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Geachte heer Koekkoek, 

Naar aanleiding van uw verzoek van 16 september 2015 en de aanvulling hierop 
van 16 oktober 2015, geregistreerd onder aanvraagnummer 5190016378923, om 
een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te kri jgen, deel 
ik u het volgende mee. 

Ik verleen u ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de 
Flora- en faunawet voor zover dit betreft het verstoren van nesten of andere 
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de huismus. 

De aanvraag 
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project 'Laan hart van Zuid, 
Hengelo', gelegen in de gemeente Hengelo. Het project betreft de realisatie van 
een weg. De werkzaamheden bestaan uit het slopen van huidige bebouwing, 
verwijderen van groenstructuren en het aanpassen van de bestaande rotonde aan 
de noordkant van het plangebied. Ontheffing wordt gevraagd van de 
verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor wat 
betreft exemplaren van de huismus (Passer domesticus), voor de periode van 
1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. 

Overwegingen 
Wettelijk kader 
Beschermde soorten 
De huismus is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, 
onder b, van de Flora- en faunawet. Voor vogels is alleen ontheffing nodig indien 
het nest valt onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. 
Hieronder zal dit nader worden toegelicht. 
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Verbodsbepalingen 
Op grond van artikel 11 van de Flora- en faunawet is het verboden om nesten, 
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde 
inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of 
te verstoren. 

Ontheffing 
Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen 
slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat 
van instandhouding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en onder 
c, wordt voor soorten genoemd op de Vogelrichtlijn ontheffing 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. De belangen waarnaar verwezen wordt, zijn genoemd in 
artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. 

Instandhouding van de huismus 
Het nest van een vogel is de plaats of ruimte die een vogel gebruikt voor het 
leggen en uitbroeden van de eieren en, voor zover het geen nestvlieders betreft, 
het grootbrengen van de jongen. In de context van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet moet onder nest ook de inhoud en de functionele omgeving daarvan, 
voor zover het broedsucces van vogels daarvan afhankelijk is, worden begrepen. 
Daartoe zijn alle activiteiten begrepen die het broedsucces negatief beïnvloeden of 
teniet doen. Artikel 11 van de Flora- en faunawet is gedurende het broedseizoen 
van toepassing op alle in gebruik zijnde nesten van vogels. De meeste vogels 
maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat een nieuw nest te maken 
en gebruiken hun nest niet als vaste rust- of verblijfplaats. Dergelijke nesten voor 
eenmalig gebruik genieten buiten het broedseizoen niet de bescherming van 
artikel 11 van de Flora- en faunawet. 

Nesten van de huismus vallen ook buiten het broedseizoen onder de definitie van 
'vaste rust- of verblijfplaatsen' in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze 
nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond 
beschermd. Derhalve is, bij overtreding van de verbodsbepalingen, ontheffing 
nodig van artikel 11 van de Flora- en faunawet met betrekking tot de vaste rust-
of verblijfplaatsen van de soort. 

De huismus is in het plangebied aangetroffen. In het plangebied is een nestplaats 
van de soort vastgesteld. Het plangebied fungeert als algeheel leefgebied voor de 
huismus. Aantasting van foerageergebieden is enkel ontheffingsplichtig indien zij 
van groot belang zijn voor de functionaliteit van de vaste rust- of verblijfplaatsen 
van de betreffende soort, doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zi jn. 
Door de werkzaamheden kunnen nest- of andere vaste rust- of verblijfplaatsen 
van de huismus worden beschadigd, vernield en verstoord. 

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
15 november 2015 

Onze referent ie 
Aanvraagnummer 
5190016378923 

Pagina 2 van 5 



Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de huismus tot een minimum te 
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven op de pagina's 15 tot en met 
17 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan Flora- en faunawet' van 
21 augustus 2015. De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen 
voldoende. U dient tevens rekening te houden met de eisen ten aanzien van de 
alternatieve verblijfplaatsen. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing 
aanvullende voorschriften opgenomen. 
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Door de werkzaamheden gaat een nestplaats van de huismus verloren. U gaat 
tijdig voldoende geschikte alternatieve verblijfplaatsen voor de soort realiseren. U 
geeft aan dat in de omgeving van het plangebied voldoende geschikt 
foerageergebied voor de huismus aanwezig is. Een aantal tuinen verdwijnen die 
als foerageergebied dienen. Echter, langs de weg worden groenelementen 
aangeplant die nieuwe dekking- en foerageermogelijkheden opleveren. 
Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf voor 
voldoende alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige 
functionaliteit van de nest- of andere vaste rust- of verblijfplaats voor de 
aanwezige populatie van de huismus. De functionaliteit van de nest- of andere 
vaste rust- of verblijfplaats van de huismus blijft hierdoor behouden. 

Echter, ondanks deze maatregelen worden door het realiseren van de 
werkzaamheden nest- of andere vaste rust- of verblijfplaatsen van de huismus 
verstoord. Immers, de huismus wordt gedwongen om de huidige verblijfplaats te 
verlaten en een alternatief te gaan zoeken. Door de werkzaamheden wordt het in 
artikel 11 van de Flora- en faunawet neergelegde verbod op het verstoren van de 
vaste rust- of verblijfplaats van de huismus derhalve overtreden, zodat voor die 
werkzaamheden een ontheffing is vereist. Daar de huismus wel in de omgeving 
aanwezig blijft komt de gunstige staat van instandhouding niet in het geding. 

In de omliggende rijtjeswoningen net buiten het plangebied zijn meerdere 
nestplaatsen van de huismus aanwezig. Hier zijn voldoende alternatieve 
verblijfplaatsen aanwezig ter mitigatie van de nestplaats die verloren gaat. In de 
omgeving is tevens voldoende foerageergebied voor de huismus aanwezig. De 
gunstige staat van instandhouding van de huismus komt niet in gevaar, mits 
gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige 
in de ontheffing opgelegde voorschriften. 

Belang van de ingreep 
U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van de 
belangen: 'de volksgezondheid of openbare veiligheid' en 'de uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling'. 

Het belang 'de volksgezondheid of openbare veiligheid' is niet van toepassing op 
uw project. Uit de aanvraag blijkt onvoldoende dat er bij het project sprake is van 
dit belang. De aanvraag is daarom uitsluitend beoordeeld op grond van het belang 
'de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling'. 
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Voor vogels kan alleen ontheffing verleend worden ten behoeve van belangen 
genoemd in de Vogelrichtlijn. Het door u aangedragen belang 'de uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling' is niet 
genoemd in de Vogelrichtlijn. Het belang genoemd in artikel 2, derde lid, aanhef 
en onder en j , van het Vrijstellingsbesluit kan in dit geval echter wel aan de 
ontheffingverlening ten grondslag liggen, er is immers geen sprake van verstoring 
met wezenlijke invloed. 

De werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van het project worden 
uitgevoerd in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. Ten behoeve 
van dit belang kan ontheffing worden verleend, mits geen benutting of 
economisch gewin plaatsvindt en zorgvuldig wordt gehandeld. Van benutting of 
economisch gewin van de huismus is geen sprake. Ik verwacht dat er door het 
realiseren van het project geen permanent negatieve effecten optreden ten 
aanzien van de aanwezige populatie van de huismus. 

Andere bevredigende oplossing 
Het project is locatiegebonden. Een deel van de weg is reeds gerealiseerd, 
waardoor een andere locatie niet mogelijk is. Door deze situering van de weg 
wordt slechts één nestplaats van de huismus aangetast. Door de gekozen 
inrichting, werkwijze en de planning (buiten de kwetsbare periode) wordt schade 
aan de huismus zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is het voldoende 
aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. 

Zorgplicht 
Voor de soort waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de 
ontheffing opgenomen voorschriften. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht 
ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde 
als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op 
grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze 
soorten te voorkomen. 

Vogels 
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen 
van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. 
Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door 
werkzaamheden buiten de broedpehode van aanwezige soorten uit te voeren. 
Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen 
dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat 
voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van 
de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 
periode. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en 
faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden. 

De ontheffing en de voorschriften treft u hierbij aan. 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u 
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 
40219, 8004 DE Zwolle. 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en 
de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie 
en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 
088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

Datum 
16 november 2015 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
5190016378923 

Met vriendelijke groet. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze: 

:o Klaassen 
)e teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

ONTHEFFING 
Naar aanleiding van het verzoek van de heer G. Koekkoek op 16 september 2015, namens Gemeente 
Hengelo en de aanvulling hierop van 16 oktober 2015 

gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet 

Verleent de Staatssecretaris^ van Economische Zaken hierbij aan: 
Naam: Gemeente Hengelo (hierna: ontheffinghouder) 
Adres: Hazenweg 121 
Postcode en woonplaats: 7551 EG HENGELO 

Ontheffing 5 1 9 0 0 1 6 3 7 8 9 2 3 voor het ti jdvak van: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit 
betreft het verstoren van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
de huismus {Passer domesticus). 

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het 
project 'Laan hart van Zuid, Hengelo', gelegen aan de zuidkant van Hengelo, bestaande uit een 
noordelijk deel (gebied tussen het Esrein en het Industr ieplein) en een zuidelijk deel (gebied 
tussen de Breemarsweg en de Boekeloseweg) , één en ander zoals is weergegeven in Figuur 1 
van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'F lora- en faunaonderzoek' van 7 juli 2015. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelingen 

verleend. 
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, 

voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten 
dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk 
zijn. 

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar 
rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De 
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
juiste naleving van deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de 
bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden 
getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

' Krachtens de wettekst is de Minister bevoegd tot het afgeven van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Op basis van de 
portefeuilleverdeling tussen de Minister van EZ en de Staatssecretaris van EZ is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris. 

5190016378923 
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6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, 
het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland te zenden. 

Specifieke voorschriften 
7. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen uit te voeren zoals 

beschreven op de pagina's 15 tot en met 17 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan 
Flora-en faunawet 'van 21 augustus 2015 (bijlage 2 bij dit besluit). 

8. U dient de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare periode waarin het nest van de huismus 
wordt gebruikt als broedgelegenheid. Per jaar en per broedpaar kan deze periode zowel eerder als later 
beginnen en eindigen. Ik wijs u erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt 
gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 
ongeacht de periode. De geschiktheid van de periode voor de uitvoering van de \A/erkzaamheden dient 
te worden bepaald door een deskundige^ op het gebied van de huismus. Een deskundige zal bepalen 
wanneer en hoe de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. 

9. De alternatieve verblijfplaatsen voor de huismus dient u zo dicht mogelijk bij de locatie van de 
oorspronkelijke verblijfplaats te plaatsen en als dat niet mogelijk is, dan in de directe omgeving 
(binnen 200 meter) van de oorspronkelijke verblijfplaats, buiten de invloedsfeer van de 
werkzaamheden. 

10. De alternatieve verblijfplaatsen voor de huismus dient u op een voor de huismus geschikte wijze en 
plek te plaatsen, op minimaal drie meter hoogte en met een minimale broedruimte van 15x18 
centimeter. 

Overige voorschriften 
11. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een deskundige op het gebied van de soort waarvoor ontheffing is verleend. 
12. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle 

betrokken parti jen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het 
werkprotocol op de hoogte gesteld te worden. 

13. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de 
voorschriften. 

14. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop 
de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstri jken van deze 
termijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project. 

Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij 
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en 
kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten 
opzichte van die soorten; en/of 
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 
Bureaus; en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland 
bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 
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15. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle. 

Den Haag, 16 november 2015 

Klaas^^y 
teamCTÊtjiaiJler Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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GUNSTIGE STAAT VAN 

7.1 Staat van instandhouding 

Huismus 
De huismus staat op de lijst van jaarrond beschermde nesten van het Ministerie van 
Economische Zaken, welke is gewijzigd op 26 augustus 2009. Dit betekent dat de in 
gebmik zijnde nesten van de huismus jaarrond zijn beschermd. De huismus komt in het 
hele land voor, maar staat door een sterke aantalsafname op de Rode Lijst als 'gevoelig'. 
De laatste tien jaar heeft de soort een stabiele trend, maar de indicatieve staat van 
instandhouding is nog matig ongunstig (Vogel et al., 2013 en Netwerk Ecologische 
Monitoring (Sovon/CBS)). 

7.2 Afbreuk gunstige staat van instandhouding 

Huismus 
De verstoring vindt buiten het broedseizoen en treft slecht 1 broedpaar huismussen. De 
groep huismussen maakt onderdeel uit van een uitgebreid regionaal netwerk van 
broedparen. Ook in de aangrenzende woonblokken en woonwijken zijn nesten en 
foerageergebied van huismussen aanwezig. Tijdens de werkzaamheden blijven dan ook 
voldoende alternatieve (tijdelijke) verblijfplaatsen en leefgebied in het plangebied en de 
directe omgeving aanwezig. Effecten op populatie zijn dan ook niet te verwachten en 
daarmee komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar. 

7.3 Zorgvuldig handelen 

Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de algemene zorgplicht. Er 
worden bijvoorbeeld geen werkzaamheden uitgevoerd tijdens het broedseizoen. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden maatregelen genomen om te voorkomen 
dat dieren gebruik maken van de verblijfplaatsen. 
Daarnaast worden handelingen achterwege gelaten of extra maatregelen genomen om te 
voorkomen dat door de te nemen werkzaamheden nadelige effecten op flora en fauna 
worden veroorzaakt. Ook worden zo weinig mogelijk verstoringsbronnen ingezet als 
aggregaten of veriichting Tijdens de werkzaamheden staat een ter zake kundige paraat 
voor vragen en onvoorziene situaties. 
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MAATREGELEI 

8.1 Maatregelen 

Hulsmus 
Starten buiten kwetsbare perioden huismus 
Bij de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare 
periode van huismus. Er wordt gestart buiten het broedseizoen. Het broedseizoen van 
huismus loopt globaal van april tot en met augustus. Afhankelijk van het seizoen en de 
weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van 
de periode waarin gestart wordt, wordt bepaald door de begeleidende ecoloog. 

Nestkasten huismussen ophangen 
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden huismuskasten opgehangen. De kasten 
worden In de directe omgeving van het plangebied opgehangen, maar buiten de 
invloedsfeer van de werkzaamheden. Huismuskasten worden aangeboden met een 
compensatiefactor 2: in totaal 2 kasten voor huismuis. Voor alle huismüskasten wordt 
een gewenningsperiode aangehouden van drie maanden voorafgaand aan de 
werkzaamheden. Kasten worden opgehangen onder begeleiding van een ter zake 
kundige. 

Ongeschikt maken werkgebied huismus 
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de huidige verblijfplaatsen van huismus 
ongeschikt gemaakt door het venwijderen van de dakpannen. Deze werkzaamheden 
worden begeleid door een ter zake kundige ecoloog. 

8.2 Doel maatregel 
Met de voorgenomen maatregelen wordt voorkomen dat individuele exemplaren worden 
gedood of vemietigd, en is de gunstige staat van instandhouding van de soorten (lokaal) 
gegarandeerd.Tevens zorgt het ophangen van kasten ervoor dat er te allen tijde 
alternatieve verblijfplaatsen In de nabije omgeving aanwezig zijn. 

8.3 Effectiviteit maatregel 

Huismus 
De huismus is flexibel in allerlei opzichten. Ze kunnen zich binnen enkele dagen 
aanpassen aan veranderde omstandigheden. Verwacht wordt dan ook dat de huismus 
zich gemakkelijk handhaafd op de locatie. 
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8.4 Afhankelijkheid derden 
Gemeente Hengelo is voor de uitvoering van de maatregelen niet afhankelijk van derden. 

8.5 Monitoring 

De kasten voor huismus zullen mim voor de aanvang van de werkzaamheden worden 
opgehangen (minimaal 3 maanden). De locatie vari de kasten wordt bepaald in overteg 
met de begeleidende ecoloog. Daarmee wordt gegarandeerd dat de nestkasten op een 
goede locatie worden opgehangen. 

E e l e r w o u d e Laan tiart van Zuid, Hengelo 17 



Meldingsformulier 
start werkzaamheden 
Ontheffing Flora- en faunawet, artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c 

Gegevens 

/\onvroagnummer 

Project 

Ontheffingsperiode 

Naam 

Adres 

Woonplaats 

Gegevens werkzaamheden 

Contactpersoon uitvoering werkzaamheden 

Telefoonnummer (vast) 

Telefoonnummer (mobiel) 

Locatie(s) werkzaamheden 

Datum start werkzaamheden 

Overzicht planning werkzaamheden 

FF/75C/2015/0394 

Laan hart van Zuid, Hengelo 

1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 

Gemeente Hengelo 
G. Koekkoek 
Hazenweg 121 

7551 EC HENGELO 

Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is 
te worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland! 

Retouradres Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 
Postbus 19530 
2500 CM Den Haag 
Fax: 070-3786139 
Email: ffwetQrvo.nl 


