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Wnb: ontheffing (artikel 3.3 Wnb) voor het verwijderen van nesten en
het opzettelijk storen van de huismus aan de Tjalk 41-26 in Lelystad
Geachte
Op 31 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag (met bijbehorende bijlagen) voor een ontheffing, in het
kader van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het vernietigen van verblijfplaatsen van de
huismus en het opzettelijk storen van de huismus in verband met de sanering van een asbestdak aan
de Tjalk 41-26 in Lelystad. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.3 eerste
lid van de Wet natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een
ontheffing kan worden verleend. Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat wij hebben besloten de
door u aangevraagde ontheffing te verlenen. Hierbij treft u ons besluit aan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
mr. drs. T. van der Wal

Inlichtingen bij

J. Lodders
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op
grond van artikel 3.3 Wet natuurbescherming
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A. Onderwerp aanvraag
U heeft voor de sanering van een asbestdak in de Tjalk 41-26 in Lelystad bij de provincie Flevoland
ontheffing aangevraagd voor het vernietigen van verblijfplaatsen van de huismus, omdat onder dit dak
huismussen broeden. Vanwege gezondheidsrisico's wordt asbesthoudend materiaal als dakbedekking
verboden vanaf 2024. Een van de soorten die erg graag gebruik maakt van de ruimte onder de
dakplaten is de huismus. Daar vindt hij bescherming voor roofvogels en nestgelegenheid. Op 31
oktober 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet
natuurbescherming ontvangen voor de huismus in verband met de sanering van uw asbestdak aan de
Tjalk 41-26 in Lelystad. Bij de aanvraag horen de volgende bijlagen:
• aanvraagformulier Wet natuurbescherming met bijbehorend activiteitenplan;
• Rapport: huismus en gewone dwergvleermuis in deelwijken van Lelystad met een asbest dak, 2017.
Landschapsbeheer Flevoland.
B. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de
soortenbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren. De Wnb geeft algemene
beschermingsmaatregelen met de zorgplicht (artikel 1.11) en de actieve soortenbescherming (artikel
1.12). Artikel 1.3 lid 1 luidt: Ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze
wet bevoegd zijn tot het nemen van een besluit met betrekking tot projecten of handelingen, zijn, tenzij
anders bepaald, bevoegd Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling
wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel
1.3 lid 1 van de Wet natuurbescherming het bevoegd gezag voorde onderhavige handeling. In
hoofdstuk 3: soorten, worden drie beschermingsregimes aangegeven: de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot
en met 3.4), de Habitatrichtlijn(artikel 3.5 tot en met 3.9) en de andere soorten (artikel 3.10 tot en met
3.11). De soort waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb genoemde verboden, valt onder
het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
Vogels
Hiervoor gelden de volgende verboden:
• opzettelijk doden of vangen (art 3.1, lid 1);
• opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, of nesten van vogels weg
nemen (artikel 3.1 lid 2);
• eieren rapen en deze onder zich hebben (art. 3.1, lid 3);
• opzettelijk storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding, (art. 3.1 lid 4 en 5).
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GS kunnen op basis van art. 3.3 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
• er is geen andere bevredigende oplossing voor handen;
• de ontheffing is nodig:
• in verband met de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
• ter bescherming van flora en fauna;
• voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt;
• om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde
vogels in kleine hoerveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te
staan;
• de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de
betreffende soort.
C. Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland
Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 zijn door Provinciale Staten
regels gesteld ter invulling van de taken die de Provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de Wnb.
Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wnb zijn opgenomen in de
Beleidsregels Wet natuurbescherming.
D. Omschrijving en beoordeling aanvraag
D.1 Aanvraag ontheffing
D.1.1 Omschrijving van het project
De werkzaamheden bestaan uit het volledig verwijderen van de bestaande asbesthoudende
dakbedekking en vervolgens het reinigen van het onderdak volgens het protocol voor asbest
saneerders. Vervolgens wordt een gelijksoortige dakbedekking gerealiseerd. De werkzaamheden
duren maximaal twee weken. De werkzaamheden vinden plaats in de Tjalk 41-26.
D.1.2 Onderzoeksmethode en resultaten onderzoek
Er is een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van huismussen in de woningen met
asbestdaken in Lelystad. Het onderzoek is uitgevoerd conform de soortenstandaard van de huismus.
Daarnaast is ook een onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen uitgevoerd (conform het
vleermuisprotocol 2017 van het Netwerk Groene Bureaus).
Huismus
Er zijn 2 nesten van de huismus aangetroffen in de Tjalk 41-26 in Lelystad.
Vleermuizen
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de woning aan de Tjalk 41-26 geen verblijfplaatsen
van vleermuizen aanwezig zijn.
D.1.3 Voorgenomen mitigerende maatregelen
U heeft in de aanvraag de volgende mitigerende maatregelen aangegeven:
• Met de planning van de sanering van uw asbestdak is rekening gehouden met het broedseizoen
van de huismus, de sanering vindt plaats in november 2017. Voor de huismus wordt de periode
april-augustus aangehouden als broedperiode. Door de werkzaamheden buiten de broedtijd plaats
te laten vinden wordt de huismus zo min mogelijk verstoord;
• Er zijn vier vervangende nestkasten opgehangen in de Tjalk;
• Er worden minimaal 4 permanente kieren in het dak gerealiseerd.
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D.1.4 Alternatieven voor realisatie van het project
Het uitvoeren van de asbestsanering is wettelijk verplicht, de sanering is locatie gebonden en kan
niet op een andere plek worden uitgevoerd. Alternatieve plannen voor de sanering zijn geen optie.
Het enige mogelijke alternatief is het slopen van de bebouwing en plaatsen van nieuwbouw. Dit zou
echter even nadelig of nadeliger uitpakken voor de broedvogels van het te saneren dak. Een
alternatieve werkwijze is hiermee niet aan de orde. Voor de huismus en overige broedvogels worden
alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
tot een minimum te beperken. De planning is volledig aangepast aan de functies die de planlocatie
heeft voor broedvogels. De sanering vindt buiten het broedseizoen plaats.
D.1.5 Wettelijke belang van het project
De voorgenomen activiteiten zijn volgens de aanvraag nodig in het belang van 'de volksgezondheid
of de openbare veiligheid'. U motiveert dit belang als volgt: Vanaf 2024 zijn asbestdaken in
Nederland van overheidswege verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren
van blootstelling aan asbest. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024
geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest
voorkomen. Het verwijderen van de asbestdaken en herplaatsen van soortgelijke vezelcementplaten
geeft een asbestvrije omgeving voor mens en dier. Door asbest regelgeving is het reinigen van het
complete onderdak noodzakelijk en moeten de aanwezige nesten worden verwijdert. Er is hiermee
een wettelijk belang om ontheffing te verlenen.
D.1.6 Soorten waarvoor ontheffing wordt gevraagd
U vraagt ontheffing aan van het verbod om nesten en rustplaatsen van de huismus te vernielen, of
te beschadigen of weg te nemen.
D.1.7 Periode
U heeft de ontheffing aangevraagd voor de periode 31 oktober 2017-15 november 2017.
D.1.8 Bevoegdheid
De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. De
activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het
Besluit natuurbescherming. In dat geval zijn Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland bevoegd
tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid). Als de activiteiten ook
gevolgen heeft voor populaties van soorten op het grondgebied van de aangrenzende provincie
(Wnb, art. 1.3, derde lid) stemmen wij ons besluit af met gedeputeerde staten van die provincie.
De aangevraagde activiteiten vinden plaats op ons grondgebied. De effecten van het project op
beschermde soorten zijn beperkt tot ons grondgebied. Overeenstemming met een andere provincie
is niet nodig.
D.1.9 Procedure
De procedure voor het verlenen van de ontheffing is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk
5 van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
D.2 Inhoudelijk beoordeling
D.2.1 Toetsing invloed project op soorten
Het onderzoek naar de huismus is uitgevoerd volgens de soortenstandaard. Hierbij is gelet op
nestindicerend gedrag. Het uitgevoerde onderzoek is voldoende om de aanwezigheid van nesten en
rustplaatsen te kunnen bepalen. Er zijn twee nesten aangetroffen in de Tjalk 4126. Deze nesten
worden door de sanering vernield. Na de sanering ontstaat er een vergelijkbare situatie en kan de
huismus weer broeden in de woning. De tuinen en het gemeentegroen rondom de woning zijn een
belangrijk foerageergebied. De aanvrager geeft aan dat hij alleen het dak saneert en de tuinen en
gemeente groen ongemoeid blijven. Het leefgebied voor de huismus blijft dan ook in stand.
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D.2.2 Toetsing mitigerende maatregelen
Huismus
Het plan voorziet in het vervangen van de daken buiten het broedseizoen van de huismus. Per
broedplaats die verdwijnt worden twee alternatieve tijdelijke verblijfplaatsen gerealiseerd in de
vorm van nestkasten, in totaal 4. Daarnaast komen in het dak minimaal 4 kieren (minimaal 36 mm
doorsnee), op vergelijkbare plaatsen als in de huidige situatie, waardoor het dak ook na de sanering
weer toegankelijk is voor de huismussen. Volgens het kennisdocument huismus gebruiken
huismussen hun rustplaatsen jaarrond. Hierdoor kan het gehele jaar als kwetsbare periode voor de
huismus worden beschouwd. De meest kwetsbare periode is de voortplantingsperiode. Deze periode
kan eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden
en afhankelijk van de meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of tijdens de
werkzaamheden. Perioden met vorst in de winter kunnen ook aangemerkt worden als kwetsbare
periode. We nemen het realiseren van alternatieve nest- en rustplaatsen en het werken buiten het
broedseizoen en buiten een periode van vorst om deze reden op als voorschrift. Volgens het
kennisdocument huismus moet voor de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden ook voor
vervangende nestgelegenheid gezorgd worden om zo de tijdelijke achteruitgang van de
functionaliteit zo beperkt mogelijk te houden. Dit betekent dat in aanvulling op de plaatsing van
definitieve verblijfplaatsen, voor elk verloren gegaan nest, minimaal twee tijdelijke
nestmogelijkheden gerealiseerd moeten worden. Deze additionele maatregelen nemen we op als
voorschrift. Naast de tijdelijke maatregelen kunnen de huismussen ook in woningen in de omgeving
terecht.
D.2.3 Beschrijving noodzaak ontheffing
Er is ontheffing nodig vanwege het beschadigen en vernielen van nestplaatsen van de rustplaatsen
van de huismus en het opzettelijk storen. Deze soort valt onder het beschermingsregime van de
Vogelrichtlijn. Het is noodzakelijk om het dak te saneren (zie paragraaf Dl.5). Hierdoor is het niet
mogelijk de overtreding te voorkomen.
D.2.4 Zijn er andere bevredigende oplossingen mogelijk
Het uitvoeren van de asbestsanering is locatie gebonden en kan niet op een andere plek worden
uitgevoerd. Er is geen andere wijze voor sanering mogelijk die de verblijfplaatsen van de huismus
ongemoeid laat. Asbest is aanwezig en wordt verwijderd. Volgens de asbestinventarisatie zit de
asbest in het gehele dak, waardoor het dak eraf moet om de dakplaten te verwijderen. De
werkwijze is erop gericht om de gevolgen voor beschermde soorten tijdens de werkzaamheden tot
een minimum te beperken. De planning is volledig aangepast aan de functies die de planlocatie
heeft voor broedvogels.
D.2.5 Toetsing aan het wettelijk belang
De aanvrager gaat voor de huismus uit van het wettelijk belang 'volksgezondheid en openbare
veiligheid'. Wettelijk is vastgelegd dat het asbest uiterlijk 2024 moet zijn verwijderd. Dit geldt
alleen voor de dakdelen die in contact staan met de buitenlucht Dat is hier van toepassing.
Wij zijn van oordeel dat het wettelijke belang, zoals weergegeven in de aanvraag, voldoende is
aangetoond.
D.2.6 Staat van instandhouding
Er zijn 2 verblijfplaatsen aangetroffen in de Tjalk 41-26. De huismus is een algemene soort in
Nederland en komt ook in Lelystad veelvuldig voor. Door de mitigerende maatregelen worden
voldoende alternatieve verblijfplaatsen aangeboden. Het leefgebied van de huismus veranderd
verder niet en blijft dus geschikt voor de huismus. Hierdoor blijven de locaties dezelfde functies
bieden aan de huismus en komt de lokale staat van instandhouding niet in gevaar.
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D.2.7 Wettelijk kader
Op basis van hoofdstuk 3 van de Wnb zijn vrijstellingen mogelijk van verschillende
verbodsbepalingen bij projecten of andere handelingen. Deze vrijstellingen kunnen de minister van
economische zaken meestal bij Algemene Maatregel van Bestuur verlenen. Provinciale staten
regelen vrijstellingen per verordening. In onze provincie zijn vrijstellingen geregeld in de
verordening. Voor huismus blijft ontheffing vereist Er wordt ontheffing verleend voor de huismus,
voor artikel 3.1 lid 2 en 4 van de Wnb. Op grond van artikel 3.8, lid 5 onder c, van de Wnb worden
ontheffingen slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van
instandhouding van de soort. Ontheffing voor soorten die genoemd worden in bijlage IV van
Vogelrichtlijnsoorten wordt slechts verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende
oplossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen,
belangen. Het ontbreken van een andere bevredigende oplossing en de toetsing van het wettelijk
belang hebben in D2.4 en D2.5 plaatsgevonden. De staat van instandhouding is in D2.6 getoetst.
D. 2.8 Conclusie
De gevraagde ontheffing van de verbodsbepalingen voor de huismus kan op basis van de wettelijke
en beleidsmatige regels worden verleend. De gunstige staat van instandhouding van de betrokken
soort wordt niet aangetast. Ongeacht wat in het besluit is weergegeven geldt altijd de zorgplicht,
zoals deze is weergegeven in de Wnb. De zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dieren,
planten en hun directe leefomgeving.
E. Kennisgeving en afschriften
Van dit besluit zal conform artikel 3:42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons
kennis worden gegeven door middel van publicatie in de Flevopost editie Lelystad en op de website
van de Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:
• Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek;
• Gemeente Lelystad;
• Landschapsbeheer Flevoland.
F. Besluit
Overwegende, dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en dat door sanering van het
asbest dak van de Tjalk 4126 in Lelystad geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de huismus, hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland op grond van artikel 3.3
lid 1 van de Wet natuurbescherming besloten om aan Eustodian Vesteda Fund lV BV ontheffing te
verlenen van artikel 3.1 lid 2, het vernielen van nesten van de huismus en lid 4 het opzettelijk
storen van de huismus voor de woning aan de Tjalk 4126 in Lelystad. Deze ontheffing is geldig vanaf
de verzenddatum van dit besluit tot en met 15 november 2027. Aan deze ontheffing worden de
volgende voorschriften verbonden:
Voorschriften
1. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 5.4 Wnb worden gewijzigd of
ingetrokken.
2. De ontheffing houder neemt direct contact op met ons via het emailadres
wetnatuurbescherming@flevoland.nl en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek
(OFGV) via het emailadres handhaving@ofgv.nl als bij het uitvoeren van de werkzaamheden van
het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere
handelingen als weergegeven in de aanvraag noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing is alleen geldig voor (medewerkers van) de ontheffing houder en/of haar
rechtsopvolgers en/of in opdracht van de ontheffing houder handelende (rechts)personen. De
ontheffing houder en/of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de juiste naleving van deze ontheffing.
4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet een afschrift van deze ontheffing op de
locatie van de werkzaamheden aanwezig zijn. Op verzoek van de bevoegde toezichthouders of
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opsporingsambtenaren moet deze worden getoond.
5. De sanering van het asbestdak moet voor 15 november 2017 zijn afgerond.
6. De ontheffing houder dient voorafgaand aan de werkzaamheden per verloren gaande
verblijfplaats van de huismus twee tijdelijke verblijfplaatsen aan te bieden (4 in totaal). Deze
kasten moeten tenminste drie maanden blijven hangen na beëindiging van de werkzaamheden.
De voorwaarden waaraan een tijdelijke nestkast moeten voldoen staan vermeld in bijlage 2. De
datum van verwijdering van de kasten moet worden gemeld aan handhaving@ofgv.nl. Indien
nestkasten bewoond zijn mogen ze niet verwijderd worden maar moet gewacht worden tot na de
broedtijd (medio september).
7. Daarnaast dient ontheffing houder vier permanente alternatieve nestplaatsen te realiseren door
kleren in het dak te maken van minimaal 36 mm doorsnede.
8. De kieren dienen toegankelijk te blijven voor de huismus.
9. De huiseigenaar maakt voorafgaand aan de uitvoering een foto van de huidige situatie en na de
werkzaamheden een foto van het eindresultaat met de kieren en stuurt deze na afronding van de
werkzaamheden samen met een kaartje van de locatie van de vervangende nestkasten naar de
OFGV toe, via handhaving@ofgv.nl.
10. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met voorgaande
voorschriften.
11. De werkzaamheden mogen niet met vorst worden uitgevoerd.
G. Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief schriftelijk bij ons
bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres,
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende
informatieblad (bijlage 1).
H. Ondertekening
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
mr. drs. T. van der Wal

J. Lodders
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de
Voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige
voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij
een dergelijk verzoek In ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift
ontvankelijk is. Wij stemmen alleen In met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te
slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.
Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het Indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit
genomen op een Ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.
Bijlage 2: eisen die aan (3-voudige) mussennestkasten worden gesteld
(3-voudige) mussennestkast
• De kasten dienen beschut te hangen dus plaatsing bijvoorbeeld direct onder of achter de dakgoot
of onder een dakoverschot;
• Hoogte; 3 meter tot 8 meter boven het maaiveld;
• Oriëntatie; de windrichting maakt voor huismussen niet uit;
• de inwendige afmetingen van de nestkast moeten voldoen aan de volgende formaten: minimaal
16cm x 30 cm bodem oppervlak en met een hoogte van 15cm; De afstand tussen bodem en
invliegopening is ongeveer 20 cm.
• Onderlinge afstand tussen de verblijfplaatsen minimaal 0,5 meter (of openingen niet zichtbaar
voor buurfamilie);
• Invliegopening 36mm rond
• De aanbevolen houtdikte is 18 mm.

