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Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van 
verblijfplaatsen van wezel, bunzing en hermelijn vanwege 
herontwikkeling van het terrein en realisatie zonnepark  

Geachte, 

Op 23 september 2021 (aangevuld op 5 en 22 november) hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor 
een ontheffing van artikel 3.10 Wet natuurbescherming voor het vernielen van 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, hermelijn en bunzing vanwege de 
herontwikkeling van het terrein en realisatie van een zonnepark van 11,8 ha op het terrein van 
Flevonice aan de Strandgaperweg 20 te Biddinghuizen.  

Het project of handeling vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gelet op artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet 
natuurbescherming het bevoegd gezag. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in 
artikel 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond 
waarvan een ontheffing kan worden verleend. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.  

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 

drs. D.J. Tijl                                           L. Verbeek  
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op grond 
van artikel 3.10 Wet natuurbescherming  

Inhoudsopgave 
A.  Besluit 
B.  Motivering besluit 
B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
B2. Beleid 
B3. Aanvraag  
B4. Inhoudelijke beoordeling 
B5. Conclusie  
C.  Kennisgeving en afschriften 
D.  Bezwaar  
E.  Ondertekening 
Bijlage 1: leefgebied kleine marterachtigen en mitigatie 
Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Besluit  
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten, op grond van artikel 3.8 en 3.10 van de Wet 
natuurbescherming, aan Flevoland Duurzame Energie B.V. een ontheffing te verlenen: 

- van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescherming voor 
wat betreft het vernielen van vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, 
hermelijn en bunzing (kleine marterachtigen), vanwege de herontwikkeling van het terrein en 
aanleg van een zonnepark op het terrein van Flevonice aan de Strandgaperweg 20 te 
Biddinghuizen.  

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 
1. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 

ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder 
handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.   

2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient digitaal of schriftelijk een afschrift van 
deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te 
zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of 
opsporingsambtenaren.   

3. Een week voordat wordt begonnen de uitvoering van de werkzaamheden moet hiervan 
melding worden gedaan bij de OFGV via info@ofgv.nl.  

4. Deze ontheffing is geldig vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.  

Specifieke voorschriften 
5. Voordat potentieel leefgebied van kleine marterachtigen wordt verwijderd of vernield 

zullen de volgende alternatieve schuilmogelijkheden en foerageermogelijkheden gecreëerd 
worden: 
o Er worden minimaal 9 takkenhopen van minimaal 1,5 meter hoog en 3 meter 

doorsnede, verspreid over het terrein geplaatst; 
o In het plangebied wordt minimaal 1 hectare ruigte gerealiseerd. Dat kan bijvoorbeeld 

op plekken waar struweel aangeplant gaat worden of wat een permanente ruigte wordt; 
o Er worden 2 marterkasten in het plangebied geplaatst als extra schuilmogelijkheden 

voor bunzing, wezel en hermelijn. De marterkasten moeten zo geplaatst worden dat er 
voldoende dekking is voor marterachtigen om de kast veilig te benaderen. Het 
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aanbrengen van alternatieve schuil- en foerageermogelijkheden dient onder 
begeleiding van een terzake kundig ecoloog uitgevoerd en beoordeeld te worden. Een 
week voordat werkzaamheden starten ontvangt de Omgevingsdienst via info@ofgv.nl 
een melding hiervan en het gereed komen van de hierboven genoemde maatregelen. 

6. Het verwijderen van vegetatie in de potentiële leefgebieden dient uitgevoerd te worden 
buiten de periode 15 maart – 15 september, om zo de kwetsbare periode van kleine 
marterachtigen te vermijden. Van het snoeihout wordt minimaal 200 meter aan takkenril 
gerealiseerd. 

7. Om te borgen dat het plangebied na afronding van de werkzaamheden wederom geschikt is 
als leefgebied voor kleine marterachtigen dient permanent nieuw leefgebied gerealiseerd 
te worden. In het plangebied wordt minimaal 500 meter houtwal van minimaal 5 meter 
breed aangelegd (tussen de bomenrij en de sloten aan de oost- en westzijde van het 
plangebied). Verder zal totaal minimaal 2 hectare leefgebied worden aangelegd, waarvan 
minimaal 1 hectare struweel, het overige deel mag bestaan uit permanente ruigte. Het 
nieuwe leefgebied dient gerealiseerd te zijn voor 1 april 2024. 

8. Het struweel en de houtwallen dienen aangeplant te worden met een variëteit aan 
inheemse, vruchtdragende soorten met een minimum van 5 soorten (zoals sleedoorn, 
meidoorn, Gelderse roos, hazelaar en braam). Houtwallen, struweel en ruigte dienen 
voldoende dekking te bieden aan kleine marterachtigen.  

9. Voor alle maatregelen geldt dat het nieuwe maatregelen moeten zijn, dus het inzetten van 
bestaand struweel als nieuw leefgebied is niet toegestaan. 

10. Bij het beheer van het terrein wordt rekening gehouden met kleine marterachtigen, er dient 
altijd voldoende dekking aanwezig te zijn. 

11. De werkzaamheden en inrichting van het terrein vinden plaats onder ecologische 
begeleiding. Voorafgaand aan het verwijderen van vegetatie zal een inspectie plaats 
moeten vinden door de ecologisch begeleider om te beoordelen of er nog sporen van 
actueel gebruik aanwezig zijn. Van de inspectie wordt het resultaat naar de 
Omgevingsdienst gestuurd via info@ofgv.nl. 

12. Negatieve gevolgen voor vleermuizen kunnen worden voorkomen door het behoud van 
donkerte tussen zonsondergang en zonsopkomst ter plaatse van de centrale waterplas en 
de bosrand aan de zuidoostzijde van het plangebied. Als op deze plekken het toepassen 
van verlichting noodzakelijk blijkt, zal in overleg met een ter zake kundig ecoloog een 
verlichtingsplan opgesteld moeten worden. 

13. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden, zolang tussen zonsondergang en 
zonsopkomst rust en donkerte behouden blijft in de Mosseltocht, die aan de zuidzijde van 
het plangebied is gelegen. Tussen de Mosseltocht en het plangebied wordt een 
struweelhaag aangeplant om extra afscherming richting Mosseltocht te bieden. 

14. Als tijdens de werkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen, dienen de 
werkzaamheden onmiddellijk te worden stopgezet en dient de begeleidend ecoloog 
ingeschakeld te worden. Tevens dient hiervan binnen 24 uur melding te worden gedaan via 
handhaving@ofgv.nl.  

B. Motivering besluit 
B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de toetsing van 
activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste 
natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden en voor de soortenbescherming van in Nederland in 
het wild levende planten en dieren.  

De Wnb geeft algemene beschermingsmaatregelen ten aanzien van de zorgplicht (artikel 1.11 lid 1 
en 2) en de actieve soortenbescherming (artikel 1.12).  

Artikel 1.3 lid 1 luidt: ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet 
bevoegd zijn tot het nemen van een besluit met betrekking tot projecten of handelingen, zijn, tenzij 
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anders bepaald, bevoegd Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling 
wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien 
artikel 1.3 lid 1 het bevoegd gezag voor de onderhavige handeling.  

In hoofdstuk 3 van de Wnb (betreft soortenbescherming) zijn drie beschermingsregimes 
opgenomen: 

- de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4); 
- de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 tot en met 3.9); en  
- de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11).  

De soorten (wezel, bunzing en hermelijn) waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb 
genoemde verboden, vallen onder het beschermingsregime van de Andere soorten. Hiervoor 
gelden de navolgende verboden: 

- artikel 3.10, lid 1a: het opzettelijk doden of vangen; 
- artikel 3.10, lid 1b: het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen; 
- artikel 3.10, lid 1c: het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen 

van beschermde plantensoorten.   

Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan 
aan de volgende voorwaarden:   

- er bestaat geen andere bevredigende oplossing;   
- zij is nodig:  

o in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van 
de instandhouding van de natuurlijke habitats; 

o ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  

o in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten;  

o voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of 
voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 
van planten; of,   

o om onder strikt gecontroleerde omstandigheden op selectieve wijze en binnen 
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal 
van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben.  

- er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van Instandhouding te laten 
voortbestaan. 

Tevens is artikel 3.10 lid 2 van toepassing: 
Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd 
in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan 
houden met handelingen: 

a. a.in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van 
kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het 
gebied of het gebouwde; 

b. b.ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 
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c. c.ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 
dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 
verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

d. d.ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

e. e.in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

f. f.in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 
waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer; 

g. g.in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied; 

h. h.in het algemeen belang, of 

i. i.bestendig gebruik. 

Bevoegdheid en overeenstemming met andere provincies 
Artikel 1.3 lid 4 luidt: ingeval een project of handeling mede wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk 
verricht in een andere provincie, wordt een besluit als bedoeld in het eerste lid genomen door 
Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling in hoofdzaak wordt 
gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, in overeenstemming met gedeputeerde staten van die 
andere provincie. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wnb 
het bevoegd gezag voor onderhavig project. De gevraagde activiteit vindt uitsluitend plaats op 
grondgebied van de provincie Flevoland; overeenstemming met andere provincies is niet 
noodzakelijk. 

B2. Beleid Provincie Flevoland   
Omgevingsverordening Flevoland 
In de verordening zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter invulling van de taken die de 
provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de Wet natuurbescherming. 

Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2019   
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn 
opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming. 

B3. Aanvraag 
Op 23 september 2021 (aangevuld op 5 en 22 november) hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor 
een ontheffing van artikel 3.10 Wet natuurbescherming voor het vernielen van 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, hermelijn en bunzing vanwege de 
herontwikkeling van het terrein en realisatie van een zonnepark van 11,8 ha op het terrein van 
Flevonice aan de Strandgaperweg 20 te Biddinghuizen. Bij de aanvraag behoren de volgende 
bijlagen: 

- Aanvraagformulier Wet natuurbescherming; 
- Machtiging Econsultancy, 
- Quickscan, 
- Nader onderzoek, 
- Ecologisch werkprotocol/Activiteitenplan, 
- Email 5 en 22 november van Econsultancy. 
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U vraagt de ontheffing aan voor een periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. 

B4. Inhoudelijke beoordeling 
De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen:   

1. alternatieven afweging;   
2. wettelijk belang;   
3. gunstige staat van instandhouding. 

Ad. 1: Alternatieven afweging 
Alternatievenafweging voor de locatie: 
De initiatiefnemer heeft geen eigendommen in de omgeving waardoor de initiatiefnemer geen 
zonnepark kan realiseren op terreinen waar minder negatieve effecten op beschermde soorten 
kunnen optreden. Het plangebied is momenteel een evenemententerrein. Door hier een zonnepark 
te realiseren gaat er geen hoogwaardige landbouwgrond of natuurgebied verloren. 
Binnen het plangebied is het niet mogelijk het potentiële leefgebied te behouden omdat het 
zonnepark hierdoor gefragmenteerd raakt. Wel is er binnen het plangebied ruimte gevonden om 
alternatief leefgebied te creëren waardoor er per saldo geen verlies van leefgebied van kleine 
marterachtigen is. Het feit dat het plangebied een evenemententerrein betreft betekent dat het ten 
opzicht van alternatieve locaties de voorkeur heeft voor een ruimtelijke ontwikkeling als deze. 

Alternatief: Een kleiner zonnepark realiseren, waardoor minder (potentieel) leefgebied van kleine 
marterachtigen wordt aangetast. Dit is geen optie omdat: 
Het vermogen van de netaansluiting is gebouwd en gecontracteerd op de beoogde omvang van het 
zonnepark. Het voorgenomen plan reeds is vergund door de door de gemeente Dronten. 
Aanpassing is binnen de termijnen die aan de SDE-subsidie zijn verbonden (start bouw en uiterste 
datum ingebruikname) niet mogelijk. Een kleiner zonnepark is niet rendabel omdat er reeds 
contractuele verplichtingen zijn met de eigenaar van het terrein, de aanbieder van de 
netaansluiting en de aannemer. In geval van een kleiner project is er geen sluitende businesscase 
meer. 

Alternatief: Een optie met minder verstorende werkzaamheden: 
Er is reeds gekozen voor de optie met de minst verstorende werkzaamheden. Zie hiervoor het 
ecologisch werkprotocol. In het werkprotocol wordt beschreven welke maatregelen allemaal 
getroffen worden om negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken. Onder deze maatregelen 
vallen onder andere het behoud van zo veel mogelijk bestaand potentieel leefgebied, het werken 
buiten de gevoelige periodes van de betreffende soorten en ecologische begeleiding bij uitvoering 
van de werkzaamheden. Daar waar mogelijk sprake is van een negatief effect, worden er voldoende 
mitigerende en compenserende maatregelen genomen. 

Het plan gaat voldoende geschikt en duurzaam leefgebied voor kleine marters realiseren. Door 
deze terreinen geschikt te maken voor kleine marters, worden de omstandigheden voor andere 
soorten ook verbeterd. Hiermee dragen deze maatregelen in bij aan een verbeterde biodiversiteit. 
Er zijn geen redelijke alternatieven met minder ecologische impact voor de voorgenomen activiteit.  

Ad. 2: Wettelijk belang 
In het ecologisch werkprotocol (rapport 9278.003 D1) staat het volgende hierover beschreven: “De 
werkzaamheden zijn plaatsgebonden en eenmalig. De ontheffing voor het mogelijk overtreden van 
verbodsbepalingen ten aanzien van bunzing, wezel en hermelijn wordt daarom aangevraagd onder 
het belang van ruimtelijke inrichting”. Artikel 3.10 lid 2a stelt: ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik 
van het gebied of het gebouwde. 
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Voor het plan is door de gemeente Dronten reeds een omgevingsvergunning verleend en het 
bestemmingsplan is gewijzigd.  Derhalve kan gesteld worden dat de werkzaamheden plaatsvinden 
in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, wat het belang is waaronder de ontheffing wordt 
aangevraagd. 
Op grond van het voorgaande zijn wij van oordeel dat het wettelijk belang afdoende is 
onderbouwd.  

Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding 
De kleine marterachtigen waaronder hermelijn en wezel hebben in Nederland en in Flevoland een 
slechte staat van instandhouding en een negatieve trend. Het beleid was niet in 
overeenstemming met de staat van instandhouding van deze soorten. Het beleid in de provincie 
Flevoland is daarom in 2021 aangepast en de soorten zijn van de lijst met vrijgestelde soorten 
verwijderd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij geschikt leefgebied wordt aangetast is nu een 
ontheffing noodzakelijk. In de meeste gevallen wordt er ingezet op mitigatie in plaats van 
onderzoek (Provincie Flevoland, 2021). 

De landelijke staat van instandhouding van wezel en hermelijn is op dit moment ongunstig, beide 
soorten staan op de Nederlandse rode lijst vermeld als “gevoelig”. Van de bunzing zijn te weinig 
gegevens bekend over de ontwikkeling in aantal en verspreiding om genoemd te worden in de 
Nederlandse rode lijst. Achteruitgang in voldoende variatie in het landschap, schaalvergroting, 
afname van kleine landschapselementen, versnippering en toename van predatie worden als 
belangrijkste knelpunten voor deze drie soorten genoemd.  

De regionale staat van instandhouding voor de drie soorten lijkt ook (matig) ongunstig te zijn. 
Hoewel er weinig gegevens bekend zijn, lijkt het volgens informatie van de provincie Flevoland dat 
met name in Oost-Flevoland alle drie de soorten qua aantallen en/of verspreiding afnemen. 

Gezien de kleine schaal van de voorgenomen ingreep is uit te sluiten dat het projectvoornemen zal 
leiden tot een negatief effect op de landelijke staat van instandhouding. Wel dient gezorgd te 
worden dat het projectvoornemen niet leidt tot verdere achteruitgang van de lokale en regionale 
populatie. Dit betekent dat het planvoornemen niet mag leiden tot verdere verslechtering van 
leefgebied en een toename van negatieve factoren als predatie en versnippering. Op basis van het 
voorgenomen plan, met inachtneming van de maatregelen zoals beschreven in het ecologisch 
werkprotocol, kan gesteld worden dat het planvoornemen niet zal leiden tot verdere verslechtering 
van het leefgebied van kleine marterachtigen. Het plan zorgt niet voor schaalvergroting, verdere 
afname aan kleine landschapselementen, versnippering van leefgebieden of een toename van 
predatie door bijvoorbeeld vos. Door zorgvuldig te handelen, zo veel mogelijk leefgebied te 
behouden en per saldo meer leefgebied voor kleine marters te creëren dan in de huidige situatie 
aanwezig is, is met voldoende zekerheid uit te sluiten dat het voorgenomen plan zorgt voor een 
negatief effect op de staat van instandhouding, zowel lokaal, regionaal als landelijk. 

Mitigatie 
Voor de herontwikkeling van Flevonice worden mitigerende en compenserende maatregelen 
genomen mbt kleine marterachtigen. 
De volgende maatregelen worden getroffen: 

• Voorafgaand aan het verwijderen van potentieel leefgebied  zullen alternatieve 
schuilmogelijkheden en foerageermogelijkheden gecreëerd worden: 

o Minimaal 9 takkenhopen van minimaal 1,5 meter hoog en 3 meter doorsnede, 
verspreid over het terrein; 

o Minimaal 200 meter takkenril, hierbij kan snoeihout gebruikt worden van de te 
verwijderen houtopstanden; 

o Minimaal 1 hectare ruigte, bijvoorbeeld op plekken waar struweel aangeplant gaat 
worden of wat een permanente ruigte wordt; 
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o 2 marterkasten als extra schuilmogelijkheden voor bunzing, wezel en hermelijn. Het 
aanbrengen van alternatieve schuil- en foerageermogelijkheden dient onder 
begeleiding van een terzake kundig ecoloog uitgevoerd en beoordeeld te worden. 

• Tijdens het uitvoeren van de herinrichtingswerkzaamheden gelden de volgende 
uitgangspunten: 

o Het verwijderen van vegetatie in de potentiële leefgebieden dient uitgevoerd te 
worden buiten de periode 15 maart – 15 augustus, om zo de voortplantingsperiode 
van kleine marterachtigen te vermijden. Tevens wordt dan buiten het broedseizoen 
van vogels gewerkt; 

o Voorafgaand aan het verwijderen van vegetatie zal een inspectie plaats moeten 
vinden door de ecologisch begeleider om te beoordelen of er nog sporen van 
actueel gebruik aanwezig zijn; 

o Bij het aantreffen van een wezel, bunzing of hermelijn dient direct contact 
opgenomen te worden met de ecologisch begeleider. 

• Om te borgen dat het plangebied na afronding van de werkzaamheden wederom geschikt is 
als leefgebied voor kleine marterachtigen dient ook permanent nieuw leefgebied 
gerealiseerd te worden. Onder en tussen de nieuw aan te brengen zonnepanelen zal weinig 
tot geen ruimte zijn om nieuw leefgebied te creëren, daarom zullen de voorgestelde 
maatregelen op de overige terreindelen worden gerealiseerd. 

o Minimaal 500 meter houtwal van minimaal 5 meter breed, voorstel is om deze 
onder andere te realiseren tussen de bomenrij en de sloten aan de oost- en 
westzijde van het plangebied; 

o Totaal minimaal 2 hectare leefgebied waarvan minimaal 1 hectare struweel, het 
overige deel mag bestaan uit permanente ruigte. 

o (permanent) Het struweel en de houtwallen dienen aangeplant te worden met een 
variëteit aan inheemse, vruchtdragende soorten met een minimum van 5 soorten. 
Denk hierbij aan sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos, hazelaar en braam; 

o Voor alle bovenstaande maatregelen geldt dat het nieuwe maatregelen moeten 
zijn, dus het inzetten van bestaand struweel als nieuw leefgebied is niet 
toegestaan. 

• Negatieve gevolgen voor vleermuizen kunnen worden voorkomen door het behoud van 
donkerte tussen zonsondergang en zonsopkomst ter plaatse van de centrale waterplas en 
de bosrand aan de zuidoostzijde van het plangebied. Als op deze plekken het toepassen 
van verlichting noodzakelijk blijkt, zal in overleg met een ter zake kundig ecoloog een 
verlichtingsplan opgesteld moeten worden. 

• De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden, zolang tussen zonsondergang en 
zonsopkomst rust en donkerte behouden blijft in de Mosseltocht, die aan de zuidzijde van 
het plangebied is gelegen. Grotendeels sluiten de maatregelen aan met het behoud van 
donkerte voor vleermuizen. Aanvullend hierop wordt geadviseerd om tussen de 
Mosseltocht en het plangebied een struweelhaag aan te planten. 

B5. Conclusie  
De aanvraag past binnen de wettelijke regels. Door de maatregelen komt de gunstige staat van 
instandhouding van de wezel, hermelijn en bunzing niet in gevaar. De aanvraag past binnen de 
door de provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde 
ontheffing kan worden verleend.  

C. Kennisgeving en afschriften 
Van dit besluit zal conform artikel 3.42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons 
kennis worden gegeven door middel van publicatie op de website van de Provincie Flevoland. 
Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:  

- OFGV, info@ofgv.nl 
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D. Bezwaar  
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 

E. Ondertekening 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

drs. D.J. Tijl                                           L. Verbeek    
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Bijlage 1: leefgebied kleine marterachtigen en mitigatie 

Potentieel leefgebied van kleine marterachtigen dat behouden blijft of wordt aangetast. 
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Uitsnede van inrichtingskaart met maatregelen ten behoeve van kleine marterachtigen 
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De gele vlakken geven aan waar geen verlichting mag plaatsvinden dan wel gebruik moet worden 
gemaakt van vleermuisvriendelijke verlichting  
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Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/producten/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365. 

Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 

Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een 
verzoek  kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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