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Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren, rapen en onder 
zich hebben van eieren, doden of vangen en of beschadigen of 
vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de 
rugstreeppad in Almere Poort  

 

 
Geachte heer/mevrouw 
 
Op 24 april 2019 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet 
natuurbescherming ontvangen voor het verstoren, rapen, onder zich hebben van eieren, doden of 
vangen en of beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de 
rugstreeppad in Almere Poort inclusief de bijbehorende bijlagen. 
 
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend. 
Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat wij hebben besloten de door u aangevraagde ontheffing te 
verlenen. Hierbij treft u ons besluit aan. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
  
mr. drs. T. van der Wal         L. Verbeek 
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op 
grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming 
 
Inhoudsopgave 
A. Besluit 
B. Onderwerp aanvraag 
C. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
D. Beleid Provincie Flevoland 
E. Inhoudelijk beoordeling 
F. Kennisgeving en afschriften 
G. Bezwaar 
H. Ondertekening 
Bijlage 1: Plangebied 
Bijlage 2: Detailkaarten leefgebieden 
Bijlage 3: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
  
A. Besluit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.8 Wet 
Natuurbescherming, overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat  en 
dat door  geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 
soort, aan gemeente Almere ontheffing te verlenen voor het verstoren, rapen, onder zich 
hebben van eieren, doden of vangen en of beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad in Almere Poort. Deze 
ontheffing is geldig vanaf de datering van dit besluit tot en met 31 december 2024. 
Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden: 
 
Algemene voorwaarden 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven 

verboden handelingen verleend. 
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag 

worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met provincie Flevoland 

(via wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl) indien bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan 
de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 
1 noodzakelijk zijn. 

4. 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. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze 
ontheffing, de bijbehorende brief en het ecologische werkprotocol op de locatie 
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de 
daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. Deze ontheffing kan worden ingetrokken indien blijkt dat ontheffinghouder zich 
niet houdt aan de voorschriften.  
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Specifieke voorwaarden 

7. De ontheffing geldt voor het plangebied zoals weergegeven in bijlage 1. Het is 
van belang dat migratie van de rugstreeppad mogelijk is tussen het Zilverstrand 
en Almere Poort. 

8. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met 
de seizoensactiviteit van de rugstreeppad, om verstoring in de meest kwetsbare 
perioden (voortplanting en winterrust) te voorkomen. De voortplantingsperiode 
loopt globaal van april tot en met augustus en de overwinteringsperiode loopt 
globaal van oktober tot en met maart. Bij de planning wordt een ecologisch 
deskundige betrokken. 

9. Voorafgaand aan de verstorende werkzaamheden dienen de werklocaties 
onderzocht te worden op de aanwezigheid van de rugstreeppad. Aanwezige 
exemplaren dienen onder toezicht van een deskundig ecoloog gevangen en 
overgezet te worden naar geschikt leefgebied in de omgeving. Indien 
verplaatsing noodzakelijk is dan wordt hiervan melding gedaan via 
handhaving@ofgv.nl en wetnatuurbescherming@flevoland.nl  

10. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een 
deskundige op het gebied van rugstreeppadden. 

11. Wanneer er rugstreeppadden worden aangetroffen buiten de hiervoor 
ingerichte compensatiegebieden dan wordt in overleg met een deskundig 
ecoloog bepaald of de rugstreeppadden op de aangetroffen locatie kunnen 
blijven of dat verplaatsing (om sterfte te voorkomen) noodzakelijk is. Indien 
verplaatsing noodzakelijk is dan wordt hiervan melding gedaan via 
handhaving@ofgv.nl en wetnatuurbescherming@flevoland.nl 

12. Het monitoringsprogramma waarbij de aanwezigheid van de rugstreeppad, de 
kwaliteit van het compensatiegebied en de kwaliteit van de omgeving jaarlijks 
gemonitord wordt, dient voorgezet te worden. Jaarlijks dient het 
monitoringsverslag voor 15 december naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl 
en handhaving@ofgv.nl gestuurd te worden. Indien blijkt dat het 
compensatiegebied op termijn niet in voldoende mate gebruikt wordt door de 
rugstreeppad en er in de omgeving weinig ander geschikt leefgebied aanwezig is 
waar de rugstreeppad gebruik van maakt, kunnen er aanvullende 
compenserende maatregelen aan de ontheffing worden verbonden. Na drie jaar 
vindt een tussenevaluatie plaats, vergunninghouder organiseert hiertoe een 
overleg. 

13. De voor de rugstreeppad aangelegde compensatiegebieden (gebied tussen 
Elektronweg en Hogering, de twee betonnen poelen aan de Duinvalleiweg en de 
poel bij het Zilverstrand), zie bijlage 2, dienen zodanig beheerd te worden dat 
de functie als voorplantings- en overwinteringsbiotioop behouden blijft. 

14. U dient binnen 3 maanden na dagtekening van dit besluit een ecologisch 
werkprotocol op te stellen en dit naar handhaving@ofgv.nl te sturen. Hierin 
dienen tenminste  bovengenoemde voorschriften te zijn opgenomen. Onderdeel 
van het werkprotocol is een beheerplan van de compensatiegebieden voor de 
rugstreeppad. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de 
bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte te zijn. Dit 
wordt ondersteund door het geven van cursussen. 
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B. Onderwerp aanvraag 
Op 24 april 2019 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet 
natuurbescherming ontvangen voor het verstoren, rapen en onder zich hebben van eieren, 
doden of vangen en of beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
van de rugstreeppad in Almere Poort. Dit in verband met alle bouwwerkzaamheden mbt de 
realisatie van stadswijk Almere Poort. Bij de aanvraag horen de volgende bijlagen en 
aanvullingen: een aanvraagbrief, aanvraagformulier, memo 8 maart 2019, oude ontheffing 
van RVO, memo 17 april 2019, managementplan rugstreeppadden Almere Poort, en het 
rapport Monitoring rugstreeppad Almere-Poort 2017. 

 
C. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de 
soortenbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren. De Wnb geeft 
algemene beschermingsmaatregelen met de  zorgplicht (artikel 1.11) 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 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 
van de Wet natuurbescherming het bevoegd gezag voor de onderhavige handeling. 
In hoofdstuk 3: soorten, worden drie beschermingsregimes aangegeven: 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 soort waarvoor ontheffing is aangevraagd van de 
in de Wnb genoemde verboden, valt onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. 
 
Habitatrichtlijn 
Hiervoor gelden de volgende verboden: 
o opzettelijk doden of vangen (art 3.5, lid 1), 
o opzettelijk verstoren, (art. 3.5 lid 2). 
o eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid van artikel 3.5 Wnb in de natuur 

opzettelijk vernielen of rapen (art. 3.5 lid 3), 
o voortplantingsplaatsen of rustplaatsen beschadigen of vernielen (art. 3.5, lid 4) 
o opzettelijk planten plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of 

vernielen.(art.3.5 lid 5) 
 
GS kunnen op basis van art. 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
o er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
o 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 
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aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen onder zich te 
hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling 
vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te  plukken 
of onder zich hebben. 

o 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.   

 
D. Beleidsuitgangspunten 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 2016 
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet 
Natuurbescherming zijn opgenomen in de Beleidsregels Wet Natuurbescherming. 

 
E. Inhoudelijke beoordeling 
De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 4 
stappen: 
1. Identificeren van de mogelijke negatieve effecten; 
2. Andere bevredigende oplossing; 
3. Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken; 
4. Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort(en); 
 
Ad. stap 1: Identificeren van de mogelijke negatieve effecten 
Ad. stap 2: Zijn er andere bevredigende oplossingen? 
Ad. stap 3: Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken 
Ad. stap 4: Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding 
 
Mogelijk negatieve effecten 
De werkzaamheden om het stadsdeel "Almere Poort" te ontwikkelen zijn nog niet voltooid. 
Het realiseren van Almere Poort leidt tot allerlei activiteiten die op en rondom de 
bouwterreinen van Almere Poort ondernomen worden en effect hebben op de natuurlijke 
en dynamische leefomgeving waarin rugstreeppadden gedijen. Dit betreft activiteiten zoals 
het ophogen met zand, bouwrijp maken, het aanleggen van infrastructuur en uiteindelijk 
het realiseren van bebouwing. Hierbij worden bijvoorbeeld graaf-, kap-, dempings-, en 
bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Duidelijk is dat de realisatie van Almere Poort ervoor zal 
zorgen dat de nu aanwezige dynamische omgeving, gekenmerkt door aanwezigheid van 
losse grond, zand, stenen en met poelen en zanderige waterpartijen geleidelijk zal 
verdwijnen en plaats zal maken voor een stabiel eindbeeld van een wijk en 
bedrijventerrein met hoofdzakelijk stenige bebouwing als ook bestrating en met enkele 
waterpartijen met begroeide oevers. De rugstreeppad is in 2002 in Almere Poort 
aangetroffen. De populatie rugstreeppadden in het leefgebied en in en rondom Almere 
Poort werd vanaf 2005 jaarlijks gemonitord als onderdeel van het monitoringsprogramma 
dat voortkwam uit de eerste ontheffing en in stand werd gehouden voor de daaropvolgende 
verleende ontheffingen. Jaarlijks worden er door Landschapsbeheer Flevoland zo'n 3 a 4 
avondveldbezoeken georganiseerd tijdens geschikte weersomstandigheden in het 
reproductieseizoen van de rugstreeppad bij het ingerichte compensatiegebied. Het 
compensatiegebied heeft als doel eenzelfde functionaliteit en daarmee 
voortplantingsgebied en overwinteringsgebied aan te bieden aan de rugstreeppadden uit 
Almere Poort. Uit de monitoringsresultaten blijkt echter duidelijk dat bij voortschrijdende 
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ontwikkeling van Almere Poort de rugstreeppadden zich nog onvoldoende vestigen in het 
leefgebied, ondanks de beheerinspanningen in het leefgebied. De verwachting dat het 
leefgebied de dalende aantallen in Almere Poort kan opvangen komt daarmee nog niet uit. 
 
Alternatieven 
Gezien de bouwopgave van Almere staat de locatiekeuze niet ter discussie. In de MER 
Bouwlocatie Almere Poort en de aanvullende MER zijn verschillende alternatieven met 
betrekking tot de inrichting bekeken. Hieruit is een voorkeursalternatief naar voren 
gekomen. Er zijn geen alternatieven voor het project aangedragen die minder negatieve 
effecten op de aanwezige beschermde soorten zouden kunnen hebben. Voor het voorkomen 
van de resterende overtredingen bestaat geen andere bevredigende oplossing. Andere 
denkbare oplossingen staan de uitvoering van het project namelijk in de weg. De 
bouwwerkzaamheden zijn al gedurende een lange periode aan de gang en zullen nog enige 
jaren voortduren. Het project is dan ook locatie-specifiek. De werkzaamheden worden 
gefaseerd in tijd en ruimte op een zorgvuldige manier uitgevoerd. 
 
Wettelijk belang 
De ontheffing voor de rugstreeppad wordt aangevraagd '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' (artikel 3.8 lid 5). De realisatie van Almere 
Poort draagt substantieel bij aan de woningbouwproductie in Nederland, en meer specifiek 
in de Noordvleugel van de randstad. Ook worden er een groot aantal arbeidsplaatsen 
gecreëerd door de realisatie van een bedrijventerrein van 100 hectare.  
 
Mitigerende maatregelen 
Gezien de voortdurende ontwikkeling van Almere Poort zal het leefgebied behouden 
worden en beheer daarvan op eenzelfde wijze worden voortgezet, met enkele aanpassingen 
in beheer: 
1. Betonnen poel(en): Aangezien het vegetatiebeheer van de poelen arbeidsintensief blijkt 

en zelfs bijna onwerkbaar voor Landschapsbeheer Flevoland worden of nieuwe poelen 
aangelegd of worden de poelen die onvoldoende functioneren (door bijv. nutriëntrijke 
kwel) vervangen door schotelvormige betonnen poelen. Op deze wijze kan op relatief 
eenvoudige wijze één of meer nieuwe poel(en) gecreëerd worden die met weinig 
benodigd onderhoud in pioniersstadium blijft. 

2. Extra poelen: er worden extra poelen in zone B van het leefgebied gegraven. Het graven 
van poelen kan het best buiten de winterperiode, wanneer de dieren niet in de grond 
overwinteren. Het dempen van poelen kan het beste in de winterperiode. 

3. De verbinding tussen zone A en B van het leefgebied zal vergroot worden door de sterke 
begroeiing in en rond de tussenliggende sloot te verwijderen en de bomen met 
wortelstok en al te verwijderen. Dit zal buiten het vogelbroedseizoen en 
voortplantingsseizoen plaats vinden, waarschijnlijk in september. 

4. De verbinding van het leefgebied met de omgeving zal verbeterd worden. Dit zal 
gebeuren door de natte as (ecozone 'Pampus') rondom het leefgebied te ontwikkelen en 
versterken. Deze loopt vanaf het leefgebied in noordwestelijke richting. 

5. Uitzetten/translocatie: Alhoewel geen permanente oplossingen zeker of mogelijk zijn 
kan wel vastgesteld worden dat, voor de komende jaren, Almere Poort en bijbehorende 
wijken wel over geschikte waterpartijen beschikt voor rugstreeppadden. Op korte en 
middellange termijn zullen in deze waterpartijen larven en juvenielen aangetroffen 
worden. Wanneer dit het geval is moet door een deskundige ecoloog vastgesteld worden 
of de betreffende waterpartij en directe omgeving op korte termijn geschikt blijft voor 
ontwikkeling van larven/juvenielen naar adulte dieren. Zo niet (bijv. wanneer de 
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waterpartij op korte termijn ongeschikt raakt), dan horen deze larven/juvenielen onder 
begeleiding van een deskundige ecoloog afgevangen en verplaatst te worden naar een 
andere wel geschikte waterpartij in Almere Poort óf in de (betonnen) poelen van het 
rugstreeppad leefgebied óf in de gecreëerde poelen aan het Zilverstrand. Hierbij moet 
voornamelijk worden gelet op het feit dat op de locatie in de nabije toekomst voldoende 
functioneel voortplantingswater én overwinteringshabitat beschikbaar is. 

6. Betonnen poelen: Op gelijk wijze als beschreven bij het leefgebied zullen er twee 
betonnen poelen worden aangelegd bij de waterpartij in de Vallei van de wijk Duin in 
Almere Poort. De Vallei zal nog zeker drie tot vijfjaar geschikt landhabitat bieden voor 
rugstreeppadden waardoor de aanleg van betonnen poelen in die periode ook geschikt 
voortplantingswater kunnen waarborgen. De precieze locatie van de twee betonnen 
poelen wordt afgestemd met een deskundige ecoloog (en/of LBF) en in samenwerking de 
projectorganisatie Poort. 

7. Begin juli 2017 is in een samenwerking met Staatsbosbeheer een nieuwe poel aangelegd 
in het recreatiegebied Zilverstrand. Deze locatie is met opzet gekozen omdat het open 
en zandige karakter hier door de beheerder gehandhaafd wordt ten behoeve van de 
strandrecreatie. De verwachting is dat de poel veel betreden zal worden door spelende 
kinderen en dat de pioniersituatie hierdoor in stand kan blijven. In juli en augustus 2017 
zijn ongeveer 80 juvenielen en 50 larven van de rugstreeppad uit de sloot bij 
bouwlocatie Almeerderzand uitgezet in deze poel. Staatsbosbeheer heeft bevestigd dat 
het Zilverstrand en Kromsloterpark verder ontwikkeld en ingericht wordt, waarbij in het 
definitieve ontwerp ruimte is gemaakt voor soortgelijke poelen als in het leefgebied die 
beheerd wordt met als doel behouden van het dynamische karakter. Daarmee komt er 
nieuw functioneel gebied beschikbaar met geschikt voortplantingswater en met 
mogelijkheden voor rust- en verblijfsplaatsen voor de populatie rugstreeppadden uit 
Almere Poort. De verwachting is dat deze poelen en de open en dynamische omgeving 
een nieuwe (deel)populatie rugstreeppadden kunnen gaan huisvesten en dat dieren uit 
Almere Poort hier uitgezet kunnen worden. 

8. Het monitoringsprogramma door Landschapsbeheer Flevoland zal uitgebreid worden naar 
het Zilverstrand. Op korte termijn in ieder geval voor de reeds aangelegde poel maar 
later ook voor de andere aangelegde poelen in het gebied. Bij uitbreiding van 
functioneel habitat voor de rugstreeppad op andere locaties zal het 
monitoringsprogramma uitgebreid worden. 

9. De gemeente werkt verder vanuit de zorgplicht: 
•  Werk bij uitvoering van werkzaamheden zoals graven of dempen altijd in één 

richting, de richting waarin soorten kunnen vluchten. 
•  Het materieel moet zorgvuldig en deskundig worden gebruikt, zodat geen onnodige 

schade wordt veroorzaakt of onnodige verstoring van flora en fauna optreedt 
•  Op plaatsen waarvan bekend is dat het groeiplaatsen van brede orchis, 

moeraswespenorchis en rietorchis betreft wordt aanbevolen rijplaten aan te brengen 
zodat deze groeiplaatsen niet vernietigd worden. Waar mogelijk kunnen aanwezige 
groeiplaatsen vervolgens ingepast worden in de inrichting van het plangebied. Deze 
soorten zijn niet meer beschermd onder de Wnb maar verdienen extra aandacht 
onder de zorgplicht. 

 
Gunstige staat van instandhouding 
Landelijk 
In Nederland komt de rugstreeppad plaatselijk algemeen voor. De rugstreeppad is sinds 
1950 veertig procent in verspreiding achteruitgegaan en sinds 1997 ongeveer 10 procent 
achteruitgang. De landelijke trend in aantallen rugstreeppadden laat een matige afname 
zien. De rugstreeppad kent in Nederland drie belangrijke verspreidingskernen: de duinen, 
het rivierengebied en delen van de polders in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en de 
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Noordoostpolder. Op de hogere zandgronden komt de soort ook voor, maar in een minder 
dicht verspreidingspatroon dan in de genoemde verspreidingskernen.  
 
Lokaal 
De rugstreeppad komt lokaal verspreid voor in Almere Poort, ook is een kleine populatie 
waargenomen in de Natte Graslanden van de Lepelaarplassen. Deze populatie is zeer 
waarschijnlijk met zandtransport vanuit Almere Poort meegekomen. De populatie in Almere 
Poort is sinds 2002 vastgesteld in een inventarisatie (Van der Goes & Groot, 2002) en later 
jaarlijks gemonitord door Landschapsbeheer Flevoland (Heemskerk & Kemenade, 2018). 
Voor instandhouding van een populatie rugstreeppadden moet deze minimaal 100 è 200 
adulte exemplaren bevatten en in contact staan met andere populaties (metapopulatie). 
Uitwisseling tussen populaties en rekolonisatie is dan ook goed mogelijk, mits er geen 
barrières zijn (BIJ12, 2017). Uit de laatste monitoringsresultaten van LBF, blijkt dat de 
laatste jaren de resultaten een vermindering in aantallen tonen. De resultaten uit de 
monitoring van 2018 waren teleurstellend. Slechts vier waarnemingen werden gedaan, allen 
in Almere Poort-Duin. Hierin speelt mee dat rugstreeppadden op gehoor worden vastgesteld 
waardoor mogelijk exemplaren zijn gemist, daarnaast schrijdt de bebouwing van Almere 
Poort verder en neemt het totale leefgebied van de rugstreeppad in Almere Poort af.  
De eerste tekenen van 2019 zijn gunstiger. Het eerste veldbezoek van Landschapsbeheer 
Flevoland op 8 april 2019 leverde 92 roepende rugstreeppadden op, waarvan 86 in Poort-
Duin. Er is sprake van een ongunstige lokale staat van instandhouding. Met de voorgestelde 
mitigerende maatregelen (voortkomend uit het managementplan) wordt verwacht dat de 
lokale staat van instandhouding geen negatieve effecten zal ondervinden en afdoende 
leefgebied van de rugstreeppad behouden blijft. 
 
F. 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 in de Almere Deze Week en op de 
website van de provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan de 
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. 

 
G. 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. 
 
H. Ondertekening 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
mr. drs. T. van der Wal         L. Verbeek   
 



     

 

Bijlage 1 Plangebied Almere Poort  
 

   



     

 

Bijlage 2 Detailkaarten leefgebieden 
 

 
  



     

 

 
 
 

   



     

 

Bijlage 3 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. 
 
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. 
 


