel, in de deelgebiedjes 

Wapserzand en Wapser Noorderveld, Ten Darperveld en de Stroeten 

Aantal ontheffingen 1 

Periode  januari 2005 t/m 1 augustus 2005 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen het project “Verbetering habitat kamsalamander zuidrand Berkenheuvel” ; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/906 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en de 

poelkikker 

Betrokken gebied betreft het plangebied “Eeserwold” gemeente Steenwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2005 t/m 31 augustus 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project “Eeserwold”, waarin de eerste twee delen van het woongebied en 

een deel van het bedrijventerrein zal worden gerealiseerd; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1049 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 43 Instandhouding/bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied ‘Polder Ronde Hoep’, in de gemeente Ouder-Amstel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 30 augustus 2005 tot en met 30 maart 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen Het doel van dit project is de verhoging van de natuurwaarden in polder 

Ronde Hoep in het kader van het landinrichtingsplan ‘Amstelland’; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/035 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 



 39 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger 

Betrokken gebied de inbreidingslocatie Kloosterhof te Uddel, gemeente Apeldoorn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2005 tot en met 1 september 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de realisatie van het project “Woningbouwlocatie de Zandsteeg” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/108 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger 

Betrokken gebied het plangebied in de gemeente Eindhoven 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 september 2005 tot en met 1 augustus 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van een stedenbouwkundige uitbreiding aan de Schalmstraat; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/128 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder zich 

hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard. 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied in het Stadsdeel Osdorp van de gemeente Amsterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2005 tot en met 30 april 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project Bedrijventerreinen Lutkemeerpolder; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/133 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied de wijken Berglaren en Molenakker in de bebouwde kom van Gemert 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2008 
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Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Herstructurering Berglaren/Molenakker” ; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/162 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding van habitats 

Betrokken soort(en) De heikikker en de poelkikker 

Betrokken gebied ten oosten van het natuurgebied Langaarveen gemeente Tynaarlo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 september 2005 tot en met 31 oktober 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de inrichting van een bufferzone langs het Langaarveen; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/176 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 43 Instandhouding en bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De kamsalamander 

Betrokken gebied betreft de poel Eikenburg, gelegen in het midden van het bos Eikenburg in 

Maliskamp, gemeente ’s-Hertogenbosch 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 september 2005 tot en met 30 november 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het herstel/onderhoud van de poel Eikenburg in Maliskamp; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/246 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 In het belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De zandhagedis 

Betrokken gebied Het betreft een tracé in de gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland, met 

een lengte van circa 3 kilometer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 september 2005 tot en met 31 december 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen herstellen van de doorstroming van de drainage in het inspectiepad langs 

de spoorbaan aan de westzijde van Apeldoorn; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2005/281 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied gemeente Rotterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 september 2005 tot en met 15 oktober 2005  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project ‘Overschiese Kleiweg 669, realisatie 13 appartementen’; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/756 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 11 In het belang van volksgezondheid en inzonderheid van economische 

aard 

Betrokken soort(en) heikikker, poelkikker, rugstreeppad en zandhagedis 

Betrokken gebied betreft het circa 15 kilometer lange tracé “Roermond-Swalmen” in de 

gemeente Roermond en de gemeente Swalmen provincie Limburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 september 2005 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen aanleg van een watertransportleiding tussen Roermond en Swalmen; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/217 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 10 in het belang van volksgezondheid en openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De poelkikker 

Betrokken gebied het traject oostzijde Drentse Aa te Glimmen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 september 2005 tot en met 31 december 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het versterken van de kade en de te ontgraven watergang op het traject 

oostzijde Drentse Aa; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/132 
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Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding van habitats 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad en de zandhagedis 

Betrokken gebied gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 september 2005 tot en met 31 maart 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “natuurherstel poelen Grafelijkheidsduinen” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/172 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De noordse woelmuis 

Betrokken gebied aan de Stierop binnen de gemeente Castricum, provincie Noord-Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 september 2005 tot en met 31 augustus 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Nieuwbouw stallen en bedrijfswoning” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/177 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het voormalige PNEM-terrein te Bergen op Zoom 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 september 2005 tot en met 31 juli 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De gemeente wenst hier woningbouw te realiseren; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/192 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 



 43 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De heikikker 

Betrokken gebied het plangebied ‘Rotonde N216 te Giessenlanden’ in gemeente 

Giessenlanden 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 19 september 2005 tot en met 30 november 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen aanleg van een sloot van circa 3 meter breed en 45 meter lang moet 

worden 

omgelegd; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/223 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 43 Instandhouding en bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied gemeente Wijchen, provincie Gelderland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 september 2005 tot en met 1 september 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Natuurvriendelijke oever Loonse Waard & natuurontwikkeling 

Citters” ; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/225 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, inzonderheid van milieu gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied Geuzenbos in de Groote IJpolder in de gemeente 

Amsterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 september 2005 tot en met 1 maart 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Inrichtingsplan Geuzenbos” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/247 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 
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holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De zandhagedis 

Betrokken gebied Gemeente Mook en Middelaar in de provincie Limburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 19 september 2005 tot en met 1 april 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de aanleg van een golfbaan “Pitch en Puttbaan Molenhoek” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/031 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het traject “fietspad Horst-Lottum” in de gemeente Horst aan de Maas, 

provincie Limburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 september 2005 tot en met 31 december 2005 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen aanleg van een fietspad tussen Horst en Lottum; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/175 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 

de watervleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Oud Zandbergen’ in de gemeente Zeist 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 september 2005 tot en met 1 juli 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Realisering bedrijventerrein; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/199 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 



 45 

Betrokken gebied noord-oostzijde van gebouw 450 op vliegbasis Gilze-Rijen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 september 2005 tot en met 1 mei 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project ‘uitbreiding gebouw 450 op vliegbasis Gilze- Rijen’; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/265 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het centrum van Steenbergen, provincie Noord-Brabant 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 28 september 2005 tot en met 30 september 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen nieuwbouw van een schoolgebouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/126 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120 124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 43 Instandhouding en bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De heikikker en poelkikker 

Betrokken gebied provincie Drente 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 5 oktober 2005 tot en met 1 juli 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Natuurontwikkeling langs het Oude Diep” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/285 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 11 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied de vijver en de kade rondom de vijver in het Diemerpark in de gemeente 

Amsterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 10 oktober 2005 tot en met 31 december 2005 
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Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Herstelwerkzaamheden vijver Diemerpark’; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1069 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 43 Instandhouding en bescherming van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en ruige 

dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Nevengeul Stiftsche Uiterwaarden’ gelegen in de Stiftsche 

uiterwaard in de gemeente Neerijnen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 11 oktober 2005 tot en met 2 oktober 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Nevengeul Stiftsche Uiterwaarden’; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/160 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied op de voormalige bedrijfslocatie NATAS te Ulft in de 

provincie Gelderland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 12 oktober 2005 tot en met 1 augustus 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Ontwikkeling van woningbouw binnen de bebouwde kom van Ulft en de 

bouw van 38 woningen op woningbouwlocatie “De Pol” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/003 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De zandhagedis 

Betrokken gebied Nijverdal, gemeente Hellendoorn, provincie Overijssel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2008 tot en met 1 januari 2013 

Aantal dieren / planten - 
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Opmerkingen het project ‘Combiplan Nijverdal’. Het project voorziet in een tracéwijziging 

van Rijksweg 35; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/014 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger en de rosse vleermuis 

Betrokken gebied het plangebied voor de realisatie van het project “Bestemmingsplan 

Landgoed Eelink” dat is gelegen aan de zuid-oostkant van Winterswijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 november 2005 tot en met 1 november 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van het 

plangebied ter realisering van 26 woningen; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/170 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het “Berkparkterrein” gelegen aan de noordkant van de gemeente Kampen, 

provincie Overijssel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 september 2007 tot en met 1 november 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen uitvoering van het woningbouwproject “Berkpark” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/203 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied voor de realisatie van de woningbouwlocatie Tabaksteeg, 

gelegen ten zuiden van Leusden 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 oktober 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten - 
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Opmerkingen realisatie van het project “Woningbouwlocatie Tabaksteeg” 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/218 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 10 Belang van volksgezondheid en openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De heikikker 

Betrokken gebied het plangebied ‘Baggerdepot Parallelweg’ in de gemeente Leerdam, 

provincie Zuid-Holland. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 17 oktober 2005 tot en met 1 september 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Baggerdepot Parallelweg’; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/226 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en poelkikker 

Betrokken gebied het plangebied Bedrijventerrein ISEV in de gemeente Ede, provincie 

Gelderland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 oktober 2005 tot en met 30 september 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Bedrijventerrein ISEV, Ede West Fase II en III’; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/248 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 43 Instandhouding en bescherming natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad en de zandhagedis 

Betrokken gebied rond de Panweg in het Voornes Duin 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 17 oktober 2005 tot en met 28 februari 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het verwijderen van vegetatie en afplaggen van de verzuurde, verruigde 

bovengrond; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2004/829 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

Betrokken gebied het ENCI bos in de gemeente Maastricht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 april 2005 tot en met 1 oktober 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de kap van het ENCI bos binnen de concessiegrens van de ENCI; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/188 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De groene glazenmaker 

Betrokken gebied het projectgebied “Zaanse Rietveld” in de gemeente Alphen aan den Rijn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2006 tot en met 1 mei 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Aanleg natuur en paden in het Zaanse Rietveld” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/251 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, inzonderheid milieu gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De poelkikker 

Betrokken gebied het plangebied binnen het gebied “De Lage Maaskant” gelegen tussen de 

Maas en de bebouwde kom van Oss 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 oktober 2005 tot en met 15 augustus 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het dempen van ongeveer zestig slootjes en het vergraven van 3000 meter 

oever van grotere wateren; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/260 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  
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Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, kamsalamander en 

rugstreeppad 

Betrokken gebied aangegeven op de kaart “Anonymus, Ombouw randweg naar 4 rijbanen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2006 tot en met 1 januari 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “A2/A67 Ombouw Randweg Eindhoven” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/210 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings of vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder 

zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De kamsalamander 

Betrokken gebied het tracé van Herten tot Heide-Roerstreek, ten zuiden van Roermond 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 november 2005 tot en met 1 juli 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit het graven van een sleuf, het trekken van 

de kabel en het dichten van de sleuf; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/284 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het watergat in deelgebied 4 te Aalsmeer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 november 2005 tot en met 1 september 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen deelplan 4 van het woningbouwproject Nieuw Oosteinde; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 



 51 

Referentienummer FF/75C/2005/293 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied Twuyverhoek, gelegen aan de noordoostzijde van Sint 

Pancras 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 november 2005 tot en met 1 september 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Twuyverhoek’,  het doel van dit project is woningbouw. ; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/237 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied over het Julianakanaal binnen de gemeente Echt-Susteren 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 november 2005 tot en met 31 december 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Brugverhoging Echt’. In het kader van de verbetering van het 

scheepvaartverkeer op het Julianakanaal; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/137 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De franjestaart, gewone dwergvleermuis en de laatvlieger 

Betrokken gebied de westzijde van de woonkern Wierden in de provincie Overijssel 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 10 november 2005 tot en met 31 oktober 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen aanleg van de Westelijke Randweg; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1058 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  
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Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied een nieuw woongebied ten zuiden van Lelystad, dat zich uitstrekt van 

Lelystad tot de Lage Dwarsvaart en de Lage Vaart 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 30 november 2005 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het verwijderen van beplanting, het dempen van sloten, het ophogen van 

het terrein, het bouwrijp maken, de ontwikkeling van infrastructuur, de 

bouw van woningen en voorzieningen en de aanleg van de gemeentelijke 

ecologische structuur; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/320 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 11 Belang van de volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied de locatie voor het MCRZ IJsselmonde aan de Haastrechtstraat in de 

gemeente Rotterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “MRCZ IJsselmonde” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/326 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de 

watervleermuis 

Betrokken gebied langs het Kanaal Brugge-Sluis in de gemeente Sluis 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 november 2005 tot en met 1 november 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Velling bomen kanaal Sluis-Brugge” De 

werkzaamheden bestaan uit het kappen van de bomen; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2005/328 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het vernielen van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 

rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied de Groen van Prinstererlaan 16, Wildervank in de gemeente Veendam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 november 2005 tot en met 28 februari 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Herstructurering Woningvoorraad Wildervank” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/207 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) Heikikker en de rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied voor de realisatie van een windpark in de gemeente Lopik 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Windpark Lopik” dat voorziet in de aanleg van drie 

windturbines; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/728 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van 

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen, 

het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen en het 

vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 13 14 Belang van de openbare veiligheid, groot openbaar belang, 

inzonderheid van sociale en economische aard 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, Bechstein's vleermuis, bosvleermuis, Brandt's 

vleermuis, 

franjestaart, gewone dwergvleermuis, grijze grootoorvleermuis, 

grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, laatvlieger, meervleermuis, 

mopsvleermuis, noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, 

tweekleurige vleermuis, vale vleermuis, watervleermuis, gladde slang, 

kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad en de zandhagedis 

Betrokken gebied het plangebied voor de aanleg van de N293-noord in de gemeente 

Roermond, provincie Limburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 19 december 2005 tot en met 1 januari 2008 
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Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond)-Noord; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/972 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) kamsalamander en de poelkikker 

Betrokken gebied het bedrijventerrein Nudepark gelegen aan de zuidwestzijde van 

Wageningen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 19 december 2005 tot en met 31 oktober 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project “Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nudepark” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1062 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis 

en de rugstreeppad 

Betrokken gebied de gemeenten Amersfoort (provincie Utrecht) en Nijkerk (provincie 

Gelderland) 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Aanleg ontsluitingsweg A28 (Corlaer)-Vathorst; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/251 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 15 Groot openbaar belang, inzonderheid milieu gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De poelkikker 

Betrokken gebied het plangebied binnen het gebied “De Lage Maaskant” gelegen tussen de 

Maas en de bebouwde kom van Oss 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 19 december 2005 tot en met 15 augustus 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het ruilverkavelingsproject Lage Maaskant; er wordt gezorgd voor 
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mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/287 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 Het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, 

het vervoeren en onder zich hebben, het beschadigen, vernielen, uithalen, 

wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard  

Betrokken soort(en) De heikikker 

Betrokken gebied het deeltracé op het spoor tussen Utrecht en Vleuten in de gemeente 

Houten 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2006 tot en met 31 juli 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project “Spooruitbreiding Vleugel/RSS, deeltracé Houten (ACH)” ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/308 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding van natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De heikikker en de rugstreeppad 

Betrokken gebied betreft de Mokkebank in de gemeenten Gaasterlan-Sleat en Nijefurd 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 december 2005 tot en met 31 december 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project “Moerasvogels op de Mokkebank” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/310 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone grootoorvleermuis 

Betrokken gebied betreft de loods van het transportbedrijf Zuidema aan de IJsbaanlaan 445 in 

de gemeente Gorinchem 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 23 december 2005 tot en met 31 maart 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project “Slopen loods van transportbedrijf Zuidema” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2005/298 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad 

Betrokken gebied een perceel van de Verlengde Tuurluur te Waarder in de gemeente 

Reeuwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 

Aantal dieren / planten  

Opmerkingen de bouw van een onbemand tankstation aan de Verlengde Tuurluur te 

Waarder ter vervanging van een station aan de Kosterdijk te Waarder; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/338 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid sociale en economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied de woning aan de Klaverstraat 6 te Beilen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 30 december 2005 tot en met 30 april 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het slopen van een woning aan de Klaverstraat 6 te Beilen; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/411 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, weg-nemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad  

Betrokken gebied het voormalig bedrijfsterrein van Campina-Melkunie aan de Wilheminakade 

105 in de gemeente Uithoorn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 4 januari 2006 tot en met 31 december 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het doel van dit project is bodemsanering en woningbouw ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2004/1065 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of ver-storen van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; alsmede 

het vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De zandhagedis  

Betrokken gebied het plangebied Westduinpark te Den Haag 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 10 januari 2006 tot en met 28 februari 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisering van het Trafo-station in het Westduinpark; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/295 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied betreft de Bouvignelaan 5 in Breda 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 10 januari 2006 tot en met 1 januari 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit het bouwrijp maken van het complex de 

Bouvigne in Breda; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/251 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) poelkikker  

Betrokken gebied het gebied “De Lage Maas-kant” gelegen tussen de Maas en de bebouwde 

kom van Oss 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 19 januari 2006 tot en met 15 augustus 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het ruilverkavelingspro-ject Lage Maaskant ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1071 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  
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Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen; en het vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding van habitats 

Betrokken soort(en) de kamsalamander  

Betrokken gebied twee bedrijventerreinen, een ten westen van St. Joost en een ten 

zuidwesten van Berkelaar in de gemeente Echt-Susteren, en twee 

natuurcompensatiegebieden, ten noorden en westen van het 

eerstgenoemde bedrijventerrein 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 januari 2006 tot en met 15 maart 2009  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Herstel leefgebied kamsalamander De Loop II” ; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/201 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 

water-vleermuis, heikikker, poelkikker en de rugstreeppad  

Betrokken gebied het tracé van een nieuwe randweg die wordt aangelegd ten oosten van het 

dorp Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen een nieuwe randweg wordt aangelegd van circa 5 kilometer lang; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/232 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en de 

rugstreeppad 

Betrokken gebied het voormalige spoorwegemplacement Kerkrade-West in de gemeente 

Kerkrade 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 24 januari 2006 tot en met 20 oktober 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Ontwikkelingsplan Grachterheide” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2005/322 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger  

Betrokken gebied de Driegaardenseweg in het buitengebied van de gemeente Duiven 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 25 januari 2006 tot en met 31 december 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Drie-gaardensestraat ; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/337 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het gebied ‘Binderen’ in de gemeente Deurne 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 januari 2006 tot en met 1 december 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het betreffende akkerbouwgebied wordt heringericht als bedrijventerrein; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/356 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger  

Betrokken gebied de kern Goor in de gemeente Hof van Twente 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 25 januari 2006 tot en met 31 december 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van fase 1 en 2 van het project “Woning-bouwproject ’t Gijmink” ; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/392 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 
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Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis en de ruige dwergvleermuis  

Betrokken gebied betreft een terrein aan de rand van het stadscentrum van de gemeente 

Assen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 25 januari 2006 tot en met 31 december 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Cultureel Kwartier, Assen” ; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/327 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) de gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied van West III in de gemeente Gemeente Hardinxveld – 

Giessendam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 februari 2006 tot en met 31 maart 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘West III’ de ontwikkeling van een woon- en bedrijvenlocatie; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/331 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 40 Belang van de openbare veiligheid en bescherming flora/fauna en 

instandhouding van habitats 

Betrokken soort(en) De kamsalamander, poelkikker, rug-streeppad en de rivierrombout  

Betrokken gebied te Lexkesveer aan de rivier de Nederrijn in de gemeente Renkum  

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 november 2006 tot en met 31 december 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Rivierverruiming Lexkes-veer” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/343 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied locatie “De Leede” te Kesteren in de gemeente Neder-Betuwe 
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Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 februari 2006 tot en met 15 maart 2009  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Locatie De Leede te Kest-ren” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/370 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het wegnemen van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- 

of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het voormalig terrein van sportcomplex De Keelkamp in de gemeente Nuth 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 februari 2006 tot en met 31 oktober 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het woningbouwproject “Woonpark De Eijken” ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/385 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 

rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het terrein de Lockhorst te Didam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 februari 2006 tot en met 31 december 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Bouwplan De Lockhorst” ; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/275 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De knoflookpad, poelkikker en de rugstreeppad  

Betrokken gebied het plangebied voor het bedrijvenpark A1 in de gemeente Deventer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 februari 2006 tot en met 1 augustus 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Bedrijvenpark A1” ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 
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compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/299 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben  

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 43 Instandhouding/bescherming natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) Heikikker en de noordse winterjuffer  

Betrokken gebied gemeente Steenwijkerland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 februari 2006 tot en met 1 april 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project “Verbeteren hydrologie en plaggen van verzuurd rietland De 

Wieden” ; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/303 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het tracé van de N57 tussen Middelburg en de Veerse Dam op het eiland 

Walcheren 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juli 2006 tot en met 1 juli 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Aanpassing tracé N57 op Walcheren’ ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/451 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, weg-nemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad en de zandhagedis  

Betrokken gebied locatie op het noord- terrein van Corus te Velsen-Noord, in de gemeente 

Heemskerk-Beverwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 februari 2006 tot en met 1 januari 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘DVL-3’, te Velsen-Noord, binnen het plangebied wordt een 

nieuwe productie-hal gebouwd; er wordt gezorgd voor mitigerende en 
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compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/1039 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het plangebied Walbeck dat is gelegen in de ge-meente Bergen ten zuiden 

van het Landgoed de Hamert en ten noorden van het recreatiegebeid Klein 

Vink 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 februari 2006 tot en met 31 december 2009  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Walbeck”  In het plangebied gaat grondstofwinning 

plaatsvinden; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/222 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied betreft het deel van de Millingerwaard in de Gelderse Poort 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2006 tot en met 1 april 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project Natuurontwikkeling D.G.P. waarbij een gedeelte van het 

zachthoutooibos en kades in de Millingerwaard wordt verwijderd; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/268 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of versto-ren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad  

Betrokken gebied de zuidelijke zeeroute B, met bijbehorende landroute, die loopt vanaf Isle of 

Grain aan de oostkust van Groot-Brittannië, door de Noordzee over het 

Neder-lands continentaal plat en de territoriale wateren (12-mijls zone) 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 februari 2006 tot en met 31 december 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “BritNed-Verbinding” welke voorziet in de aanleg van een 
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onderzeese 400 tot 500 kv-hoogspanningsverbinding ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/367 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De zandhagedis  

Betrokken gebied de Noordelijke Tankbaan en de Zuidelijke Tankbaan van de Leusderheide - 

Kolonel van Royenweg / Doornseweg 13 in de gemeente Leusden 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 februari 2006 tot en met 1 januari 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Bermverlaging tankbanen Leusderheide” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/382 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 10 Belang van volksgezondheid en openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De meervleermuis, de ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het projectgebied aan de noordelijke en oostelijke rand van het 

recreatiegebied Het Lage Bergse Bos in de gemeente Bergschenhoek 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 13 februari 2006 tot en met 3o november 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Realiseren hoofdwatergang en gemaal Bleiswijk-Zuid” ; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/386 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied de zuidelijke bebouwingsrand van Borne en aan de oost- en zuidzijde 

begrensd wordt door de spoorbaan respectievelijk de rijksweg A1 

Aantal ontheffingen 1  

Periode 1 juli 2006 tot en met 1 juli 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen ontwikkeling van bedrijventerrein ‘De Veldkamp’; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/417 



 65 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis  

Betrokken gebied de Bakelseweg in de gemeente Deurne 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 februari 2006 tot en met 1 maart 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Bomenkap Bakelseweg” ; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/419 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, weg-nemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De heikikker  

Betrokken gebied het plangebied aan de zuidzijde van Alblasserdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 februari 2006 tot en met 1 januari 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen uitbreiding van de bestaande sportvelden van Sportpark Souburgh; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/383 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De baardvleermuis, bruine grootoorvleermuis, franjestaart, gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis  

Betrokken gebied de voormalige steenfa-briek aan de Alphenseweg te Gilze in de gemeente 

Gilze en Rijen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 februari 2006 tot en met 30 september 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het project voorziet in de bouw van 19 koopwoningen op het circa 5 

hectaren grote terrein van de voormalige steenfabriek; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/439 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De gewone grootoorvleermuis 

Betrokken gebied het gebied de Rondgang in Hoek van Holland in de gemeente Rotterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 2 maart 2006 tot en met 14 februari 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het project betreft de herinrichting van een park en een sportterrein, zodat 

de sportvelden dichter bij elkaar komen te liggen; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/396 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, ver-nielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-plaatsen en het vervoeren 

en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De heikikker  

Betrokken gebied het plangebied op de luchtbasis De Peel in Noord Limburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 6 maart 2006 tot en met 31 augustus 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Uitbreiding infrastructuur Triad Sites en rea-lisatie werkgebied 

JADC op Vliegbasis de Peel’; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/427 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis  

Betrokken gebied de locatie DEO op het terreinen van het Kennemer-gasthuis ter hoogte van 

de Velserstraat 19 te Haarlem 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 maart 2006 tot en met 30 april 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen sloop van het ziekenhuis Kennemergasthuis; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/432 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 
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andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben  

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad  

Betrokken gebied het noord-oostelijk deel van de gemeente Aalsmeer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 maart 2006 tot en met 1 januari 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het ontwikkelen van een bedrijventerrein rondom de geplande N201; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/011 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het bedrijventerrein Strijp S in de gemeente Eindhoven 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 april 2006 tot en met 1 april 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het bedrijventerrein Strijp S in Eindhoven. In het gebied komen woningen, 

kantoren, winkels en andere voorzieningen; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/189 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, uit-halen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-plaatsen en het 

vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De heikikker  

Betrokken gebied twee deelgebieden, te weten de Oosterpolder en het Land van Matena in 

de gemeente Papendrecht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 maart 2006 tot en met 21 maart 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het doel van dit project is woningbouw; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/069 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
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Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het plangebied van Rijksweg N61, gedeelte Zaam-slagveer – Rapenburg Tol 

in de Stoppeldijkpolder 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 maart 2006 tot en met 1 maart 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project ‘Duurzaam Veilig Oost Zeeuwsch-Vlaanderen voor het gedeelte 

Rijksweg N61 Zaamslagveer-Rapenburg Tol’ ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/377 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, weg-nemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De heikikker  

Betrokken gebied de locatie Buitengoed Drentse Vennen in de gemeen-te Noordenveld in het 

kilometerhok 220-567 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 maart 2006 tot en met 31 december 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de omvorming van een kampeerterrein tot een bungalowpark “De Drentse 

Vennen te Een” ; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/415 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen en het 

vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad  

Betrokken gebied ten oosten van het buurtschap Asenray in de gemeente Roermond 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 maart 2006 tot en met 1 januari 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Verplaatsing pension en africhtinghal Wester & Steenman” ; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/426 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 
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Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied van het Locaal Onderwijscentrum aan de Burgemeester 

Jansenlaan 33 te Zwijndrecht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 maart 2006 tot en met 1 januari 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het huidige pand van het Develsteincollege wordt gesloopt en zal er op 

dezelfde locatie het Lokaal Onderwijs Centrum (LOC) worden gebouwd. 

Ook worden er enkele woningen gerealiseerd; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/435 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, ver-nielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-plaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De heikikker  

Betrokken gebied tracé voor twee gastransportleidingen tussen Grijpskerk in de Provincie 

Groningen en Workum in de Provincie Friesland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 maart 2006 tot en met 31 december 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het aanleggen van een nieuwe aardgastransportleiding; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/444 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger  

Betrokken gebied deel van het complex “Het Schild” te Wolfheze 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 maart 2006 tot en met 1 januari 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de uitbreiding van het woon en zorgcentrum voor visueel gehandicapten 

‘Het Schild’; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/474 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 
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Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het plangebied “Middelgraafpad”, dat wordt begrensd door de 

Huissensestraat, Lobeliastraat, het Middelgraafpad en St. Gangulphusplein 

in Arnhem, 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 23 maart 2006 tot en met 31 december 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen project “Middelgraafpad” waarbij een kerk met pastorie en een school 

worden gesloopt en worden vervangen door eengezinswoningen en 

appartementen; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/390 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 130 140 het plukken, verzamelen, uitsteken, vernielen, beschadigen, 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen en 

het vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 Bescherming flora/fauna en instandhouding natuurlijke habitats 

Betrokken soort(en) De drijvende waterweegbree 

Betrokken gebied de beek de Oeffeltse Raam in de gemeente Boxmeer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 30 maart 2006 tot en met 31 december 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Inrichting Ecologische Verbindingszone Oeffeltse Raam” ; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/463 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied betreft zes flats aan de Kolkakkerweg te Wageningen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 maart 2006 tot en met 1 maart 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de sloop van een zestal verouderde flatgebouwen aan de Kolkakkerweg; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/263 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings of vaste rust of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewo-ne dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis  
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Betrokken gebied het terrein Hernesseroord aan de Oosthavendijk 30 in de gemeente 

Middelharnis 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het doel van dit project is het herstructureren van een 

zorginstellingsterrein tot een gastvrij woonpark met een brede 

bevolkingsopbouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/292 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale ene economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger  

Betrokken gebied betreft de Politieacademie aan de Arnhemseweg 348 te Apeldoorn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 6 april 2006 tot en met 5 april 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit renovatie van het centrale gebouw, het 

verwijderen van een aantal kleinere gebouwen en het opnieuw inrichten 

van de omgeving; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/307 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad  

Betrokken gebied betreft drie locaties in de polder Baambrugge Oostzijds, ten zuiden van 

Abcoude, in de gemeente Hilversum 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen het project “Waterberging Baambrugge”. Hiervoor worden drie percelen 

vergraven, sloten gedempt en worden oevers ecologisch ingericht; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/430 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 
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Reden(en) 11 Belang van de volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied betreft de chemicaliënopslag van het Erasmus MC aan de Dr. 

Molewaterplein 40 te Rotterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 5 april 2006 tot en met 1 november 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de realisatie van een logistiek hof van het Erasmus ziekenhuis; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/477 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger  

Betrokken gebied betreft Locatie de Haverkamp in het centrum van Lunteren 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 6 april 2006 tot en met 31 december 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het project “Herontwikkeling Haver-kamp” waarbij schoolgebouwen, een 

mengvoederfabriek en een TPG-gebouw worden gesloopt en vervangen 

door woningbouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/023 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, uit-halen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-plaatsen en het 

vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 15 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale, economische 

aard en voor milieu gunstige effecten 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad  

Betrokken gebied betreft de poel op het terrein aan de Gemaalweg 6 te Rutten in de 

gemeente Noordoostpolder 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 4 april 2006 tot en met 30 september 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het dempen van een circa 70 meter lange en 25 meter brede waterpartij op 

uw bedrijf “Firma V.O.F. De Jong’s recreatie en stalling” ; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/348 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 

rust- of verblijfplaatsen 
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Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleer-muis en de ruige 

dwergvleermuis  

Betrokken gebied het plangebied Broek Oost in de gemeente Hengelo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 11 april 2006 tot en met 1 november 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen nieuw bestemmingsplan Broek Oost, waarbij in een agrarisch gebied een 

woonwijk aangelegd zal worden; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/364 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis  

Betrokken gebied het bospad in het voorbos van het Mastbos in de ge-meente Breda 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 september 2006 tot en met 15 november 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De werkzaamheden bestaan uit het verjongen van een ongeveer 140 jaar 

oude beukenlaan; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/374 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-vleermuis, laatvlieger, ruige 

dwergvleermuis en de watervleermuis  

Betrokken gebied de locatie Sterrenberg van de Stichting Abrona aan de Amersfoortseweg 56, 

in Huis ter Heide in de gemeente Zeist 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het hoofddoel van dit project is woningbouw op het terrein van een 

zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/445 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
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Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied boerderij aan de kolonievaart 4 in de gemeente Noordenveld 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 april 2006 tot en met 30 september 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen De aanvraag heeft betrekking op de herbouw van een boerderij aan de 

kolonievaart 4; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/283 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De boomkikker en kamsalamander 

Betrokken gebied het tracé van de rondweg rondom de kern van Aardenburg in de gemeente 

Sluis 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 april 2006 tot en met 31 december 2009  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Rondweg Aardenburg’; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/440 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van economische aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis  

Betrokken gebied het plangebied op het militaire oefenterrein de Rucphense heide 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 april 2006 tot en met 1 december 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Sloop boerderij Rucphense Heide”, dat voorziet 

in de sloop van een leegstaande boerderij met aanpalende opstallen; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/455 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 
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Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De zandhagedis  

Betrokken gebied het traject van de spoorlijn Maaslijn, Blerick-Nijmegen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 april 2006 tot en met 1 januari 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Onderhoud spoorlijn Blerick-Nijmegen”; een deel 

van de dwarsliggers inclusief ballast en een aantal wissels wordt 

vervangen; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/460 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 11 Belang van de volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De muurhagedis  

Betrokken gebied een deel van de Molenbeek in de gemeente Echt 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 april 2006 tot en met 1 januari 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Verlegging Molenbeek’ te Echt-Susteren, waarbij 

een nieuwe watergang wordt gegraven en de oude watergang wordt 

gedempt; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/381 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De rosse vleermuis  

Betrokken gebied de locatie aan de Oude Rijksstraatweg 4 in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 25 april 2006 tot en met 25 april 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Bouwlocatie Oude Rijks-straatweg’, het doel van 

dit project is woningbouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/404 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 
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aard. 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis en de grijze grootoorvleermuis  

Betrokken gebied het plangebied in Panningen in de gemeente Helden. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 27 april 2006 tot en met 15 augustus 2009  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Helden: Locatie Stox”. Op deze locatie zal 

woning-uitbreiding gerealiseerd worden; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/410 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 

rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 Belang van de openbare veiligheid. 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, laatvlieger en de rosse vleermuis  

Betrokken gebied wegvak C2 van de Rijksweg 73-Zuid ter hoogte van Tegelen en Venlo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de aanleg van wegvak C2 van de Rijksweg 73-Zuid; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/436 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad  

Betrokken gebied het plangebied gelegen in de gemeente Rijnwoude 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 juli 2006 tot en met 15 november 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Windpark Rijnwoude’; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/482 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis  

Betrokken gebied gemeente Rotterdam. Het is gelegen in Kralingen Crooswijk, tussen de 
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Kerklaan en de Crooswijkseweg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 mei 2006 tot en met 31 maart 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de realisatie van het project ‘Sloop en nieuwbouw van de woonwijk Nieuw 

Crooswijk’ ; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/015 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis en de ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het voormalig bedrijfsterrein van de firma Dutch Cocoa And Chocolate 

Factory (Drosteterrein) aan de Harmejansweg 129, te Haarlem 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 mei 2006 tot en met 28 februari 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Drostefabriek”. Het gebied zal worden 

herontwikkeld tot woonwijk; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/703 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, uithalen, weg-nemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het 

vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De heikikker  

Betrokken gebied het plangebied voor Baanhoek-West te Sliedrecht, gelegen tussen Sliedrecht 

en Papendrecht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 mei 2006 tot en met 7 mei 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Baanhoek-West’, Het doel van dit project is de 

realisatie van woningen en beperkt bedrijven; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/202 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 100 120-124 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het zoeken, rapen 
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en uit het nest nemen van eieren en het vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De noordse woelmuis, rugstreeppad en de poelkikker  

Betrokken gebied de voormalige stortplaatsen Westkanaaldijk (deelsa-nering III genoemd) in 

het natuurgebied Ilperveld in de gemeente Landsmeer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 11 mei 2006 tot en met 14 maart 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project ‘Deelsanering III Ilperveld’, Het doel van dit project 

is het saneren van de voormalige vuilstortplaats Westkanaaldijk; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/437 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-vleermuis, 

laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en de 

water-vleermuis  

Betrokken gebied het plangebied Park Brederode in de gemeenten Bloemendaal en Velsen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 mei 2006 tot en met 14 mei 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het project betreft de sloop van enkele gebouwen op het terrein van een 

voormalige zorginstelling en de bouw van maximaal 350 woningen; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/078 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, uit-halen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-plaatsen en het 

vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 11 Belang van de volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De rugstreeppad en de zandhagedis  

Betrokken gebied op het terrein van de het waterproductiebedrijf jan Lagrand, aan de 

Waterweg 1 in de gemeente Heemskerk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 mei 2006 tot en met 30 april 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Uitbreiding waterproduc-tiebedrijf Jan Lagrand”, 

Tijdens dit project zal een gebouw met een UV-installatie worden 

gerealiseerd; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen.  
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Referentienummer FF/75C/2006/043 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het wegnemen van nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 14 Groot openbaar belang, inzonderheid van sociale en economische 

aard 

Betrokken soort(en) De ruige dwergvleermuis  

Betrokken gebied het plangebied gelegen aan de Groeskuilenstraat in Gemert in de gemeente 

Gemert-Bakel, provincie Noord-Brabant 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 mei 2006 tot en met 1 februari 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen realisatie van het project “Groeskuilenstraat Gemert”, dat voorziet in de 

bouw van 42 woningen; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/066 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 120-124 130 het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; 

het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen en het vervoeren en 

onder zich hebben 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, 

ruige dwergvleermuis, watervleermuis, rugstreeppad en de zandhagedis  

Betrokken gebied het tracé van de Westelijke Randweg Beverwijk N197, dat zal worden 

uitgevoerd in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juli 2006 tot en met31 oktober 2010  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de aanleg van de randweg worden bestaande wegen aangepast, nieuwe 

wegen gerealiseerd en worden bomen gekapt; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/099 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120-124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 11 Belang van de volksgezondheid 

Betrokken soort(en) De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis  

Betrokken gebied het tracé voor eend drinkwatertransportleiding door het Stadspark in de 

gemeente Groningen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juni 2006 tot en met 31 augustus 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen de aanleg van een transportleiding door het Stadspark van de gemeente 

Groningen. Het gaat om een nieuwe transportleiding voor drinkwater; er 
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wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen.  

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0466 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, laatvlieger 

Betrokken gebied het plangebied in het zuidoostelijk deel van de wijk Oosseld in de 

gemeente Doetinchem, gelegen in kilometerhok 218-440. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 juni 2006 tot en met 31 oktober 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Wijkontwikkeling Oosseld – Doetinchem; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0478 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, watervleermuis, kamsalamander en de 

rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied de Hondsbroeksche Pleij nabij Wester-voort. Het plangebied 

wordt aan de westzijde begrensd door de Nederrijn en de IJssel, aan de 

noord-zijde door de spoorbrug in de lijn Westervoort-Arnhem, aan de 

oostzijde door de oude Westervoortse bandijk en aan de zuidzijde door de 

Schans. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 juni 2006 tot en met 31 december 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Rivierverrruimingsproject; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0016 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

14 groot openbaar belang van economische aard  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, 

ruige dwerg-vleermuis, watervleermuis, kamsalamander 

Betrokken gebied Het gebied waarvoor de ontheffing geldt is aangegeven op de 

overzichtstekeningen nr 23.794 blad 0–20, projectnr I11040, NRE Netwerk, 

Eindhoven, 9 januari 2006, welke is bijgevoegd in het rapport “Bijlage, 
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ontheffingsaanvraag ingevolge Flora– en faunawet artikel 75, vierde lid en 

vijfde lid onderdeel c, Gezamenlijke netbeheerders project Randweg 

Eindhoven A2/A67”. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 juni 2006 tot en met 1 april 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Verbreding van de randweg Eindhoven; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0418 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) kamsalamander 

Betrokken gebied het plangebied de Meerkampen in de uiterwaarden van de Maas, ter 

hoogte van Oeffelt en rivierkilometer 157 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 juni 2006 tot en met 1 april 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurontwikkelingsproject; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0074 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) laatvlieger 

Betrokken gebied het flatgebouw aan de Dr. Bosstraat 17 tot en met 23b, 9645 JH te Veendam. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Sloop van een flatgebouw i.v.m. een herstructureringsplan; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0020 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 15 groot openbaar belang met voor het milieu wezenlijk gunstige effecten 

Betrokken soort(en) heikikker 

Betrokken gebied te baggeren waterwegen in de wijken De Wiers, Doorslag, Fokkesteeg, 

JutphaasWijkersloot, Plettenburg I en II en Zuilenstein in de gemeente 
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Nieuwegein, 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 juni 2006 tot en met 1 januari 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Uitbaggeren van waterlopen i.v.m. watermilieu en doorstroming van water; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0461 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied het recreatiegebied Mariëndal in de gemeente Den Helder 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juli 2006 tot en met 1 juli 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg bezoekerscentrum en kinderboerderij; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/0963A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, 

ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het terrein van de zorginstelling Sonneheerdt welke ligt aan de zuidkant 

van de bebouwde kom van de gemeente Ermelo en een oppervlakte heeft 

van circa 20 hectare 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 juni 2006 tot en met 30 juni 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Uitbreiding van een zorginstelling; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0459 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied van de nieuwe N201 –zone in de ge-meente Aalsmeer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 juni 2006 tot en met 1 januari 2011 
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Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Verleggen en verbreden van een provinciale weg; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0044 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) noordse woelmuis 

Betrokken gebied de binnenbocht van het vaarwater de Woudsender Rakken in de gemeente 

Wymbritseradiel, gelegen in kilometerhok 170-551 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2006 tot en met 1 augustus 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het verruimen van de bocht en herinrichten als natuurvriendelijke oever; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0010 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) gestreepte waterroofkever 

Betrokken gebied de Parallelsloot en petgaten 1 en 2 in de Nieuwkoopse plassen in de 

gemeente Nieuwkoop. De Parallelsloot loopt evenwijdig aan de Ziendeweg. 

Petgaten 1 en 2 liggen ten oosten van de Ziendeweg. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2006 tot en met 31 oktober 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het betreft het baggeren van een wateraanvoersloot, waardoor de 

mogelijkheden voor het defosfateringsproces kunnen worden verbeterd. Er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/239A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied Waterdijk II, gelegen aansluitend aan de noordwestkant van 

de kern Epse 

Aantal ontheffingen 1 
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Periode 22 juni 2006 tot en met 31 augustus 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Woningbouwlocatie; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0014A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger en de rosse vleermuis 

Betrokken gebied het plangebied voor de realisatie van het project “Bestemmingsplan 

Landgoed Eelink” dat is gelegen aan de zuid-oostkant van Winterswijk, aan 

de buitenkant van de stad 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2006 tot en met 31 oktober 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Bouwrijp maken van een terrein; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0062 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) noordse woelmuis 

Betrokken gebied het plangebied in het natuurterrein Batterij en Spaarnewouderveen in de 

gemeente Haarlemmerliede Spaarnewoude 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurherstelproject: ‘Herstel nat schraalgrasland Spaarnwouderveen’; er 

wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0039 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

14 groot openbaar belang van economische aard  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, watervleermuis 

Betrokken gebied het projectgebied Von Clermontpark, in de gemeente Vaals. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 juni 2006 tot en met 10 januari 2011 
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Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie van het project ‘Inrichtingsplan Von Clermontpark’ in de 

gemeente Vaals; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0085 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard  

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied het plangebied “Groeve Sigrano” in de gemeenten Heerlen en Landgraaf 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 juni 2006 tot en met 31 januari 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Uitbreiding van ontgronding van de Sigranogroeve; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0092 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied het Eerste en Tweede water en de Uitlandse polder van het Zwanenwater in 

de Provincie Noord-Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2006 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Baggerwerkzaamheden Zwanenwater in verband met herstel 

natuurwaarden; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0060 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied Hollandseweg/Mansholtlaan in de gemeente Wageningen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Sloop en herbouw van appartementen; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2006/0046 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het eiland van de Flevocentrale, gemeente Lelystad, 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 12 juli 2006 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herbouw van 2 gebouwen van de energiecentrale; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0097 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) rugstreeppad, zandhagedis 

Betrokken gebied het deelgebied De Duinen in de gemeente Beverwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2006 tot en met 31 juli 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het realiseren van een robuuste ecologische en recreatieve groenzone en 

het verbeteren van het watersysteem.; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0080 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard  

Betrokken soort(en) zandhagedis 

Betrokken gebied het tracé voor de aanleg van elektriciteitskabels tussen Harlingen en 

Vlieland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 augustus 2006 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg elektriciteitskabel; er wordt gezorgd voor mitigerende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/974A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

13 groot openbaar belang van sociale aard  

14 groot openbaar belang van economische aard  

40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied ‘Polder het Nieuwland’ te Papendrecht, provincie Zuid-

Holland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 juli 2006 t/m 17 juli 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen herinrichting poldergebied met nieuwe natuur en recreatie mogelijkheden; 

er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0110 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) rugstreeppad, noordse woelmuis 

Betrokken gebied Natuurontwikkeling Zuidkust van Schouwen – Deelgebied 2/3 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 20 juli 2006 tot en met 1 juli 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurherstelproject; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0098 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) rugstreeppad, zandhagedis 

Betrokken gebied het plangebied dat ligt aan de Creuzenberglaan ten noorden van 

huisnummer 226 en ten oosten van huisnummers 175 en 177 en is gelegen 

in atlasblok 19-51-45, met de Amersfoortcoördinaten 104-500 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 augustus 2006 tot en met 31 juli 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het realiseren van een robuuste ecologische en recreatie-ve groenzone en 

het verbeteren van het watersysteem; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2006/0158 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) rosse vleermuis 

Betrokken gebied het plangebied voor het herstel van de Motte Mont-ferland, gelegen aan de 

Motte 1 te Zeddam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 augustus 2006 tot en met 31 oktober 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Kap van 75 beuken ten behoeve van herstel van archeologisch monument 

"Motte Montferland"; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/01212 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) zandhagedis 

Betrokken gebied de locatie voor de uitbreiding van de begraafplaats “De Eikenhof”, 

deellocatie “Het Molenbos” te Heemskerk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 augustus 2007 tot en met 1 augustus 2012 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Uitbreiding van een begraafplaats; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0463A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) dwergvleermuis 

Betrokken gebied zes flats aan de Kolkakkerweg te Wageningen, gele-gen in kilometerhok 

174-443 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 9 augustus 2006 tot en met 1 maart 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herinrichting woningbouw locatie; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0191 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  
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Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) dwergvleermuis 

Betrokken gebied gebouw 9A op de Kop van Deelen, te Deelen in de gemeente Ede 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 augustus 2006 tot en met 1 maart 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Sloop van een gebouw ten behoeve van een sportveld; er wordt gezorgd 

voor mitigerende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0022 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) dwergvleermuis, heikikker, platte schijfhoren 

Betrokken gebied het plangebeid ten behoeve van de aanleg van het fietspad ten zuiden van 

de Wilgenweg, gemeente Liesveld 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 11 augustus 2006 tot en met 1 september 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg van een fietspad; er wordt gezorgd voor mitigerende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0142 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) heikikker, poelkikker. 

Betrokken gebied project “Plaggen Zevenmorgenziep EGM”, gelegen op circa 2 kilometer ten 

zuid-oosten van de stap Gennep. Ten westen en zuiden van het 

Zevenmorgenziep loopt de Siebengewaldseweg, aan de noordkant grenst 

het terrein aan het oude spoor 

Aantal ontheffingen 1 

Periode  18 augustus 2006 tot en met 30 oktober 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurherstelproject; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0115 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 
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holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard  

Betrokken soort(en) zandhagedis 

Betrokken gebied het plangebied aan de westzijde van Forteiland te IJmuiden, gemeente 

Velsen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 18 augustus 2006 tot en met 15 maart 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Groot onderhoud oeververdediging Forteiland IJmuiden; er wordt gezorgd 

voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0051 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied de wijk Presikhaaf in de gemeente Arnhem 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 augustus 2006 tot en met 1 juli 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herstructurering woonwijk; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/0245B 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het Zuiderpark op Rotterdam-Zuid, 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 augustus 2006 tot en met 31 augustus 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Stedelijk herinrichtingsproject ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0015A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-vleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het voormalig bedrijfsterrein van de firma Dutch Cocoa And Chocolate 
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Factory (Drosteterrein) aan de Harmejansweg 129, te Haarlem. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 25 augustus 2006 tot en met 28 februari 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herontwikkeling van een bedrijventerrein tot woonlocatie; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0041 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard 

Betrokken soort(en) groene glazenmaker 

Betrokken gebied het gebied ten behoeve van de uitbreiding van het PCT-terrein 

“Randenburg” en is gelegen aan de Henegouwerweg in de gemeente 

Reeuwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 augustus 2006 tot en met 31 januari 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie sierteeltcomplex ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0133 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied ten zuidwesten van Uithoorn langs de woningen, ten noorden van De 

Kwakel en volgt de ringvaart in zuidwestelijke richting over een afstand van 

circa 8 kilometer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 augustus 2006 tot en met 1 januari 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Dijkversteviging; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0177 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) heikikker, kamsalamander en poelkikker 

Betrokken gebied het gebied De Kom in de gemeente Maarn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 25 augustus 2006 tot en met 1 december 2009 
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Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurherstelproject ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0137 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) rugstreeppad, zandhagedis 

Betrokken gebied Het Groene Strand in de gemeente Westvoorne, 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2006 tot en met 1 april 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurherstelproject ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0407 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) heikikker 

Betrokken gebied de onderdelen van de natuurgebieden Bakkefeanster-dünen, It Madefjild, 

de Meskerheide en de Duurswouderheide in omgeving Bakkeveen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 31 augustus 2006 tot en met 1 maart 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie van een ecologische verbindingszone; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0002 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) noordse woelmuis 

Betrokken gebied plangebied ‘Welvliet’ in de gemeenten Spijkenis-se en Bernisse 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 31 augustus 2006 tot en met 1 januari 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herstel van een gebiedseigen brakwatersysteem,; er wordt gezorgd voor 



 93 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0219 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) zandhagedis 

Betrokken gebied de zeewering bij Noordwijk aan Zee, tussen raai 8075 en 8200 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2007 tot en met 1 augustus 2010. 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Versterking zeewering; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0274 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis 

Betrokken gebied het bosperceel aan de Amsterdamsestraatweg te Baarn, ten noorden 

begrensd door de Grintlaan en ten zuiden begrensd door de Hooilaan, 

ongeveer 0,5 km ten noorden van Paleis Soestdijk, gelegen aan de 

Amsterdamsestraatweg 1, te Baarn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 september 2006 tot en met 30 september 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie van 230 parkeerplaatsen in een bosperceel ten noorden van 

Paleis Soestdijk ; er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0181 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) heikikker 

Betrokken gebied tweede Lunetgracht op het oefenterrein Vughtse Heide, gemeente Vught 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2006 tot en met 30 november 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Opschonen van een gracht; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2006/0187 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) rugstreeppad, zandhagedis 

Betrokken gebied “Vogelpoel” in de gemeente Westvoorne 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 28 augustus 2006 tot en met 15 maart 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herstelproject van 21 ha droge duingraslanden ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0210 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied tussen Akkerweg, Schotellaan, Dennenhorst en Wethouder Teselinglaan in 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 31 augustus 2006 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herbouw schoolgebouwen; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0275A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard 

40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad 

Betrokken gebied het bedrijvenpark A1 in de gemeente Deventer 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 september 2006 tot en met 1 augustus 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie bedrijven terrein met ecologische verbindingszone; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2006/0103 en 0103A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) platte schijfhoren, groene glazenmaker en ringslang 

Betrokken gebied het plangebied tussen Boskoop en Reeuwijk, met de 

Amersfoortcoördinaten x 170/108 en y 453/455 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 7 september 2006 tot en met 4 juni 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg van een rondweg ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0221 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied het terrein, gelegen ter hoogte van het adres Langs de Akker 3, in de 

gemeente Amstelveen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 8 september 2006 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg van een recreatiegebied; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2004/0756A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard 

Betrokken soort(en) heikikker, poelkikker, rugstreeppad, zandhagedis 

Betrokken gebied het circa 15 kilometer lange tracé “Roermond-Swalmen” in de gemeente 

Roermond en de gemeente Swalmen provincie Limburg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 5 september 2006 tot en met 31 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg van een watertransportleiding ; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0138 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) rugstreeppad en zandhagedis 

Betrokken gebied het tracé van de Westerbaan met de aansluiting op de Meeuwenlaan, 

gelegen aan het zuidwesterstrand van Katwijk aan Zee 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 25 september 2006 tot en met 31 augustus 2011  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg van een derde hoofdontsluitingsweg,; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0038 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

14 groot openbaar belang van economische aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, 

watervleermuis; heikikker en poelkikker. 

Betrokken gebied Machlaan 14a te Eelde in de gemeente Tynaarlo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2007  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Baanverlenging Groningen Airport Eelde; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0171 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis 

Betrokken gebied zorginstelling “De Heijgraeff” aan de Heijgraeff 3 te Woudenberg 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 september 2007 tot en met 31 augustus 2012 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herontwikkeling van een zorginstelling; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0268 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 
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Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en 

watervleermuis 

Betrokken gebied het kruispunt van de N34- N374 ten westen van Borger in de gemeente 

Borger-Odoorn 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 oktober 2006 tot en met 15 september 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Verbetering infrastructuur ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0198 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) boomkikker en kamsalamander 

Betrokken gebied 36 blusvijvers die in de onderhoudsprogrammering zijn opgenomen, te 

weten: 

• Vliegbasis Gilze-Rijen; F5, F7, F9, F10, F12, F16 en F17 

• Springterrein Riel; B1 

• Munitiepark Alphen; B3, B9, B12, B14 en B16 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 oktober 2006 tot en met 31 november 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Onderhoud bluswatervoorziening diverse Luchtmachtobjecten ; er wordt 

gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0195 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied woningen aan de Stationslaan 4 en 6 te Goor 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 5 oktober 2006 tot en met 30 november 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Het betreft sloop en nieuwbouw van woningen; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0234 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  
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Betrokken soort(en) ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied de aanleg van de tweede verbindingsweg in Ermelo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 27 oktober 2006 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0212 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, laatvlieger en de ruigedwergvleermuis 

Betrokken gebied “Nieuwbouwplan Hertenrade en omgeving” in de wijk Bouwlust in Den 

Haag Zuid-West. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 26 oktober 2006 tot en met 31 december 2006  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Sloop- en nieuwbouwproject van woningen en flats ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0127 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied “Herontwikkeling Julianalocatie Rhoon”, in de gemeente Albrandswaard 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 3 november 2006 tot en met 1 december 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Sloop en herbouw van kerk en school; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0338 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied inbreidingslocatie “DMP terrein”, nabij het centrum van Wageningen 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 14 november 2006 tot en met 31 augustus 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herontwikkeling woningbouwgebied; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 
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Referentienummer FF/75C/2002/102A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis. 

Betrokken gebied tussen Almelo en Bornerbroek in de kilometerhokken X:239/Y:481, 

X:240/Y:481, X:241/Y:481, X:242/Y:481, X:239/Y:482, X:240/Y482, X:241/Y:482 

en X:242/Y:482. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 13 november 2006 t/m 1 oktober 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg regionaal bedrijven terrein Twente ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0315 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) poelkikker 

Betrokken gebied het plangebied ten behoeve van het project “Landschaps-ontwikkeling 

Rumptse Uiterwaard”, ten noordoosten van Rhenoy en ten oosten van de 

Linge 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 13 november 2006 tot en met 1 oktober 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie waterberging en natuurontwikkeling; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0462A 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid  

Betrokken soort(en) laatvlieger en poelkikker 

Betrokken gebied het plangebied voor de rondweg Gorredijk, gelegen ten zuiden van 

Gorredijk in de gemeente Opsterland 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 16 november 2006 tot en met 1 juli 2010 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg van een rondweg ; er wordt gezorgd voor mitigerende en 



 100 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0311 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard 

Betrokken soort(en) ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied het plangebied “Meer-burgerpolder” in de gemeente Zoeterwoude 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie bedrijven terrein en woningbouw ; er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0356 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied het schoolgebouw aan De Muynhorn in Oosterwolde, gemeente 

Ooststellingwerf 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 23 november 2006 tot en met 30 november 2006 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Sloop schoolgebouw; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0255 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied gemeente Heemskerk, sectie F, nummers 131, 132, 133 en 134 (kadastraal). 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 24 november 2006 tot en met 1 oktober 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Uitbreiding golfterrein, er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0224 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) ringslang en platte schijfhoren 

Betrokken gebied het gebied “Gansenhoef”, welke is gelegen tussen Maarssen en Breukelen, 

ten oosten van de Vecht. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 november 2006 tot en met 1 april 2009  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurontwikkelingsproject, er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0263 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis 

Betrokken gebied het terrein, gelegen ten zuiden van de dorpskern 

Heythuysen en ten noorden van de Tungelroyse beek, in de gemeente 

Heythuysen. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 23 november 2006 tot en met 31 maart 2007 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurontwikkelingsproject; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0311 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 40 voor de bescherming van flora en fauna en de instandhouding van 

habitats 

Betrokken soort(en) heikikker en poelkikker 

Betrokken gebied Land-goed Nieuwe Steeg, in Buurmalsen in de gemeente Buren 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 23 november 2006 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Natuurontwikkelingsproject; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0235 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard 

Betrokken soort(en) kamsalamander 

Betrokken gebied Glastuinbouwgebied Californië in de gemeente Horst 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 4 december 2006 tot en met 31 augustus 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Ontwikkelingslocatie glastuinbouw. Er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2005/0399 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 in het belang van de openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied Tragel 27, tussen de Boskreeklaan en de Boskreek te Koewacht 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 december 2006 tot en met 1 december 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Herontwikkeling oude vlasfabriek, er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0363 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst, 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 14 groot openbaar belang van economische aard 

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied planlocatie Caldic, gemeente Rotterdam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 december 2006 tot en met 1 maart 2009  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie van een bio-ethanolfabriek; er wordt gezorgd voor mitigerende 

en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0272 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis 

Betrokken gebied C. Roelestraat in Broek in Waterland in de gemeente Waterland 
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Aantal ontheffingen 1 

Periode 15 december 2006 tot en met 31 maart 2008  

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Sloop en herbouw van een school, er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0328 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone dwergvleermuis en ruige dwerg vleermuis 

Betrokken gebied Paul Krugerweg 43 gemeente Ermelo 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 december 2006 tot en met 1 april 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen herstructurering van de zorginstelling Sonneheerdt, er wordt gezorgd voor 

mitigerende en compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0155 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied locatie Bos en Water te Haastrecht, gemeente Vlist 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 21 december 2006 tot en met 1 december 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen nieuwbouwproject, er wordt gezorgd voor mitigerende en compenserende 

maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0236 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 20 vangst , 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied kilometerhok 115 - 494 in gemeente Zaandam 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 december 2006 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie 4 woonflats, er wordt gezorgd voor mitigerende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0262 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 
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Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) dwergvleermuis 

Betrokken gebied planlocatie schoolstraat 14, Ederveen, gemeente Ede 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 december 2006 tot en met 1 oktober 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Realisatie woonzorgzone; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0250 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 groot openbaar belang van sociale aard 

Betrokken soort(en) laatvlieger 

Betrokken gebied Maxima locatie te Waarder, gemeente Reeuwijk 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 22 december 2006 tot en met 1 augustus 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Renovatie zorgcentrum en school; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0233 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst , 130 vervoer 

Toegestane methode(n) levend vallen 

Reden(en) 12 openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) rugstreeppad 

Betrokken gebied zeedijk Flaauwe Werk, gemeente Goedereede. 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Versterking van een zeedijk; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0269 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) gewonen dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis 

Betrokken gebied gebied ten zuiden van Franeker 

Aantal ontheffingen 1 
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Periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen Aanleg van een rondweg; er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0124 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 12 openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis 

Betrokken gebied herinrichting Krakelingweg aan de oostkant van de gemeente Zeist 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 29 december 2006 tot en met 1 september 2011 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen wegenbouw project; er wordt gezorgd voor mitigerende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0218 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

20 vangst 

130 vervoer 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 10 volksgezondheid en openbare veiligheid 

Betrokken soort(en) platte schijfhoren 

Betrokken gebied de percelen gemeente Dussen, sectie T, nummers 52, 53 en 54, 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2007 tot en met 1 april 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen aanleg waterbergingsgebied, er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 

 

 

Referentienummer FF/75C/2006/0217 

Betreft ontheffing ex artikel 75 Flora- en Faunawet, ex artikel 16 Habitat Richtlijn  

Competente overheid Ministerie van LNV Dienst Regelingen 

Toegestane activiteit(en) 120 - 124 het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden(en) 13 dwingende redenen van groot openbaar belang, van sociale aard 

Betrokken soort(en) laatvlieger 

Betrokken gebied projectlocatie Dreijerheide te Renkum 

Aantal ontheffingen 1 

Periode 1 januari 2007 t/m 30 juni 2009 

Aantal dieren / planten - 

Opmerkingen woningbouwproject, er wordt gezorgd voor mitigerende en 

compenserende maatregelen. 
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Activiteiten voor derogatie rapportage VR en HR 
   

Code Richtlijn Omschrijving 

20 BEI Vangst 

21 BEI Vangst voor gebruik als lokvogel 

22 BEI Vangst (ringwerk) 

23 BEI Vangst (jacht met netten) 

24 BEI Vangst (jacht met strikken) 

25 BEI Vangst (jacht met lijm) 

26 BEI Vangst met het oog op houden in gevangenschap 

30 BEI Doden 

31 BEI Vergiftigd lokaas 

50 BEI Houden in gevangenschap 

51 BEI Houden en verzorgen van gewonde dieren 

80 BEI Verjagen 

81 HR Verstoren (broedperiode) 

82 HR Verstoren (grootbrengen der jongen) 

83 HR Verstoren (overwintering) 

84 HR Verstoren (trek) 

100 BEI Weghalen van eieren 

101 HR Vernielen van eieren 

102 HR Weghalen van eieren 

110 BEI In de handel brengen 

111 HR Verkopen 

112 HR Ruilen 

113 HR Te koop aanbieden 

114 HR In ruil aanbieden 

120 BEI Vernieling van nesten/voortplantingsplaatsen 

121 HR Beschadiging van voortplantingsplaatsen 

122 HR Beschadiging van rustplaatsen 

123 HR Vernieling van voortplantingsplaatsen 

124 HR Vernieling van rustplaatsen 

130 BEI Vervoer 

140 HR Plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen, vernielen van 

planten 

141 HR Plukken van wilde planten 

142 HR Verzamelen van wilde planten 

143 HR Afsnijden van wilde planten 

144 HR Ontwortelen van wilde planten 

145 HR Vernielen van wilde planten 

   

40 VR Jacht 

41 VR Valkenjacht 

60 VR Uitzetten 

70 VR Opzetten 

90 VR Fokken 
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Methoden voor derogatierapportage VR en HR 
  

Richtlijn Omschrijving 

BEI Met de hand vangen 

BEI Netten 

BEI Vallen 

BEI Vuurwapens 

HR Bestandsopnamen 

HR Fles- en kuilvallen 

HR Fotografie 

HR Handgereedschap 

HR Handmatig verplaatsen van eieren 

HR Levendvallen (zonder gebruik van blinde/verminkte lokdieren) 

HR Methoden die in overeenstemming zijn met de Conservation of Seals Act (V.K., 

1970) 

HR Vangen met de hand en met een snoer 

HR Verzamelen van zaden 

  

VR (Semi-)automatische wapens waarvan het magazijn meer dan twee patronen kan 

bevatten 

VR Bewegende motorvoertuigen 

VR Elektrocutieapparatuur voor het doden of verdoven 

VR Explosieven 

VR Gebruik van bandopnemers 

VR Gif en vergiftigd of verdovend lokaas 

VR Haken 

VR Inrichtingen voor het verlichten van doelen 

VR Kooien 

VR Kunstmatige lichtbronnen 

VR Lijm 

VR Lokvogels 

VR Ringen 

VR Schriktuig 

VR Spiegels en ander verblindingstuig 

VR Strikken 

VR Uitblazen van eieren 

VR Vaartuigen aangedreven met een snelheid van meer dan vijf kilometer per uur 

VR Valkenjacht 

VR Vergassen en uitroken 

VR Vizierinrichtingen met elektronische beeldversterker of beeldconvertor voor het 

schieten bij nacht 

VR Vliegtuigen 

VR Vogelgeluiden 
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Redenen voor derogatie rapportage VR en HR 
    

Code   Richtlijn Omschrijving 

10  BEI in het belang van volksgezondheid en openbare veiligheid 

11  BEI in het belang van de volksgezondheid 

12  BEI in het belang van de openbare veiligheid 

13  HR om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inzonderheid 

van sociale aard 

14  HR om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inzonderheid 

van economische aard 

15  HR om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inzonderheid 

met het oog op voor het milieu wezenlijke gunstige effecten 

30  BEI ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, 

visgronden en wateren (en andere soorten eigendommen - uitsluitend 

Habitatrichtlijn) 

31  BEI ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen 

32  BEI ter voorkoming van ernstige schade aan veehouderijen 

33  BEI ter voorkoming van ernstige schade aan bossen 

34  BEI ter voorkoming van ernstige schade aan visgronden 

35  BEI ter voorkoming van ernstige schade aan wateren 

37  HR ter voorkoming van ernstige schade aan andere soorten eigendommen 

40  BEI voor de bescherming van  flora en fauna en de instandhouding van habitats 

41  BEI ter bescherming van de wilde flora 

42  BEI ter bescherming van de wilde fauna 

43  HR ter instandhouding/bescherming van natuurlijke habitats 

50  BEI ten behoeve van onderzoek, onderwijs, repopulatie en herintroductie 

alsmede voor de daartoe benodigde kweek 

51  BEI ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

52  BEI ten behoeve van repopulatie 

53  BEI ten behoeve van herintroductie 

54  BEI ten behoeve van de kweek die nodig is voor de onder 51, 52 en 53 

genoemde activiteiten 

60  BEI teneinde selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden het 

vangen, plukken, houden (of andere vormen van verstandig gebruik - 

uitsluitend Vogelrichtlijn) van kleine aantallen specimens toe te staan 

61  BEI teneinde selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden het 

vangen/plukken van kleine aantallen specimens van bepaalde soorten toe 

te staan (voor Habitatrichtlijn, zie bijlage IV) 

62  BEI teneinde selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden het 

houden van kleine aantallen specimens  van bepaalde soorten toe te staan 

(voor Habitatrichtlijn, zie bijlage IV) 

    

20  VR in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer 

36  VR teneinde ernstige schade aan de veefokkerij te voorkomen 

63  VR teneinde selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden andere 

vormen van verstandig gebruik van kleine aantallen specimen van 

bepaalde vogelsoorten toe te staan 
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Habitat Richtlijn - Bijlage IV soorten voor Nederland 
 

 

groep Nederlandse naam wetenschappelijke naam stat.kort *) 

Zoogdieren Baardvleermuis Myotis mystacinus ssp. mystacinus regelm 

Zoogdieren Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii dwaalg 

Zoogdieren Bever Castor fiber ssp. albicus regelm 

Zoogdieren Bosvleermuis Nyctalus leisleri ssp. leisleri regelm 

Zoogdieren Brandts vleermuis Myotis brandtii ssp. brandtii regelm 

Zoogdieren Bruinvis Phocoena phocoena ssp. phocoena regelm 

Zoogdieren Bultrug Megaptera novaeangliae dwaalg 

Zoogdieren Butskop Hyperoodon ampullatus dwaalg 

Zoogdieren Dwergpotvis Kogia breviceps dwaalg 

Zoogdieren Dwergvinvis Balaenoptera acutorostrata dwaalg 

Zoogdieren Franjestaart Myotis nattereri ssp. nattereri regelm 

Zoogdieren Gestreepte dolfijn Stenella coeruleoalba dwaalg 

Zoogdieren Gewone dolfijn Delphinus delphis ssp. delphis dwaalg 

Zoogdieren Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus ssp. pipistrellus regelm 

Zoogdieren Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus ssp. auritus regelm 

Zoogdieren Gewone spitsdolfijn Mesoplodon bidens dwaalg 

Zoogdieren Gewone vinvis Balaenoptera physalus dwaalg 

Zoogdieren Griend Globicephala melas ssp. melas dwaalg 

Zoogdieren Grijze dolfijn Grampus griseus dwaalg 

Zoogdieren Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus ssp. austriacus regelm 

Zoogdieren Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum ssp. 

ferrumequinum 

regelm 

Zoogdieren Grote rosse vleermuis Nyctalus lasiopterus dwaalg 

Zoogdieren Hamster Cricetus cricetus ssp. canescens regelm 

Zoogdieren Hazelmuis Muscardinus avellanarius regelm 

Zoogdieren Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus ssp. emarginatus regelm 

Zoogdieren Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros regelm 

Zoogdieren Kleine zwaardwalvis Pseudorca crassidens dwaalg 

Zoogdieren Laatvlieger Eptesicus serotinus ssp. serotinus regelm 

Zoogdieren Lynx Lynx lynx ssp. lynx dwaalg 

Zoogdieren Meervleermuis Myotis dasycneme regelm 

Zoogdieren Mopsvleermuis Barbastella barbastellus ssp. barbastellus dwaalg 

Zoogdieren Narwal Monodon monoceros dwaalg 

Zoogdieren Noordse vinvis Balaenoptera borealis ssp. borealis dwaalg 

Zoogdieren Noordse vleermuis Eptesicus nilssonii ssp. nilssonii dwaalg 

Zoogdieren Noordse woelmuis Microtus oeconomus ssp. arenicola regelm 

Zoogdieren Orca Orcinus orca dwaalg 

Zoogdieren Otter Lutra lutra ssp. lutra regelm 

Zoogdieren Potvis Physeter catodon dwaalg 

Zoogdieren Rosse vleermuis Nyctalus noctula ssp. noctula regelm 

Zoogdieren Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii regelm 

Zoogdieren Spitsdolfijn van Gray Mesoplodon grayi dwaalg 

Zoogdieren Tuimelaar Tursiops truncatus ssp. truncatus regelm 

Zoogdieren Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus ssp. murinus regelm 

Zoogdieren Vale vleermuis Myotis myotis ssp. myotis regelm 

Zoogdieren Watervleermuis Myotis daubentonii ssp. daubentonii regelm 

Zoogdieren Wilde kat Felis silvestris ssp. silvestris dwaalg 

Zoogdieren Witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus dwaalg 

Zoogdieren Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris regelm 

Zoogdieren Witte dolfijn Delphinapterus leucas dwaalg 

Reptielen Dikkopschildpad Caretta caretta  dwaalg 

Reptielen Gladde slang Coronella austriaca ssp. austriaca regelm 
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Reptielen Kemp's zeeschildpad Lepidochelys kempii  dwaalg 

Reptielen Lederschildpad Dermochelys coriacea  dwaalg 

Reptielen Muurhagedis Podarcis muralis ssp. brogniardii regelm 

Reptielen Soepschildpad Chelonia mydas  dwaalg 

Reptielen Zandhagedis Lacerta agilis ssp. agilis regelm 

Amfibieën Boomkikker Hyla arborea ssp. arborea regelm 

Amfibieën Geelbuikvuurpad Bombina variegata ssp. variegata regelm 

Amfibieën Heikikker Rana arvalis ssp. arvalis regelm 

Amfibieën Kamsalamander Triturus cristatus regelm 

Amfibieën Knoflookpad Pelobates fuscus ssp. fuscus regelm 

Amfibieën Poelkikker Rana lessonae regelm 

Amfibieën Rugstreeppad Bufo calamita regelm 

Amfibieën Vroedmeesterpad Alytes obstetricans ssp. obstetricans regelm 

Vissen Steur Acipenser sturio regelm 

Kevers Brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus regelm 

Kevers Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus regelm 

Kevers Juchtleerkever Osmoderma eremita regelm 

Nachtvlinders Teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina regelm 

Dagvlinders Apollovlinder Parnassius apollo dwaalg 

Dagvlinders Boszandoog Lopinga achine dwaalg 

Dagvlinders Donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous regelm 

Dagvlinders Grote vuurvlinder Lycaena dispar ssp. batava regelm 

Dagvlinders Pimpernelblauwtje Maculinea teleius regelm 

Dagvlinders Tijmblauwtje Maculinea arion regelm 

Dagvlinders Zilverstreephooibeestje Coenonympha hero regelm 

Libellen Bronslibel Oxygastra curtisii dwaalg 

Libellen Gaffellibel Ophiogomphus cecilia regelm 

Libellen Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis regelm 

Libellen Groene glazenmaker Aeshna viridis regelm 

Libellen Noordse winterjuffer Sympecma annulata ssp. braueri regelm 

Libellen Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons regelm 

Libellen Rivierrombout Gomphus flavipes ssp. flavipes regelm 

Libellen Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis regelm 

Weekdieren Bataafse stroommossel Unio crassus regelm 

Weekdieren Platte schijfhoren Anisus vorticulus regelm 

Vaatplanten Drijvende waterweegbree Luronium natans regelm 

Vaatplanten Groenknolorchis Liparis loeselii regelm 

Vaatplanten Kruipend moerasscherm Apium repens regelm 

Vaatplanten Zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis regelm 

 *) verkorte weergave van de status:  

 regelm - staat voor regelmatige bezoeker of voortplanter 

 dwaalg - staat voor dwaalgast 

 

 

 

 


