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Bijlagen
1

Geachte heer Kastelein,
Op 4 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor ‘Onderzoek met
gewone zeehonden en bruinvissen’ ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte
van mijn beslissing.
Beslissing
Ik heb besloten uw aanvraag goed te keuren. Hierbij verleen ik u de ontheffing die
u heeft aangevraagd van de verbodsbepaling genoemd in artikel 13, lid 1, van de
Flora- en faunawet voor zover dit betreft het onder zich hebben van zeven
levende exemplaren van de bruinvis (Phocoena phocoena) en twee levende
exemplaren van de zeehond (Phoca vitulina), ten behoeve van onderzoek.
Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 12 augustus 2016 t/m
11 augustus 2021.
Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit.
Aanvraag
U vraagt, namens SEAMARCO B.V., ontheffing voor het houden van zeven
bruinvissen en twee gewone zeehonden voor onderzoek. Uw huidige ontheffing,
met nummer FF/75A/2014/025, loopt nog t/m 25 juli 2019 maar betreft een
kleiner aantal proefdieren.
Het internationaal besef dat onderwatergeluid schadelijk kan zijn voor
zeezoogdieren neemt toe. Daartoe is onderwatergeluid (bijv. bij aanleg
windmolenparken of van marinevaartuigen) aangewezen als milieuparameter
waarmee rekening dient te worden gehouden. De meest voorkomende
zeezoogdieren in de Noordzee zijn de bruinvis en de gewone zeehond. Met deze
diersoorten wordt het onderzoek in bassins uitgevoerd teneinde te komen tot
veilige geluidsnormen.
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Toelichting

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Relevante wet- en regelgeving
In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen.

Datum 12 augustus 2016

Ontheffing
Uit de relevante wet- en regelgeving blijkt dat de aangevraagde ontheffing alleen
kan worden verleend als:
•
De gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is;
•
Er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
•
De ontheffing aangevraagd wordt ten behoeve van onderzoek, onderwijs,
repopulatie of herintroductie.
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Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek waarvoor in 2005, 2009 en
2014 ontheffing aan u is verleend. De gehouden bruinvissen en zeehonden zijn
afkomstig uit opvang of fok. Het aantal van zeven bruinvissen en twee zeehonden
is een gering aantal ten opzichte van de bestaande populaties van deze soorten.
De gunstige staat van instandhouding is daarom niet in het geding. Daarnaast
levert akoestisch onderzoek een bijdrage aan het besef dat onderwatergeluid
schadelijk kan zijn voor het onderwatermilieu. Daarmee kan het onderzoek
indirect juist een bijdrage leveren aan de gunstige staat van instandhouding van
deze soorten. Andere oplossingen leiden niet tot de gewenste resultaten. Daarom
mag dit onderzoek gezien worden als de juiste oplossing.
Conclusie
De huidige aanvraag betreft een uitbreiding van het aantal proefdieren ten
opzichte van de oude ontheffing met kenmerk FF/75A/2014/025. Met de huidige
ontheffing komt deze te vervallen. Ik verzoek u de originele ontheffing met
kenmerk FF/75A/2014/025 retour te zenden aan Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.
Gelet op het bovenstaande verleen ik u ontheffing voor bovengenoemd project.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus
40219, 8004 DE Zwolle.
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en
de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie
en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief.
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Meer informatie?

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

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

Datum 12 augustus 2016

Met vriendelijke groet,

Onze referentie
Aanvraagnummer
FF/75A/2016/031

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:

Marco Klaassen
De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Relevante wet- en regelgeving
Flora- en faunawet
Artikel 2
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor
flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te
laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te
voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
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Artikel 4
1. Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt:
a. alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering
van gedomesticeerde dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen soorten en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de
huismuis;
(…)
Artikel 13
1. Het is verboden:
a. planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten
van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse
plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde
uitheemse diersoort,
b. te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in
voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten
vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te
huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te
stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te
brengen of onder zich te hebben.
(…)
Artikel 75
(…)
3. Onze Minister kan, voorzover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door
gedeputeerde staten ontheffing is of kan worden verleend, ontheffing verlenen van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 15a, 15b, tweede lid in samenhang
met het eerste lid, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 53, 58, 59, tweede lid, 64, tweede lid, en 72,
vijfde lid.
(…)
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5.

6.

Vrijstellingen en ontheffingen worden tenzij uitvoering van internationale verplichtingen
of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke
organisaties noodzaakt tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing om andere
redenen, slechts verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van
instandhouding van de soort.
Onverminderd het vijfde lid, worden voor soorten genoemd in bijlage IV van richtlijn
92/43/EEG, voor soorten vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en voor
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen beschermde inheemse dier- of
plantensoorten vrijstelling of ontheffing slechts verleend wanneer er geen andere
bevredigende oplossing bestaat:
a. ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie, alsmede
voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering
van planten;
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Verordening (EG) nr. 338/97
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door
controle op het desbetreffende handelsverkeer (Basisverordening)
Artikel 8
1. De aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het
tentoonstellen voor commerciële doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het
verkopen, het in bezit hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of
het vervoeren met het oog op verkoop van specimens van de in bijlage A genoemde
soorten is verboden.
2. De Lid-Staten kunnen het in bezit hebben van specimens, met name van tot de in
bijlage A genoemde soorten behorende levende dieren, verbieden.
3. In overeenstemming met de voorschriften van andere Gemeenschapswetgeving
betreffende de instandhouding van wilde fauna en flora kan per geval ontheffing van de
in lid 1 genoemde verbodsbepalingen worden verleend door de afgifte van een daartoe
strekkend certificaat door een administratieve instantie van de Lid-Staat waarin de
specimens zich bevinden, indien de specimens:
a. werden verkregen of werden binnengebracht voordat de bepalingen betreffende de
soorten als genoemd in bijlage I bij de Overeenkomst of in bijlage C1 bij Verordening
(EEG) nr. 3626/82 of in bijlage A bij de onderhavige verordening, van toepassing
werden op die specimens; of
b. bewerkte specimens zijn die meer dan 50 jaar geleden zijn verkregen; of
c. in de Gemeenschap werden binnengebracht overeenkomstig de bepalingen van deze
verordening en bestemd zijn om te worden gebruikt voor doeleinden die het
voortbestaan van de betrokken soort niet nadelig beïnvloeden; of
d. in gevangenschap geboren en gefokte specimens zijn van een diersoort of kunstmatig
gekweekte specimens van een plantensoort of een deel van zo’n dier of zo’n plant zijn of
daaruit zijn verkregen; of
e. onder bijzondere omstandigheden en met naleving van Richtlijn 86/609/EEG van de
Raad van 24 november 1986 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten betreffende de bescherming van
dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt
(1) nodig zijn met het oog op de vooruitgang van de wetenschap of voor belangrijke
biomedische doeleinden indien de betrokken soort de enige blijkt te zijn die daarvoor
geschikt is, en geen in gevangenschap geboren en gefokte specimens van die soort
beschikbaar zijn; of
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f.
g.
h.

bestemd zijn voor fok- of kweekdoeleinden en dientengevolge zullen bijdragen tot de
instandhouding van de betrokken soorten; of
bestemd zijn voor onderzoek of onderwijs dat de bescherming of de instandhouding van
de soort op het oog heeft; of
van oorsprong zijn uit een Lid-Staat en overeenkomstig de in die Lid-Staat geldende
wetgeving aan hun natuurlijk milieu werden onttrokken.
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(…)
5. De in lid 1 genoemde verbodsbepalingen gelden ook voor specimens van de soorten
genoemd in bijlage B, behalve indien ten genoegen van de bevoegde autoriteit van de
betrokken Lid-Staat is aangetoond dat die specimens verkregen werden en, indien zij
niet uit de Gemeenschap afkomstig zijn, daarin werden binnengebracht overeenkomstig
de geldende wetgeving inzake de instandhouding van de wilde flora en fauna.
(…)
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ONTHEFFING
Naar aanleiding van het verzoek van de heer R.A. Kastelein op 4 mei 2016,
namens Seamarco B.V.
gelet op artikel 75, lid 3, 5 en 6, onderdeel a van de Flora- en faunawet
Verleent de Staatssecretaris van Economische Zaken hierbij aan:
Naam:
Seamarco B.V. (hierna: ontheffinghouder)
Adres:
Julianalaan 46
Postcode en woonplaats: 3834 CC HARDERWIJK

Ontheffing FF/75A/2016/031 voor het tijdvak van: 12 augustus 2016 t/m 11 augustus 2021
Van de verbodsbepaling genoemd in artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor
zover dit betreft het onder zich hebben van zeven levende exemplaren van de bruinvis
(Phocoena phocoena) en twee levende exemplaren van de zeehond (Phoca vitulina),
ten behoeve van onderzoek.
De ontheffing geldt voor de onderzoekslocatie van SEAMARCO te Wilhelminadorp
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1.

Het bestuur van de ontheffinghouder dient toe te zien op de strikte naleving van deze
ontheffing met de daarin vermelde voorwaarden.

2.

De ontheffinghouder dient alle door of namens de Staatssecretaris van Economische Zaken
verstrekte of nog te verstrekken aanwijzingen in verband met de uitvoering van deze
ontheffing nauwkeurig op te volgen.

3.

Voor het verrichten van de in deze ontheffing genoemde handelingen, voor wat betreft
artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet, mogen vaste medewerkers van de
ontheffinghouder middels een machtiging gebruik maken van deze ontheffing. Indien de
ontheffinghouder een ander dan een vaste medewerker machtigt, dan dient de
ontheffinghouder een kopie van de verleende machtiging aan Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag te zenden. De machtiging
vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:
a) volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de
machtiging is verleend;
b) soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
c) kwalificaties met betrekking tot deskundigheid op het gebied van beschermde
soorten;
d) de handelingen die mogen worden verricht;
e) plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
f) periode waarvoor de machtiging geldt;
g) naam en handtekening ontheffinghouder;
h) het nummer van de ontheffing die aan de ontheffinghouder is verleend.

FF/75A/2016/031
1 van 2

4.

Gemachtigden dragen bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing
verleend is de machtiging bij zich. Deze machtiging dient te zijn gehecht aan een kopie van
deze ontheffing. Gemachtigden dienen de machtiging op eerste vordering te tonen aan een
bevoegd controleur of opsporingsambtenaar.

5.

De aangegeven handelingen mogen uitsluitend worden verricht voor geluidsonderzoek aan
bruinvissen en zeehonden volgens het activiteitenplan dat met de aanvraag van 4 mei 2016
is ontvangen.

6.

De dieren mogen uitsluitend gedurende het onderzoek op bovengenoemde locatie aanwezig
zijn en dienen na afloop van het onderzoek terug te keren naar de instelling van herkomst.

7.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de dieren te gebruiken voor commerciële doeleinden.

8.

De ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in artikel 13, lid 1, van de Flora- en
faunawet, voor zover dit betreft het vervoeren en onder zich hebben van beschermde
inheemse en uitheemse diersoorten, geldt uitsluitend indien in overeenstemming met
Verordening (EG) nr. 338/97, Verordening (EG) nr. 1158/2012 en Verordening (EG) nr.
792/2012 gehandeld wordt.

9.

De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek na afloop van het onderzoek te
zenden aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.

10.

Deze ontheffing kan bij het niet of niet voldoende naleven van de voorwaarden worden
ingetrokken.

Den Haag, 12 augustus 2016

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:

Marco Klaassen
De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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