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Vrijstelling van de Wet natuurbescherming  
bij asbestsanering 
  

De Wet natuurbescherming verbiedt handelingen die schadelijk kunnen zijn voor de huismus, kerkuil, steenuil 

en steenmarter. Een voorbeeld hiervan het verbod op het weghalen van nesten. Provinciale Staten kunnen een 

vrijstelling verlenen van deze verboden handelingen, als daarmee een belangrijk doel gediend wordt en de 

staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Het doel van deze vrijstelling bij sanering van 

asbestdaken is de volksgezondheid. Bij asbestsanering kan het voorkomen dat bijvoorbeeld nesten moeten 

worden weggehaald. Om de genoemde soorten zo goed mogelijk te beschermen moet degene die gebruik 

maakt van de vrijstelling voldoen aan de voorwaarden. 

  

Dit staat wettelijk omschreven: 

Op grond van artikel 3.3, tweede lid, en 3.8, tweede lid, in combinatie met 3.10, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming kunnen Provinciale Staten bij verordening vrijstelling verlenen van bepaalde verboden uit 

de Wet natuurbescherming. In artikel 3.71a hebben Provinciale Staten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, 

vanwege de belangen, bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onder a, e, f en g, of artikel 3.8, vijfde lid, onder b, 

van die wet. In deze bijlage worden voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan, naast de 

voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 3.71a. 

  

 

De voorwaarden vindt u op volgende pagina:  
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Algemene voorwaarden 

Periode: 31 augustus tot 15 maart  

Gebied: buiten de bebouwde kom 

  

Bijzondere voorwaarden 

   
Bijzondere 

voorwaarde 

Soort  Uitwerking voorwaarde 

Activiteit  huismus 

kerkuil 

steenuil 

steenmarter 

Activiteit wordt per dak binnen vijf aaneengesloten dagen uitgevoerd. 

Tijdens vorst worden geen activiteiten uitgevoerd die kunnen leiden 

tot beschadigen of vernielen van nesten of verblijfplaatsen. 

De constructie van het bouwwerk inclusief betimmering en 

boeiboorden blijft ongemoeid. 

Na afloop van de activiteit is de locatie waarop het nest of de vaste 

verblijfplaats was gemaakt weer geschikt en toegankelijk voor de soort. 

Activiteit vindt plaats buiten de periode 31 augustus tot en met 15 

maart en op het moment dat jongen of eieren niet in het nest 

aanwezig zijn. 

Inventarisatie  huismus 

kerkuil 

steenuil 

steenmarter 

Initiatiefnemer laat gelijktijdig met de asbestinventarisatie door een 

deskundige een inventarisatie van aanwezige soorten uitvoeren. 

De inventarisatie van aanwezige soorten wordt beschikbaar gesteld 

aan het bevoegd gezag door het toe te voegen als bijlage bij de 

melding van asbestinventarisatie. 

De activiteit wordt binnen één jaar na de inventarisatie uitgevoerd. 

Ecologische 

begeleiding 

kerkuil 

steenuil 

Als blijkt dat een uilennest aanwezig is, wordt de uitvoering begeleid 

door een deskundig ecoloog of de plaatselijke uilenwerkgroep. 

Vervangende 

nestgelegenheid 

kerkuil 

steenuil 

Per aanwezig nest van de mus of uil dat wordt vernield, beschadigd of 

weggenomen, stelt de initiatiefnemer voor start van de uitvoering 

minstens twee vervangende nestgelegenheden beschikbaar in de vorm 

van een nestkasten. 

huismus Per aanwezig nest van de huismus dat wordt vernield, beschadigd of 

weggenomen, stelt de initiatiefnemer voor start van de uitvoering 

minstens één vervangende nestgelegenheid beschikbaar in de vorm 

van een nestkast en nestmateriaal. 

steenmarter Per aanwezige vaste voortplantingsplaats of rustplaats van de 

steenmarter die beschadigd of vernield wordt, stelt de initiatiefnemer 

na afloop van de activiteit vergelijkbaar nestmateriaal beschikbaar. 

 


