Stappenplan Flora- en faunawet
Stap 1
Komt er een aanpassing in de buitenschil dan heeft dit gevolgen voor eventuele diersoorten. Voorbeelden van
aanpassingen in de buitenschil zijn: dakisolatie buitenzijde, als spouwen voorzien worden van isolatie en als pannen of
voegen worden vervangen. De Flora- en faunawet is dan van toepassing.

Stap 2
Laat een quickscan flora en fauna uitvoeren door een ecoloog, iemand met bevoegd gezag. Zijn er soorten of verblijf
plaatsen aanwezig welke in het geding komen? Zo ja, vervolg dan het stappenplan.

Stap 3
Er is bepaald dat er dieren aanwezig zijn. Dan wordt er onderzoek gedaan volgens standaardonderzoeksprotocollen. Het
bevoegd gezag (de ecoloog) toetst hierop bij de beoordeling. Voor elke soort is er een andere onderzoeksmethodiek en
het aantal bezoeken dat afgelegd moet worden verschilt per soort. Een onderzoek naar de huismus, de gierzwaluw en de
vleermuis omvat minimaal 7 bezoeken met een doorlooptijd van april tot oktober. Zie onderstaande tabel.
Tabel 1 Soortenstandaard: afwezigheid van soorten aantonen
feb

mrt

apr
2 bezoeken

Huismus

jun

jul

aug

sep

okt

4 bezoeken
3 bezoeken

Gierzwaluw
Steenuil

mei

3 bezoeken

Vleermuis

2 bezoeken

2 bezoeken

Stap 4 Opstellen Projectplan Ruimtelijke Ingreep door ecoloog
In dit projectplan wordt omschreven wat de ingreep is, welke waarden er aanwezig zijn en welke maatregelen genomen
worden om de schade zoveel mogelijk te voorkomen en te compenseren. Dit wordt ook wel een mitigatieplan of
activiteitenplan genoemd. Dat is een verplicht onderdeel van een ontheffingsaanvraag.

Stap 5 Ontheffingsprocedure
De ontheffingsprocedure duurt tussen de 2 en de 6 maanden. Soms zelfs wat langer. Gedurende dit proces komen er
bijna altijd extra vragen aan de orde die ook beantwoordt moeten worden. Garantie op het verkrijgen van de ontheffing is
er niet. Indien ontheffing verkregen is, voer dan de vervolgstappen uit.
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Stap 6 Tijdelijke maatregelen
Als er verblijfplaatsen gesloopt worden (uitvoeringsperiode zie tabel 1) dan is tijdelijk vervangend onderdak v erplicht.
Meestal in de vorm van kasten. In de ontheffing wordt een gewenningsperiode van meestal 1 broedseizoen
aangehouden waarin de dieren kunnen wennen aan de nieuwe situatie. In het ongunstige geval kan dit een vertraging
van meer dan een half jaar opleveren. Daarom is het vaak verstandig om dit al zo vroeg mogelijk in het proces uit te
voeren. Meteen kasten ophangen als er bij de eerste veldronde (stap 2) al iets gevonden is of als de verwachting iets te
vinden, groot is.

Stap 7 Uitvoering
Pas na de eerste stappen komt de uitvoering. Hierbij moet rekening gehouden worden met de kwetsbare periode van de
aanwezige soorten. Tabel 2 geeft een globaal overzicht van die periode.
Tabel 2 Globaal overzicht kwetsbare periode huismus, gierzwaluw, vleermuis en steenmarter
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Huismus
Gierzwaluw
Vleermuis
Steenmarter
Voorkeursperiode voor het uitvoeren van de werkzaamheden
Werkzaamheden niet uitvoeren, tenzij het werkgebied buiten deze periode ongeschikt is gemaakt
Werkzaamheden niet uitvoeren, tenzij het werkgebied ongeschikt is gemaakt

Stap 8 Eventuele monitoring
In de ontheffing kan 3 jaar monitoring van de genomen maatregelen worden geëist. Uiteraard zijn hier ook allerlei
nuances en scenario’s in te bedenken. De grote lijn is dat het onderzoek en de ontheffingsaanvraag vaak al een
doorlooptijd van een jaar vergen en dat afhankelijk van de te nemen maatregelen hierbij nog een gewenningsperiode kan
optreden. Dit laatste kan voorkomen worden door gedurende het onderzoek alvast kasten op te hangen.
Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@weijerseikhout.nl of neem contact op met 024 399 53 22.
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