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Op 10-9-2010 9:22, helpdesk.bouwregelgeving@minvrom.nl schreef:
***************************************************************************
***** Antwoorden op dit e-mail bericht worden niet gelezen. *****
***** Eventuele reacties op dit bericht kunt u via de website *****
***** www.vrom.nl/bouwregelgeving_helpdesk) verzenden.
*****
***** Wilt u het registratienummer vermelden bij uw reactie. *****
**************************************************************************
LS,
Bedankt voor uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Wij hebben uw vraag ontvangen op
10-9-2010 en onder nummer [39107] toegevoegd. Wij zullen uw vraag binnen 8 dagen
beantwoorden.
Wij verzoeken u bij eventuele vervolgvragen (via de VROM-site) het volgnummer van de vraag
te vermelden.
met vriendelijke groet,
Helpdesk Bouwregelgeving.

Uw vraag:
do 09sep2010
LS
In het kader van jaarrond beschermde status van nest- en verblijfplaatsen van Huismussen
(Passer Domesticus):
Het alsnog plaatsen van vogelschroot in bestaande bebouwing waar huismussen onder het dak
hun nesten hebben is in strijd met de vigerende F&F wet, aldus min LNV, daar de
nestplaatsen door vogelschroot onbereikbaar worden voor de huismussen.
Het door ons, in onze hoedanigheid van Huismus-beschermende ANBI-stichting (Stichting Witte
Mus) gegeven advies is in dergelijke gevallen; verwijder liefst ogenblikkelijk, maar in
ieder geval zo spoedig mogelijk het vogelschroot weer. De mussen kunnen hun plaatsen dan
opnieuw op zoeken en weer in orde brengen.
Onze vraag: Is dit advies op enige wijze in strijd met de bouwverordening of woningwet
wanneer het gaat om bestaande woningen ?
Alvast onze dank voor uw reacties.
Met vriendelijke groet,
Liset Karman
voorzitter Stichting Witte Mus te Andijk
KvK nr 37156771

De nieuwsbrief 'Bouwen met kwaliteit' houdt u op de hoogte van de beleidsontwikkelingen op
het gebied van de bouwregelgeving en het streven naar hogere kwaliteitsniveaus van
gebouwen. Abonneren op deze gratis digitale nieuwsbrief kan op http://www.vrom.nl
/pagina.html?id=18307.
****************************************************************************
Per 1 september 2005 zijn twee onderdelen van de bouwregelgeving gewijzigd
- Het besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab)
- Het Bouwbesluit 2003
Meer informatie kunt u vinden op:
Http://www.vrom.nl/woningwet onder 'wetten en regels'
Http://www.vrom.nl/woningwet onder 'publicaties'
http://overheidnl/op , Zoek op staatsblad
publicatienummer 368, jaar 2005 voor het
wijzigingsbesluit indieningsvereisten en
staatsblad, publicatienummer 1, jaar 2005 voor het
wijzigingsbesluit Bouwbesluit
****************************************************************************
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-Stichting Witte Mus
Dijkweg 162
1619 HJ Andijk
tel 0228 59 3313
e-mail adres: wittemus@xs4all.nl
info over Stichting Witte Mus:
http://www.stichtingwittemus.nl
blog over de kolonie huismussen: http://wittemus.natuurlog.nl
forum voor huismus-fans:
http://www.huismussenforum.nl
KvK nr. 37156771
ASN-rekening 707402166
onder vermelding van "inzake Stichting Witte Mus"
tnv E.F. Karman en/of F.T. van der Veek.
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