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Onderwerp

Wet natuurbescherming; soorten; ontheffing prepareren van 2 otters
ten behoeve van educatie en scholing
Geachte
Op 1 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet
natuurbescherming ontvangen, voor het onder zich hebben en vervoeren van twee otters, om deze
te laten prepareren ten behoeve van het tonen ervan aan bezoekers van de bezoekerscentra en
scholen projecten voor educatie en scholing, inclusief de bijbehorende bijlagen. Bij de beoordeling
van de ontheffing zijn wij nagegaan of er geen andere bevredigende oplossing is, de ontheffing
nodig is voor genoemd belang in de Wet natuurbescherming en of er geen afbreuk wordt gedaan aa
de gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze beoordeling heeft ertoe geleidt 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
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J. Lodders

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad

Bladnummer

2
Ons kenmerk:

2084060

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond
van artikel 3.8 Wet natuurbescherming.
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
A. Onderwerp aanvraag
Op 1 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet
natuurbescherming ontvangen voor het onder zich hebben en vervoeren van twee otters, om deze
te laten prepareren door de heer Leendert Houweling, ten behoeve van het tonen ervan aan
bezoekers aan de bezoekerscentra en scholen projecten voor educatie en scholing. Bij de
aanvraag horen de volgende bijlagen en aanvullingen:
- Beleidsplan 2015 – 2019 Flevo-Landschap “Gezonde natuur in een levend landschap”,
- Volmacht en uittreksel Handelsregister.
B. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (hierna Wn) is het nationale wettelijke kader voor de
soortbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren. De Wn geeft algemene
beschermingsmaatregelen met de zorgplicht (artikel 1.11 Wn) en de actieve soortenbescherming
(artikel 1.12Wn) Artikel 1.3 lid 1 Wn 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 Wn het bevoegd gezag
voor onderhavige handeling. In hoofdstuk 3: soorten, worden drie beschermingsregimes
aangegeven: de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4 Wn), de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 tot
en met 3.9 Wn) en de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11 Wn). De soort otter (Lutra
lutra) waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wn genoemde verboden, valt onder het
beschermingsregime van de Habitatrichtlijn.
Habitatrichtlijn
Hiervoor gelden de volgende verboden:
• opzettelijk te doden of te vangen (art 3.5, lid 1 Wn),
• opzettelijk te verstoren, (art. 3.5 lid 2 Wn ).
• eieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen (art. 3.5 lid 3 Wn),
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen (art. 3.5, lid 4 Wn)
• opzettelijk planten plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen.(art.3.5 lid 5
Wn)
• anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder zich te hebben
of te vervoeren. (art. 3.6 lid 2)
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Vervoer en onder zich hebben
GS kunnen op basis van art. 3.8 Wn ontheffing verlenen van het verbod dieren van deze soort
onder zich te hebben of te vervoeren, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
• er is geen andere bevredigende oplossing voor handen;
• zij is nodig: voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of
voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van
planten;
• de ontheffing op het verbod veroorzaakt geen verslechtering van de staat van instandhouding
van de betreffende soort.
Prepareren
In Artikel 1.4 van het Besluit natuurbescherming is het volgende hierover opgenomen:
1. Als categorieën van handelingen als bedoeld in artikel 1.3, vijfde lid, onderdeel a, van de wet
(bevoegdheid GS) worden aangewezen:
A. het vervoeren van zieke of gewonde dieren in een dierenambulance;
B. het zich toe-eigenen en onder zich hebben van een dood uit het wild afkomstig dier, dat
buiten schuld of medeweten is gestorven van degene die zich het dier toe-eigent, met het
oog op het prepareren ervan.
C. Het eerste lid is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de bevoegdheden, bedoeld in de
artikelen 3.3, eerste en tweede lid, en 3.8, eerste en tweede lid, van de wet.
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
Wet natuurbescherming. Onder de verordening zijn geen vrijstellingen van toepassing
Beleidsregels Wet natuurbescherming
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn
opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming. Artikel 6. Procedure ontheffingsverlening
Voor de aanvraag van een ontheffing dient het aanvraagformulier, verstrekt door de provincie
Flevoland te worden gebruikt;
D. Inhoudelijke beoordeling
De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 4 stappen:
1. Identificeren van de mogelijke negatieve effecten;
2. Andere bevredigende oplossing;
3. Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken;
4.Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort(en);
Ad. stap 1: Identificeren van de mogelijke negatieve effecten
Het betreft twee otters die in de provincie Flevoland in het verkeer om het leven zijn gekomen.
Hierbij mag worden aangenomen dat beide dieren buiten schuld of medeweten van de ontheffing
houder om het leven zijn gekomen. De geprepareerde otters mogen niet worden verkocht of
aangeboden voor verkoop. Handel in geprepareerde otters is verboden.
Ad. stap 2: Zijn er andere bevredigende oplossingen?
Het gebruik van de dode otters voor de educatieve activiteiten van Stichting Flevolandschap mag
gezien worden als de juiste oplossing. Het alternatief is destructie van de kadavers.
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Ad. stap 3: Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken
Met het tentoonstellen van beide otters wordt een voorbeeld gegeven van een positief effect van
natuurherstel. Tegelijk wordt het publiek er van bewust dat otters kwetsbaar zijn in het verkeer
en door aanrijding om het leven kunnen komen.
Ad. stap 4: Toetsing aan de instandhoudingsdoelstelling van de betreffende soort(en)
De gunstige staat van instandhouding van de soort is niet in het geding. De soort is kwetsbaar
voor aanrijdingen. De kans op aanrijding van otters staat los van deze ontheffing. Het
tentoonstellen van de otters kan bijdragen aan het begrip voor de kwetsbaarheid van deze dieren
in het verkeer.
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 , Flevopost Totaal, Zeewolde Actueel en
Almere Dichtbij en op de website van de Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden
verzonden aan:
• De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Lelystad, Almere, Dronten en Zeewolde.
• Gedeputeerde Staten van Gelderland
• Politie Midden-Nederland
• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
F. Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.8 Wet
natuurbescherming en artikel 1.4 van het Besluit natuurbescherming, overwegende dat er geen
andere bevredigende oplossing bestaat en dat door het vervoeren en het onder zich hebben en
het prepareren van twee dode otters, geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort, aan Stichting Flevo-landschap ontheffing te verlenen voor:
1. Het vervoeren en onder zich hebben van twee dode otters,
2. Het prepareren van twee dode otters.
En deze ontheffing van kracht te verklaren voor onbepaalde tijd. Aan deze ontheffing worden de
volgende voorwaarden verbonden:
Algemene voorwaarden
1. Definities:
A. Ontheffinghouder: natuurlijk persoon of rechtspersoon op wiens naam de ontheffing is
gesteld;
B. Gemachtigde: natuurlijk persoon die door de bevoegde vertegenwoordiger van de
rechtspersoon schriftelijk is gemachtigd;
C. Preparateur: natuurlijk persoon of rechtspersoon die dieren prepareert.
2. De gebruiker van de ontheffing moet ter plaatse waar deze een der handelingen verricht
waartoe deze ontheffing strekt, aan toezichthouders (politie of daartoe door de provincie
aangewezen ambtenaren) op eerste aanvraag onmiddellijk de volgende zaken tonen:
A. Een gewaarmerkte kopie van de ontheffing;
B. Een geldig identiteitsbewijs;
C. Een machtiging namens de ontheffinghouder.
3. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 5.4 Wet natuurbescherming
worden gewijzigd/ingetrokken.
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Specifieke voorwaarden
1. De twee otters worden door WUR Alterra overgedragen aan een gemachtigde van de
ontheffinghouder voor vervoer naar het Veluws Prepareer Atelier, Koningsweg 35, gebouw H te
Arnhem van de preparateur de heer Leendert Houweling.
2. De heer Leendert Houweling prepareert beide otters.
3. De twee geprepareerde otters worden vervoerd en onder zich gehouden door een gemachtigde
van de ontheffinghouder.
4. Als verklaring van herkomst van de otters zullen de sectieformulieren dienst doen van
Wageningen University & Research.
5. De twee otters mogen niet worden verkocht, of zonder ontheffing van Gedeputeerde Staten
worden overgedragen aan anderen.
6. De twee otters worden gebruikt om tentoon te stellen in de bezoekerscentra “De Trekvogel”,
Oostvaardersdiep 16 te Almere en “De Gesteentetuin”, Keileemweg 1 te Schokland, voor
educatie en scholing van bezoekers en voor scholen projecten.
7. Vernietiging of verdwijning van een of beide otters dient gemeld te worden aan de OFGV aan
het mailadres: handhaving@ofgv.nl en aan de provincie Flevoland aan het mailadres:
wetnatuurbescherming@flevoland.nl
G. Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending 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.
H. Ondertekening
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
Mr. Drs. T. van der Wal

J. Lodders

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.

