Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Tevens verzonden per telefax: 070-3651380
Van:
Tel:
E-mail:
Inzake:
Uw ref:
Datum:
Bijlagen:

dhr. R. Janssen – voorzitter SEVON & vleermuisdeskundige
+31 (0)6 45 45 49 14
anomalus@gmail.com
Aantekenen beroep door Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland
(SEVON) tegen Besluit Gedeputeerde Staten van Limburg verlenging
kapvenster Sterrebos
2021-023365
2 december 2021
- Statuten SEVON
- Uittreksel Kamer van Koophandel SEVON
- Machtiging bestuursleden

Hoogedelachtbaar college,
Middels dit schrijven stelt Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland
(hierna SEVON), gevestigd te Goorweg 8, 7596 MS te Rossum (OV) beroep in op het
besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg onder nummer 2021-023365.
In dit beroepschrift wordt ingegaan op onderstaande aspecten. De uitwerking van de
beroepsgronden worden in een aanvullend beroepschrift zo spoedig mogelijk
nagestuurd. Aangezien SEVON en Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) op het
gebied van natuur samen optrekken in deze zaak, vindt u grote overeenkomsten in
de beroepsgronden.
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Doel en werkzaamheden SEVON
Beroep op besluit Provincie Limburg
Beroepsgronden
Verzoek

1
Doel en werkzaamheden SEVON
SEVON wenst u allereerst nader te informeren over haar doel, haar werkzaamheden
en haar kennis. SEVON is op 7 april 2009 opgericht. Zij heeft tot doel:
a
het doen en bevorderen van vleermuisonderzoek
b
het beschermen van vleermuizen, de functionele leefomgeving van vleermuizen
waaronder het habitat en de verblijfplaatsen, en alles wat verder samenhangt
met de leefwijze van vleermuizen
c
het bevorderen van ethisch en wetenschappelijk verantwoord beleid en beheer
van vleermuizen
d
het bevorderen van het behoud en bescherming van individuele vleermuizen en
populaties
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e

het werkterrein van de stichting is Nederland en België, maar kan zich – bij
uitzondering – ook uitstrekken tot de omringende landen indien dit ecologisch
relevant is.

Zij tracht haar doelen op verschillende wijzen te bereiken. Eén van deze wijzen is het
doen
van
(ecologisch)
vleermuisonderzoek,
beheren
van
ecologische
onderzoeksgegevens en het aanleveren van kennis ten behoeve van beleid, beheer,
onderzoek, welzijn en bescherming van vleermuizen. Voor de overige wijzen verwijst
SEVON naar artikel 2 lid 2 van haar statuten, te vinden in bijlage 1.
Sinds haar oprichting heeft SEVON meerdere ecologische onderzoeken naar
vleermuizen verricht en daarbij aan betrokkenen en belangstellenden voorlichting over
vleermuizen gegeven. Ter illustratie volgt hier een overzicht van enkele activiteiten:
*
Nederland, 2018-2021: Succesvolle procesgang tegen de NOM Gedragscode
Natuurinclusief renoveren ECLI:NL:RVS:2021:853.
*
Zienswijze Gedragscode Stadswerk
*
Zienswijze Gedragscode Accolade
*
Reactie op ontwerp- Natura2000 beheerplannen zoals Meijendel & Berkheide,
Geuldal, St-Pietersberg & Jekerdal
*
Samenwerking
LNV/RVO
voor
het
opstellen
van
kaderdocument
randvoorwaarden natuurinclusief bouwen en renoveren
*
Waddinxveen, 2008 – heden:
In samenwerking met Natuurmonumenten het behoud en onderzoek bij een
kraamverblijf meervleermuizen (Coenecoop kolonie,
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/coenecoop-kolonie)
*
Nederland, 2018 – heden:
Ondersteunen
van
het
initiatief
www.gebouwbewonend.nl
&
www.vleermuisverblijfplaatsen.nl.
Met
beide
initiatieven
worden
de
verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen letterlijk “in beeld” gebracht.
*
Diverse adressen waar we in samenwerking met eigenaar, woningbouw,
provincie en of plaatselijk terrein beherende organisatie naar een oplossing
zoeken voor een overlast probleem. Locaties zijn o.a Friesland (Munnikeburen,
Franneker, Leeuwarden, Workum, Lemmer, Grou, Dokkum, Sneek, Heeg, Oude
Haske, Langweer, Tjerkgaast), Noord-Holland (Ransdorp, Amsterdam, noord
scharwoude), Zuid-Holland (Aerlanderveen, Nieuwveen), Overijsel (Steenwijk,
Scheerwolde, Kuinre, Paasloo, Zwartsluis), Flevoland (Lelystad)
*
Valkenburg, 2016 – 2018:
Vleermuizen in Valkenburgse mergelgroeves betere bescherming bieden.
*
Limburg, 2009 – 2016:
Onderzoek naar het voorkomen van de Bechsteins vleermuis, voorlichting
geven over bosbeheer voor vleermuizen, vleermuiswerkers opleiden en
opstarten monitoringsproject.
Vanwege haar jarenlange vleermuisspecifieke kennis en onderzoekservaring kunnen
SEVON en de aan haar verbonden (natuurlijke) personen worden gekwalificeerd als
ecologisch deskundigen. De beroepsgronden die SEVON in dit beroepschrift heeft
opgenomen, zijn gebaseerd op haar ecologische deskundigheid. De bestuursleden van
SEVON worden binnen Nederland en daarbuiten gezien als toonaangevende
specialisten op het gebied van vleermuizen en vleermuizenbescherming. Dit is onder
andere terug te zien in de wetenschappelijke publicaties1 die de bestuursleden van
SEVON over vleermuizen en vleermuizenbescherming de afgelopen jaren hebben
gepubliceerd.

https://scholar.google.nl/citations?user=acnwIxQAAAAJ&hl=nl&oi=ao
https://scholar.google.nl/citations?user=Pnx8P3EAAAAJ&hl=nl&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Anne-Jifke-Haarsma/research
https://www.researchgate.net/profile/Rene-Janssen-5/research
1
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Besluit
Het besluit waar SEVON beroep op aantekent is gepubliceerd in het Provinciaal blad
van Limburg, jaargang Provinciaal blad 2021, 11169 met publicatiedatum 17-112021 om 15:31 op het volgende gepubliceerde, waarbij alsook de onderliggende
vergunning (PiP) (met zaaknummer 2020-202066) tot uitbreiding Nedcar te Born:
“Kennisgeving definitief besluit wijziging ontheffing Wet natuurbescherming
(hoofdstuk 3 Soorten) ten behoeve van uitbreiding VDL Nedcar
Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is
genomen:
-

Wet natuurbescherming, definitief besluit t.b.v. wijziging ontheffing Wet
natuurbescherming (hoofdstuk 3 Soorten); zaaknummer: 2021-023365;”

In dit besluit wordt het kapvenster van de kap van het Sterrebos verlengd en verlaat.
Wij lezen verder:
‘Namens VDL Nedcar is bij Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg een
verzoek ingediend om het kapvenster/de kapperiode zoals opgenomen in de
geschorste ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) aan te passen, zodat eerder
dan het begin van het volgende kapvenster (september 2022) met de kap gestart
kan worden. Gedeputeerde Staten hebben op 16 november 2021 besloten om de
eerder op l juni jl. verleende ontheffing Wnb te wijzigen en o.a. het kapvenster te
verlengen.’
3
Gronden
SEVON kan zich niet met bovenstaand besluit verenigen en daarom stellen wij
voorliggend beroep in bij uw college. Wij voeren de volgende gronden aan tegen het
besluit:
1) Er is sprake van belangenverstrengeling waarbij provincie Limburg initiatiefnemer
is en tevens controlerende en uitvoerende macht (bevoegd gezag) voor de Wet
natuurbescherming.
2) Er is geen dwingende reden van groot openbaar belang volgens de Habitatrichtlijn,
zeker niet van Nationale aard.
3) Er zijn andere bevredigende oplossingen. De gekozen variant is niet conform
Habitatrichtlijn en daarmee de Wet natuurbescherming. Uit de stukken blijkt dat de
alternatievenafweging die is gemaakt, niet is afgewogen conform de Habitatrichtlijn
en daarmee de Wet Natuurbescherming.
4) Onjuist danwel niet uitgevoerde inventarisaties, waardoor soortfunctiecombinaties voor vleermuizen zijn gemist; tevens voor enkele vogelsoorten;
5) Er heeft geen toetsing van de Staat van Instandhouding (SvI) plaats gevonden;
terwijl in de stukken duidelijk te lezen is dat verschillende getroffen vleermuissoorten
in een negatieve staat van instandhouding verkeren. Daarbij heeft de wijziging een
nog negatiever effect op de SvI dan de oorspronkelijke ontheffing;
6) De uitgevoerde, goedgekeurde danwel voorgenomen mitigatie en compensatie zijn
niet volgens daarvoor geldende standaarden; dit is niet volgens de Habitatrichtlijn en
daarmee de Wet natuurbescherming.
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7) Het projectgebied ligt in de externe werking van een natura2000 gebied Lilbosch
en Maria Hoop dat is aangewezen voor de ingekorven vleermuis, een soort die
gebruik maakt van het plangebied. Door het uiteenvallen van de kraamgroep die
gebruik maakte van Lilbosch, is er in 2012 een deel van deze groep naar Susteren
verhuisd; 3.7km van het plangebied. De gehele planontwikkeling is niet getoetst
volgens de vigerende regels van Natura2000 gebieden.
Wij zullen zo spoedige mogelijk u een aanvullend beroepschrift doen toekomen
waarin wij gedetailleerd ingaan op bovenstaande beroepsgronden.
4
Verzoek
SEVON verzoekt uw college om onderhavig beroep gegrond te verklaren en over te
gaan tot vernietiging van het wijzigingsbesluit alsook onderliggende ontheffing Wet
natuurbescherming (nummer 2020-202066) en de (PiP) tot uitbreiding Nedcar te
Born.
Tevens verzoekt SEVON uw college om de provincie te veroordelen tot vergoeding
van haar proceskosten.
Met vriendelijke groet,
Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland

R. Janssen
Voorzitter SEVON/ Vleermuisspecialist
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A
Statuten SEVON
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Uittreksel Kamer van Koophandel SEVON
C
Machtiging bestuursleden
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