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Voorstellen
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Juriste vergunningverlening BRZOplus
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Projectgroep

In 2014/2015 gestart met een projectgroep.

• Projectgroep Deelnemers:

* Jeroen Dubbelman (Groningen)

* Gerda Caerteling (Gelderland)

* Patrick van de Heisteeg (ofgv)

* Janmartin Rahder (ODBN)

* Rob Segers (ODBN)

* Franny Tenlima (OMWB)

* Miquel de Jonge (Zuid-Holland)

* Herman Leppink (OZHZ)
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De nieuwe Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is GS bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet

natuurbescherming.

Sinds 2014/2015 is de projectgroep bezig met het ontwikkelen van een

instrument dat ons moet helpen bij de uitvoering van de taken ogv

Vuurwerkbesluit en Wet natuurbescherming
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Kennisdocument en afwegingskader

• In opdracht van LWVC project gestart in samenwerking met Groene regisseurs.

• BAC-VTH heeft ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van het

ontbranden van vuurwerk op dieren.

• In 2016 is aan Tauw opdracht gegeven.

• Op 14 april 2017 conceptkennisdocument en -afwegingskader gereed.

• In juni 2017 heeft het BAC-VTH opdracht gegeven tot het uitvoeren van een pilot aan de

hand van het conceptkennisdocument en -afwegingskader.
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Bepalingen Wnb

• GS ook bevoegd voor soortenbescherming. (FFW)

Uitvoering taken ikv Vuurwerkbesluit en Wet natuurbescherming in één hand; vereist zorgvuldige

afweging

• Artikel 3.1 Wet natuurbescherming

Verboden om vogels (aangewezen in Vogelrichtlijn) opzettelijk te storen

Verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van

instandhouding van desbetreffende vogelsoort.
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Uitgangspunten kennisdocument en
afwegingskader
• Vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming is niet

mogelijk voor vuurwerkevenementen

• Daarom oplossing zoeken in toezicht

• Onderzoek naar de effecten van vuurwerk op vogels

• Kennisdocument dat als basis dient voor afwegingskader
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Kennisdocument

• Bundeling van alle kennis van de effecten van vuurwerk op dieren op

dit moment.

• Zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij wetenschappelijk informatie.

• Effecten op dieren inzichtelijk gemaakt naar soortgroep.

• Overtreding Wnb: verstoring! Dat betekent een blijvend effect.

• Geen onderscheid naar soort vuurwerk gemaakt!

Onderscheid naar soort is ecologisch niet te onderbouwen.

Uitgegaan is van worstcasescenario.

.
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Conclusies 1.

• Verstoring voor vleermuizen, zoogdieren, amfibieën en dergelijk zijn

uitgesloten.

• Verstoring kan wel aan de orde zijn bij:

• Niet-broedvogels: hoogwatervluchtplaatsen en overwinterende

vogels

• Broedvogels:blijvend effect als vogels opvliegen en te lang

wegblijven van het nest, de nestbouw wordt afgebroken of de

jongen overleven niet.
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Conclusies 2

De kans op het optreden van een blijvend effect voor broedvogels is

afhankelijk van:

• Gevoeligheid soort (koloniebroeder, roofvogels, weidevogels)

• Omstandigheden, zoals de duur van het vuurwerk, openheid

landschap, afstand.

• Gebied waar vuurwerkevenement plaatsvindt.
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Afwegingskader 1

• Verstoring van broedende vogels is niet uit te sluiten.

Daarom risicogestuurd prioriteren van toezicht op

vuurwerkevenementen.

• Hoogwaardige bescherming van dieren in Natura 2000-gebieden.

Hier zitten de meest gevoelige soorten!

• Daarnaast twee vergunningplichten:

• Hoofdstuk 2 Wnb; bescherming Natura 2000-gebieden;

instandhoudingsdoelstelling

• Hoofdstuk 3 Wnb; soortenbescherming.
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Afwegingskader 2



13

Toelichting afwegingskader 1

A. Gebiedsbescherming;

Indien binnen 3 kilometer van de aangevraagde locatie van het

vuurwerkevenement een Natura 2000-gebied is:

Volg schema.

Afhankelijk van de instandhoudingsdoelstellingen gebied: toetsing of

door evenement instandhoudingsdoelstelling niet worden geschaad.
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Toelichting afwegingskader 2

B1. Soortenbescherming

Eenvoudige beoordeling van het evenement op basis van:

• Wel of geen broedseizoen

• Duur vuurwerkevenement

• Bebouwd of onbebouwd gebied

• Bij groen geen nader ecologisch onderzoek of broedvogelcheck

noodzakelijk.
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Toelichting afwegingskader 3

B2. Soortenbescherming

Afweging aan de hand van:

• Gebied: open gebied, bos, platte daken

• Afstand

• Mogelijk aanwezige soorten

• Kennis uit het verleden

• Herhaald evenement?

Betekent dus nadere ecologische beschouwing van het

vuurwerkevenement.
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Toelichting afwegingskader 4

Op basis van uitgebreide ecologische beschouwing volgt een laag tot

hoogrisico op overtreding van de Wnb.

Bij (middel)hoog risico dient risico op overtreding door aanvrager

inzichtelijk gemaakt te worden door:

• Broedvogelcheck door deskundige

• Ecologisch onderzoek door deskundige

• Dit bepaalt risico op overtreding van de Wnb en mate van toezicht.
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Doel afwegingskader

Aan de hand van objectieve criteria een risico-inschatting maken van

een vuurwerkevenement.

Afwegingskader is daarmee ook bruikbaar voor de vuurwerkbedrijven.

Bij gebieden met een hoog risico dient onderzoek te worden

uitgevoerd.

Door te werken met vaste afstanden geven wij signaal af om weg te

blijven bij bepaalde gebieden. Dit kan voor de aanvraag om

ontbrandingstoestemming of indienen van een melding bepaald

worden.
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Praktijkvoorbeeld
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Vragen

Is hier een hoog of laag risico op overtreding van de Wnb?

Waar wordt risico door bepaald?

Bij een hoog risico op verstoring; binnen welke afstanden dient

ecologisch beschouwing plaats te vinden?
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Antwoorden

1. Laag risico indien duur  vuurwerkevenement korter is dan 12

minuten. Risico wordt bepaald door bebouwing gebied en

broedseizoen.

2. 600 meter; aanwezigheid van platte daken, kans op koloniebroeders?

300 meter: aanwezigheid roofvogels? Grote bomen?

50 meter: onderzoeksgebied voor broedvogels
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Praktijkvoorbeeld
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Vragen

1. Hoe is dit gebied te beschouwen?

Wanneer hoog of laag risico?

2. Hooghoog is maximaal het risico op basis van factoren in tabel B2?
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Antwoorden

1. Binnen broedseizoen hoog risico; buiten –seizoen laag risico.

2. Gebied; open (niet-)agrarisch landschap?

Maximale score is 10.

Gebied 300 meter; kans op roofvogels? Maximale score 6.

Agrarisch open landschap: 150 meter maximale score 4.

Maximale score 20; ecologische onderbouwing of broedvogelcheck

vragen.
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Verzoek

Afwegingskader is concept en dient nog definitief te worden vastgesteld.

Daarom ontvangen wij graag jullie input en ervaringen!

Er is nog meer kennis nodig. Wij willen onderzoeken graag landelijk

delen, om kennis op te bouwen.

Behoefte aan workshop?

Input leveren kan nu, maar kan ook later door deze te sturen aan

Marieke te sturen!
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Bedankt voor uw aandacht.

Gelegenheid tot het stellen van

vragen/discussie


