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Pilo(o)t project

terreinafbakening

Cijfers

Onderzoek 2013

• Oppervlakte Tilburg geheel 119,2 km2
• Oppervlakte onderzoeksgebied= ca. 23,2 km2.
Waarvan:
• Oppervlakte stedelijk = ca. 12,7 km2
• Oppervlakte groen = ca. 3.7 km2
• Oppervlakte water = ca. 0,5 km2
• Oppervlakte rest = ca. 6,3 km2
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Soortenmanagementplan
Soorten
• Leefgebied soorten optimaliseren
• Instandhouding van de soorten

Initiatiefnemers
•
•
•
•

Gemeente faciliteert initiatiefnemers
Minder onderzoek (scan vooraf nodig)
Snellere uitvoering
Lagere kosten

Soortenmanagementplan
Gebouw bewonende soorten
•
•
•
•
•
•

Huismussen
Gierzwaluwen
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Ruige dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis

Kansrijke wijken

Vliegroutes

Waardering wijk voor soorten

Maatregelen
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Procedure aanvraag
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juli 2012 eerste gesprekken met RvO en EZ
september 2014 eerste concept smp besproken
december 2014 ingediend
februari 2015 of ik hem rechtstreeks digitaal kan sturen
februari 9 vragen
maart 2 vragen
maart 11 vragen
juni gevraagd hoe staat het er mee
juni 2 vragen
juni concept ontheffing en -beschikking gekregen
augustus gesprek over ontheffing
september reactie op concept en op stroomversnelling
oktober provincie aangehaakt via EZ
oktober 2 vragen
oktober 2 vragen en opmerkingen naar EZ
oktober reactie op onze vragen
november 2 vragen
november gesprek met EZ en Provincie
november concept ontheffing en –beschikking gekregen

Beschikking

Conceptbeschikking
Algemeen
• Ontheffing voor 5 jaar
• Evaluatie na 4 jaar, mogelijkheid verlenging

Voorschriften
•
•
•
•
•
•
•
•

5 algemene voorschriften
3 specifieke voorschriften
6 specifieke voorschriften vleermuizen
6 specifieke voorschriften gierzwaluw
4 specifieke voorschriften huismus
2 zorgplicht voorschriften
9 overige voorschriften
35 totaal aantal voorschriften

Wat nog te doen
• Monitoringsplan
– Jaarlijks, aantal individuen kraam en massa
winterverblijf
– Vleermus

• Ecologisch werkprotocol
– Per werkzaamheid
– Per gebied
– Per soort

Wat nog te doen

Werkwijze SMP

• Logboek hoeveelheid verblijfplaatsen
• Voorbeeldenboek (wens)
• Implementatie gemeente
– Omgevingsvergunning
– Binnen plangebied
• smp

– Buiten plangebied
• natuurtoetskader
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Werkwijze SMP

Toekomst

Uitvoering gebiedsontheffing
•
•
•
•
•

“Altijd” een omgevingscheck door deskundige
Maatregelen via WABO vergunning
Uitvoering in opdracht van gemeente
Toezicht en handhaving voor gemeente
Gemeente ontheffinghouder

?
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