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c. de verplichting tot terugzending naar het land van 
uitvoer of herkomst;

d. de verplichting om houders, dan wel vermoede-
lijke houders van het hout of het houtproduct on-
verwijld en op doeltreffende wijze op de hoogte te 
stellen;

e. de verplichting om het hout of het houtproduct dat 
in het verkeer is gebracht op te halen of centraal op 
te slaan;

f. de verplichting tot het identificeren en registreren 
van het hout of het houtproduct.

[…].

 Artikel 7.6
1. In dit artikel wordt onder overtreding verstaan: gedra-

ging met betrekking tot de administratie, de verstrek-
king van gegevens of het merken van dieren, planten, 
eieren, hout of houtproducten die in strijd is met het 
bepaalde bij of krachtens artikel 3.37, 3.38 of 4.8, in bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.

2. Onze Minister kan een overtreder een bestuurlijke 
boete opleggen.

[…].

 Artikel 9.10
 […].
2. De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet 

aanhangige bezwaarschriften die betrekking hebben 
op het nemen van een besluit krachtens de Natuurbe-
schermingswet 1998, de Flora- en faunawet of de Bos-
wet, zijn aanhangig in de staat waarin zij zich op dat 
moment bevinden en worden vanaf het tijdstip van in-
werkingtreding van deze wet overeenkomstig het be-
paalde bij en krachtens deze wet behandeld.

  Regeling natuurbescherming

 Artikel 4.1
1. Als voorschriften als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, 

van de wet worden aangewezen:
 […].
b. de artikelen 4 en 5 van verordening (EU) nr. 

995/2010 van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie van 20 oktober 2010 tot 
vaststelling van de verplichtingen van marktdeel-
nemers die hout en houtproducten op de markt 
brengen (PbEU 2010, L 295).

  Noot

De Afdeling memoreert in deze uitspraak kort dat in Neder-
land de mogelijkheid om in geval van overtreding van be-
palingen uit de EU Houtverordening een bestuurlijke boete 
op te kunnen leggen ontbreekt. Er wordt daarbij verwezen 
naar paragraaf 2.10 van de conclusie van A-G Wattel. Die 
stond daar en elders uitvoeriger stil bij het ontbreken van 
deze mogelijkheid. Zo stelde hij onder 5.3 van zijn conclusie 
dat de minister zijns inziens ten onrechte geen bevoegdheid 

heeft tot oplegging van punitieve sancties, aangezien zij op 
het moment waarop de bedrijven in strijd handelden met de 
EU Houtverordening geen bestuurlijke boeten kon opleggen 
voor dergelijke overtredingen.
In art. 7.6 Wet natuurbescherming wordt onder een over-
treding verstaan: gedraging “met betrekking tot de admi-
nistratie, de verstrekking van gegevens of het merken van 
dieren, planten, eieren, hout of houtproducten” die in strijd 
is met het bepaalde bij of krachtens in strijd met het be-
paalde bij of krachtens art. 3.37, 3.38 of 4.8 van diezelfde 
wet, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
gevallen. Alleen voor dergelijke overtredingen kan een be-
stuurlijke boete worden opgelegd. Dat er in art. 4.1 Regeling 
natuurbescherming verwezen wordt naar art. 4 en 5 Hout-
verordening brengt dus nog niet met zich mee dat er een 
bestuurlijke boete kan worden opgelegd vanwege het op de 
markt brengen van illegaal gekapt hout of producten van 
dergelijk hout, of vanwege het niet betrachten van zorgvul-
digheid door marktdeelnemers wanneer zij hout of hout-
producten op de markt brengen.
In deze situatie gaat pas vanaf 1 januari 2022 verandering 
komen via de Omgevingswet. Vanaf dat moment kan er voor 
alle overtredingen van de regels over de handel in hout en 
houtproducten (en over de handel in dieren of planten van 
bedreigde soorten) een bestuurlijke boete worden opge-
legd, in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
gevallen. Zie voor nadere info over de wijze waarop een 
en ander uiteindelijk werd geregeld via de Omgevingswet 
Annemiek Tubbing, Toezicht en Handhaving met de Omge-
vingswet, 2020. Tot dat moment blijft het dus lastig voor 
de twee fte’s bij de NVWA om op te treden tegen overtre-
dingen van de EU Houtverordening in Nederland. Zie daar-
over Janneke Bazelmans en ondergetekende in ons artikel 
Naar een effectievere aanpak van wereldwijde ontbossing. 
Een verkenning vanuit nationaal, Europees en internationaal-
rechtelijk perspectief, M en R 2020/101. We staan daarin ook 
stil bij de resolutie van het Europees Parlement inzake een 
Europese Bossenwet die meer tegen ontbossing in de wereld 
zou moeten gaan doen. Dat is ook hard nodig, omdat bossen 
tegen klimaatverandering helpen en er de laatste jaren on-
danks allerlei plechtige beloftes alleen maar veel méér in 
plaats van minder ontbost wordt.

Wybe Douma

M en R 2021/12

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 no-
vember 2020, nr. 201903256/1/R2
(Hoekstra, Pans, Gundelach)
m.nt. P. Mendelts

(Art. 3.1, 3.5, 3.8 Wnb)

Milieurecht Totaal 2020/7191
ECLI:NL:RVS:2020:2621
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Windpark Galder – omvang geschil – eisen aan ecologi-
sche onderzoeken – gebruik algoritme. 

Hoger beroep in de procedure over de Wnb-ontheffing voor 
windpark Galder ten zuiden van Breda. De omvang van het ge-
ding wordt bepaald door de soorten waarvoor de ontheffing is 
aangevraagd. Inhoudelijk acht de Afdeling de ecologische on-
derzoeken voldoende, ook al zijn het Vleermuisprotocol en an-
dere richtlijnen niet geheel gevolgd. Het gebruikte algoritme 
voor het onderzoek naar de stilstandvoorziening is gebaseerd 
op voldoende onderzoek. 

Uitspraak in het geding tussen:
[appellant] en anderen, respectievelijk wonend te Breda, 
Raamdonksveer en Eindhoven, vereniging Natuurplein de 
Baronie en de Stichting Vrienden van het Mastbos, beide 
gevestigd te Breda, en de vereniging Vleermuiswerkgroep 
Noord-Brabant, gevestigd te Sint-Oedenrode, thans ge-
meente Meierijstad, (hierna tezamen [appellant] en an-
deren),
appellanten,
en
Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, 
verweerder.

  Procesverloop

Bij besluit van 12 maart 2019 heeft het college aan Raedt-
huys Windenergie B.V. een ontheffing verleend van de 
verbodsbepalingen uit de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wet 
natuurbescherming (hierna: Wnb) voor in het besluit ge-
noemde vogel- en vleermuissoorten, ten behoeve van de 
aanleg en exploitatie van drie windturbines nabij verkeers-
knooppunt Galder te Breda, als onderdeel van Windpark 
A16.
Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep in-
gesteld.
Het college heeft een verweerschrift ingediend.
Raedthuys Windenergie B.V. heeft, hiertoe in de gelegen-
heid gesteld, een schriftelijke uiteenzetting gegeven.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en 
Ruimtelijke Ordening (hierna: STAB) heeft desgevraagd een 
deskundigenverslag uitgebracht.
[appellant] en anderen hebben nadere stukken ingediend.
[…]

  Overwegingen

  Inleiding
1. Het besluit tot verlening van de ontheffing op grond 
van de Wnb is genomen ten behoeve van het oprichten en 
in werking hebben van drie windturbines op Windpark Gal-
der.
De windturbines zijn gepland ten zuiden van Breda en aan 
de noordoostkant van het verkeersknooppunt Galder, dat 
wordt gevormd door de aantakking van rijksweg A58 aan 
de oostkant op rijksweg A16.

De turbines zijn voorzien in een gebied met agrarische 
gronden, dat wordt begrensd aan de noordzijde door het 
buurtschap Overa, aan de oostzijde door het Mastbos en aan 
de zuid- en westzijde door de rijkswegen. Aan de zuidzijde 
van de rijksweg A58 bevinden zich de Galderse Meren.
1.1 De geplande windturbines hebben een ashoogte 
van minimaal 122 tot 142 m, een rotordiameter van 136 tot 
150 m en een maximale tiphoogte van 190 tot 210 m. De 
vergunning is verleend voor de periode tot uiterlijk 30 no-
vember 2047.
Ontwikkelaars en exploitanten van de windturbines zijn 
Raedthuys Windenergie B.V. en Renewable Energy Factory 
B.V., thans Pure Energie Wind B.V.
1.2 De turbines maken deel uit van Windpark A16, 
bestaande uit 28 turbines. Deze zijn voorzien op 4 locaties 
langs de rijksweg A16 over een lengte van ongeveer 28 km. 
Voor de realisering van Windpark A16 is door Provinciale 
Staten van Noord-Brabant op 28 september 2018 het inpas-
singsplan "Windenergie A16" vastgesteld.
Met het inpassingsplan wordt in totaal minimaal 100 MW 
aan windenergie mogelijk gemaakt. Hiermee wordt beoogd 
een bijdrage te leveren aan de afspraken die de provincie 
heeft gemaakt om eind 2020 minimaal 470,5 MW aan 
windenergie op land te hebben gerealiseerd.
1.3 De relevante regelgeving is opgenomen in de uit-
spraak of in de bijlage bij deze uitspraak. De bijlage maakt 
deel uit van de uitspraak. [niet opgenomen; red.]

  Ingetrokken beroepsgrond
[…]

  Ontvankelijkheid
3. Het college stelt dat het beroep voor zover dat is in-
gesteld door [appellant], [appellant A] en [namen 24 andere 
appellanten] (hierna ook: natuurlijke personen), niet-ont-
vankelijk is.
Daarbij betoogt het college dat de afstand van hun wo-
ningen tot de windturbines te groot is en het aantal ver-
wachte slachtoffers onder vogels en vleermuizen te gering is 
om invloed te hebben op hun woon- en leefomgeving en op 
grond daarvan belanghebbendheid bij het besluit tot ont-
heffing aan te kunnen nemen. Dat twee van hen eigenaar 
zijn van gronden die op kortere afstanden liggen, maakt dit 
volgens het college niet anders, omdat die gronden geen 
deel uitmaken van hun woon- en leefomgeving.
Ook vereniging Natuurplein de Baronie is volgens het col-
lege geen belanghebbende bij het bestreden besluit, omdat 
– zo is ter zitting gebleken – het college van mening is dat 
haar statutaire doelstelling te veelomvattend is om op 
grond daarvan belanghebbendheid te kunnen aannemen.
3.1 Uit artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb), in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de 
Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb, volgt dat uitslui-
tend belanghebbenden beroep kunnen instellen tegen het 
bestreden besluit. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de 
Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens 
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ingevolge 
het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als 
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hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve 
belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens 
hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

  Natuurlijke personen
3.2 Onder verwijzing naar haar uitspraak van 21 fe-
bruari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, over het windpark De 
Drentse Monden en Oostermoer onder 9.1, overweegt de 
Afdeling dat bij de beoordeling of een appellant belang-
hebbende is bij een soortenbeschermingsontheffing die op 
grond van de Wnb is verleend, de ruimtelijke uitstraling 
van het project, waarop de ontheffing ziet – in dit geval de 
uitbreiding van een windmolenpark – niet van belang is. 
Bepalend is of de handeling waarvoor de soortenbescher-
mingsontheffing is verleend, een ruimtelijke uitstraling 
heeft op de woon- en leefomgeving van de betrokken ap-
pellant. In dit geval is de handeling waarvoor de soortenbe-
schermingsontheffing is verleend het doden van vogels en 
vleermuizen door de voorziene windturbines. Een soorten-
beschermingsontheffing heeft dan ook een tot die hande-
ling beperkte ruimtelijke uitstraling.
3.3 Niet in geschil is dat de betrokken natuurlijke per-
sonen op een afstand van 565 m tot 50 km tot de voor hen 
dichtstbijzijnde voorziene windturbine wonen.
De rotorbladen zijn maximaal 75 m groot, zodat aanvarin-
gen van vogels en vleermuizen met een windturbine zullen 
plaatsvinden op een afstand van ongeveer 500 m en meer 
vanaf deze woningen.
Gelet op genoemde afstanden is de Afdeling van oordeel dat 
het directe woon- en leefklimaat ter plaatse van deze wo-
ningen niet is betrokken bij aanvaringen van vleermuizen 
en vogels met de windturbines
Hetzelfde geldt voor de recreatiewoningen van [appellant A] 
aan de [locatie 1] en [locatie 2], omdat deze woningen op 
ruim 100 m van genoemd aanvaringspunt liggen. Vanwege 
deze afstand is ook het directe woon- en leefklimaat ter 
plaatse van deze recreatiewoningen niet betrokken bij aan-
varingen van vleermuizen en vogels met de windturbines.
3.4 De betrokken natuurlijke personen, daarbij in-
begrepen [appellant A], hebben geen gegevens naar voren 
gebracht die tot het oordeel moeten leiden dat de hande-
ling, waarvoor deze ontheffing is verleend, desondanks een 
ruimtelijke uitstraling zal hebben op hun woon- en leef-
omgeving. De enkele omstandigheid dat vleermuizen die 
aanvaringsslachtoffer kunnen worden van de voorziene 
windturbines, in de directe omgeving van de woningen 
van deze natuurlijke personen voorkomen, omdat zij daar 
vliegen, foerageren of mogelijk verblijven, zoals ter zitting 
naar voren is gebracht, is daarvoor onvoldoende. Ook een 
louter subjectief gevoel van betrokkenheid bij een besluit, 
hoe sterk dat gevoel ook is, is daarvoor niet voldoende.
3.5 Gelet op het voorgaande zijn de onder 3 genoemde 
natuurlijke personen geen belanghebbenden bij de onthef-
fing, zodat zij daartegen geen beroep kunnen instellen.

  Vereniging Natuurplein de Baronie
Blijkens artikel 1, derde lid, van de oprichtingsakte van 
vereniging Natuurplein de Baronie van 19 december 2016 

omvat het werkgebied van de federatie de Baronie van 
Breda met aangrenzende gemeenten.
Blijkens artikel 2 stelt de vereniging zich ten doel het be-
houden en bevorderen van de natuur- en leefomgeving en 
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.
De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken 
door:
a. het vertegenwoordigen van aangesloten verenigingen 

bij onderwerpen van gezamenlijk belang;
b. het ondersteunen van de aangesloten verenigingen in 

het bereiken van hun doelstellingen;
c. het zoeken naar inhoudelijke verbinding tussen de aan-

gesloten verenigingen en hun leden;
d. het plegen van overleg met gemeentelijke en andere 

(semi-)overheidsinstanties en andere daartoe in aan-
merking komende organisaties;

e. het betrekken van inwoners uit de regio de Baronie van 
Breda bij het behouden en bevorderen van de natuur;

f. alle haar ten dienste staande andere wettige middelen, 
die voor het doel van de federatie bevorderlijk zijn. 
Deze doelstelling is naar het oordeel van de Afdeling 
gericht op het behartigen van algemene belangen als 
bedoeld in artikel 1:2, derde lid, van de Awb.

Naast het doel van de vereniging is, om te kunnen bepalen 
of het belang van de vereniging rechtstreeks is betrokken 
bij het bestreden besluit, relevant of zij feitelijke werkzaam-
heden verricht met het oog op de behartiging van haar doel-
stelling.
Vereniging Natuurplein De Baronie heeft desgevraagd 
schriftelijk meegedeeld welke feitelijke werkzaamheden zij 
heeft verricht met het oog op de door haar behartigde sta-
tutaire belangen en daarvan ook bewijsstukken overgelegd.
Zij heeft als feitelijke werkzaamheden onder meer genoemd: 
het voeren van overleg met de betrokken wethouder van 
de gemeente Breda over natuur en nieuwbouwprojecten 
om ecologische aspecten en ideeën in te brengen, het ver-
strekken van inbreng en commentaar bij de ontwikkeling 
van de omgevingsvisies in De Baronie, het document Regi-
onale Strategie Energie voor het gebied en de Nota Evene-
mentenbeleid voor de gemeente Breda en het initiëren van 
de aanleg van nieuw groen en natuur binnen de Baronie van 
Breda.
Gelet op het doel van deze vereniging zoals aangegeven in 
haar statuten, bezien in samenhang met de hiervoor be-
schreven feitelijke werkzaamheden die zij verricht die ook 
zien op het in de statuten beschreven beperkte werkgebied, 
is de Afdeling van oordeel dat het belang van de vereniging 
Natuurplein de Baronie rechtstreeks bij het bestreden be-
sluit is betrokken.

  Conclusie ontvankelijkheid
3.6 Het beroep is dan ook niet-ontvankelijk, voor zover 
het is ingediend door [appellant], [appellant A] en [namen 24 
andere appellanten].
3.7 Gelet op het bovenstaande zal hieronder het be-
roep voor zover dit is ingediend door vereniging Natuur-
plein de Baronie, Stichting Vrienden van het Mastbos en de 
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vereniging Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant (hierna: de 
vereniging en stichtingen) worden behandeld.

  Inhoudelijk
4. De vereniging en stichtingen betogen dat de on-
derzoeken waarop de verleende ontheffing is gebaseerd, 
ontoereikend zijn.
Zij voeren eerst aan dat ten onrechte geen gehoor is gegeven 
aan de aanbevelingen in het Deelrapport "Natuur Windpark 
A16 Noord-Brabant" en het rapport "Beschermde soorten 
Windpark A16, Noord-Brabant, Veldonderzoek 2017 (-)" om 
het gebruik door vleermuizen van het gebied in de maand 
juni en de kraamverblijven van vleermuizen nader te onder-
zoeken. Met de Notitie "Veldonderzoek 2018 Windpark A16 
en toetsing aan Wet natuurbescherming" van 12 juli 2018 
is daaraan volgens hen niet voldaan, omdat dit niet is geba-
seerd op toereikend vervolgonderzoek.
De vereniging en stichtingen voeren verder aan dat ten on-
rechte geen nader onderzoek is verricht naar de specifieke 
risico’s van de locatie Galder voor vleermuizen. Omdat de 
windturbines nabij het Mastbos en de Galderse meren zijn 
gepland, is volgens hen intensief verkeer van vleermuizen 
tussen dat bos en water te verwachten. Niet kan worden 
uitgesloten dat zich ter plaatse vliegroutes van de gewone 
dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger 
en de rosse vleermuis bevinden.
Daarbij betogen zij dat de uitgevoerde onderzoeken niet aan 
de eisen voldoen die op basis van Europese richtlijnen aan 
vleermuisonderzoeken worden gesteld. Dat de bij de on-
derzoeken gehanteerde methode niet geschikt is om een 
goed beeld te krijgen van de aanwezigheid van vleermui-
zen, blijkt volgens hen uit de door hen ingediende "Notitie 
beoordeling plannen windturbines bij Mastbos" van bureau 
Regelink van 24 september 2018 (hierna: contra-expertise 
2018).
De vereniging en stichtingen hebben ook betoogd dat er 
geen dwingende reden van groot openbaar belang is bij het 
plaatsen van windturbines op de locatie Galder. 
De vereniging en stichtingen hebben ter onderbouwing van 
hun stellingen verder verwezen naar het door hen overge-
legde rapport "Notitie Beoordeling ontheffing (-) Windpark 
Galder" van bureau Regelink van 1 juni 2020 (hierna: con-
tra-expertise 2020). Uit dit rapport blijkt volgens hen dat 
het aantal slachtoffers onder de gewone dwergvleermuis 
veel hoger zal liggen dan bij de besluitvorming is aange-
nomen. Volgens hen zal zich een significant effect op de re-
levante populatie daarvan voordoen, ook als de maatregelen 
worden genomen die in de ontheffing zijn voorgeschreven.
Daarom is volgens hen niet op een duidelijke en kenbare 
wijze gemotiveerd waarom de ontheffing konden worden 
verleend of niet hoefde te worden aangevraagd.
5. Over het betoog van de vereniging en stichtingen 
over de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse 
vleermuis stelt de Afdeling eerst vast, dat bij het bestreden 
besluit niet voor deze vleermuissoorten, maar alleen voor 
de gewone dwergvleermuis een soortenbeschermingsont-
heffing is verleend.

Zij begrijpt het betoog van de vereniging en stichtingen 
daarom zo, dat zij betogen dat voor de ruige dwergvleer-
muis, de laatvlieger en de rosse vleermuis ook een soorten-
beschermingsontheffing had moeten worden verleend.
De vaste lijn van de Afdeling is echter dat de diersoorten 
waarvoor de soortenbeschermingsontheffing is aange-
vraagd, bepalend zijn voor de omvang van het geschil. Het 
bevoegd gezag – in dit geval het college – moet op basis van 
de aanvraag besluiten. De diersoorten waarvoor geen soor-
tenbeschermingsontheffing is gevraagd, staan niet ter be-
oordeling in de bezwaarfase, in beroep of in hoger beroep. 
Zie daarvoor onder andere de uitspraak van de Afdeling van 
29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1160 (overweging 10.1) en 
van 15 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV5108 (overwe-
ging 2.12).
De aangevoerde gronden over de rosse vleermuis, de laag-
vlieger en de ruige dwergvleermuis moeten dan ook in deze 
procedure buiten beschouwing blijven. Als voor deze vleer-
muissoorten ten deze ook een soortenbeschermingsonthef-
fing benodigd zou zijn, terwijl een dergelijke ontheffing niet 
is verleend, dan kunnen de vereniging en de stichting ter-
zake om handhaving vragen en tegen het op een dergelijk 
verzoek te nemen besluit vervolgens rechtsmiddelen aan-
wenden. De Afdeling zal hieronder dan ook alleen ingaan op 
de beroepsgronden, die de voor de gewone dwergvleermuis 
verleende soortenbeschermingsontheffing betreffen.
6. Het college heeft op de zitting naar voren gebracht 
dat de vereniging en stichtingen in de contra-expertise 2020 
gronden hebben aangevoerd over in Europese regelgeving 
voorgeschreven afstanden van windturbines tot onder meer 
bosgebied, over de omvang van de zogenoemde catchment 
area van de gewone dwergvleermuis en over alternatieve 
locaties voor de windturbines. Deze gronden hebben zij vol-
gens het college niet eerder naar voren gebracht, zodat die 
gronden – naar de Afdeling begrijpt – vanwege strijd met 
artikel 1.6a van de Crisis- en herstelwet buiten beschou-
wing moeten worden gelaten.
6.1 Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na af-
loop van de termijn voor het instellen van beroep geen 
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De Af-
deling is van oordeel dat de vereniging en stichtingen in 
het hiervoor genoemd stuk geen nieuwe beroepsgronden 
hebben aangevoerd, maar een aanvulling van de gronden 
die zij in hun beroepschrift naar voren hebben gebracht. Er 
is daarom geen aanleiding voor het oordeel dat deze aanvul-
ling buiten beschouwing moet worden gelaten.
7. De Afdeling overweegt verder als volgt.
Op 18 mei 2018 heeft Bureau Waardenburg het Deelrapport 
"Natuur Windpark A16 Noord-Brabant" ten behoeve van 
de milieueffectrapportage voor het provinciale inpassings-
plan en het rapport "Beschermde soorten Windpark A16, 
Noord-Brabant, Veldonderzoek 2017 (-)" (hierna: Veldon-
derzoek 2017) uitgebracht.
Deze rapporten bevatten de aanbeveling om nader onder-
zoek uit te voeren naar het gebiedsgebruik door vleermui-
zen in de maand juni en naar de aanwezigheid van kraam-
verblijven van vleermuizen in het gebied in de periode van 
15 mei tot 15 juni.
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In juni 2018 is door Bureau Waardenburg aanvullend onder-
zoek verricht, waarvan de resultaten zijn neergelegd in de 
Notitie "Veldonderzoek 2018 Windpark A16 en toetsing aan 
Wet natuurbescherming" (hierna: Veldonderzoek 2018) van 
12 juli 2018.
Anders dan de vereniging en stichtingen stellen, is met het 
Veldonderzoek 2018 aldus gehoor gegeven aan de aanbeve-
ling om nader onderzoek te verrichten naar het gebiedsge-
bruik van vleermuizen in de maand juni.
Over het door de vereniging en stichtingen gestelde gebrek 
aan nader onderzoek naar kraamlocaties van vleermuizen 
in het gebied, heeft het college verwezen naar het Veldon-
derzoek 2017. In dit onderzoek, dat zich destijds nog richtte 
op alle mogelijke tot het Windpark A16 behorende locaties, 
alwaar een windturbine zou kunnen worden opgericht, is 
volgens het college geconstateerd dat op of in de nabijheid 
van de turbines van het daartoe behorende voorkeursalter-
natief Galder geen potentiële locaties voor kraamverblijf-
plaatsen aanwezig waren. Nader onderzoek op dit punt was 
volgens het college dan ook niet nodig.
In antwoord op een vraag van de STAB heeft Bureau Waar-
denburg in een memo van 14 oktober 2019 uitdrukkelijk be-
vestigd dat in het Veldonderzoek 2017 de potentie voor de 
aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen van de varianten 
van Windenergie A16 rond de daartoe behorende turbine-
locaties tot 50 m daarbuiten is onderzocht. Deze afstand is 
gekozen om rekening te houden met een mogelijke versto-
ring van windturbines op verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Voor de locatie Galder zijn binnen die afstand geen daarvoor 
geschikte plaatsen aangetroffen.
Ter zitting heeft het college nog naar voren gebracht dat de 
aanbeveling om een vervolgonderzoek in te stellen naar de 
daadwerkelijke kraamverblijven van vleermuizen betrek-
king had op windturbinelocaties waar, in tegenstelling tot 
de locatie Galder, wel de aanwezigheid van gebouwen met 
potentie voor kraamverblijfplaatsen was geconstateerd, 
zoals op bedrijventerrein Hazeldonk.
Gelet op het voorgaande kan de Afdeling het standpunt van 
de vereniging en stichtingen dat aan het bestreden besluit 
geen toereikend onderzoek naar het gebiedsgebruik door 
vleermuizen in de maand juni en naar de mogelijke aanwe-
zigheid van kraamverblijven van vleermuizen in het gebied 
ten grondslag is gelegd, niet delen.
Het betoog faalt.
8. Uit de stukken, waaronder het deskundigenbe-
richt, blijkt dat het onderzoek naar de aanwezigheid van 
vleermuizen is uitgevoerd door middel van het bezoeken 
van een transect van het gebied, ofwel een bepaalde route 
waarlangs het onderzoek plaatsvindt, die op 25 juni 2018, 
op 7 en 24 augustus, en 21 september 2017 hebben plaats-
gevonden. In de nazomer van 2017, toen het voorkeursalter-
natief nog niet vastgesteld was, is een groter gebied onder-
zocht. Het in de maand juni 2018 verrichte veldwerk was 
specifiek gericht op de omgeving van de turbinelocaties van 
het toen inmiddels vastgestelde voorkeursalternatief.
Volgens het deskundigenbericht is de route van het tran-
sect door Bureau Waardenburg gekozen aan de hand van 

de vaststelling van voor vleermuizen representatieve land-
schappen op grond van literatuurstudie.
Het transect is deels per auto, met een vaste snelheid van 
ongeveer 25 km per uur, en deels per fiets afgelegd, waarbij 
een batdetector met een microfoon is gebruikt. Voor deze 
transportmiddelen is gekozen vanwege de omvang van het 
transect in combinatie met de toegankelijkheid van het ge-
bied. Volgens het deskundigenbericht is dit een gebruike-
lijke methode van onderzoek voor het afleggen van grote 
transecten en is het gebruik van een batdetector met micro-
foon gangbaar bij onderzoek naar vleermuizen. Volgens het 
deskundigenbericht is het mogelijk om op deze manier een 
goed beeld van de activiteit van vleermuizen tot op 100 m 
hoogte te verkrijgen. Voor de gewone dwergvleermuis is 
deze hoogte volgens het deskundigenbericht toereikend, 
omdat deze vleermuissoort doorgaans op geringere hoogte 
vliegt. De vereniging en stichtingen hebben dit niet met ge-
gevens onderbouwd weersproken.
8.1 Voor zover de vereniging en stichtingen hebben 
aangevoerd dat Bureau Waardenburg in plaats daarvan 
had moeten uitgaan van de "Guidelines for consideration of 
bats in wind farm projects" dat is opgesteld door Eurobats, 
overweegt de Afdeling als volgt. Het gaat hier om een pro-
tocol met aanbevelingen, dat is gericht aan de Europese Lid-
staten. Op nationaal niveau zijn protocollen opgesteld voor 
vleermuisonderzoek bij windturbines. Deze protocollen zijn 
samengevoegd in het rapport "Protocollen vleermuisonder-
zoek bij windturbines", waaronder het Vleermuisprotocol. 
Naar het college terecht naar voren heeft gebracht, is vleer-
muisinventarisatie blijkens het Vleermuisprotocol maat-
werk en zijn de protocollen slechts een hulpmiddel. Het gaat 
hier uitsluitend om ‘guidelines’, ofwel richtlijnen, waaraan 
geen bindende werking toekomt.
Volgens het college heeft Bureau Waardenburg bij de onder-
zoeken gebruik gemaakt van een eigen methode, gericht op 
het in kaart brengen van aanvaringsslachtoffers. Het college 
heeft daarbij gesteld dat het Vleermuisprotocol voor het 
analyseren van aanvaringsrisico’s te weinig houvast biedt 
om vanuit veldonderzoek naar een slachtofferinschatting te 
komen. In het protocol wordt namelijk de nadruk gelegd op 
onderzoek in het voorjaar en in de ochtend, wanneer onder 
vleermuizen in en rond windparken nauwelijks slachtoffers 
vallen.
Uit het verweerschrift blijkt dat de onderzoeken zijn geba-
seerd op veldonderzoeken, in dit geval in 2017 en 2018, li-
teratuur- en internetbronnen en aangevuld met een expert 
judgment van deskundigen. Die combinatie maakt volgens 
het college dat een representatief beeld is verkregen van 
de in het plangebied voorkomende vleermuizen, hun acti-
viteiten en het gebiedsgebruik van deze vleermuizen in re-
latie tot de windturbinelocaties.
Dit is in het deskundigenbericht bevestigd. Daarbij is nog 
opgemerkt dat met genoemde veldonderzoeken een beeld 
is verkregen van de aangetroffen soorten en aantallen in de 
periode van juni tot en met eind september. Daarmee is wel-
iswaar niet een beeld verkregen van een volledig seizoen, 
maar wel van de periode waarin de meeste slachtoffers 
vallen, namelijk van juli tot oktober. Omdat het onderzoek 
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van Bureau Waardenburg gericht is op het inventariseren 
van mogelijke slachtoffers, is dit een voor de hand liggende 
werkwijze, volgens het deskundigenbericht.
9. Voor zover de vereniging en stichtingen hebben 
aangevoerd dat volgens de contra-expertise 2018 onvol-
doende onderzoek is ingesteld naar vliegroutes van vleer-
muizen tussen het Mastbos en de Galderse meren, als zijnde 
een gebied met een verhoogd risico van intensief verkeer 
van vleermuizen, overweegt de Afdeling als volgt.
Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de con-
tra-expertise 2018 geen gegevens bevat waaruit blijkt dat 
de onderzoeken van Bureau Waardenburg op dit punt niet 
volledig zijn. Dit wordt in het deskundigenbericht onder-
schreven. Daarbij is opgemerkt dat, naar Bureau Waarden-
burg in de eerdergenoemde email op 14 oktober 2019 heeft 
bevestigd, in de Veldonderzoeken van 2017 en 2018 in het 
kader van het onderzoek naar gebiedsgebruik rekening is 
gehouden met de aanwezigheid van vliegroutes en de na-
bijheid van bos.
Daarom ziet de Afdeling, anders dan de vereniging en stich-
tingen hebben gesteld in hun contra-expertise 2020, geen 
aanleiding voor het oordeel dat in dit geval had moeten 
worden aangesloten bij een minimale afstand van 200 m tot 
bos, bomenrijen en plassen en andere habitats die van be-
lang kunnen zijn voor vleermuizen, zoals wordt aangegeven 
in de hierboven in 8.1 genoemde "Guidelines for considera-
tion of bats in wind farm projects". Daarbij wijst de Afdeling 
er ook nog op dat, zoals in 8.1 is overwogen, het hier uitslui-
tend om ‘guidelines’ ofwel richtlijnen gaat, waaraan geen 
bindende werking toekomt.
10. In paragraaf 3 van de Notitie "Onderbouwing aan-
vraag Wnb-ontheffing sterfte van vleermuizen Windpark 
A16" van 23 februari 2018 van Bureau Waardenburg is het 
gecumuleerde aantal te verwachten aanvaringsslachtoffers 
van de turbines in het gehele Windpark A16 bepaald op 33 
exemplaren onder de gewone dwergvleermuis.
Op basis van het Veldonderzoek 2017 zijn in de "Notitie On-
derbouwing aanvraag Wnb-ontheffing sterfte van vleer-
muizen" aan de hand van de ruimtelijke verdeling van de 
vleermuizen over het plangebied van Windpark A16 de 
soorten slachtoffers per deelgebied binnen het windpark 
bepaald. Daarbij is voor de gewone dwergvleermuis op de 
locatie Galder een inschatting gemaakt van drie slachtof-
fers per jaar zonder stilstandvoorziening en minder dan één 
slachtoffer per jaar met toepassing van de stilstandvoorzie-
ning.
In de hiervoor genoemde Notitie is de 1% mortaliteitsnorm 
berekend aan de hand van een inschatting van de lokale po-
pulatie. Lokale populaties van de gewone dwergvleermuis 
zijn lastig vast te stellen, omdat vleermuizen leven in net-
werkpopulaties. Voor het vaststellen van de lokale populatie 
is daarom uitgegaan van de zogenaamde "catchment area".
Volgens het deskundigenbericht zijn de populaties gestruc-
tureerd rond grote overwinteringsverblijven en wordt het 
gebied van waaruit exemplaren naar de overwinteringsver-
blijven gaan, aangemerkt als de catchment area. Volgens de 
notitie is de catchment area de kleinste geografische een-
heid waarop een populatie zinvol gedefinieerd kan worden.

In tabel 3 van de genoemde Notitie zijn de te verwachten 
aantallen aanvaringsslachtoffers van de gewone dwerg-
vleermuis berekend op grond van een catchment area met 
een straal van respectievelijk 30, 40 en 50 km.
Omdat de 1% mortaliteitsnorm het laagst is bij een straal van 
30 km – het zogenoemde worst case scenario – is daarvan 
in de Notitie verder uitgegaan. Het landoppervlak binnen de 
catchment area met een straal van 30 km bedraagt volgens 
de Notitie 2.765 km². Voor de gemiddelde dichtheid is uitge-
gaan van 9 vleermuizen per m².
De lokale populatie gewone dwergvleermuizen op de lo-
catie is hiermee berekend op 24.885 exemplaren. Voor de 
jaarlijkse natuurlijke sterfte is uitgegaan van 4.977 exem-
plaren, zijnde 20%. Dit betekent dat bij een straal van 30 km 
de 1% mortaliteitsnorm bij ongeveer 50 aanvaringsslacht-
offers wordt overschreden. Door de stilstandvoorziening 
wordt verwacht dat het aantal slachtoffers met 80% zal ver-
minderen. Voor de locatie Galder wordt op basis daarvan 
minder dan één aanvaring per jaar verwacht.
De vereniging en stichtingen hebben in hun contra-exper-
tise 2020 aangevoerd dat een catchment area van 5 km voor 
de gewone dwergvleermuis realistischer is, omdat deze 
soort zich in de regel niet meer dan 10 km verplaatst. Zij 
hebben op grond daarvan de 1% mortaliteitsnorm berekend 
op 1,5 aanvaringsslachtoffer. Omdat het aantal aanvarings-
slachtoffers onder de gewone dwergvleermuizen door de 
aan te brengen stilstandvoorziening ter plaatse is berekend 
op hooguit één per jaar, wordt de 1% norm ook in dat geval 
niet overschreden.
Voor zover de vereniging en stichtingen in hun contra-
expertise 2018 betogen dat het risico op aanvaringsslacht-
offers groter zal zijn omdat in een onderzoeksrapport uit 
2018 een vliegroute van gewone dwergvleermuizen is vast-
gesteld langs een van de geplande turbines, wordt allereerst 
opgemerkt dat, zoals eerder is vermeld, het college heeft 
verklaard dat met een inschatting van drie slachtoffers per 
jaar voor windpark Galder rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van een dergelijke vliegroute en met de na-
bijheid van bos. Ook staat in het deskundigenbericht dat het 
onwaarschijnlijk is dat de grens van 50 aanvaringsslachtof-
fers wordt overschreden omdat gewone dwergvleermuizen 
nauwelijks vliegactiviteiten ontplooien bij windsnelheden 
vanaf 5 m/s. Bij lagere windsnelheden mogen de turbines 
ingevolge artikel 7 van de Specifieke voorschriften niet in 
werking zijn.
De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding om ervan uit te 
gaan dat de aanwezigheid van een vliegroute zal leiden 
tot een hoger aantal aanvaringsslachtoffers dan in de No-
titie "Onderbouwing aanvraag Wnb-ontheffing sterfte van 
vleermuizen Windpark A16" is berekend.
Het betoog faalt.
11. De vereniging en stichtingen betwijfelen of het 
tijdelijk stilzetten van de windturbines als reducerende 
maatregel effectief zal zijn. Zij wijzen er daarbij op dat in 
de contra-expertise 2018 is gesteld dat een variabele start-
windsnelheid van windturbines aan de hand van een vleer-
muisvriendelijk algoritme haar nut nog niet heeft bewezen.
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De vereniging en stichtingen hebben daarbij betoogd dat bij 
het terugbrengen van aanvaringsslachtoffers op basis van 
algoritmen hoofdzakelijk is aangesloten bij een publicatie 
van Lagrange, die slechts steunt op onderzoek op twee lo-
caties bij in totaal 17 windturbines. Volgens hen heeft het 
college de effectiviteit van deze maatregel ten onrechte 
niet getest bij bestaande windturbines in de omgeving van 
Breda.
11.1 Naar hiervoor is vastgesteld komen vleermuisacti-
viteiten vooral voor bij lage windsnelheden. Volgens voor-
schrift 7 van de ontheffing moet  op basis daarvan in het 
eerste operationele jaar een generieke stilstandvoorziening 
worden getroffen, die wordt toegepast als de windsnelheid 
onder de grenswaarde komt van 5 m/s op gondelhoogte en 
sprake is van droog weer en de temperatuur hoger is dan 10 
graden Celsius. Als één of meerdere van genoemde omstan-
digheden zich niet voordoen, dan kunnen de windturbines 
zonder beperkingen draaien. Tijdens het eerste jaar moet de 
vleermuisactiviteit op gondelhoogte worden gemeten om 
het algoritme te bepalen voor een variabele startwindsnel-
heid. Deze moet volgens voorschrift 7 in het tweede jaar 
worden toegepast, conform pagina 5 van de hiervoor onder 
10 genoemde Notitie "Onderbouwing aanvraag Wnb-ont-
heffing sterfte van vleermuizen Windpark A16".
Op pagina 5 worden twee meetmethoden voor het bepalen 
van het algoritme genoemd. Het gaat hierbij om methoden 
van Chirotech van Biotope en van Probat. Volgens de noti-
tie wordt door Chirotech een reductie van 90 tot 96% van 
het aantal aanvaringsslachtoffers opgegeven. Daarbij wordt 
een onderzoek terzake van Lagrange en anderen uit 2013 
genoemd.
De twijfel van de vereniging en stichtingen over de effecti-
viteit op basis van algoritmen is gericht op het rapport van 
Lagrange en anderen, dat op te weinig onderzoek zou zijn 
gebaseerd. De Afdeling deelt deze twijfel niet en overweegt 
daartoe het volgende.
Naar ook uit het deskundigenbericht blijkt, is het algo-
ritme volgens de presentatie "Mitigating Bat Fatalities from 
Wind-power Plants through Targeted Curtailment: Results 
from 4 years of testing of Chirotech" gebaseerd op onder-
zoek bij 4 windparken gedurende een periode van vier jaar, 
van 2009 tot en met 2012. Daarbij is volgens de presentatie 
getest bij twee windparken in Canada bij een aantal geregu-
leerde turbines, waarbij een stilstandvoorziening is toege-
past, en controleturbines.
Het aantal aanvaringsslachtoffers van de testturbines was, 
zo blijkt uit deze presentatie, significant lager dan die van 
de controleturbines. De geconstateerde afname in Frankrijk 
bedroeg respectievelijk 64% en 90% en in Canada respectie-
velijk 78% en 96%. Deze cijfers zijn door de vereniging en 
stichtingen niet met feiten onderbouwd weersproken.
De Afdeling ziet in hetgeen de vereniging en stichtingen 
hebben aangevoerd dan ook geen aanleiding voor het oor-
deel dat het college zich niet in redelijkheid op het stand-
punt heeft kunnen stellen dat de effectiviteit van de stil-
standvoorzieningen met genoemd onderzoek voldoende is 
onderbouwd en dat daarom, anders dan appellanten menen,  

geen noodzaak bestond om de methode bij bestaande turbi-
nes in de omgeving van Breda te testen.
Het betoog faalt.
12. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de Af-
deling van oordeel dat het college zich op het standpunt 
heeft kunnen stellen dat het verlenen van de soortenbe-
schermingsontheffing geen afbreuk doet aan het streven de 
populatie van de gewone dwergvleermuizen in hun natuur-
lijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instand-
houding te laten voortbestaan.
13. Over het betoog dat er geen dwingende reden van 
groot openbaar belang is bij het plaatsen van windturbines 
op de locatie Galder, overweegt de Afdeling als volgt.
Voor het verlenen van een ontheffing voor het doden van 
vleermuizen geldt op grond van artikel 3.8, vijfde lid, aanhef 
en onder b, van de Wnb, een limitatieve lijst van mogelijke 
ontheffingsgronden, waaronder "volksgezondheid en open-
bare veiligheid", "dwingende redenen van groot openbaar 
belang" en "bescherming van flora en fauna".
Aan de ontheffing voor het windpark heeft het college in 
het bijzonder de ontheffingsgronden volksgezondheid en 
openbare veiligheid ten grondslag gelegd. De klimaatveran-
dering en de elektriciteitsvoorziening zijn hiervoor de be-
langrijkste redenen. Klimaatverandering heeft volgens het 
college effecten op de openbare veiligheid, volksgezondheid 
en flora en fauna. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen 
(uitspraak van 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1227 onder 7), 
kunnen deze gronden aan een ontheffing op grond van de 
Wnb voor windturbines ten grondslag worden gelegd.
De stelling van de vereniging en stichtingen dat de onder-
bouwing van de keuze voor de locatie Galder zodanig te-
kortschiet dat ten onrechte niet voor een alternatieve loca-
tie is gekozen, kan bij de beoordeling van het betoog over 
de dwingende reden van groot openbaar belang niet aan de 
orde komen.
14. Voor zover de vereniging en stichtingen zich be-
roepen op artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder a, van de 
Wnb, inhoudende dat een ontheffing uitsluitend wordt ver-
leend als er geen andere bevredigende oplossing bestaat, 
wordt het volgende overwogen.
In de uitspraak van 22 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1769 
onder 12.1) heeft de Afdeling geoordeeld dat provinciale 
staten bij de vaststelling van het inpassingsplan "Windener-
gie A16" niet gehouden waren om alternatieve locaties voor 
de buiten de in de genoemde gemeenten gelegen zone van 1 
kilometer van de A16 in beschouwing te nemen, omdat het 
primaire doel van het plan de ontwikkeling van duurzame 
energie binnen het grondgebied van vier gemeenten langs 
de A16 was. Omdat het primaire doel locatiespecifiek was, 
waren er daarvoor buiten die zone geen andere locaties aan 
te wijzen waar dat primaire doel ook kon worden gereali-
seerd, aldus de Afdeling.
Dit betekent dat alternatieve locaties elders in de provincie 
Noord-Brabant voor de locatie windpark Galder, evenals bij 
de beoordeling van het inpassingsplan, ook in het voorlig-
gende geval niet aan de orde kunnen komen.
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De keuze voor de specifieke deelgebieden binnen het Wind-
park A16 is vervolgens gebaseerd op een beoordeling van 11 
mogelijke locaties voor turbines langs die weg. 
In het "Deelrapport Natuur Windpark A16 Noord-Brabant" 
van 12 juli 2018 zijn de mogelijke effecten op beschermde 
natuurwaarden van windturbines op die verschillende lo-
caties beschreven. Op basis daarvan is in het milieueffect-
rapport een voorkeursalternatief vastgesteld, waaronder de 
drie geplande windturbines op de locatie Galder.
De keuze voor de locatie Galder vloeit volgens het milieu-
effectrapport voort uit onderzoek naar het alternatief met, 
gelet op het totaal van de verschillende af te wegen onder-
delen, de minst nadelige effecten op mens en natuur.
In hetgeen appellanten in de contra-expertise 2020 hebben 
aangevoerd, waaronder de stelling dat bij de besluitvorming 
is uitgegaan van een veel te laag aantal te verwachten vleer-
muisslachtoffers in het voorkeursalternatief, ziet de Afde-
ling geen grond voor het oordeel dat de onderbouwing van 
de keuze voor de locatie Galder zodanig tekortschiet, dat 
hiervoor niet had kunnen worden gekozen. Daarbij wordt 
nog opgemerkt dat het betoog van appellanten grotendeels 
overeenkomt met hun eerdere betoog dat is uitgegaan van 
een veel te laag aantal te verwachten vleermuisslachtoffers. 
Op dat betoog is in hetgeen hiervoor is overwogen reeds in-
gegaan.
Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college zich in re-
delijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een andere 
locatie dan de locatie Galder geen bevredigende oplossing 
biedt.
Het betoog faalt.

  Conclusie en proceskostenveroordeling
15. Gelet op hetgeen is overwogen onder 3.5 is het 
beroep niet-ontvankelijk voor zover het is ingesteld door: 
[appellant], [appellant A] en [namen 24 andere appellante] is 
het beroep, voor zover ontvankelijk, ongegrond.
16. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding.
[…]

  Noot

1. In deze noot zal ik niet ingaan op de ontvankelijk-
heid van de diverse partijen. De lijn die de Afdeling wat be-
treft de beoordeling van de ontvankelijkheid volgt, is door 
mij uitgebreid besproken in mijn noot bij ABRvS 29 april 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:1160, M en R 2020/63 en mijn noot 
bij ABRvS 7 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2384, M en R 
2020/9. De Afdeling heeft deze lijn overigens ingezet met de 
uitspraak over De Drentse Monden en Oostermoer (ABRvS 
21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, AB 2018/364, m.nt. 
D. Sietses & H.D. Tolsma). Wel sta ik hieronder in punt 2 stil 
bij de omvang van het geschil, die wordt bepaald door de 
aangevraagde soorten. In punt 3 ga ik in op enkele prakti-
sche aspecten van het ecologisch onderzoek naar vleermui-
zen, die vooral ook voor betrokken ecologen en andere on-
derzoekers van belang zijn. In punt 4 stip ik kort het gebruik 
van algoritmen in onderzoeken aan.

2. Graag wijs ik op de (inmiddels) vaste lijn in de ju-
risprudentie dat de diersoorten waarvoor de soortenbe-
schermingsontheffing is aangevraagd, bepalend zijn voor 
de omvang van het geschil. In het verleden is door de Af-
deling wel eens van deze lijn afgeweken (zie bijvoorbeeld 
17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2266, M en R 2016/133, 
m.nt. Arentz), maar de laatste jaren wordt deze lijn naar 
mijn stellige indruk behoorlijk constant toegepast. In deze 
uitspraak komt deze lijn terug in r.o. 5. Deze lijn betekent 
dat als bij de bestuursrechter wordt aangevoerd dat ook 
voor een andere soort dan door de ontheffinghouder is aan-
gevraagd een Wnb-ontheffing nodig zou zijn, deze grond 
door de Afdeling niet wordt behandeld. De Afdeling rede-
neert dat het bevoegd gezag alleen de aanvraag en dus de 
aangevraagde soorten behoeft te beoordelen, en dus indien 
ook voor andere soorten nog een ontheffing nodig zal zijn, 
dat dit separaat aangevraagd kan worden. Standaard ver-
wijst de Afdeling de betreffende partij er dan op dat zij voor 
de andere soort of soorten een handhavingsverzoek kan in-
dienen bij het bevoegd gezag. Aan deze lijn kan een zekere 
logica niet worden ontzegd en heeft ook zeker proceseco-
nomische voordelen. Toch heeft deze lijn ook nadelen. Voor 
de eisers is het nadeel dat ze een oordeel dat een onthef-
fing niet nodig zou zijn, welk oordeel veelal is gebaseerd op 
een ecologisch onderzoek dat zelf wel degelijk onderdeel 
uitmaakt van de procedure, niet aan de orde kan stellen. 
Voor veel burgers is dit contra-intuïtief. Voor de ontheffing-
houder is het nadeel dat de vraag of een nadere ontheffing 
wellicht nodig is, wordt doorgeschoven naar de handha-
ving. Als projectontwikkelaar loopt hij daarmee het risico 
dat het project, waarvoor hij meende alle papieren binnen 
te hebben, alsnog wordt stilgelegd. De proceseconomische 
voordelen van deze lijn liggen daarom vooral bij het be-
stuursorgaan dat zijn besluiten aldus in rechte overeind kan 
houden, en bij de rechterlijke macht. 
3. Voor degenen die betrokken zijn bij de praktische 
uitvoering van ecologische onderzoeken, met name naar 
vleermuizen, zijn zeker de r.o. 7 t/m 11 interessant. Daar 
valt bijvoorbeeld te lezen dat vleermuizenonderzoeken met 
een batdetector met microfoon als het langere transecten 
betreft met een langzaam rijdende auto (in casu 25 km/u) 
of met de fiets gedaan kunnen worden (zie r.o. 8). Verder 
wordt geconstateerd dat het zogenaamde Vleermuisproto-
col en de Europese "Guidelines for consideration of bats in 
wind farm projects" geen bindende werking toekomen (in 
r.o. 8.1 en 9). Persoonlijk zou ik menen dat een afwijking van 
dergelijke gezaghebbende richtlijnen een goede motivering 
zou behoeven, en mogelijk meent de Afdeling dat ook, maar 
ik lees het in deze uitspraak niet expliciet terug. Ten slotte 
zijn interessant de overwegingen over hoe de populatie-
omvang moet worden vastgesteld, waarbij wordt afgegaan 
op de bepaling van de zogenaamde catchment area (zie r.o. 
10). In het onderzoek is uitgegaan van, naar mijn gevoel, 
relatief grote catchment areas, met stralen van 30, 40 en 
50 km. Hoe groter het gebied, hoe minder snel de 1%-mor-
taliteit (het ORNIS-criterium) wordt gehaald. De eisers von-
den een straal van 5 km realistischer omdat de betreffende 
soort (gewone dwergvleermuis) zich normaliter niet meer 
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dan 10 km verplaatst. De Afdeling vindt dit allemaal geen 
probleem, nu ook in dit laatste geval de 1%-mortaliteit niet 
wordt overschreden. Een voor ons juristen begrijpelijk oor-
deel, al denk ik dat ecologische onderzoekers op dit punt 
wat meer duidelijkheid zouden wensen. 
4. Het laatste punt dat ik wil bespreken is het gebruik 
van algoritmen voor het bepalen van aantallen vleermuis-
slachtoffers en van de effectiviteit van de stilstandvoorzie-
ning (r.o. 11.1). De eisers komen niet veel verder dan dat het 
algoritme op te weinig onderzoek is gebaseerd (en daarmee 
op te weinig data). Dit punt wordt door de Afdeling een-
voudigweg afgeserveerd door te verwijzen naar de onder-
zoeken die eronder liggen. Het probleem is natuurlijk (en op 
dit punt volg ik M. Vetzo & J.H. Gerards, ‘Algoritme-gedreven 
technologieën en grondrechten’, in: Computerrecht 2019/3, 
met name par. 2.3) dat goede, slimme algoritmes vanwege 
hun complexiteit vaak ondoorzichtig zijn en bovendien 
zijn vastgelegd in programmeertaal. Dit maakt ze lastig te 
doorgronden, waardoor ze snel als een ‘black box’ worden 
ervaren en tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Bo-
vendien zijn algoritmes lang niet altijd openbaar. De vraag is 
dus hoe een algoritme goed kan worden beoordeeld, zonder 
de werking en de validiteit ervan te doorgronden. Ik voorzie 
dat dit vraagstuk de komende jaren in de jurisprudentie nog 
veelvuldig aan de orde zal komen, niet alleen in het natuur-
beschermingsrecht.

Peter Mendelts 

M en R 2021/13

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 no-
vember 2020, nr. 201905237/1/R1
(Uylenburg, Knol, Meijer)
m.nt. V.M.Y. van ’t Lam

(Art. 5:1 Awb)

ECLI:NL:RVS:2020:2639

Mede-drijver inrichting. Overtreding zorgplicht. Omge-
vingswet. 

Bij de behandeling van het beroep is naar voren gekomen dat 
[appellante] ten tijde van de geconstateerde overtredingen een 
zekere bijdrage leverde aan de bedrijfsvoering, met name in de 
vorm van het verzorgen van de in de inrichting gehouden nert-
sen. De Afdeling acht het op basis van de stukken en het verhan-
delde tijdens de zitting aannemelijk dat die bijdrage een meer 
dan incidenteel karakter had en dat [appellante] ook al be-
trokken was bij de bedrijfsvoering in de vorm van het verzorgen 
van de nertsen voordat haar broer werd gedetineerd en hij de 
nertsen op het perceel niet meer kon verzorgen (…). Daarmee 
is echter niet gezegd dat [appellante] tezamen met haar broer 
zeggenschap uitoefende binnen de inrichting en daardoor me-
de-drijver van de inrichting was.

De Afdeling is met het college van oordeel dat deze situatie zo-
danig is dat [appellante] als mede-eigenaar had moeten be-
grijpen dat enig ingrijpen op basis van de hiervoor bedoelde 
zorgplichtbepalingen was geboden. Zij had hiervoor eventueel 
een derde kunnen inschakelen, zoals een beroepsmatig rechts-
bijstandverlener. [appellante] heeft in dit stadium echter van 
iedere actie afgezien. Zodoende is sprake van overtreding van 
de zorgplicht van artikel 13 Wbb en/of artikel 10.1 Wm.

Uitspraak in het geding tussen:
[appellante], wonend te [woonplaats],
en
het college van burgemeester en wethouders van Voeren-
daal,
verweerder.

  Procesverloop

Bij besluit van 13 september 2018 heeft het college [appel-
lante] acht lasten onder dwangsom opgelegd met betrek-
king tot overtredingen op het perceel [locatie] te Voeren-
daal.
Bij besluit van 17 oktober 2018 heeft het college de lasten 
genoemd onder 6 en 8 in het besluit van 13 september 2018 
ingetrokken.
Bij besluit van 19 maart 2019 heeft het college het door 
[appellante] tegen de besluiten van 13 september 2018 en 
17 oktober 2018 gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Tegen dit besluit heeft [appellante] beroep ingesteld.
Het college heeft een verweerschrift ingediend.
Bij besluit van 23 juli 2019 is het college overgegaan tot in-
vordering van door [appellante] verbeurde dwangsommen.
Het college heeft nadere stukken ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 juli 
2020, waar [appellante], bijgestaan door mr. R.Ph.E.M. 
Cratsborn, advocaat te Wittem, en het college, vertegen-
woordigd door J.F. Snoeijer-Logtens, M.A.M. Roebroek en 
mr. J.L.E. Laudy, zijn verschenen.

  Overwegingen

  Lasten onder dwangsom
1. Het college heeft [appellante] een aantal lasten 
onder dwangsom opgelegd naar aanleiding van bevindingen 
van toezichthouders bij controles op 18 en 26 april 2018 van 
een inrichting aan de [locatie] te Voerendaal. Op dit perceel 
was een nertsenfokkerij gevestigd. Sinds het overlijden van 
haar vader was [appellante], samen met haar broer, deelge-
noot in de onverdeelde nalatenschap van haar vader waarin 
de inrichting en het perceel vallen, en daarmee mede-eige-
naar van het perceel en de inrichting. Tijdens de controles 
is onder andere geconstateerd dat een zogenoemd drugslab 
was gevestigd op het perceel en dat asbest aanwezig was. 
Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat, aange-
zien [appellante] mede-eigenaar is van het perceel en regel-
matig op het perceel aanwezig is geweest om aldaar nertsen 
te verzorgen, zij medeverantwoordelijk is voor de geconsta-
teerde overtredingen.
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