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Betreft: aanvullend  beroepschrift  reactie  op verweerschrifi  en op reactie  vereniging  Brede
Stroomversnelling

Geachte  college,

Bij brief  van 20 maart  2018  heeft  cliënte,  Stichting  Ecologisch  Vleermuis  Onderzoek  Nederland

(SEVON),  u haar  gronden  van beroep  toegezonden.  Bij brief  van 4 juni  2018  heeft  de Minister

van Landbouw,  Natuur  en Voedselkwaliteit  (namens  deze:  de Rijksdienst  voor  Ondernemend

Nederland,  hierna:  RvO)  u een  verweerschrift  toegezonden.  Bij brief  van 28 juni  2018  heeft  de

vereniging  Brede  Stroomversnelling  u een  reactie  op het  beroepschrift  toegezonden.

Cliënt  zal  hierbij  op  het verweerschrift  en  de  reactie  reageren.  Ook  zal  cliënt  haar

beroepsgronden nader toelichten. Dit zal zi3 doen aan de hand van de hiernavolgende
onderwerpen.  Daaraan  voorafgaand  wil cliënte  het  volgende  opmerken.

Vleermuizen  zijn een kwetsbare  soortgroep.  Van  deze  soortgroep  krijgt  een  vrouwtje  slechts  1

jong  per  jaar.  Daarnaast  krijgt  slechts  een  deel  van de vrouwtjes  een  jong.  Overtreding  van  de

in dit aanvullend  beroepschrift  nader  te bespreken  verbodsbepalingen,  in het  bijzonder  wanneer

dit leidt tot verlies  van  een  kraamkolonie,  kan  direct  grote  gevolgen  hebben  voor  de

(lokale/regionale  en  soms  zelfs  landelijke)  populatie.  Vanwege  het  zeer  lage

reproductievermogen  is het herstel  van een vleermuiskolonie  c.q. een vleermuispopulatie  een

zeer  langzaam  proces.  Bij grootschalige  ingrepen  dan wel bij zeldzame  soorten  zal een

populatie  zich  niet  altijd  kunnen  herstellen.
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Europese  voorwaarden  zijn  stríkt  en moeten  restrictief  worden  uitgelegd
(Over-)compensatie  geen  alternatief  voor  restrictieve  toetsing  aan
uitzonderingsvoorwaarden

Toets  voorwaarde  geen  afbreuk  gunstige  staat  van instandhouding
Afsluitend

Toets  afwijkingsvoorwaarde  gunstige  staat  van instandhouding;  onderzoek
Inleiding

Eenmalig  veldbezoek  is niet  geschikt
Bijzondere  situaties

Bijzondere  vleermuissoorten

Onvoldoende  inzicht  in cumulatieve  effecten  vooraf
Toets  afwijkingsvoorwaarde  gunstige  staat  van instandhouding;  compensatie

Inleiding

Gerealiseerde  maatregelen  zíjn niet  effectief
Er is geen  over-,  maar  ondercompensatie  van  verblijfplaatsen
Kunstmatige  inbouwkast  volstaat  niet  als maatregel
Geen  effectief  bewezen  maatregelen  voorhanden  voor  bijzondere  soorten
Ontoereikend  verweer
Monitoring  achteraf  volstaat  niet

Toets  afwijkíngsvoorwaarde  andere  bevredigende  oplossing
Toets  in wet  genoemd  doel;  dwingende  redenen  van  groot  openbaar  belang
Samenvatting  en verzoek

Doel  en werkzaamheden  SEVON

8
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Cliënte  wenst  u allereerst  nader  te informeren  over  haar  doel,  haar  werkzaamheden  en haar
kennis.  De Stichtíng  Ecologisch  Vleermuís  Onderzoek  Nederland  (SEVON)  is op 7 april  2009
opgericht.  Zij heeft  tot  doel:
a het  doen  en bevorderen  van  vleermuisonderzoek
b het  beschermen  van  vleermuizen.  de  functionele  leefomaevina  van  vleermuizen

waaronder  het habitat  en de verblijfplaatsen,  en alles  wat  verder  samenhangt  met  de
leefwíjze  van  vleermuizen

het bevorderen  van ethisch  en wetenschappelijk  verantwoord  beleid  en beheer  van
vleermuizen

het bevorderen  van  het behoud  en  bescherming  van  individuele  vleermuizen  en
populatíes

het  werkterrein  van  de stichting  is Nederland  en België,  maar  kan  zich  -  bij uitzondering
-  ook  uitstrekken  tot  de omringende  landen  indien  dit  ecologisch  relevant  is.

Zij tracht  haar  doelen  op verschillende  wijzen  te bereiken.  Een van deze  wijzen  is het  doen  van
(ecologisch)  vleermuísonderzoek,  beheren  van  ecologische  onderzoeksgegevens  en  het
aanleveren  van  kennis  ten behoeve  van beleid,  beheer,  onderzoek,  welzijn  en bescherming  van
vleermuizen.  Voor  de overige  wijzen  verwijst  cliënte  naar  artikel  2 lid 2 van  haar  statuten,  die zij
als bijlage  1 bij haar  beroepschrift  van  20 maart  2fü  8 aan  uw rechtbank  heeft  overgelegd.

Sínds  haar  oprichting  heeft  de stichting  meerdere  ecologische  onderzoeken  naar  vleermuizen
verricht  en daarbij  aan betrokkenen  en belangstellingen  voorlichting  over  vleermuizen  gegeven.
Ter  illustratie  volgt  hier  een  overzicht  van  enkele  activiteiten:
"  Waddinxveen,  2008  -  heden:

In samenwerking  met  Natuurmonumenten  het  behoud  en  onderzoek  bij  een
kraamverblijf  meervleermuizen  (Coenecoop  kolonie,
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/coenecoop-kolonie)
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Nederland,  2018  -  heden:

Ondersteunen  van het initiatief  www.gebouwbewonend.nl.  Met  dit initiatief  worden  de

verblijfplaatsen  van  vleermuizen  in gebouwen  letterlijk  "in beeld"  gebracht.
Munnikeburen,  2018  -  heden:

Eigenaar heeft overlast van kolonie  meervleermuizen  in vakantiehuis.  Hulp bij het
vinden  van  vIeermuisIiefhebbende  huurders.

Níeuwveen,  2017  en 2018:

Woningbouwverenigíng  wil  overlast  huurders  voorkomen.  Actie  om  uitsluiting
vleermuizen  en gierzwaluwen  te voorkomen.

Heeg,  20"18 -  heden:

Handhavingszaak.  Woningbouwvereniging  wil  huizen  renoveren  en  heeft  met
vleermuizen  geen  rekeníng  gehouden.

Lemmer,  2018  -  heden:

Woningbouwverenigíng  wil  huizen  renoveren.  Begeleíding  en  zoeken  naar
alternatieven.

Ransdorp,  2018  -  heden:

Begeleiding  renovatie  woningen  met  kraamverblijf  meervleermuis.  Hulp  bij zoeken  naar
alternatieven.

Valkenburg,  2fü  6 -  2018:

Vleermuizen  in Valkenburgse  mergelgroeves  betere  bescherming  bieden.

Lelystad,  2016  -  heden:

Hulp  bij overlast kolonie  meervleermuizen.  Proberen  uitsluiting  te  voorkomen  in
samenwerking  met  Landschapsbeheer  Flevoland.

Noord-Scharwoude,  2017  -  2018:

Begeleiding  renovatie  woningen  met  kraamverblijf  meervleermuis.  Hulp  bij zoeken  naar
alternatíeven.

Limburg,  2011-  2016:

Onderzoek  naar  het voorkomen  van de Bechsteins  vleermuis,  voorlichting  geven  over

bosbeheer  voor  vleermuizen,  vleermuiswerkers  opleiden  en  opstarten
monitoringsproject.

Leeuwarden,  2016:

Preventief  voorkomen  van  overlast  door  kolonie  meervleermuis  en

begeleiding  renovatie  huis.  In samenwerking  met  provincie  Friesland  en
landschapsbeheer  Friesland.

Workum,  2017:

Handhaving,  woningbouwvereniging  wil  huizen  renoveren  en  is vergeten  met
vleermuizen  rekening  te houden.

Paasloo,  2016:

Handhaving,  eigenaar  is vleermuizen  vergeten  bij bouw.

Tjerkgaast,  2011  :

Handhaving,  eigenaar  van de kerk is vleermuizen  vergeten  bij de renovatie.  Hulp

geboden  bij renovatie  zodat  dit vIeermuisvriendelijk  wordt  opgelost.  In samenwerking

met  provincie  Friesland  en Landschapsbeheer  Friesland.

Limburg,  2009-2010:

In dit onderzoek  werd  gezocht  naar  voortpIantingsgebieden  van  de  Bechsteins

vleermuis  in Nederland  en Vlaanderen

Werkendam,  2009:

Handhavingszaak.  De eígenaar  is vleermuizen  vergeten  bij verbouwing.  Actie  om

uitsluiting  vleermuizen  en gierzwaluwen  te voorkomen.

Grou,  2009:

Woningbouwvereniging  wil huizen  renoveren.  Begeleiding  en zoeken  naar  alternatieven
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Vanwege  haar  jarenlange  vleermuisspecifieke  kennis  en onderzoekservaring  kunnen  SEVON
en de aan haar verbonden  (natuurlijke)  personen  worden  gekwalificeerd  als  ecologísch
deskundigen.  De beroepsgronden  die SEVON  in haar  beroepschrift  van 30 maart  2018  heeft

opgenomen  en ín dit schriftuur  heeft opgenomen,  zijn  gebaseerd  op  haar ecologische
deskundigheid.

Ter info. RvO verstaat al jarenlang  onder  een "ecologisch  deskundige"  (citaat website
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-pIanten-dieren-en-
natuur/ruimteIijke-ingrepen/ontheffing-vrijsteIIing/ecoIogisch-deskundige,  geraadpleegd  d.d. 7
augustus 2018 ): "Onder  een ecologisch deskundige  verstaan we een persoon die in een
bepaalde  situatie en voor specifieke soorten gevraagd  wordt te adviseren en/of  begeleiden,
aantoonbare  ervaring  en kennis heeft  op het gebied  van soortspecifieke  ecologie.  Hij  voldoet  aan
een of  meer  van deze punten:
- hij heefl een afgeronde  hbo- of universitaire  opleiding, met als zwaartepunt  (Nederlandse)
ecologie;
a hij heeft een afgeronde mbo-opleiding,  met als zwaartepunt  de Wet natuurbescherming,
soortenherkenning  en zorgvuldig  handelen  ten opzichte  van die soorten;
a hij  is werkzaam  voor  een ecologisch  adviesbureau,  zoals een bureau  dat is aangesloten  bij  het
Netwerk  Groene Bureaus,'
a hij  zet zich aantoonbaar  actief  in op het gebied  van de soortenbescherming  en is werkzaam  of
aangesloten  bij de volgende  Nederlandse  organisaties.'  Zoogdiervereniging,  RAVON, Stichting
Das en Boom, Vogelbescherrning  Nederland, Vlinderstichting,  Natuurhistorisch  Genootschap,
KNNV,  NJN,  IVN, EIS  Nederland,  FLORON,  SOVON,  STONE,  Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten,  De Landschappen  en Stichting  Beheer  Natuur  en Landelijk  gebied,'
- hij  zet zich aantoonbaar  actief  in op het gebied  van de monitoring  en/of  bescherming."

2 Artíkel  6:13  Awb

In het verweerschrift  stelt  de minister  zich op het standpunt  dat de door  cliënte  aangevoerde
beroepsgronden  in omvang  op  grond  van  artikel  6:13  Awb  worden  beperkt  door  de
aangevoerde  gronden  in de zienswijze.  Dit betekent  volgens  de minister  dat beroepsgronden
die niet zijn onder  te brengen  bij de gronden  die cliënte  in haar  zienswijze  naar  voren  heeft
gebracht,  niet ín behandeling  kunnen  worden  genomen.

Cliënte  meent  dat  deze  interpretatie  van artikel  6:aí 3 Awb  van de minister  gelet  op de jarenlange
en bestendige  jurisprudentie  van de Afdeling  bestuursrechtspraak  van de Raad van State
(hierna:  Afdeling  of ABRS)  onjuist  is. De vaste  rechtsoverweging  van de Afdeling  is: "4.1. Voor

zover de raad betoogt dat deze beroepsgrond te 1aat is aangevoerd door 7appeHant sub 1],
omdat  deze  pas  in beroep  en niet  reeds  in de zienswijzen  naar  voren  is gebracht,  overweegt  de
Afdeling  dat binnen  de door  de wet en de goede  procesorde  begrensde  mogelijkheden  geen
rechtsregel  eraan  in de weg staat  dat bij  de beoordeling  van het beroep  gronden  worden
betrokken  die na het  nemen  van het  bestreden  besluit  zijn aangevoerd  en niet  als zodanig  in de
uniforme  openbare  voorbereidingsprocedure  met  betrekking  tot  het  desbetreffende
besluitonderdeel  naar  voren  zijn gebracht."

Cliënte  wijst  op onder  meer  ABRS  6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1824,  r.o. 4.1, ABRS  7
oktober  2015,  ECLI:NL:RVS:20aí5:3113,  r.o.  6, ABRS  18  oktober  2017,
ECLI:NL:RVS:2017:2819,  r.o. 5.1, ABRS  19 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3635,  r.o. 4.2,
ABRS  10 apríl 2fü3,  ECLI:NL:RVS:2013:BZ7667,  r.o.  2.1 en ABRS  7 november  2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BY2504,  r.o.  5.1. Voor  de volledigheid  merkt  cliënte  nog  op  dat een
goedkeuringsbesluit,  zoals  hier  aan  de  orde  naar  zijn  aard  slechts  bestaat  uit  één
besluitonderdeel  en niet  uiteenvalt  in meerdere  besluitonderdelen.
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Kortom,  gelet  op vorenstaande  bestendige  jurisprudentie  dienen  ook de beroepsgronden  van
cliënte  die niet  als zodanig  zijn genoemd  of zijn terug  te voeren  op de zienswijze,  in deze
beroepsprocedure  inhoudelijk  behandeld  te worden.

3 Overtredíng  van  verbodsbepalíngen  ten  aanzien  van  vleermuizen

Het  goedkeuringsbesluit  ís ingegeven  vanwege  de situatie  dat  de werkzaamheden  waarop  de
gedragscode  ziet,  leiden  tot  overtreding  van  verbodsbepalingen  van  de Wet  natuurbescherming
(hierna:  Wnb),  onder  meer  ten aanzien  van vleermuizen.  Voor  een goed  begrip  van (de
aanleiding  van)  het  beroep  door  cliënte  wenst  zij hierbij  nog  eens  kort  stil  te staan.

De in Nederland  voorkomende  vleermuizen  hebben  een  strikt  beschermde  status  onder  Bijage
IV van de Habitatrichtlijn.  Op grond  van  artikel  12 van  de Habitatrichtlijn  dient  een  verbod  te zijn
ingesteld  op:

a)  het  opzettelijk  vangen  of  doden  van  in het  wild  levende  specimens  van  die soorten;
b) het  opzettelijk  verstoren  van die soorten,  vooral  tijdens  de perioden  van voortplanting,

afhankelijkheid  van  de jongen,  overwintering  en trek;
c)  het  opzettelijk  vernielen  of rapen  van eieren  in de natuur
d)  de beschadiging  of  de vernieling  van  de voortplantíngs-  of rustplaatsen.

Artikel  12 van  de Habitatrichtlijn  is omgezet  in artikel  3.5 van  de Wnb.  Bij gebruikmaking  van de
gedragscode  is sprake  van  het  overtreden  van  in het  bijzonder  de  volgende  twee
verbodsbepalingen:

Artikel  3. 5 lid  4 Wnb:  beschadiging  of  vernieling  van voortplantingsplaatsen  en rustplaatsen
Bij het isoleren  van woningen  zullen  op grote  schaal  voortplantings-  of rustplaatsen  van
vleermuizen  worden  vernield  of  onbruikbaar  worden  gemaakt.  De  oplegnotitie  van  de
gedragscode  stelt  (citaat):  "Door  het  werken  met  de gedragscode  natuurinclusief  renoveren
mogen  verblijrplaatsen  en  nestlocaties  worden  verwíjderd,  onder  de  voorwaarden  dat er
mitigerende  én compenserende  maatregelen  worden  genomen."  Dit verwijderen  omvat  feitelijk
vaak  het afdichten  of op andere  wijze  ecologisch  onbruikbaar  maken  van de plaatsen  als
voortplantings-  of rustplaats.

Artikel  3. 5 lid  1 Wnb:  opzettelijk  doden
Verder  leidt  gebruikmaking  van de gedragscode  ertoe  dat vleermuizen  opzettelijk  worden
gedood  of verwond.  De renovatiewerkzaamheden  kunnen  leiden  tot insluiting  (van zowel  de
volwassen  dieren  als de jongen),  verwonding  of doding.  Dit kan met  name  aan de orde  zíjn
wanneer  werkzaamheden  plaatsvinden  in de voortplantings-  en kraamperiode,  maar  ook  tijdens
overwintering.  De gedragscode  staat  toe dat de renovatie-  en isoIatiewerkzaamheden  binnen
deze  kwetsbare  perioden  voor  vleermuizen  plaatsvindt  (gedragscode,  p. 35 en p. 39).

Zie  ook  het recente  onderzoek  naar de  meervleermuis  van  Altenburg  & Wymenga,  De
Meervleermuis  in Fryslán,  Kennisontwikkeling  voor  monitoring  d.d. 17 april  2018  (bíjlage  bij dit
aanvullend  beroepschrift),  p. 43-44.  Citaat  van  p. 43:

"De  gevolgen  van na-isolatie,  renovatie,  uitsluiting  na overlast  en verstoring  op een  kerkzolder
variëren  van  mild  (de vernietiging  van een  verblqfplaats)  tot  zwaar  (verdwíjnen  van  kolonie).  De
periode  van  de werkzaamheden  is hierbij  sturend  en kan  leiden  tot  kans  op insluiting  van  jonge
dieren  en  van  volwassen  dieren.  De  kans  is  groot  dat een  deel  van  de  populatie
Meervleermuizen  in hun  zomerverblijfplaatsen  overwintert.  Bij  koud  weer  zíjn dieren  lethargisch
(verÍaagd  metabolisme,  d.w.z.  o.a. vertraagde  hartslag  en ademhaling)  en daardoorniet  in staat
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te reageren  bij  plotselinge  gebeurtenissen.  De kans  is daardoor  groot  dat dieren  ingesloten
raken  of  gewond  worden  bij  o.a. sloop  en spouwmuur  na-isolatie."

In dit rapport  (p. 44) zijn ook foto's opgenomen  van vleermuizen  die het slachtoffer  zíjn geworden
van  ísoIatiewerkzaamheden.

Juist  de overtreding  van deze  twee  verbodsbepalingen  (het doden  van vleermuizen  alsook  het

beschadigen  of vernielen  van hun voortpíantings-  en verblíjfsplaatsen)  kan er in potentie  voor
zorgen  dat lokale,  regionale  en ook  landelijke  vleermuispopulaties  in hun voortbestaan  worden
bedreigd.  Dat is temeer  zo, nu de gedragscode  een grootschalige  toepassing  kan en zal vinden
(zie hierover  het hierna  gestelde  in hoofdstuk  4) en veel  vleermuissoorten  zich op dit moment  al
ín een ongunstige  staat  van ínstandhoudíng  bevinden  (zie hierover  het hierna  gestelde  in
hoofdstuk  5).

Alternatieve  verblijfplaatsen

Voor de volledigheid  merkt  clíënte  nog op dat het eventueel  aanbieden  van alternatieve
verblijfsplaatsen  voor  of na de ingreep  er niet toe leidt  dat de verbodsbepalingen  niet  worden
overtreden;  het is geen mitigerende  maatregel  die het overtreden  van verbodsbepalingen
voorkomt.  Dit is vaste  jurisprudentie  van de Afdeling.  Cliënte  wijst  onder  meer  op ABRS  15
februari  2012,  ECLI:NL:RVS:2012:BV5109  en Il  julí 2012,  ECLI:NL:RVS:2fü2:BXC),  ABRS

15 februari  2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV5108  en 1l juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX'1fü,
ABRS  21 maart  2012,  ECLI:NL:RVS:2012:BV9455  en  3 oktober  2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BX8989  en ABRS  '12 november  2fü4,  ECLI:NL:RVS:20'14:4024.

4 Grootschalígheid  van  de overtredingen:  200.000  woningen  per  jaar

De woningen  die voor  renovatie  en isolatie  in aanmerking  komen,  kunnen  (potentieel)  één of
meer  vIeermuisverblijfplaatsen  behelzen.  Uit de oplegnotitie  van de gedragscode  volgt  dat het
gaat om isolatie  van 50.000  woningen  per jaar ín de huidige  kabinetsperíode,  waarna  "het
tempo  [zal worden]  opgebouwd  naar  200.000  woningen  per jaar"  om zo uiteindelijk  7 miljoen
woningen  in 2050 geïsoleerd  te hebben.  Dit betekent  dat de cumulatieve  schade  voor
vleermuispopulaties  zeer  omvangrijk  zal zijn vanwege  het voorziene  grootschalige  gebruik  van
de gedragscode.

Ter referentie:  de huidige  woonvoorraad  is 7.386.743  woningen  (CBS, peiljaar  2015). Jaarlijks  zal
2-3% van de woningen  in Nederland  geïsoleerd  en gerenoveerd  worden.  Juist deze woningen  zijn
in potentie alle geschikt om te kunnen dienen als vIeermuisverblijfpIaats.  Dat het isoleren en
renoveren  van deze woningen  de gunstige  staat van instandhouding  van (regionale  populaties)  in
gevaar  brengen,  volgt oük uit het eerder  genoemde  rapport  van Altenburg  & Wymenga  (bijage  bij
dit aanvullend  beroepschrift).

Het negatieve  effect  wordt  in de gedragscode  ook erkend.  Zo staat op  p. 35  (citaat):
"Grootschalige  projecten  kunnen  een groot  effect  hebben  op de aanwezige  populaties  hebben
wanneer  verblijfplaatsen  worden  verwijderd  zonder  dat er nog  voldoende  alternatieven
beschikbaar  zijn.  Bij  een gelijktijdjge  aanpak,  waarbij  a1le verbjijfpíaatsen  in één seizoen
verdwijnen,  blijkt uit de monitoringsresultaten  dat waar  de nieuwe  nestplaatsen  op exact
dezelfde  plaatsen  zijn  teruggebracht,  geen  tot een  zeer  marginale  hervestiging  wordt
geconstateerd  in het  eerste  jaar  (Monitoringsonderzoek  2016)."

5 Negatieve  trend  en slechte  staat  van  instandhoudíng  van  vleermuizen

Bij het vorenstaande  moet  ook bedacht  worden  dat de huidige  staat  van instandhouding  van
diverse  vleermuissoorten  in Nederland  ongunstig  is. Een deel van de soorten  waarop  de
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gedragscode  van toepassing  is, ís als 'kwetsbaar'  en 'gevoelíg'  opgenomen  op de Nederlandse
Rode  Lijst  van zoogdiersoorten  van 2007.  Daarmee  is de ongunstige  staat  van instandhouding
van deze soorten  een gegeven.  Het betreft  onder  meer  de volgende  gebouwbewonende
vleermuissoorten:

laatvlieger  (kwetsbaar)
tweekleurige  vleermuis  (gevoelig)
íngekorven  vleermuís  (kwetsbaar)
grijze  grootoorvleermuis  (kwetsbaaQ.

De meest  recente  Rode  Lijst  is nu I1 jaar  oud. Bij het opstellen  zijn gegevens  en trends  van
verschillende  jaren van daarvoor  gebruikt.  Inmiddels  laten,  naast  de hiervoor  genoemde
soorten,  andere  gebouwbewonende  vleermuissoorten  in de afgelopen  11 jaar een  (sterk)
negatieve  trend  zien.  Het  gaat  om de meervleermuis  (Myotis  dasycneme)  en de baardvleermuis
(Myotis  mystacinus).  Zij zouden  op een nieuwe  Rode Lijst zeker  als "kwetsbaar"  worden
aangemerkt  conform  de Nederlandse  en lUCN-criteria.

Zie voor de criteria onder  meer het basisrappork  van de Zoogdiervereniging  vüor  het opstellen  vande Rode Lijst Zoogdíeren  2007: Zoogdiervereniging  VZZ, 2007. Basisrapport  voor de Rode  Lijst
Zoogdieren  volgens Nederlandse  en lUCN-criteria.  VZZ rapport 2006.027. Tweede, herzienedruk. Zoogdiervereniging  VZZ, Arnhem.

De populatie  baardvleermuis  is volgens  de  NEM-CBS-cijfers  de  afgelopen  jaren  sterk
afgenomen  door een  crash  van  de  Drentse  populatie  (Natuurbericht  30  januari  2fü8:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24102

 "Vrije  val  bij
overwinterende  baardvleermuizen  in Drenthe  zet  door").  De meervleermuis  vertoont  in de winter
door  de aanzuigende  werking  van enkele  grote  winterverblijven  een toenemende  NEM-CGS-
trend, maar in de zomersituatíe  keldert  deze populatie  zienderogen  waarbij  isolatie  van
woningen  één  van  de  hoofdoorzaken  is (zie  het  genoemde  onderzoek  vanAltenburg&Wymenga,  bijage  bij dit aanvullend  beroepschrift.

6 Dwíngendrechtelijk  en stringent  Europees  kader  leídend

In het beroepschrift  van cliënte  van 20 maaí  2018  is reeds  gewezen  op de Europeesrechtelijke
context (de Habitatrichtlijn) en is gemotiveerd  gesteld  waarom  de goedkeuring  van  de
gedragscode  hiermee  in strijd  is. Cliënte  is opgevallen  dat in het verweerschriít  geen  woord  aan
deze beroepsgronden  wordt gewijd.  Om die reden acht cliënte  het van  belang om  hetdwingendrechtelijke  en  stringente  Europese  kader  en  de  betekenis  daarvan  voor  de
beoordeling  van de goedkeuring  van de gedragscode  nog eens  onder  de aandacht  te brengen.

Daarbij merkt cliënte nog op dat in de navolgende subparagrafen  wordt ingegaan  op deHabitatríchtlíjn.  De Habitatrichtlijn  is echter niet het enige relevante Europeesrechtelíjke  kader.Dat kader  wordt ook gevormd door het Verdrag van Bern en de Agreement  on the Conservation
of Populations  of  European  Bats.  Deze  laatste  twee  verdragen  vergen  (evenals  deHabitatrichtlijn)  een strikt regime ter bescherming  van vleermuizen.

6.1 Europese  voorwaarden  zíjn  bepalend;  gevolg  voor  uitleg  wezenlíjke  invloed
Uit artikel 16 Habitatrichtlijn  volgt  dat uitzonderingen  op de verbodsbepalingen  alleen maar
mogen  worden  toegestaan  onder  de volgende  voorwaarden:
a er mag geen  andere  bevredigende  oplossing  bestaan
a de afwijking  doet  geen  afbreuk  aan het streven  de populaties  van de betrokken  soort  in

hun natuurlijke  verspreidingsgebied  in een gunstige  staat  van instandhouding  te laten
voortbestaan,

de afwijking  moet  een in dit artikel  genoemd  doel  dienen.
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Deze  voorwaarden  hebben  voor  ontheffingen  en vrijstellingen  een  transposítie  in de
Nederlandse  wetgeving  gekregen  met  artikel  3.8 lid 5 Wnb.  De wetgever  heeft  getracht  dit voor

uitzonderingen  op de verbodsbepalingen  op grond  van het werken  met een gedragscode  te
verankeren  in artikel 3.3"1 Wnb. Op grond van artikel 3.31  líd 2 onder  c Wnb mag een
gedragscode  alleen  maar worden  goedgekeurd  als  (kort samengevat)  zorgvuldig  wordt
gehandeld,  hetgeen  onder  meer  betekent  dat er slechts  handelingen  worden  verrícht  waarvan
geen wezenlijke  invloed  uítgaat  op de soort  (artikel  3.31 lid 3 Wnb).  Daarop  wijst  de mínister
ook in haar  verweerschrift  (p. 2).

Artikel  3.31 Wnb  sluit minder  exact  aan bij de formuleringen  in de Habitatrichtlijn.  Zo is het
zorgvuldig  handelen  een fraai  uitgangspunt,  maar  uiteindelijk  is bij de uitleg en toepassing  van
het soortenbeschermingsrecht  voor  onder  meer  vleermuízen,  de tekst  van de Habitatrichtlijn  en
de uitleg door  het Hof  van Justitie  van de EU bepalend.  Dit betekent  dat artikel  3.3a1 lid 3 Wnb
Habitatrichtlijnconform  uitgelegd  moet  worden  en dat  van de Europeesrechtelijke  eisen  niet  mag
worden  afgeweken  met de stelling  dat bepaald  handelen  door  de minister  'zorgvuldig'  wordt
bevonden.  Het is daarom  belangríjk  dat de gedragscode  precies  wordt  getoetst  aan  de
voorwaarden  die gelden  om uitzonderingen  te  kunnen  toelaten  op de  bescherming  van
Habitatrichtlijn.

6.2  Europese  voorwaarden  zijn  strikt  en moeten  restríctief  worden  uitgelegd

Uit vaste  jurisprudentie  van het Hof  van Justitie  van de EU (hierna:  HvJ) blijkt  dat een strikte  en
restrictieve  uitleg  moet  worden  gehanteerd  bij  de  uitleg  van  de

Habitatrichtlijnverbodsbepalingen,  zie  bijvoorbeeld  HvJ  10  mei  2007,  C 508/04
(Commissie/Oostenrijk).  Deze HvJ-jurisprudentie  is ook erkend  en ondergeschreven  door  de
ABRS.  Zie bíjvoorbeeld  ABRS  21 januari  2009,  ECLI:NL:RVS:2009:BH0446,  r.o. 2.6.6.

Citaat uit de ABRS-uitspraak:  "Ten aanzien van de artikelen  12 tot en met 14 en 15, ondera  en b,
van de Habitatrichtlijn  overweegt  het HvJEG dat de hierin neergelegde  bepalingen  een coherent
geheel  vormen van nomen  die de lidstaten ertoe verplichten  strikte beschermingsregimes  voor

de betrokken  diersoorten  in te voeren. Het HvJEG overweegt  daamaast  dat artikel 16 van de
richtlijn, dat nauwkeurig  de criteria definieert  aan de hand waarvan  de lidstaten  mogen afwíjken
van de in de attikelen  12  tot en met  15  van deze  richtlijn  gestelde  verboden,  een

uitzonderingsbepaling  in het door de richtlijn opgezette beschermingsstelsel  is en bijgevolg
restrictief  moet  worden uitgelegd. Voorts overweegt  het HvJEG dat in het eerste lid van artikel  16
van de Habitatrichtlijn  op uitputtende wijze is geregeld onder welke  voorwaarden  van dit
beschermingsstelsel  mag worden  afgeweken  en dat natjonale  maatregelen  ingevolge  die

bepaling  slechts  mogen afwijken  van de in de richtlijn  gestelde  verboden  wanneer  er geen andere
bevredigende  oplossing  bestaat. Bijgevolg  kunnen  nationale  bepalingen  die afwijkingen  van de in
de artikelen 12 tot en met 14 en 15, onder  a en b, van de richtlijn gestelde  verboden  niet doen
afhangen  van alle in artikel 16 van deze richtlijn opgesomde  criteria en voorwaarden,  maar, op
onvolledige  wijze, van bepaalde bestanddelen  van die criteria en voorwaarden,  geen regime

vormen dat aan laatstgenoemd  artikel  beantwoordt,  aldus het HvJEG."

De toetsing  moet  extra  strikt  zijn bij een omvangrijkere  ingreep  op de soort  of de populatie.  Dat
wordt  ook erkend  door  de Europese  Commissie  in haar "Guídance  document  on the strict
protection  of animal  species  of Community  interest  under  the Habitats  Dírective  92/43/EEC"
(hierna:  Guidance  document).  Dit Guidance  document  geeft  aan hoe de Habitatríchtlijn  moet
worden  uitgelegd  en wordt  ook  door  de Nederlandse  bestuursrechter  gebruikt  voor  de uitleg  van
de Habitatrichtlijn  en voor  de beoordeling  of het Nederlandse  soortenbeschermingsrecht  in
overeenstemming  is met  die  Habitatrichtlijn.  Zie  bijvoorbeeld  ABRS  5 februari  2014,
ECLI:NL:RVS:20"l4:281,  r.o. 5.2.
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Zo staat  in het Guídance  document  (p. 53): "As a general  rule, the severity  of any  of the
conditions  or"tests"  will increase  with the severity  of the impact  of a derogation  on  a
species/population."

Dit betekent  dat bij  het overwegen  van  de  toelaatbaarheid  van  uitzonderingen  op  de

bescherming van biJage IV-soorten, zoals vleermuizen, maatwerk essentieel is. In beginsel zal
zonder  maatwerk  immers  geen restrictieve  toepassing  van de uitzonderingen  kunnen  worden
gewaarborgd.  Bij voorkeur  moet  per situatie  en per soort  een beoordeling  worden  gemaakt:
welke  soort  betreft  het en in welke  staat  van (lokale,  regionale  en landelijke)  instandhouding
bevindt  deze  soort  zich?  Welke  maatregelen  kunnen  worden  genomen  om te waarborgen  dat
geen afbreuk  wordt  gedaan  aan het streven  de populaties  van de betrokken  soort  in hun
natuurlijke  verspreidingsgebied  in een gunstige  staat  van ínstandhouding  te laten  voortbestaan?
Zijn er alternatieven  beschikbaar?  Etc.

Dit grote belang  van maatwerk  is ook door de Europese  Commissie  verwoord  (Guidance
document,  p. 54): "Derogation  provisions  need  to be interpreted  narrowly:  they  must  deal  with
precise  requirements  and  specific  situations."  Ook  kan dit vereiste  worden  afgeleid  uit het Finse
wolvenarrest  van het HvJ 14 juni  2007,  C-342/05.

In algemene  zin staan  vrijstellingen  in de vorm  van gedragscodes  op gespannen  voet  met het
voorgaande,  omdat  bij het gebruik  van vrijstellingen  veelal  onvoldoende  maatwerk  kan worden
geleverd.  Dit gebrek  aan  voldoende  maatwerk  zorgt er ook voor dat niet kan  worden
gegarandeerd  dat aan de stríkte  uitzonderingsvoorwaarden  wordt  voldaan.  Duidelijk  zal hiermee

zi3n dat, indien toch voor vrijstellingen gekozen wordt zoals in de vorm van de onderhavige
gedragscode,  de lat zeer  hoog lígt. Aangenomen  mag worden  dat er bij de toepassing  van de
gedragscode  geen redelíjke  twijfel  mag bestaan  over  mogelijke  strijd  met  de Habitatrichtlijn,  in
het bíjzonder  met de genoemde  voorwaarden  voor het toelaten  van uitzonderingen  op de
bescherming  van vleermuizen.  Zoals  cliënte  hierna  in dit aanvullend  beroepschrift  nader  zal
toelichten,  wordt  hieraan  niet  voldaan.

6.3 (Over-)compensatie  geen  alternatief  voor  restrictieve  toetsíng  aan
uítzonderíngsvoorwaarden

In het verweerschrift  (p. 2) focust  de minister  op het gegeven  dat er standaard  eenzelfde
hoeveelheid  compenserende  maatregelen  wordt  genomen  per  woning,  ook als er geen  sooíen
zijn aangetroffen.  Hierdoor  worden  volgens  haar meer  verblijfplaatsen  aangebracht  dan bij de
reguliere  ontheffingverlening  het geval  zou zijn. Nog daargelaten  dat er geen sprake  is van
effectieve  compensatie,  overcompensatie  of  meer  compensatie  dan  dat  bij reguliere
ontheffingverlening  het geval  zal zijn, kan compensatie  er niet toe leíden dat er niet langer
stringent  aan  de  drie  afwijkingsvoorwaarden  (zoals  benoemd  in paragraaf  6.1 van  dit
aanvullend  beroepschrift)  wordt  getoetst.  Zie het Guidance  document  (p. 63):

"Compensatíon  could  thus  guarantee  that  no detrimental  effect  is produced  at either  population

or biogeographic  level. However,  it does  not replace  or marginalise  any  of the 3 tests. This
means  that  the adoption  of  a compensation  scheme  cannot  avoid  the need  for  a derogation  to
pass  a// three  tests  described  in chapter  ///. 2."

Dat er geen sprake is van effectieve  compensatie,  overcompensatie  of meer compensatie  dan dat
bij reguliere  ontheffingverlening  het geval zal zijn, zal cliënte nog nader  toelichten  in paragraaf  8.3
van dit aanvullend  beroepschriff.  Wel wil zij híer  alvast opmerken  dat vereniging  Brede
stroomversnelling  zelf al heeft erkend dat de getroffen  compenserende  maatregelen  niet werken.
Zo staat op p. 35 van de Gedragscode  (citaat):  'Bij  een gelijktijdige  aanpak,  waarbij  alle
verblijfplaatsen  ín één seizoen  verdwijnen,  blijkt uit de monitoringsresultaten  dat waar  de nieuwe
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nestplaatsen  op exact dezelfde plaatsen zijn teruggebracht,  geen tot een zeer marginale
hervestiging  wordt  geconstateerd  in het eerste  jaar  (Monitoringsonderzoek  2016)."

Compensatie  kan hoogstens  een rol spelen  bij de toets  aan de voorwaarde  dat "geen  afbreuk
[wordt]  gedaan  aan het streven  de populaties  van de betrokken  soort in hun  natuurlijke
verspreidingsgebied  in een gunstige  staat  van instandhouding  te laten voortbestaan".  Op die
voorwaarde  gaat  cliënte  hierna  in.

6.4  Toets  voorwaarde  geen  afbreuk  gunstíge  staat  van  instandhouding

Voor  het toelaten  van een uitzondering  op de verbodsbepalingen  moet  vaststaan  dat "geen

afbreuk  [wordt]  gedaan  aan het streven  de populaties  van de betrokken  soort  in hun natuurlijke
verspreídingsgebíed  in een gunstíge  staat  van instandhoudíng  te laten vooíbestaan."  Wat
onder  een gunstige  staat  van instandhouding  wordt  verstaan,  wordt  beschreven  in artikel  1(i)

van de Habitatrichtlíjn  en artikel  1.1 van de Wet  natuurbescherming.  Uit het Guidance  document
blijkt  dat het niet  alleen  gaat  om het voorkomen  van het uitsterven  van een soort,  maar  dat het
erom  gaat  om een gunstige  staat  van instandhoudíng  te bereiken  en (ook)  te behouden.

Citaat Guidance  document,  p. 9-10: "The fact that a habitat  or species  is not threatened  (i.e. not
faced  by any direct  extinction  risk) does not necessaöly  mean that it has favourable  conservation
status. [...]  Therefore, the obligation  of a Member  State is more than just  avoiding  extinction.  AII
measures  taken under  the Directive  must aim to reach or maintain  a favourable  conservation
status."

De Commissie  legt  voorts  uit dat  de vraag  of van een gunstige  staat  van instandhouding  sprake
is afhankelijk  is van vier parameters:  populatie-omvang,  verspreidingsgebied,  kwaliteit  van het
leefgebied  (habitats)  en toekomstperspectief  (Guidance  document,  p. 10). Dit is ook verankerd
in de definitie  van "gunstige  staat  van instandhouding  van een soort"  in artikel  1.1 lid 1 Wnb:

"a.  uit populatiedynamische  gegevens  blijkt dat de  betrokken  soort  nog  steeds  een
levensvatbare  component  is van de natuurlijke  habitat  waarin  hij  voorkomt,  en dat  vermoedeÍijk
op lange  termijn  zal  blijven,  en

b. het natuurlijke  verspreidingsgebied  van die soort  niet  kleiner  wordt  of  binnen  afzienbare  tijd
lijkt  te zullen  worden,  en

c. er  een voldoende  grote  habitat  bestaat  en waarschijnlijk  zal  blijven  bestaan  om de populaties
van die soort  op lange  termijn  in stand  te houden".

Voor  soorten  die zich in een ongunstige  staat  van instandhouding  bevinden  (zoals  enkele
vleermuizen  waarop  de gedragscode  betrekking  heeft) moet  extra streng  worden  getoetst.
Volgens  de Europese  Commissie  kan een uitzondering  op de verbodsbepalingen  worden
toegelaten  wanneer  een soort  een ongunstige  staat  van instandhouding  heeft, maar  alleen
onder  de voorwaarde  dat "reaching  the overall  objective  of favourable  conservation  status"  "is

not compromised  in any way."  (Guidance  document,  p. 61-62).  Deze  eis is door  het HvJ nader
gespecificeerd  in de Finse  Wolvenzaak  (HvJ 14 juni 2007,  C-342/05).  Uit dit arrest  volgt  onder
meer dat een  besluit,  dat niet is gebaseerd  op  een evaluatie  van de gevolgen  van  de
toegestane  activiteit  voor het behoud  van  de gunstige  staat van  instandhouding  van  de
populatie  van de soort  in haar  natuurlijke  verspreidingsgebied  in stríjd is met  de Habitatrichtlijn.
Cliënte  merkt  daarbij  nog op dat  het  moet  gaan om een toets  vooraf  en niet  achteraf.

6.5 Afsluítend

De Europese  voorwaarden  om af te kunnen  wijken  van de verbodsbepaíingen,  zijn strikt  en

moeten  restrictief  worden  uitgelegd.  De Wnb, zo ook artikel  3.3a1 Wnb,  mag niet ruimhartig,
maar  moet  in het licht  van dit Europeesrechtelijke  kader  restrictief  worden  uitgelegd.  Nauwgezet
en deugdelijk  moet  vooraf  zijn onderzocht  en onderbouwd  waarom  de gedragscode  voldoet  aan
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de drie cumulatieve afwijkingsvoorwaarden.  Dit is door  de minister  achterwege  gelaten,  hetgeen
hierna  zal worden  toegelicht.

7 Toets  afwíjkingsvoorwaarde  gunstíge  staat  van  ínstandhouding;  onderzoek

7.I  Inleiding

Om aan de afwijkingsvoorwaarde  dat "geen afbreuk  [wordt]  gedaan  aan  het streven  de
populaties  van de betrokken  soort  in hun natuurlijke  verspreidingsgebied  in een gunstige  staat
van instandhouding  te laten  voortbestaan."  moet  vooraf  inzicht  bestaan  in de huidige  staat  van
instandhouding  van  de  betreffende  lokale  of  regionale  populatie  in zijn  natuurlijke
verspreidingsgebied,  waar  de renovatie-  en isolatiewerkzaamheden  plaatsvinden.  Verder  moet

vooraf  zí3n beoordeeld  wat  de effecten  zi3n van deze  werkzaamheden  op deze  populatie.  Dit is
juist  van belang  nu meerdere  vleermuissoorten  (waarop  de gedragscode  ziet) zich in een
slechte  staat  van instandhouding  bevindingen.

Op zijn mínst moet adequaat  in kaart zijn gebracht  of vIeermuisverbIijfplaatsen  in het
projectgebied  aanwezig  zijn. Pas als duidelijk  is welke  vleermuissoorten  in het projectgebied  en
welke  vleermuisverbIijfplaatsen  in dat projectgebied  aanwezig  zijn, kan ook bepaald  worden  of

eventuele mitigatie en compensatie toereikend  zi3n.

De voorgeschreven  onderzoeksmethode  in de gedragscode  voldoet  hier  niet  aan.

7.2  Eenmalig  veldbezoek  is niet  geschikt

In het verweerschrift  en in de gedragscode  wordt  geschermd  met een omgevingscheck.  Uit de
gedragscode  blijkt  dat het hierbij  gaat om een literatuuronderzoek  (paragraaf  3.2.1)  en een
eenmalig  veldonderzoek  (paragraaf  3.2.2)  dat louter  oriënterend  van  aard  is. Uit  de
gedragscode  blijkt  dat er nagenoeg  geen inhoudelijke  eisen worden  gesteld  aan de duur, de
omvang  of  het  moment  van  dit  veldonderzoek.  Ook  schríjft  de  gedragscode  geen
onderzoeksapparatuur  voor. Dit eenmalige  veldonderzoek  is niet geschikt  om de staat  van
instandhouding  van de betrokken  (lokale/regionale)  populatie  vleermuizen  in kaart  te brengen.
Ook is het niet geschikt  om vast te kunnen  stellen of voortpIantingspIaatsen  of andere
verblijfplaatsen  van vleermuizen  aanwezíg  zijn.

Zo wordt  in de gedragscode  louter  gesproken  over  een inspectie  van de buitenkant  van de te

renoveren  woníngen  om in te kunnen  schatten  of verblijfplaatsen  aanwezig  kunnen  zijn. Deze

methode is inadequaat. VleermuisverbIijfpIaatsen in huizen zi3n op het oog onzichtbaar. Deze
verblijfplaatsen  bevinden  zich bijvoorbeeld  in spouwmuren  of onder  daken  en kunnen  niet  vanaf
de buitenkant  van het huis worden  gezien.  Zo zijn invliegopeningen  vaak niet op het oog
zichtbaar,  doordat  deze  zeer  klein zijn (openingen  van 10 mm bij 25 mm voor  een gewone
dwergvleermuis  en 12 mm bíj 25 mm voor  een laatvlieger  zijn al voldoende  groot  om deze
vleermuizen  toegang  te kunnen  bieden  naar  een in de constructie  aanwezige  holle  ruimte).  Ook
zijn vleermuizen  niet jaarrond  in dezelfde  verblijfplaats  aanwezig.  Om  die  reden  is een
meermalig  bezoek  op meerdere  momenten  in de juiste  voor  de betreffende  vleermuissoort
actieve  periode  (zoals  in- en uitvliegtijden)  en het gebruik  van geschíkte  onderzoeksapparatuur
(zoals batdetectoren)  noodzakelijk  om de aanwezigheid  van vIeermuisverbIijfplaatsen  en de
vleermuissoort  vast  te kunnen  stellen  dan wel uít te kunnen  sluiten.

Daarbij komt dat de omgevingscheck  overdag mag plaatsvinden,  terwiJ vleermuizen  nachtdieren
ziln. Het gaat om nachtdieren die overdag goed verstopt zitten in verblijfplaatsen.  Of er
bijvoorbeeld  vleermuizen  in een spouwmuur  zitten, is overdag  niet te bepalen.  Dat is niet mogelijk
met endoscoop  of andere  apparatuur,  maar al helemaal  niet op zicht. Ook is het onmogelijk  om te
bepalen hoeveel dieren in een verblijfplaats  zitten. Met een omgevingscheck  kan niet worden
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uitgesloten  dan wel worden  vastgesteld  of een (grote) kraamgroep  in een verblijfplaats  aanwezig

iS.

Om qua onderzoeksmethode  en onderzoekslast  voldoende  adequaat  en zorgvuldig  te kunnen

handelen  en daarbíj  ook te handelen  vanuit  de zorgplicht,  hebben  bevoegde  gezagen,  het
Netwerk  Groene  Bureaus  en de Zoogdiervereniging  het Vleermuisprotocol  opgesteld.  Deze
wordt  regelmatig  geüpdatet  aan de hand  van nieuwe  kennis  en inzichten.

Citaat uit het Vleermuisprotocol  2fü7:  "Het protocol  is opgesteld  om onderzoek  voor de Wet
Natuurbescherming  optimaal  te laten verlopen. Wanneer  het protocol  in essentie is gevolgd,
bestaat  grote mate van juridische  zekerheid  dat voldaan is aan een wettelijke  en maatschappelijk
verantwoorde  inspanning  om na te gaan of soorten  en functies  van gebieden  in het geding  zijn. In
het bijzonder  wanneer  de aanwezigheid  van gebiedsfuncties  of soorten wordt uitgesloten,  zou

een onderzoek  volgens  het protocol  als juridisch  voldoende  moeten worden aangemerkt.  Gezien
de beperkte  inspanning  kan  echter uit ander onderzoek  altijd nog  blijken  dat er meer

gebiedsfuncties  of  soorten  aanwezig  zijn."

Het vleermuisprotocol  geeft  daarbij  dus de minimale  inspanning  in aantal  bezoeken  en duur  van
het bezoek  aan,  om  aan-  of  afwezigheid  van  gebruik  van  gebieden/gebouwen  door
vleermuissoorten  vast te  stellen.  Dit  is gebaseerd  op  wetenschappelijk  onderzoek  en
veldervaring  van  de  in vleermuizen  gespecialiseerde  ecologen.  Bij  geen  van  de
vleermuissoorten  en typen gebruik  van gebouwen  geeft  het vleermuisprotocol  aan dat één
bezoek  voldoet.

Uit de gedragscode  blijkt  dat de omgevingscheck  toepassing  mag vinden  bij grootschalige
projecten  (van honderden  woningen).  Een eenmalig  veldonderzoek  van bijvoorbeeld  een dag
(de gedragscode  schrijft  geen minimale  duur van een veldonderzoek  voor) is per definitie
ontoereikend  om indicaties  van verblijfplaatsen  in al die woningen  in kaart  te brengen.

De gedragscode  geeft  aan dat bij de omgevingscheck  een literatuuronderzoek  wordt  gebruikt.
Doordat  er onvoldoende  fijnmazige  data voorhanden  is in de  NDFF,  zal  een  dergelijk
literatuuronderzoek  nooit  voldoende  gegevens  opleveren.

Ook schrijff  de gedragscode  voor  dat een omgevingscheck  minimaal  een half  jaar  van tevoren
moet  worden  verricht,  maar  niet in welke  periode  het veldonderzoek  plaatsvindt.  Op basis  van
een eenmalig  veldonderzoek  in de winter  kan nooit  de aanwezigheid  van kraam-,  zomer-  of
paarverblijfpIaatsen  worden  vastgesteld.  Op basis van een eenmalig  veldonderzoek  in de
zomer  kan nooit de aanwezigheid  van winterverblijfpIaatsen  worden  vastgesteld.  Immers,
vleermuizen  gebruíken  een netwerk  van verblíjfplaatsen.  Dat gebruík  is onder  meer  afhankelijk
van hun reproductieve  status  en het weer.  Indien  er een koudeperiode  is met weinig  voedsel,
zijn warme  verblijfplaatsen  belangrijker.  In een warme  periode  moet  oververhitting  worden

voorkomen  en zijn koelere  verblijfplaatsen  van belang.  Dit is dan ook de reden  dat de huidíge
kennisdocumenten  en protocollen  (zoals  het genoemde  vleermuisproctol)  het niet toelaten  om
op basis  van een eenmalig  bezoek  (zonder  toegeschreven  methode)  vleermuisfuncties  uit te
sluiten.  Met een eenmalig  bezoek  kunnen  alleen  soorten  en functie  worden  vastgesteld  die op
dat moment  aanwezig  zijn en waargenomen  kunnen  worden  of waarvan  de sporen  overduidelijk
wijzen  op een gebruik  door  die soort  op een ander  moment  in het jaar.  Er kunnen  geen

gebruiksfuncties  worden  uitgesloten  wegens  het ontbreken  van sporen.  Het vleermuísprotocol
geeft daarom  een minimale  inspanningsverpIichting  aan, waarbij  aan  de zorgplicht  wordt
voldaan.

Kortom,  het veldonderzoek  zoals  voorgeschreven  in de gedragscode,  geeft  geen inzicht  in de
staat  van instandhouding  van de betreffende  lokale  of regionale  populatie  bij de start  van de
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renovatiewerkzaamheden  en geeft  onvoldoende  inzicht  welke  vleermuissoorten  en  welke

verblijven  en gebruiksfuncties  en welk  aantal  verblijfplaatsen  in het  projectgebied  aanwezig  zijn.

Omdat  het  veldonderzoek  en een  monitoringsonderzoek  voor  de "nulmeting"  geen  inzicht  geven

in de staat  van instandhouding  van  de betreffende  lokale  of regionale  populatie  bij de start  van

de renovatiewerkzaamheden,  kan achteraf  ook niet  worden  vastgesteld  of de renovatie-  en

isolatiewerkzaamheden  (in  combinatie  met te  plaatsen  vleermuiskasten)  leiden  tot een

wezenlijke  invloed  op de staat  van  de betrokken  populatie  en daarmee  tot  een afbreuk  aan de
staat  van instandhouding  van  de betrokken  vleermuissoort.

Bovenstaand  standpunt  wordt  ook  ingenomen  door  het  overgrote  merendeel  van  de
vleermuisdeskundigen  in Nederland.  Cliënte  verwijst  tevens  naar  p. 4 Um 5 van de zienswijze  van
het Netwerk  Groene  Bureaus  d.d.  18  augustus  2fü7  alsmede  naar  de  doür  het  NGB
gepubliceerde  Handelswijze  van  12  april  2018.  Zie
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/tekorkkoming-gedragscode-natuurinclusief-renoveren-
hersteIIen-bij-toepassing.  Tevens  verwijst  cliënte  naar  p. 6-7  van  de  zienswijze  van  de
Zoogdiervereniging  d.d. 4 september  2017 alsmede  het artikel  in het kwartaalblad  Zoogdier  van

de zomer  2018 bij monde  van de directeur  van de Zoogdiervereniging  Píet Bergers.  Hierin  neemt
de Zoogdiervereniging  afstand  van wat de vereniging  Brede Stroomversnelling  beweert:  "dat  de
Zoogdiervereniging  akkoord  is met de gedragscode"  en stelt dat de monitoring  onvoldoende  is.

Zíe  https://www.stichtingsevon.nl/wp-content/upIoads/20í8/07/NOM-visie-ZV-Zoogdier-20í8-
2.pdf.

Ook  het  Interprovincíaal  Overleg  (die  de  provincies,  de  Wnb-bevoegde  gezagen,
vertegenwoordigd)  is van mening  dat de omgevíngsscan  onvoldoende  is om de aanwezigheid
van vleermuizen  of vIeermuisverbIijfpIaatsen  vast  te stellen  of uit te sluiten.  Ook zij pleit  voor  een
aanvullende  inspanning  om verspreidingsgegevens  te verzamen  van vleermuizen  in bebouwd
gebied,  zo blijkt  uit haar  advies  d.d. 12 juni 2017  dat onderdeel  uitmaakt  van de door  de minister
aan uw rechtbank  overgelegde  op de zaak  betrekking  hebbende  stukken  (bijlage  9).

7.3  Bijzondere  situaties

In de reactied.d.  28 juni  2018  (p. 3) van vereniging  Brede  Stroomversnelling  wordt  gesteld  dat

de laatvlieger  een  bijzondere  soort  is volgens  de gedragscode.  Dit blijkt  niet  uít de vastgestelde

gedragscode  alsmede  uit de Antwoordnota  zienswíjze  paragraaf  2.2  B2,  p. 7 waarin  de

laatvlieger  als een  "regelmatig  aangetroffen  soort"  wordt  genoemd.  Ten  onrechte  is de

laatvlieger  in de gedragscode  dan  ook  niet  als bijzondere  soort  aangemerkt.

Dat de laatvlieger  als bijzondere  soork moet worden  gezien,  hangt samen  met het volgende.
Laatvliegers  zijn echte  cultuurvolgers  en onderdeel  van de urbane  omgeving.  Echter,  anders  dan
de meer opportunistische  gewone  dwergvleermuis,  zijn laatvliegers  eenkennig  voor wat hun
verblijfplaatsen  betrefi.  Een kolonie  gebruikt  dezelfde  verblijfplaatsen  soms tientallen  jaren.  Dat
brengt  dat de algemene  aanpak,  zoals voorgesteld  in de gedragscode,  niet voor deze soorí
effectief  is.

In het  verweerschríft  en in paragraaf  3.2.3  van  de gedragscode  wordt  ook  gesuggereerd  dat  de

omgevingscheck  erop  gericht  is om bijzondere  situaties  te identificeren.  Het  zou volgens  de

minister  en de gedragscode  mogelijk  moeten  zijn om met  een eenmalig  veldbezoek  een

potentie-inschatting  te kunnen  maken  van het  voorkomen  van massaverbIijfpIaatsen  en grote

kraamverbIijfpIaatsen  en  verblijfplaatsen  van  bijzondere  vleermuissoorten  (gewone

grootoorvleermuis,  meervleermuis,  rosse  vleermuis,  tweekleurige  vleermuis,  kleine

dwergvleermuis,  baardvleermuis,  ingekorven  vleermuís,  grijze  grootoorvleemuis  en  de

watervleermuis).  Dat is evenwel  met zo'n  eenmalig  veldbezoek  onmogelijk.  Bijzondere

vleermuissoorten  zijn niet  uitsluitend  gebonden  aan  een bepaald  type  bebouwing  en kunnen  in

vrijwel  alle voor  vleermuizen  toegankelijke  gebouwen  aanwezig  zijn. Het feit  dat  het gaat  om
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veelal  zeldzame(re)  vleermuissooíen,  zegt  dus niets over  het voorkomen  in een bepaald  type
gebouw.

Het gevolg  hiervan  is dat er een onjuiste  potentie-inschatting  wordt  gemaakt,  de aanwezigheid

van  verblijfplaatsen  (van  bijzondere  vleermuissoorten)  wordt  gemist  en  de  betreffende
vleermuisverbIijfplaatsen  en in het verlengde  daarvan  ook  de  vleermuizen  zelf worden
vernietigd.  Oftewel,  de in de gedragscode  toegestane  onderzoeksmethode  kan ertoe  leiden  dat
ten onrechte  niet  wordt  onderkend  dat er sprake  is van een bijzondere  situatie.  Het  verweer  van

de minister  dat ingeval  van een bijzondere  situatíe  gewerkt  zal worden  volgens  de bestaande
protocollen  is dan zonder  betekenis,  nu die bijzondere  situatie  juist  niet kan worden  vastgesteld
met  een eenmalig  bezoek.

7.4  Bijzondere  vleermuissoorten

De in paragraaf  7.2 en hierboven  genoemde  algemene  kritiek  op de onderzoeksmethode  van
de gedragscode  geldt  in nog sterkere  mate voor de zeldzamere  soorten.  Bij de  huidige
vastgestelde  onderzoeksinspanningen  is de kans reëel  dat kolonies  van de zeldzamere  soorten
of kolonievormen  waarvan  relatief  weinig  bekend  is (zoals massawinterverbIijven)  worden
"gemisf'.

Door  de kennisleemtes  weten  ecologen  (en anderen)  van de bijzondere  soorten  veel  te weinig
over  de eisen  die de bijzondere  soorten  aan hun verblijfplaatsen  c.q. gebouwen  stellen.  Zo is
bijvoorbeeld  niet  duidelijk  wat  de reden  is dat  deze  soorten  voor  gebouw  A en niet  voor  gebouw
B kíezen.  Ook  is onbekend  aan  welke  eisen  een  gebouw  moet  voldoen  om  als
massaverblíjfplaats  te kunnen  fungeren.  Ook is nog onbekend  op welke  wijze  bijzondere
vleermuizen  door  het jaar  heen gebruik  maken  van hun verblijven.  Doordat  op dit soort  vragen
nog geen  antwoorden  te geven  zijn, is het simpelweg  onmogelijk  om vanaf  de buitenkant  een
goed  oordeel  te geven  of vleermuissoorten  gebruik  maken  van gebouwen.

Er is aldus  onvoldoende  kennis  van de in Nederland  voorkomende  vleermuissoorten  om de
afwezigheid  van  zeldzamere  soorten  of  speciale  kolonievormen  alleen  op  basis  van
gebouwkenmerken  en líteratuuronderzoek  aannemelijk  te maken.

De veel minder  zorgvuldige  wijze van  werken  van  de gedragscode  leidt ertoe  dat de
aanwezigheid  van bijzondere  kolonies  of kolonies  van zeldzame  soorten  en de aanwezigheid
van de laatvlieger  niet worden  vastgesteld  terwijl  ze er wel zijn.  Met de methode  uit de
gedragscode  kan  methodologisch  niet ingeschat  worden  of deze  soorten  in gebouwen
verblijven  hebben.  Deze verblijven  worden  vervolgens  vernietigd,  zonder  dat is voorzien  in
toereikende  compensatie.  Dat dit de gevolgen  zijn, is ook de ervaring  van SEVON-leden  en
vleermuiswerkers  in heel Nederland.

Juist  omdat  veel  van deze  soorten  al in een ongunstige  staat  van instandhouding  verkeren,  kan
niet worden  volgehouden  dat de uitzonderingen  op beschermíng  voldoen  aan de voorwaarde
dat  het streven  naar  een gunstige  staat  van instandhouding  niet  in gevaar  wordt  gebracht.

7.5 Onvoldoende  inzicht  in cumulatieve  effecten  vooraf

Vaststaat  dat  de gedragscode  op grote  schaal  in Nederland  mag worden  toegepast.  De minister
heeft  er explicíet  voor  gekozen  (verweerschrift,  p. 6) om het aantal  woningen  dat onder  de

gedragscode  kan vallen  gedurende  de vijf jaar  dat het goedkeuringsbesluit  geldt, níet te
limiteren.  De minister  vindt  dit verantwoord,  omdat  volgens  haar de doelstellingen  van het
klimaatakkoord  moeten  worden  bereikt  en het daarvoor  van  belang  is dat de  bestaande

woningvoorraad  verduurzaamd  wordt. Met dit verweer  gaat de minister  eraan voorbíj  dat
getoetst  moet  worden  aan de drie cumulatieve  afwijkingsvoorwaarden.  Het verweer  dat met de
onder  de gedragscode  vallende  werkzaamheden  volgens  de minister  een algemeen  belang  is
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gediend,  is geen  overtuigend  argument  om aan te kunnen  nemen  dat  "geen  afbreuk  [wordt]

gedaan  aan  het  streven  de  populaties  van  de  betrokken  soort  in hun  natuurlijke

verspreidingsgebied  in een  gunstige  staat  van  instandhouding  te laten  vooíbestaan."  Feit  is dat

de  komende  vijf jaar  honderdduizenden  woningen  met toepassing  van  de  gedragscode

gerenoveerd  kunnen  worden  en daarmee  vele  duizenden  vIeermuisverbIijfpIaatsen  en (lokale

en regionale)  vleermuispopulaties  vernietigd  zullen  worden.  In de stukken  laat  de miníster  ten

onrechte  na om te onderzoeken  wat  voor  cumulatieve  effecten  dit teweeg  gaat  brengen.

In plaats  daarvan  wijst  zij  op  de  aanpak  zoals  beschreven  in paragraaf  3.2.1  van  de

gedragscode  (verweerschrift,  p. 4). Hierín  is aangegeven  dat  bepaald  dient  te worden  of er

ontwikkelingen  in de omgeving  zijn voorafgaand/tijdens  de renovatiewerkzaamheden  die een

cumulatief  effect  hebben  op de populaties.  Als  er ten gevolge  daarvan  onvoldoende  alternatieve

verblijfplaatsen  in de  nabije  omgeving  aanwezig  zijn,  dan  heeft  dit  invloed  op  het

omgevingsplan  en de daarín  voor  te schrijven  maatregelen,  aldus  paragraaf  3.2.1.  Hiermee

worden  cumulatieve  effecten  op de (lokale)  populatie  evenwel  niet  voorkomen.  Immers,  het  feit

dat  er potentieel  alternatieve  verblijfplaatsen  aanwezig  zijn,  voorkomt  deze  effecten  niet.  Uit de

gedragscode  vloeit  niet de verplichting  voort  dat de renovatiewerkzaamheden  pas  mogen

worden  gestart,  nadat  is vastgesteld  dat  de verblijfplaatsen  in het  projectgebied  zijn  verlaten  en

de vleermuizen  tijdig  naar  de alternatieve  verblijfplaatsen  zijn verhuisd.  Zo laat  dit onverlet  dat

nog altijd populaties  vleermuizen  zullen  worden  ingesloten  en daarmee  worden  vernietigd.

Daarbíj  komt  dat de  eerdergenoemde  omgevingscheck  juist  niet in kaart  brengt  welke

vleermuissoorten  aanwezig  zijn,  het aantal  daarvan  en  welk  aantal  verblijfplaatsen  (zie

paragraaf  7.2 van dit aanvullend  beroepschrift).  Er kan dan ook niet  worden  beoordeeld  of er

voldoende  alternatieve  verblijfplaatsen  in de  omgeving  zijn,  nu  niet vaststaat  hoeveel

alternatieve  verblijfplaatsen  en welk  type  verblijfplaatsen  deze  omgeving  zou moeten  bieden.

Verder  staat  de aanpak  van  paragraaf  3.2.1  er niet  aan  in de weg  dat  in eenzelfde  gebied  (stad)

meerdere  NOM-renovatieprojecten  gelijktijdíg  plaatsvinden  die  alle  van invloed  zijn  op de lokale

vIeermuispopuIaties.  Kortom,  de aanpak  garandeert  niet dat er geen  cumulatieve  effecten

optreden  en garandeert  ook  niet  dat  niet  aan  de afwijkingsvoorwaarde  ten aanzien  van  de staat

van  föstandhouding  wordt  voldaan.

Overígens  gaat  het  niet  alleen  om de cumulatieve  effecten  van  alle  renovatíeprojecten  tezamen,

maar  ook  om de cumulatieve  effecten  van  één  grootschalíg  renovatieproject.  Ook  bij één  project

kan reeds  sprake  zijn van onaanvaardbare  cumulatieve  effecten  op een  lokale  populatie.  Zoals

eerder  in dit aanvullend  beroepschrift  is aangegeven,  is dit ook in de gedragscode  (p. 35)

onderkend

Citaat: "Grootschalige  projecten  kunnen  een groot  effect  hebben  op de aanwezige  populaties
hebben  wanneer  verblijfplaatsen  worden  verwijderd  zonder  dat er nog voldoende  alternatieven
beschikbaar  zqn. Bij een  gelijktijdige  aanpak,  waarbij  alle  verblijfplaatsen  in één  seizoen
verdwijnen,  blijkt  uit de monitoringsresultaten  dat waar  de nieuwe  nestpÍaatsen  op exact  dezelfde
plaatsen  zijn teruggebracht,  geen  tot  een zeer  marginale  hervestiging  wordt  geconstateerd  in het
eerste  jaar  (Monitoringsonderzoek  2016)."

Als oplossing  wordt  in de gedragscode  voorgesteld  dat  er gefaseerd  wordt  gewerkt.  Dat  houdt

volgens  de gedragscode  in (citaat):  "Gefaseerd  werken  houdt  in dat  er  bij  grootschalige  NOM-

projecten  er met  maximaal  één bouwstroom  in éé/7  wijk  tegelijkertijd  gewerkt  wordt.  In een

bouwstroom  worden  per  dag  1 a 2 woningen  gerenoveerd,  met  een  maximum  tussen  de 200  en

400  woningen  per  bouwstroom  per  jaar."

Ondanks  dat  gefaseerd  werken,  wordt  er in de gedragscode  vanuít  gegaan  dat  dit nog altijd

effect  kan hebben  op een populatie.  Zo is in de gedragscode  aangegeven  (p. 36): "Als  uit
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onderzoek  blijkt  dat ondanks  dat er gefaseerd  gewerkt  wordt  toch meer  dan  1/3 van de
populatie..(..).yleermuis  in een gebied  verloren  zal gaan, wordt  er  contact  opgenomen  met  de
provincie  om te bepalen  wat  het  betekent  voor  de te nemen  maatregelen  in het  project."  Ten

onrechte wordt hiermee  niet onderkend  dat 1/3 populatieverlies  van de laatvlieger  (genoemd  als
algemene  soort  in de gedragscode)  of van een zeldzamere  vleermuissoort  van een kleine
lokale  populatie  al betekent  dat er sprake  is van een wezenlijk  negatieve  invloed  op de soort  en
daarmee  van een afbreuk  van de gunstige  staat  van instandhouding  van de soort.  Oftewel,  aan
de afwijkingsvoorwaarde  wordt  hiermee  niet voldaan.  Dat geldt overigens  ook bij meer
algemene  soorten.  Ook bij hen  ís een  1/3 populatieverlies  al fors  mede gelet de  lage
reproductie  van vleermuizen  (maximaal  I jong per jaar).  Ook past  hier het spreekwoord:  "Als
het kalf  verdronken  is, dempt  men (misschien)  de put."

Kortom,  vanuit  de experimentele  opzet van  de gedragscode  kan  de  gunstige  staat van

instandhouding  niet afdoende  worden  gewaarborgd,  als niet eerst  een limiet  wordt  gesteld  aan
het aantal  woningen  per regio  met een harde  onderzoeksplicht  op populatieníveau  en op het
functioneren  van de typen  verblijfsmogeIijkheden  met een nulmeting  (voorafgaand  aan de
uitvoering)  om de exacte  aantallen,  soorten  en functies  vast  te leggen.

8 Toets  afwijkingsvoorwaarde  gunstíge  staat  van  instandhouding;  compensatie

8.1 Inleíding

De minister lijkt de verantwoording  van haar  goedkeuringsbesluit  vooral  te vinden  in het feit dat
sprake  zou zijn  van  overcompensatie  (verweerschrift,  p. 2).  Ook de  vereniging  Brede
Stroomversnellíng  is díe meníng  toegedaan  (reactie,  p. 3). Dat er volgens  hen voldoende
compensatie  zal plaatsvinden,  maakt  kennelijk  dat aan de afwijkingsvoorwaarde  inzake  de staat
van instandhouding  wordt  voldaan.  Deze veronderstelling  is niet juist. Ter toelichtíng  wijst
cliënte  op het volgende.

8.2  Gerealiseerde  maatregelen  zijn  niet  effectief

In de gedragscode  wordt  gewezen  op  een  aantal  voorbeeldprojecten  uit experimentele
ontheffingen  d.d.  30  december  2015  verleend  aan  BAM  (FF/75C/2015/0548.toek.kg),

VolkerWessels  (FF/75C/2015/0546.toek.kg),  Dura  Vermeer  (FF/75C/2015/0553.toek.kg)  en

Ballast  Nedam  (FF/75C/2fü5/0581.toek.kg).  Ten aanzien  van  die  projecten  is monitoring
gestart.  Op p. 9 van de gedragscode  wordt  ingegaan  op de monitoringsresuItaten.  Daarin  staat:
"Er  zijn nog geen waarnemingen  bekend  van vleermuizen  en gierzwaluwen  in de nieuwe
voorzieningen".  Oftewel,  de voorzieningen  functioneren  nog niet, hetgeen  ook  wordt  bevestigd
in de reactie  van de vereniging  Brede  Stroomversnelling  (reactie,  p. 3). De effectiviteit  van de
maatregelen  is nog niet bewezen  en is op dit moment  nog  nul  procent.  Ondanks  deze
constatering  wordt  in de gedragscode  aangegeven:  "De  ervaringen  van de afgelopen  twee  jaar
tonen  aan dat de werkwijze  voldoende  robuust  is om beschikbaar  te stellen  voor  meerdere
partijen."  Kennelijk  wordt  deze stelling  - gegeven  de verleende  goedkeuring  - ook door  de
minister  onderschreven.  Naar  de mening  van cliënte  is dit ten onrechte.  Nu vaststaat  uít
monitoringsonderzoek  dat  de gerealiseerde  vleermuisvoorzieningen  niet  effectief  zijn, zorgen  de
in de gedragscode  voorgeschreven  compensatiemaatregeIen  er niet voor  dat de staat  van
instandhouding  niet  in het geding  is.

Dat de voorgestelde  maatregelen  niet effectief  zíjn voor een aantal vleermuissooríen  is in feite in
deze experimentele  ontheffingen  onderkend.  Zo is als ontheffingsvoorschïift  opgenomen:  "Bij
vleermuissoorten,  waarvan  bekend  is dat deze niet  of  zelden gebruik  maken van de voorgestelde
maatregelen,  dienen soortspecifieke  maatregelen  aangebracht  te worden. Deze soortspecifieke
maatregelen  dienen in overleg  met een deskundige  op het gebied  van vleermuizen  gerealiseerd
te worden."  Onderkend  is ook dat er mogelijk geen maatregelen  zijn.  In dat geval mag de
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renovatie  geen  doorgang  vinden.  ZC) is als ontheffingsvoorschrifí  opgenomen:  "lndien
soortspecifieke  maatregelen  niet mogelijk blijken,  kan de woning niet volgens  de huidige
ontheffing  gerenoveerd  worden."  Een dergelijk  slot op de deur bevat de gedragscode  niet.

8.3  Er ís geen  over-,  maar  ondercompensatie  van  verblijfplaatsen

De minister meent dat van overcompensatie  sprake  is, nu ook maatregelen  worden  getroffen  bij

projecten waar geen verblijfplaatsen zi3n aangetroffen. Cliënte acht dit een  onjuiste
veronderstelling  van zaken.

Ten eerste  is het eenmalige  veldbezoek  per project  een niet probaat  middel  om het aantal  en
het sooí  verblijfplaatsen  en het type  vleermuissoort  vast  te stellen  (verwezen  zij naar  paragraaf
7.2 van dit aanvullend  beroepschrift).  Reeds  nu dit niet adequaat  kan worden  vastgesteld,  kan
van overcompensatie  geen sprake  zijn.  De kans is aanzienlijk  dat de aanwezigheid  van
verblijfplaatsen  ten onrechte  niet wordt  vastgesteld  en de standaard  in de  gedragscode
voorgeschreven  compensatie  onvoldoende  is.

Bovendien  is de standaardcompensatie-aanpak  zeer  mager:  1 vleermuiskast  per 8 te renoveren
grondgebonden  woningen  en één verblijfslocatie  voor  de veelvoorkomende  vleermuizen  per
project (gedragscode,  p. 34), hetgeen  nader  wordt  toegelicht  in paragraaf  8.4 van dit aanvullend
beroepschrift.  Hiermee  wordt  geen recht  gedaan  aan het gebruik  dat vleermuízen  van hun
verblijfplaatsen maken,  zoals  is toegelicht  in paragraaf  7.2 van dit aanvullend  beroepschrift.  De
aanwezigheid  van geschikte  verblijfplaatsen  is in de gedragscode  verder  onvoldoende  geborgd.
Ook één verblijfslocatie  per project  is onvoldoende,  temeer  nu in de gedragscode  een project
kan bestaan  uit honderden  te renoveren  woningen.

Het overgrote  merendeel  van de vleermuisdeskundigen  in Nederland  is van mening dat er binnen
de gedragscüde  geen sprake is van overcompensatie.  Cliënte verwijst  hiervoor  oük naar p. 12
van de zienswijze  van het Netwerk  Groene Bureaus (NGB) d.d. 18 augustus  2017 alsmede naar
de door  het NGB  gepubliceerde  Handelswijze  van 12 april  2018.  Zie
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/tekortkoming-gedragscode-natuurinclusief-renoveren-
hersteIIen-bij-toepassing  geraadpleegd  op 7 augustus  2018.

Tevens verwijst  cliënte  naar p. 7-8 van de zienswijze  van de Zoogdiervereníging  d.d. 4 september
2017 alsmede het aríikel van de directeur  van de Zoogdiervereniging  Piet Bergers in haar
kwarkaalblad  Zoogdier  van de zomer  2018. Hierin neemt de Zoogdiervereniging  afstand van wat
de vereniging  Brede Stroomversnelling  beweert (citaat): "dat de Zoogdiervereniging  akkoord is

met de gedragscode".  Zie https://www.stichtingsevon.nl/wp-contenUupIoads/2018/07/NOM-visie-
ZV-Zoogdíer-2018-2.pdf  geraadpleegd  op 7 augustus  20í8.

8.4  Kunstmatige  inbouwkast  volstaat  níet  als maatregel

Het realiseren  van een kunstmatige  verblijfplaats  (een vleermuiskast)  per acht  grondgebonden
woningen  is kwalitatief  gezien  onvoldoende  om als toereikende  compensatie  te dienen.  In een
oorspronkelijke  situatie  hadden  vleermuizen  per gebouw  of woning,  complete  spouwmuren  met
een scala aan klimatologische  omstandigheden  tot hun  beschikking.  Dit is niet reëel  te
compenseren  met slechts  één  kunstmatige  inbouwkast  met  nauwelijks  diversiteit  aan
klímatologische  gradiënten.  Een  netwerk  aan  verschillende  soorten  verblijfplaatsen  met
verschillende  klimatologische  omstandigheden  binnen  maar  ook tussen  de verblijfplaatsen,
biedt  een veel plausibelere  uitgangssituatie  voor  het effectief  laten  functioneren  van een lokale
vleermuispopulatie.  Daarin  wordt  met  de gedragscode  níet voorzien.

8.5  Geen  effectíef  bewezen  maatregelen  voorhanden  voor  bijzondere  soorten

Voor  bijzondere  vleermuissooíen  zijn nauwelijks  effect  bewezen  maatregelen  voorhanden.  Dat
is bíjvoorbeeld  het geval  voor  de laatvlieger.  Er is momenteel  onvoldoende  kennis  over  de
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leefwijze,  verblijfplaatsen  en dynamiek  in het  gebruik  van  de  verblijfplaats  om  een
soortenstandaard  te kunnen  opstellen.  Voor  de meervleermuis  en de baardvleermuis  zijn

helemaal  geen  effectief  bewezen  maatregelen  beschreven  door  voorgaande  reden.  Hierbij  geldt

het bekende  Engelse  gezegde:  "You  can't  prove  a negative".  Nergens  in de gedragscode  wordt
aangetoond  dat soortspecifíeke  maatregelen  voor  bijzondere  vleermuissooíen  voorhanden  en

effectief  zijn. Noch in het goedkeuringsbesluit  noch in het verweerschríft  wordt  dit aangetoond.
Dat betekent  dat  op voorhand  vIeermuisverblijfpIaatsen  van bijzondere  vleermuissoorten  en de
vleermuizen  zullen  worden  vernietigd,  zonder  dat er effectieve  compensatie  bestaat,  en dus
aangeboden  kan worden  is. Dit zal met  zekerheid  leiden  tot een inbreuk  op de gunstige  staat
van  instandhouding  van  deze  bijzondere  vleermuissoorten,  aangezien  de  staat  van
instandhouding  van deze  zeldzame  soorten  al sterk  onder  druk  staat.

8.6  0ntoereikend  verweer

In het verweerschrift  (p. 3) wordt  in reactie  op de beroepsgrond  over het ontbreken  van
effectiviteit  van de compenserende  maatregelen  aangegeven  dat van de algemene  soorten
vleermuizen  bekend  is dat vooral  de zomer-  en paarverblijven  van deze  soorten  zich relatief
gemakkelijk  laten mitigeren.  Dit blijkt  volgens  de mínister  uit jarenlang  ecologisch  onderzoek  en
monitoring.  Daarop  zouden  ook de kennisdocumenten  zíjn gebaseerd.

Ten onrechte  wordt  deze stelling  door de minister  niet met enige  onderzoeksgegevens  of
monitoríngsgegevens  onderbouwd.  Dit, terwíj  uit monitoring  bij projecten  die zijn uitgevoerd
vooruitlopend  op de gedragscode  al blijkt  dat de wel gerealiseerde  maatregelen  niet effectief

zi3n (paragraaf  8.2 van dit aanvullend beroepschríff). En dit, terwijl meerdere
vleermuisdeskundigen  met  cliënte  van mening  zijn dat er geen  dan wel onvoldoende  effectieve
compenserende  maatregelen  voorhanden  zijn. Cliënte  verwijst  volledigheidshalve  naar  p. 4 Um

5 van de zienswijze  van het Netwerk  Groene  Bureaus  d.d. 18 augustus  2017  en p. 4 en p. 6-8
van de zienswijze  van de Zoogdiervereniging  d.d. 4 september  2017.

8.7  Monitoring  achteraf  volstaat  niet

In haar  beroepschrift  van 30 maart  j. heeft  cliënte  (in hoofdstuk  5) aangevoerd  dat de in de
gedragscode  aangegeven  monitoring  níet volstaan.  De voorschreven  monitoring  is onvoldoende
om te kunnen  concluderen  dat (vooraf!)  aan de drie cumulatieve  afwijkingsvoorwaarden  wordt
voldaan.  De grootste  bezwaren  van cliënte  zíjn dat de monitoringsopzet  te beperkt  is en de
onderzoekscyclus  te lang is. Hierdoor  kunnen  al vele  tienduizenden  woningen  gerenoveerd  zijn
zonder  dat vaststaat  dat de compensatiemaatregelen  effectief  zijn. Dat is temeer  schadelijk,  nu
voor  de  bijzondere  (en  vaak  ook  kwetsbare)  soorten  (met een  ongunstige  staat van
instandhouding)  nog geen  maatregelen  voorhanden  zijn. De innovatieve  maatregelen  moeten
nog worden  bedacht.  Bovendíen  is er geen harde  garantie  dat  eventuele  monitoringsresultaten

kunnen  leiden  tot aanscherping  van de gedragscode.  Zoals  de minister  in haar  verweerschríft
(p. 5) ook aangeeft,  kúnnen  monitoringsresuItaten  leíden  tot aanscherpíng,  maar  dat is geen
harde  verplíchting.

De monitoring  achteraf  zorgt  er daarmee  niet voor  dat aan de afwijkingsvoorwaarde  dat geen
afbreuk  mag worden  gedaan  aan de (gunstige)  staat  van instandhouding,  wordt  voldaan.

9 Toets  afwíjkingsvoorwaarde  andere  bevredigende  oplossing

In het verweerschriít  gaat  de minister  in op de beroepsgrond  van cliënte  dat er geen andere

bevredigende  oplossing  bestaat  (verweerschrift,  p. 4). Zij benadrukt  vooral  dat de gedragscode
een  onderdeel  vormt  van  de  oplossing  van  het klimaatprobleem  en  nodig  is om  de
doelstellingen  van het klimaatakkoord  te bereiken.  Ook  wijst  zij op de haars  inziens  aanwezige
dwingende  redenen  van groot  openbaar  belang  en op het belang  van een gestandaardiseerde
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werkwijze.  Verder  geeft  zij aan dat de íngrepen  (de renovatie  van de woningen)  niet op een
andere  plaats  kunnen  worden  uitgevoerd.  Verder  meent  zij dat rekening  wordt  gehouden  met
kwetsbare  perioden  van de verschillende  soorten.

Dat laatste  is al niet  correct.  Anders  dan de minister  veronderstelt,  wordt  er bij vleermuizen  op
basis van de gedragscode  juist  niet tot onvoldoende  rekening  gehouden  met de kwetsbare
perioden.  Zo is in de gedragscode  aangegeven  dat het werken  buiten  de kwetsbare  perioden
van  vleermuizen  voor  grootschalige  NOM-projecten  in de  praktijk  niet  werkbaar  is
(gedragscode,  p. 39). Het werken  buiten  de kwetsbare  perioden  van vleermuizen  is in de
gedragscode  niet  als verplichtend  uitgangspunt  genomen.

Naar  de mening  van cliënte  legt de miníster  teveel  en onterecht  de focus  op het algemeen
belang  en het feit  dat het gaat  om locatiegebonden  woningen.  Bij de afweging  over  een andere
bevredigende  oplossing  moet  niet alleen maar  naar het doel of de locatie  van de íngreep

worden  gekeken,  maar  ook naar  de uitvoeringsmodaliteit.  Zo is ten onrechte  door  de minister
níet afgewogen  of -  mede  gelet  op het  voorzorgsbeginsel,  het wettelijk  vereiste  geen  wezenlijke
invloed  op de soort  mag optreden  en het in paragraaf  6.2 van dit verweerschrift  vereiste

maatwerk  -  een gedragscode  waarbíj  woningen  met aantoonbaar  kwetsbare  kolonies  (zoals
kraamkolonies  of  massawinterverblijven)  voorlopig  niet  worden  ge'ísoleerd,  dan  nadat
aantoonbare  effectieve  maatregelen  mogelijk  zijn, níet een andere  bevredigende  oplossing  zou
kunnen  zijn. Een dergelíjke  waarborg  achtte  de minister  nog wel mogelijk  in de individuele
ontheffingen  aan BAM, VolkerWessels,  Dura Vermeer  en Ballast  Nedam.  Juist omdat  de
gevolgen  van de toepassing  van de gedragscode  grootschalig  en verstrekkend  zullen  zijn ten
aanzien  van vleermuizen  die in een ongunstige  staat  van instandhouding  bevinden,  dient  de
toets  of er een andere  bevredigende  oplossing  bestaat  stringent  te zijn.

Ook valt  niet in te zien waarom  -  zeker  voor  grootschalige  en langdurige  renovatieprojecten  -

niet zou kunnen  worden  gewerkt  met een gebiedsdekkend  en gedegen  onderzoek  vooraf.  Het
gaat  dan  om  ecologisch  onderzoek  dat  wel  volgens  de  aanvaarde  ecologische
onderzoeksmethoden  (Vleermuisprotocol)  plaatsvíndt.  Met dat ecologisch  onderzoek  is weí
meer  tijd gemoeid,  maar  niet valt in te zien waarom  dit niet  goed  te plannen  valt bij een groot
renovatieproject.  Sterker  nog,  juist bij  grootschalige,  meerjarige  projecten  kan  dergelijk
onderzoek  goed  wordt  ingepland,  zoals  ook  in de zienswijze  van NGB  (p. 3) is betoogd.

Cliënte  wijst  op de ervaringen  met  gebiedsontheffingen  die op gedegen  voorafgaand  onderzoek
zijn gebaseerd,  waarbij  voldoende  maatwerk  is geborgd  en de monitoring  gedegen  wordt
geregeld.  Cliënte  verwijst  naar  de gebiedsontheffing  onder  nummer  5190014766486  en met  als
kenmerk  FF/75c/2014/0525.toek.bl,  verstrekt  aan de gemeente  Tilburg.  Met deze aanpak  zijn
goede  ervaringen  opgedaan.  Deze  aanpak  is gebaseerd  op degelijk  gebiedsgericht  onderzoek
naar vleermuizen  bínnen  de stad Tilburg,  waarbij  de kansen  en knelpunten  van de populaties
van verschillende  vleermuissoorten  in beeld zijn gebracht,  zodat  op voorhand  op de juiste
locaties  mitigerende  maatregelen  kunnen  worden  getroffen  en de  gunstige  staat van

instandhouding  kan worden  geborgd  of zelfs  verbeterd  (zíe rapport  'SoortenmanagementpIan
Oude  Stad Tilburg  voor  gebouw  bewonende  vleermuizen  en vogels'  van Bureau  Waardenburg;
https://www.buwa.nl/fileadmin/buwaupIoad/BureauWaardenburgrapporten/1  3-

783SMPTiIburgEindrapportklein.pdf  geraadpleegd  7 augustus  2018). Dit voorbeeld  laat
zien dat er wel degelijk  alternatieven  bestaan  voor grootschalige  projecten  om conform  de
regels  uit de Wet  natuurbescherming  te handelen  én de gunstige  staat  van instandhouding  te
kunnen  waarborgen  na een gedegen  onderzoek  volgens  de huidige  protocollen.  Een dergelijke
aanpak  zou ook  vorm  kunnen  krijgen  in een gedragscode.
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Van  belang  is dat de  minister  vooraf  had  moeten  onderzoeken  of  de  renovatie-  en

ísoIatiewerkzaamheden  ook  denkbaar  en uitvoerbaar  zouden  kunnen  zíjn met  een  minder  grof

raamwerk  als de gedragscode,  waarbij  meer  waarborgen  worden  geboden  voor  het  behoud  van

koloníes  en meer  recht  wordt  gedaan  aan de verschillen  tussen  de vleermuissoorten  en het

gegeven  dat  meerdere  van  deze  vleermuissoorten  zich  in een  ongunstige  staat  van

instandhouding  bevinden.  Het goedkeuringsbesluit  noch het verweerschrift  geeft  aan  dat

dergelijk  onderzoek  door  de minister  is verrícht.

10 Toets  ín wet  genoemd  doel;  dwingende  redenen  van  groot  openbaar  belang

Het  gebrek  aan  maatwerk  in de gedragscode  raakt  ook  het  derde  vereiste  voor  het  toelaten  van

een  uitzondering  op  strikte  soortenbescherming.  Het gaat om  de voorwaarde  dat een

uitzondering  op een  verbod  alleen  kan worden  toegestaan  met  het oog op een in de Wnb  (en

op  de  Habitatrichtlíjn)  terug  te  voeren  belang.  Het belang  van  het afremmen  van  de

klimaatverandering  kan  worden  gezien  als een  dwingende  reden  van  groot  openbaar  belang  en

cliënte  is van mening  dat het isoleren  van huizen  nodig  is om aan dat  belang  een bijdrage  te

leveren.  Echter,  cliënte  stelt  zich  op het  standpunt  dat niet  alle  isolatiemaatregelen  die met  de

gedragscode  mogelijk  worden  gemaakt  noodzakelijk  zijn  voor  dít belang.  Het  is immers  voor  het

klimaatbelang  niet schadelijk  wanneer  huizen  met belangrijke  verblijfplaatsen  of zeldzame

soorten  níet  (direct)  ge'ísoleerd  of  slechts  met  maatwerk  geïsoleerd  kunnen  worden.

Bij deze  toets  moet  een afweging  worden  gemaakt  tussen  het  wettelijk  en Europees  erkende

belang  en het belang  van het  bescherming  van  soorten.  Met  de aanpak  uit de gedragscode  is

de juíste  balans  niet gewaarborgd.  Cliënte  wijst  naar  anaíogie  op ABRS  25 februari  2009,

ECLI:NL:RVS:2009:BH401  l  M en R 2009/42:

"2.13. /..J  De dwingende reden van groot openbaar belang zal overtuigend moeten worden
aangetoond.  Hierbij  dient  ondubbelzinnig  vast  te staan  dat  het  belang  van de verwezenlijking

van het  plan  of  project  op lange  termijn  zwaarder  weegt  dan  het  belang  van  het  behoud  van de

instandhoudingsdoejsteHingen  van  de SBZ.

r...y
2.16.  In zijn  algemeenheid  kan niet  worden  gezegd  dat  het  opwekken  van duurzame  energie

geen  dwingende  reden  van groot  openbaar  belang,  als bedoeld  in artikel  19g,  tweede  lid, van

de Nbw  1998  kan zijn. Zoals  ook  uit de aanvullende  rapportage  naar  voren  komt,  is er een

stijgende  behoefte  aan  duurzame  energie  en zijn de nationale  en internationale  doelstellingen

erop  gericht  de uitstoot  van broeikasgassen  terug  te dringen.  Dit  betekent  evenwel  nog  niet  dat

met  iedere  bijdrage  aan  het  opwekken  van duurzame  energie  ook  een  dwingende  reden  van

groot  openbaar  belang  is gemoeid.  De  Afdeling  acht  in het  onderhavige  geval  niet  overtuigend

aangetoond  dat het plaatsen  van  de  17  windturbines  in  de  Emmapolder  moet  worden

aangemerkt  als een project  omwille  van een dwingende  reden  van groot  openbaar  belang.

Hierbij  wreekt  zich  het  ontbreken  van een toereikend  onderzoek  naar  mogelijke  alternatieven

waarmee  wellicht  níet  bínnen  de huidige  kabinetsperiode,  maar  wel  op termijn  van een  aantal

jaren,  windturbines  elders  kunnen  worden  opgericht  die  bijdragen  in de behoefte  aan  energie."

Il Samenvattíng  en verzoek

Renovatie-  en  isoIatiewerkzaamheden  op  basis  van  de  gedragscode  zullen  leiden  tot

overtreding  van  diverse  verboden  als bedoeld  in artikel  12 lid 1 van  de Habitatrichtlijn  en artikel

3.5 van de Wnb.  Het  gaat  daarbij  níet  alleen  om het  verbod  op de beschadiging  of de vernieling

van  de voortplantings-  of rustplaatsen  van vleermuizen,  maar  ook om het verbod  op het

opzettelijk  doden  of  verwonden  van  specimens  van  vleermuissoorten.  De  soortgroep

vleermuizen  is een  kwetsbare  groep.  Een vrouwtje  krijgt  slechts  I jong  per  jaar  en slechts  een
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deel  van  de  vrouwtjes  krijgt  een  jong.  Overtreding  van  de  hiervoor  genoemde
verbodsbepalingen,  ín het bijzonder  wanneer  dit leidt tot verlies  van een kraamkolonie,  kan
direct  grote  gevolgen  hebben  voor  de (lokale/regionale  en soms  zelfs landelijke)  populatie.
Vanwege  het zeer  lage reproductievermogen  is het herstel  van een vleermuiskolonie  c.q. een
vleermuispopulatie  een zeer  langzaam  proces.  Bij grootschalige  ingrepen  dan wel bij zeldzame
soorten  zal een populatie  zich niet  altijd  kunnen  herstellen.

Overtreding  van de hiervoor  genoemde  verbodsbepalingen  kunnen  worden  toegestaan,  maar
alleen  onder  stríkte  voorwaarden,  verwoord  in artikel  16 HabitatrichtIijn/artikel  3.8 Wnb.  Voor  de
gedragscode  moet  worden  aangenomen  dat deze  eisen  ook  zijn verankerd  in artikel  3.31 Wet
natuurbescherming.  Zo mag er geen andere  bevredigende  oplossing  bestaan  en mag de
afwijking  geen afbreuk  doen  aan het streven  de populatíes  van de betrokken  vleermuissoorten
in hun  natuurlijke  verspreidingsgebied  in een gunstige  staat van instandhouding  te  laten
voortbestaan.  Om diverse  redenen  kan de gedragscode  de toets  aan deze  voorwaarden  niet
doorstaan:

Het  HvJ  en  ook  de  ABRS  vereist  een  restrictieve  uitleg  van  de
uitzonderingsmogeIijkheden  en -  daarmee  samenhangend  -  maatwerk  bij het toelaten
van uitzonderingen  op de bescherming.  De gedragscode  is strijdig  met deze  lijn in de
jurisprudentie  en daarmee  met  artikel  16 Habitatrichtlijn,  artikel  3.8 Wnb  en artikel  3.31
Wnb  vanwege  een te algemene  aanpak  en onvoldoende  maatwerk.

De Europese  Commissie  heeft  duidelijk  gemaakt  dat  compensatie  of 'overcompensatie'
geen  alternatief  mag  vormen  voor  een  restrictieve  toetsing  aan  de
uitzonderingsvoorwaarden.

De gedragscode  voldoet  niet aan de voorwaarde  dat geen  afbreuk  wordt  gedaan  aan
het streven  de populaties  van meerdere  betrokken  vleermuissoorten  in hun natuurlijke
verspreidingsgebied  in een gunstige  staat  van instandhouding  te laten voortbestaan.
Híerbij  speelt  een rol dat  de toets  aan deze  voorwaarde  extra  streng  is omdat  de praktijk
onder  de gedragscode  kan leiden  tot overtredingen  van verbodsbepalingen  die gelden
voor  vleermuissoorten  die op dit moment  in een ongunstige  staat  van instandhouding
verkeren.  Zoals  hiervoor  in dít aanvullend  beroepschrift  nader  is toegelicht,  hebben  de
tekortkomingen  betrekking  op de volgende  aspecten:

Voorafgaand  aan het verrichten  van de handelingen  bestaat  onvoldoende
kennís  over  voorkomende  vleermuissoorten  in het projectgebied
Er bestaat  in de praktijk  van gebruikmaking  van de gedragscode  te weinig
kennis  en  aandacht  voor  soorten  die  al in een  ongunstige  staat  van
instandhoudíng  verkeren,  waarmee  niet aan de strenge  jurisprudentiële  eisen
kan worden  voldaan
De ecologische  effectiviteit  van compenserende  maatregelen  is níet bewezen.
Er is onvoldoende  zicht  op cumulatieve  effecten,  niet alleen  op lokaal  niveau,
maar  vanwege  het geplande  grootschalige  gebruik  van de gedragscode  ook op
regionaal  en landelijk  niveau.
Door  de gebreken  in de monitoring  bestaat  onvoldoende  inzicht  in de effecten
van de praktijk  onder  de gedragscode  op de staat  van instandhouding  van
soorten  en populaties  vleermuizen.

AI deze tekortkomingen  vormen  een zelfstandige  grond voor het oordeel  dat de
gedragscode  níet voldoet  aan het vereiste  dat geen afbreuk  mag worden  gedaan  aan
het streven  de  populaties  van  de  betrokken  vleermuissoorten  in hun  natuurlíjke
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verspreidingsgebied  in een gunstige  staat  van instandhouding  te laten voortbestaan.
Echter,  vooral  de  combinatie  van  deze  aspecten  maakt  helder  dat op  dit punt
strijdigheíd  bestaat  met  artikel  16 van de Habitatrichtlijn  en de relevante  bepalingen  van
de Wet  natuurbescherming  (artikelen  3.5, 3.8 en 3.31 Wnb).

De onzekerheden  zijn te omvangríjk  om door  monitoring  achteraf  rechtgetrokken  te
mogen  worden.  Daarbij  komt  ook  dat  de monitoring  gebreken  kent.

De gedragscode  kan de toets  aan de voorwaarde  dat geen  andere  bevredigende
oplossing  bestaat  evenmin  doorstaan:

De isolatie  van woningen  is ook mogelijk  op basis  van een praktijk  waarbij
enkele  woningen  waarin  wel (belangríjke)  populaties  zijn aangetroffen,  tijdelijk
worden  uitgezonderd  van isolatie  tot effectieve  compenserende  maatregelen
voorhanden  zijn;

Ook  valt niet in te zien  waarom  - zeker  voor  grootschalige  en  langdurige
renovatieprojecten  -  niet  zou kunnen  worden  gewerkt  met  een  gebiedsdekkend
en gedegen  onderzoek  vooraf.  Het  gaat  dan om ecologísch  onderzoek  dat  wel
volgens  de aanvaarde  ecologísche  onderzoeksmethoden  (Vleermuisprotocol)
plaatsvindt.  Gewezen  kan  in dit verband  worden  op  de  ervaringen  met
gebiedsontheffingen  die op gedegen  voorafgaand  onderzoek  zijn gebaseerd,
voldoende  maatwerk  wordt  gewaarborgd  en  de momtorfög  gedegen  wordt
geregeld.

- Van  belang  is dat  de minister  vooraf  had moeten  onderzoeken  of de renovatie-
en isolatiewerkzaamheden  ook denkbaar  en uitvoerbaar  zouden  kunnen  zijn
met  een minder  grof  raamwerk  als de gedragscode,  waarbij  meer  waarborgen
worden  geboden  voor  het behoud  van kolonies  en meer  recht  wordt  gedaan
aan de verschillen  tussen  de vleermuissoorten  en het  gegeven  dat meerdere
van deze  vleermuissoorten  zich in een ongunstige  staat  van instandhouding
bevinden.  Het goedkeuringsbesluit  noch  het verweerschrift  geeft  aan  dat
dergelijk  onderzoek  door  de minister  is verricht.

Tot  slot:

De rijksoverheid  heeft  de  afgelopen  decennia  vele  prikkels  ontvangen  om  risico's  voor
vleermuizen  in het  kader  van  woningisolatie  te voorkomen  en te beperken.  Dit  heeft  onder  meer
betrekking  op de verblijfplaatsen  van zeldzame  sooíen.  AI twintig  jaar  geleden  werd  in het
kader  van de Eurobats  Agreement  het  volgende  bij resolutie  vastgesteld  als een prioríteit  voor
vleermuisbescherming:  "lmportant  roosts,  particularly  of  rare  species  shouÍd  be identified  by  the
most  appropriated  methods"  (Eurobats  Agreement,  2e Conference  of the Parties,  Resolutíe  8,
Bonn,  Germany,  1-3  July  1998,
http://www.eurobats.org/sites/defauIt/files/documents/pdf/MeetingofParties/MoP2Res.8.pdf,

Annex  A, para.  10). Specifieke  voor  woningisolatie  werd  in hetzelfde  kader  vier  jaar  geleden
expliciet  gewaarschuwd  voor  grootschalige  gevolgen  door  cumulatie,  voortvloeiend  uit
woningisolatíe:  "Take  into  account,  when  assessing  the importance  of  individuals  losses,  that
the cumulative  impact  of  fatalities  and  loss  of  bat  roosts  in buildings  can lead  to detrimental
effects  on bat  populations."  (Eurobats  Agreement,  2e Conference  of the Parties,  Resolutie  7.11,
'Bats  and  Building  Insulation',  Brussels,  Belgium,  15-17  September  2014,  para.  2. Zie  hierover
ook  F.G.W.A.  Ottburg,  M.H.C.  van  Adrichem,  H.J.G.A.  Limpens  en  M.J.  Schillemans,
'EUROBATS;  Analyse  van de resoluties  die zijn aangenomen  tijdens  de vergadering  van de
partijen  (Meeting  of the Parties)  in 2014',  Wageningen,  Alterra  Wageníngen  UR (University  &
Research  centre),  Alterra-rapport  2728,  2016.)
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Deze  prikkels  hebben  nimmer  geleid  tot  een  meer  planmatige  aanpak,  bijvoorbeeld  in de vorm
van landelíjke  of regionale  monitoringsprogramma's  ter voorbereiding  van het grootschalige
isolatieproces  waarmee  de gedragscode  verband  houdt.  Niet  valt  in te zien,  waarom  nu tot
goedkeuring  van  de  gedragscode  en  instemming  met  het  nagenoeg  onbegrensde
toepassingsbereik  (landelijke  werking,  geen  limitering  van het  aantal  woningen)  moest  worden
overgegaan.  Cliënt  acht deze  handelswijze  in strijd  met het voorzorgsbeginsel.  Dat dit
voorzorgsbeginsel  de  grondslag  moet  vormen  voor  de  uitleg  en  toepassing  van  de
Habitatrichtlijn,  volgt  uit  het  HvJ-arrest  7 september  2004,  C-127/02  (Waddenzee  en
Vogelbescherming).  Daar  is de minister  met  haar  goedkeuringsbesluit  ten onrechte  aan  voorbij
gegaan.

Cliënte  verzoekt  u dan  ook  om haar  beroep  tegen  het  goedkeuringsbesluit  gegrond  te verklaren
en dit besluit  te vernietigen.

Ook  verzoekt  cliënt  u om  de staat  te veroordelen  tot  vergoeding  van  haar  proceskosten.

Met  vriendelijke  groet,
Soppe  Gundelach  Witbreuk  advocaten

J. 6'unde1ach

Bijlage: Altenburg  & Wymenga,  De Meervleermuis  in Fryslán,  Kennisontwíkkeling  voor
monitoring  d.d. 17 april  2018
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