


















































provincie limburg 

3 Procedure 

3.1 Aanvraag 

-·-

Op 9 maart 2020, aangevuld op 15, 20 en 29 oktober 2020, 15 en 18 december 2020, 7 januari 2021 en 

3, 9, 11 februari 2021 en 5, 16 en 18 maart 2021, heeft aanvrager een aanvraag om ontheffing ingediend 

voor de volgende in de Wnb verboden handelingen: 

het opzettelijk doden van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus), laatvlieger (Eptesicus serotinus), watervleermuis (Myotis 

daubentonii), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), bosvleermuis (Nyctalus leisleri), rosse 

vleermuis (Nyctalus noctula), baard/Brandt's vleermuis (Myotis mystacinus/Myotis brándti) en 

ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), artikel 3.5, eerste lid, Wnb; 

het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus), laatvlieger (Eptesicus serotinus), watervleermuis (Myotis 

daubentonii), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii}, bosvleermuis (Nyctalus leisleri), rosse 

vleermuis (Nyctalus noctula}, baard/Brandt's vleermuis (Myotis mystacinus/Myotis brandti) en 

ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), artikel 3.5, tweede lid, Wnb; 

het vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis 

(Pipistrellus pipistrellus), gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), laatvlieger (Eptesicus 

serotinus), watervleermuis (Myotis daubentonii), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), 

bosvleermuis (Nyctalus leisleri}, rosse vleermuis (Nyctalus noctula), baard/Brandt's vleermuis 

(Myotis mystacinus/Myotis brandti) en ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), artikel 3.5, 

vierde lid, Wnb; 

het vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de bever (Castor fiber), artikel 

3.5, vierde lid, Wnb; 

het opzettelijk vangen van de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) en de levendbarende 

hagedis (Zootoca vivipara), artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, Wnb; 

het opzettelijk doden van de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) en de levendbarende 

hagedis (Zootoca vivipara), artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, Wnb; 

het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de kleine 

ijsvogelvlinder (Limenitis camilla), de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) en de das (Meles 

meles), artikel 3.10, eerste lid, onderdeel b, Wnb; 

het uitzetten van de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) en de levendbarende hagedis 

(Zootoca vivipara), artikel 3.34, eerste lid, Wnb. 

Op 7 januari 2021 heeft aanvrager verzocht om de ontheffingsaanvraag voor de bever in te trekken. 

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken: 

1. 'Activiteitenplan Uitbreiding VDL Nedcar, Ontheffingsaanvraag das, kleine ijsvogelvlinder en

vleermuizen', door Antea Group met projectnummer 0432287.100, versie: 'eindconcept' van 9 maart

2020;

2. 'Activiteitenplan Uitbreiding VDL Nedcar, Ontheffingsaanvraag das, kleine ijsvogelvlinder,

vleermuizen, bever en levendbarende hagedis', door Antea Group met projectnummer 0432287.100,

versie: 'definitief van 15 oktober 2020;
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