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Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van drie 
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en verblijfplaatsen 
van wezel en bunzing in verband met de herontwikkeling van het 
zorgcomplex aan de Urkerweg 1 te Emmeloord (dr. Jansencentrum) 

Geachte,

Op 1 juni 2022 (aangevuld op 2 mei 2022) hebben wij uw aanvraag ontvangen (via adviesbureau 
Ecoresult), voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 2 en 4 Wet natuurbescherming voor het 
verstoren en vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Daarnaast 
vraagt u ontheffing aan van artikel 3.10 Wet natuurbescherming voor het vernielen van 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel en bunzing vanwege herontwikkeling van het 
zorgcomplex (dr. Jansencentrum) aan de Urkerweg 1 te Emmeloord.

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. M.F.A. Haselager J.N.J. Appelman
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(Ontwerp)besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op 
grond van artikel 3.3 Wet natuurbescherming
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A. Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten, op grond van artikel 3.8 en 3.10 van de Wet 
natuurbescherming, aan gemeente Noordoostpolder, een ontheffing te verlenen:
• van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming voor 

wat betreft het verstoren en vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, 
en

• 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 en bunzing, 
vanwege de herontwikkeling van het zorgcomplex (dr. Jansencentrum) aan de Urkerweg 1 te Emme-
loord.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften
1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden 
waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal drie maanden voor het 
verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging 
van het project.

5. Deze ontheffing is geldig vanaf 1 januari 2023.

mailto:wetnatuurbescherming%40flevoland.nl?subject=
mailto:handhaving%40ofgv.nl?subject=
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Specifieke voorschriften
6. Voor elke aanwezige zomer- of paarverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis dienen 4 

alternatieven worden gerealiseerd. Omdat er in totaal 1 zomer- en 1 paarverblijfplaats zijn 
aangetroffen dienen er in totaal 8 tijdelijke kasten te worden gerealiseerd. Tijdelijke kasten 
worden 6 maanden voorafgaand aan de sloop geplaatst. Het zoekgebied voor de tijdelijke kasten 
is aangegeven in Bijlage 1.

7. De kasten worden geplaatst volgens de richtlijnen van het kennisdocument gewone 
dwergvleermuis. De kasten komen zo dichtbij mogelijk het plangebied te hangen, zonder dat 
verstoring door de werkzaamheden optreedt, maar in elk geval binnen 200 meter van de huidige 
verblijfplaatsen. De kasten worden 5 m hoog opgehangen aan gebouwen.

8. Massawinterverblijfplaatsen kunnen niet tijdelijk gemitigeerd worden. Daarom zullen permanente 
voorzieningen gerealiseerd worden in de nieuwbouw. De woontoren van 8 verdiepingen (zie 
Bijlage 1) zal geschikt worden opgeleverd voor de massawinterfunctie van gewone dwergvleermuis 
alvorens de originele verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt zullen worden.

9. Het geschikt maken van deze woontoren wordt op de volgende manieren gedaan: Er zullen 4 
sets van 3 verticaal geschakelde kasten (grote Tichelaar) worden geplaatst. Kasten zullen op 
verschillende hoogten/verdiepingen, maar ten minste op de 3e verdieping of hoger worden 
geplaatst. Kasten zullen in verschillende ruimtelijke oriëntaties worden ingebouwd om zo veel 
mogelijk verschillende microklimaten aan te kunnen bieden. De spouw van de toren wordt 
toegankelijk gemaakt met entreestenen. Er zal een ruimte in de spouw aanwezig zijn in de 
bakstenen gevels van de complexen. De gehele oppervlakte van de spouw op alle windrichtingen 
dient beschikbaar te zijn voor vleermuizen. De spouwdiepte dient ten minste 2 cm te bedragen. 
Spouwen van haakse gevels dienen met elkaar verbonden te worden. Indien de binnenzijde van de 
spouw van glad materiaal is gemaakt (of indien nodig ter bescherming van de isolatielaag), dient 
er gebruikt te worden gemaakt van gripgaas van Unitura29 of vergelijkbaar zodat vleermuizen zich 
vast kunnen grijpen. Op elke windrichting dienen op 2 verdiepingen ten minste 3 entree openingen 
te worden gerealiseerd.

10. De permanente verblijfplaatsen dienen na afronding van de werkzaamheden te alle tijden 
beschikbaar te zijn, moeten een vrije aanvliegroute hebben en mogen niet verlicht worden.

11. De periode waarin de bebouwing ongeschikt gemaakt kan worden is in de periode van 1 april tot 
15 juli, of van 15 augustus tot 15 oktober.

12. Het ongeschikt maken gebeurd met ecologische begeleiding. Mogelijk wordt het gebouw gefaseerd 
ongeschikt gemaakt, afhankelijk van de fasering van de sloop van het gebouw.

13. Het gebouw dient ongeschikt te worden gemaakt voor vleermuizen. Dit dient op de volgende 
manier te worden gedaan:
a. Open stootvoegen: Op elk afzonderlijk geveldeel met open stootvoegen wordt ten minste 

1 exclusionflap geplaatst. Op deze manier kunnen vleermuizen de verblijfplaatsen wel 
verlaten maar deze niet meer terug in. Overige open stootvoegen worden dicht gemaakt met 
weringsborstels of rondschuim.

b. Dakranden/Boeiborden: Elke 5 meter worden spleten onder boeiborden uitgerust met een 
exclusionflap, of ten minste 1 exclusionflap per afzonderlijke ruimte. Op deze manier kunnen 
vleermuizen de verblijfplaatsen wel verlaten maar deze niet meer terug in. De rest van de 
spleten bij de boeiborden worden dicht gemaakt met weringsborstels of rondschuim.

c. Kozijnen: openingen en spleten bij kozijnen worden uitgerust met een exclusionflaps. Op deze 
manier kunnen vleermuizen de verblijfplaatsen wel verlaten maar deze niet meer terug in. 
Omliggende spleten worden dicht gemaakt met weringsborstels of rondschuim.

d. Dilataties: De dilatatievoegen dienen op plekken waar deze diep doorloopt het gebouw in of 
waar deze tot een open ruimte leidt uitgerust worden met een exclusionflap. De overige ruimte 
dient dicht te worden gezet met weringsborstels.

e. Zonneschermen: Deze dienen nagekeken te worden op bewoning van vleermuizen. Indien er 
geen vleermuizen aanwezig zijn kunnen de zonneschermen worden verwijderd. Wanneer er wel 
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nog een vleermuis aanwezig is moet het zonnescherm blijven hangen en mag deze op een later 
moment verwijderd worden, wanneer de verblijfplaats verlaten is.

f. Overige openingen: geveldelen dienen in zijn geheel worden nagekeken op overige gaten 
of spleten. Deze dienen dicht gemaakt te worden met weringsborstels of rondschuim. Een 
exclusionflap is in dit geval niet noodzakelijk omdat er op deze plaatsen geen verblijfplaats 
bekend is.

g. De voorzieningen voor het ongeschikt maken worden ingezet voor ten minste 5 dagen. De 
weersomstandigheden dienen op deze dagen gunstig te zijn.

14. De tijdelijke kasten (voor zomer- en paarverblijfplaatsen) mogen na afronding van de 
werkzaamheden worden verwijderd als deze niet (meer) in gebruik zijn. 

15. Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld met betrekking tot het ongeschikt maken van 
gebouwen en de voorzorgsmaatregelen tijdens de bouwwerkzaamheden en het beheerplan mbt 
maatregelen tbv wezel en bunzing. Dit protocol wordt voor 1 maart 2023 ter beoordeling gestuurd 
naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl gestuurd en ter informatie naar handhaving@ofgv.nl. 
In het werkprotocol wordt beschreven hoe verstoring van vleermuizen en wezel en bunzing zoveel 
mogelijk wordt voorkomen.

16. De werkzaamheden vinden plaats conform het ecologisch werkprotocol en worden tezamen met 
de begeleidende ecoloog beslist, uitgevoerd en gecontroleerd op hun effectiviteit.

17. Uiterlijk een week voordat het gebouw ongeschikt wordt gemaakt dient hiervan een melding te 
worden gedaan via handhaving@ofgv.nl. Deze melding bevat minimaal de informatie wanneer het 
gebouw ongeschikt wordt gemaakt, op welke wijze en wanneer de werkzaamheden gepland zijn.

18. Tijdens de werkzaamheden dient voorkomen te worden dat verblijfplaatsen belicht worden.
19. 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. 

Wezel en Bunzing
20. Er zullen direct permanente oplossingen worden gerealiseerd voor wezel en bunzing door geschikt 

leefgebied/verblijfplaatsen in de randen en de nabije omgeving van het plangebied (zuid- en 
westzijde) te verbeteren door middel van takkenrillen, takkenhopen en mantel-zoomvegetatie (zie 
Bijlage 1). De takkenrillen, takkenhopen en mantel-zoomvegetatie dient volledig functioneel te zijn 
vóór de start van de werkzaamheden.

21. Ter compensatie van de (eventuele) verblijfplaatsen van de wezel worden voorafgaand aan de 
werkzaamheden 4 takkenhopen voor kleine marterachtigen gerealiseerd. Dit gebeurd op de 
wijze zoals aangegeven in de mitigerende maatregelen op blz 11 en 12 van deze ontheffing. De 
takkenhopen moeten minstens de volgende afmetingen hebben: 3 m. lang, 2 m. breed en 1 m. 
hoog. De in- en de uitgangen van de takkenhopen dienen dekking te bieden en in verbinding 
te staan met takkenrillen of al aanwezige dekking of geleiding biedende structuren zoals 
takkenrillen. Ook dienen de marterhopen het hele jaar een droge standplaats te hebben.

22. Het leefgebied van bunzing en wezel rond het plangebied wordt verbeterd door de plaatsing 
van takkenrillen en het realiseren van mantel-zoom vegetatie. Dit gebeurd op de wijze zoals 
aangegeven in de mitigerende maatregelen op blz 11 en 12 van deze ontheffing. 

23. Geschikte randen voor wezel en bunzing worden gemaakt door het aanbrengen van mantel-
zoomvegetatie. Hierbij gaat de vegetatie van het veld geleidelijk over in het bos via een zoom en 
een mantel. De zoom bestaat uit ruigere grasvegetatie, en de mantel is struweel wat bestaat uit 
hakhout en struikvegetatie. Dit type habitat kan op de volgende manier worden gerealiseerd: Het 
dunnen van de bosranden of het aanplanten van struweel langs de bosrand. Hierdoor ontstaat 
er ruimte en licht waardoor er een kruidenrijke zonde ontstaat in de overgang vanaf het open 
landschap (zoom) naar een struweel zone (mantel) in overgang naar het gesloten landschap. Elke 
5 jaar dient de rand van het bos weer opnieuw afgezet te worden om te voorkomen dat er een 
nieuwe harde overgang ontstaat.

mailto:wetnatuurbescherming%40flevoland.nl?subject=
mailto:handhaving%40ofgv.nl?subject=
mailto:handhaving%40ofgv.nl?subject=
mailto:handhaving%40ofgv.nl?subject=
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24. Een beheerplan met betrekking tot het leefgebied van wezel en bunzing wordt nog in overleg 
tussen de initiatiefnemer en de begeleidend ecoloog verder uitgewerkt. Dit plan zal worden 
opgenomen in het ecologisch werkprotocol.

25. De functionaliteit van de permanente verblijfplaatsen dient over de lange termijn geborgd te 
worden. Wanneer de functionaliteit verminderd is dient deze zo spoedig mogelijk hersteld te 
worden. Hiervoor dient in het ecologisch werkprotocol een uitgewerkt beheerplan te worden 
opgesteld waar ten minste de volgende zaken in opgenomen dienen te worden: Werkzaamheden 
(zagen, snoeien, klepelen en maaien) binnen het gerealiseerde leefgebied van wezel en bunzing 
dienen enkel buiten de kritische periode plaats te vinden. Werk vindt plaats in de periode 1 
september en 15 maart. Werkzaamheden dienen zo veel mogelijk in ruimte en tijd gefaseerd 
te worden zodat er altijd een deel van het geschikte gebied beschikbaar blijft en er voldoende 
dekking blijft bestaan. Ook dienen er altijd verbindingen te blijven bestaan tussen geschikte 
delen. Bij graaf, snoei of maaiwerkzaamheden dient er 1 richting op gewerkt te worden zodat wezel 
en bunzing de mogelijkheid hebben om te vluchten. Zorg dat verstoring nabij takkenrillen en 
takkenhopen tot een minimum beperkt blijft. Laat holen in het gebied intact en laat dode bomen 
zo veel mogelijk staan (of liggen).

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 
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 (gewone dwergvleermuis) waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb 
genoemde verboden, vallen onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Hiervoor gelden 
de navolgende verboden:
• artikel 3.5, lid 1: Het opzettelijk doden of vangen;
•  artikel 3.5, lid 2: Het opzettelijk verstoren;
•  artikel 3.5, lid 3: Het opzettelijk vernielen of rapen van eieren;
•  artikel 3.5, lid 4: het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen;
•  artikel 3.5, lid 5: het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van 

beschermde plantensoorten.

De soorten (wezel en bunzing) waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb genoemde 



Bladnummer
6
Ons kenmerk:
2971409

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: 

 − in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instand-
houding van de natuurlijke habitats;

 − ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, vis-
gronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

 − 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; 

 − voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daar-
toe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; of,

 − om onder strikt gecontroleerde omstandigheden op selectieve wijze en binnen bepaalde gren-
zen 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 ten aanzien van bunzing en wezel 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. 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. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
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. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
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. 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 
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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 (2019) 
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 Wet natuurbescherming 
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn 
opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming.

B3. Aanvraag
Op 1 juni 2022 (aangevuld op 2 mei 2022) hebben wij uw aanvraag ontvangen (via adviesbureau 
Ecoresult), voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 2 en 4 Wet natuurbescherming voor het verstoren 
en vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Daarnaast vraagt u 
ontheffing aan van artikel 3.10 Wet natuurbescherming voor het vernielen van voortplantingsplaatsen 
en rustplaatsen van de wezel en bunzing vanwege herontwikkeling van het zorgcomplex (dr. 
Jansencentrum) aan de Urkerweg 1 te Emmeloord. Bij de aanvraag behoren de volgende bijlagen:

• Aanvraagformulier Wet natuurbescherming;
• Quickscan Landschapsbeheer,
• Nader onderzoek Landschapsbeheer
• Activiteitenplan Ecoresult
• Machtiging.

U vraagt de ontheffing aan voor een periode vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2028. 

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
Locatie
Het is van belang om gezondheidszorg op 1 locatie te realiseren in nieuwbouw, in plaats van spreiding 
over meerdere locaties. Dit blijkt ook uit de visie op gezondheidszorg voor Noordelijk Flevoland. Deze 
visie wordt ook gedragen door onder meer verzekeraars en provincie. Dit was op de huidige plek van 
het ziekenhuis niet mogelijk. De zorgfunctie die zich nu binnen het plangebied bevindt zal daarom 
naar een nieuwe locatie (Urkerweg 4) verhuizen. Op deze locatie is er de ruimte die er nodig is voor 
de ontwikkeling van een uitgebreid en modern zorgcentrum. Op de huidige plek van het ziekenhuis 
zal woningbouw worden gerealiseerd. Dit volgt de ontwikkelingsperspectieven woningbouw van de 
gemeente.
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Alternatieve inrichting/werkwijze
Het huidige gebouw is constructief te groot, te verouderd en te slecht van kwaliteit om opnieuw in 
te richten met een nieuwe functie. Er is een alternatievenstudie gedaan waarbij drie verschillende 
scenario’s tegen elkaar zijn afgewogen; behoud, deels behoud en volledige sloop. Qua kosten 
is er weinig verschil tussen het behouden en het deels slopen van het ziekenhuis. Uit een 
participatieonderzoek is gebleken dat er geen voorkeur is vanuit de buurt om het gebouw te 
behouden. Sloop zorgt ervoor dat er ruimte vrij komt voor een nieuwe stadsontwikkeling. Bij de 
zich scenario’s behoud of gedeeltelijke sloop zouden de delen van het gebouw waar de meeste 
vleermuizen zich bevinden blijven staan. Er zouden echter in dit scenario ook grootschalige 
werkzaamheden nodig zijn om het gebouw weer klaar te maken voor een nieuwe functie en 
constructief weer aan de laatste eisen te laten voldoen. De verblijfplaatsen van vleermuizen 
zouden hierbij waarschijnlijk niet volledig ontzien kunnen worden. Nieuwbouw is daarnaast een 
meer toekomstbestendige oplossing. Doordat er weer verblijfplaatsen worden gerealiseerd in de 
nieuwbouw zijn deze verblijfplaatsen weer voor een lange termijn gegarandeerd. Een gunstigere 
inrichting/werkwijze voor vleermuizen is daarom niet aan de orde. Wat betreft bunzing en wezel zal 
het bosgebied ten zuiden/westen van het plangebied behouden blijven. Dit deel van het plangebied 
is het meest geschikt voor deze soorten. Doordat de kwaliteit van dit leefgebied wordt verbeterd is er 
ook voor deze soorten geen alternatieve inrichting/werkwijze mogelijk die gunstiger uitvalt.
Door het treffen van mitigerende maatregelen wordt voorkomen dat er schadelijke effecten 
ontstaan op (individuen van) de aangetroffen beschermde soorten en in de nieuwe inrichting van 
het plangebied komt er weer veel ruimte terug om de verloren natuurwaarden te compenseren. De 
voorliggende inrichting van het plangebied is derhalve optimaal om alle aangetroffen natuurwaarden 
te compenseren.

Alternatieve planning
In de uitvoeringsplanning is al rekening gehouden met de aangetroffen ecologische waarden. 
Verblijfplaatsen van vleermuizen worden in de minst kritische periode ongeschikt gemaakt. Ook 
zal de realisatie van de nieuwbouw met permanente voorzieningen voor verschillende functies van 
vleermuizen als eerste worden gerealiseerd en opgeleverd worden voordat het deel van het gebouw 
wordt gesloopt waar de bestaande verblijfplaatsen zich in bevinden. Er is geen alternatieve, betere 
planning.

Ad. 2: Wettelijk belang
U heeft ontheffing van de verbodsbepaling aangevraagd op grond van 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.

Wettelijk belang Nationaal beschermde soorten
Ontheffing wordt verder aangevraagd op basis van het volgende wettelijk belang:
• In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Daaronder begrepen het 

daaropvolgende gebruik van het ingerichte gebied.
• In het algemeen belang.

Het huidige ziekenhuis op het Dr. Jansenpark is sterk verouderd er voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd. De voorzieningen zijn verouderd waardoor er geen optimale gezondheidszorg meer op 
deze locatie gegeven kan worden. Er is een kwaliteitsslag nodig en dit is in het huidige gebouw niet 
meer mogelijk. Er zal een nieuw gezondheidscentrum ontwikkeld worden op een nieuwe locatie. Dit 
zal een modern gebouw zijn waar het doel is om op een beteren vernieuwde wijze een samenwerking 
aan te gaan tussen verschillende zorgaanbieders. Op deze manier wordt er een goede invulling 
gegeven aan de zorgbehoefte van de regio en zal er een zo breed mogelijk zorgaanbod zijn voor de 
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inwoners van Noord-Flevoland. Zo wordt er een gezondheidscentrum, een zorgkantoorgebouw en 
woon-zorgwoningen gerealiseerd. Door de ontwikkeling zal het niveau van de gezondheidszorg sterk 
verbeterd worden.
Er is in Nederland een groot woningtekort. Het kabinet heeft dan ook de doelstelling om tot 
2030 bijna 900.000 nieuwe woningen te realiseren16. De tweede kamer heeft daarom aan de 
provincie Flevoland gevraagd om zeker 100.000 extra woningen te realiseren. Voor de gemeente 
Noordoostpolder, waar Emmeloord onder valt is reeds besloten om 1600 woningen te bouwen in de 
periode 2020-2030 en de doelstelling is om dit met nog 8000 woningen uit te breiden in de periode 
2030-2050. Emmeloord wordt genoemd als een van de belangrijkste groeikernen. Volgens het 
herinrichtingsplan van het Dr Jansenpark zullen zo’n 306 woningen gebouwd worden. Een locatie waar 
de functie door een verhuizing is komen te vervallen krijgt hierdoor een maatschappelijk gewenste 
nieuwe functie. Er is daarom geen extra ruimtebeslag in Emmeloord nodig voor woningbouw. 
Met deze ontwikkeling wordt zo bijna 20% van de bouwdoelstelling tot 2030 gerealiseerd en is de 
ontwikkeling hiermee een zeer belangrijke bijdrage aan de gestelde doelstellingen van de overheid.

Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding

Gewone dwergvleermuis
Uit elk onderzoek dat uitgevoerd wordt door Landschapsbeheer in Flevoland blijkt dat de gewone 
dwergvleermuis een zeer gewone verschijning is en dat hij veelvuldig voorkomt. Dat er gewone 
dwergvleermuis in dit onderzoek aangetroffen werden was dan ook weinig verrassend. De populatie 
van de gewone dwergvleermuis wordt in Nederland beschouwd als thans niet bedreigd. De landelijke 
staat van instandhouding wordt beschouwd als gunstig.
Hoewel er weinig onderzoeksgegevens beschikbaar zijn over de lokale stand van instandhouding 
van de gewone dwergvleermuis in Emmeloord, ziet Landschapsbeheer geen reden om aan te nemen 
dat de populatie een andere trend volgt dan de landelijke. Daarmee is de populatie van de gewone 
dwergvleermuis in Emmeloord in gunstige staat. De verspreiding van de gewone dwergvleermuis 
heeft een nationale dekking. Daarmee is de populatie in Emmeloord niet geïsoleerd, er kan 
uitwisseling plaatsvinden met andere populaties. Er lijken in Emmeloord geen andere bedreigingen 
te zijn dan dat er landelijk zijn. Door het treffen van mitigerende maatregelen wordt er ook geen 
negatief effect op de staat van instandhouding van gewone dwergvleermuis verwacht als gevolg van 
de werkzaamheden.

Bunzing
Landelijk gaat het niet goed met de bunzing, er is een afnemende trend. De landelijke staat van 
instandhouding is ongunstig. Uit de NDFF en de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren blijkt dat de 
bunzing verspreid voorkomt over de provincie (Provincie Flevoland, 2021). Het aantal waarnemingen 
en km-hokken neemt af vooral in Oostelijk Flevoland en Noordoostpolder. De lokale staat van 
instandhouding van de wezel is ongunstig. Door het treffen van mitigerende maatregelen is er 
echter geen negatief effect op de staat van instandhouding van de bunzing als gevolg van de 
werkzaamheden.

Wezel
Het gaat niet goed met de wezel in Nederland. De landelijke staat van instandhouding is ongunstig. 
Uit de NDFF en de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren blijkt dat de wezel verspreid voorkomt over 
de provincie en in mindere mate in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Duidelijk is dat het 
aantal waarnemingen afneemt in de Noordoostpolder. De lokale staat van instandhouding van de 
wezel is slecht - ongunstig (Provincie Flevoland, 2021). Door het treffen van mitigerende maatregelen 
is er echter geen negatief effect op de staat van instandhouding van de wezel als gevolg van de 
werkzaamheden.
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Mitigatie
Als gevolg van de sloopwerkzaamheden wordt permanent weggenomen:
• Een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneert als winterver-

blijfplaats van één of enkele dieren;
• Een zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis, die mogelijk ook functioneert als winterver-

blijfplaats van één of enkele dieren;
• 1 massawinterverblijfplaats verdeeld over 3 locaties van gewone dwergvleermuis.
• Mogelijke verblijfplaatsen, jachtterrein en migratieroutes van kleine marterachtigen (wezel en bun-

zing.

De volgende mitigerende maatregelen worden voorgesteld:
 − Voor elke aanwezige zomer- of paarverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis dienen 4 alterna-

tieven te worden gerealiseerd. Omdat er in totaal 1 zomer- en 1 paarverblijfplaats zijn aangetrof-
fen dienen er in totaal 8 tijdelijke kasten te worden gerealiseerd.

 − Tijdelijke kasten worden 6 maanden voorafgaand aan de sloop geplaatst.
 − Het zoekgebied voor de tijdelijke kasten is aangegeven in Bijlage 1.
 − De kasten worden geplaatst volgens de richtlijnen van het kennisdocument gewone dwergvleer-

muis. De kasten komen zo dichtbij mogelijk (ivm de werkzaamheden) het plangebied te hangen 
maar in elk geval binnen 200 meter van de huidige verblijfplaatsen. De kasten worden 5 m hoog 
opgehangen aan gebouwen, buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

 − Massawinterverblijfplaatsen kunnen niet tijdelijk gemitigeerd worden. Daarom zullen permanen-
te voorzieningen gerealiseerd in de nieuwbouw. De woontoren van 8 verdiepingen (zie Bijlage 1) 
zal geschikt worden opgeleverd voor de massawinterfunctie van gewone dwergvleermuis alvo-
rens de originele verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt zullen worden.

 − Het geschikt maken van de toren wordt op de volgende manieren gedaan: Er zullen 4 sets van 
3 verticaal geschakelde kasten (grote Tichelaar) worden geplaatst. Kasten zullen op verschil-
lende hoogten/verdiepingen, maar ten minste op de 3e verdieping of hoger worden geplaatst. 
Kasten zullen in verschillende ruimtelijke oriëntaties worden ingebouwd om zo veel mogelijk 
verschillende microklimaten aan te kunnen bieden. De spouw van de toren wordt toegankelijk 
gemaakt met entreestenen. Er zal een ruimte in de spouw aanwezig zijn in de bakstenen gevels 
van de complexen. De gehele oppervlakte van de spouw op alle windrichtingen dient beschik-
baar te zijn voor vleermuizen. De spouwdiepte dient ten minste 2 cm te bedragen. Spouwen van 
haakse gevels dienen met elkaar verbonden te worden. Indien de binnenzijde van het de spouw 
van glad materiaal is gemaakt, (of indien nodig ter bescherming van de isolatielaag) dient er 
gebruikt te worden gemaakt gripgaas van Unitura29 of vergelijkbaar zodat vleermuizen zich vast 
kunnen grijpen. Op elke windrichting dienen op 2 verdiepingen ten minste 3 entree openingen te 
worden gerealiseerd.

 − De permanente verblijfplaatsen dienen na afronding van de werkzaamheden te alle tijden 
beschikbaar te zijn, moeten een vrije aanvliegroute hebben en mogen niet verlicht worden.

 − Er wordt voor de periode van ongeschikt maken vanuit gegaan dat het gebouw jaarrond in 
gebruik is. Er is echter geen indicatie van het gebruik door kraamkolonies, waardoor er met deze 
functie geen rekening gehouden hoeft te worden. De periode waarin de bebouwing ongeschikt 
gemaakt kan worden is derhalve in de periode van 1 april tot 15 juli, of van 15 augustus tot 15 
oktober.

 − Het ongeschikt maken gebeurd met ecologische begeleiding. Mogelijk wordt het gebouw gefa-
seerd ongeschikt gemaakt, afhankelijk van de fasering van de sloop van het gebouw.

 − Het gebouw dient in zijn geheel ongeschikt te worden gemaakt voor vleermuizen. Dit dient op de 
volgende manier te worden gedaan:

 − Open stootvoegen: Op elk afzonderlijk geveldeel met open stootvoegen wordt ten minste 1 
exclusionflap geplaatst. Op deze manier kunnen vleermuizen de verblijfplaatsen wel verlaten 
maar deze niet meer terug in. Overige open stootvoegen worden dicht gemaakt met weringsbor-
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stels of rondschuim.
 − Dakranden/Boeiborden: Elke 5 meter worden spleten onder boeiborden uitgerust met een 

exclusionflap, of ten minste 1 exclusionflap per afzonderlijke ruimte. Op deze manier kunnen 
vleermuizen de verblijfplaatsen wel verlaten maar deze niet meer terug in. De rest van de sple-
ten bij de boeiborden worden dicht gemaakt met weringsborstels of rondschuim.

 − Kozijnen: openingen en spleten bij kozijnen worden uitgerust met een exclusionflap. Omliggende 
spleten worden dicht gemaakt met weringsborstels of rondschuim.

 − Dilataties: De dilatatievoegen dienen op plekken waar deze diep doorloopt het gebouw in of 
waar deze tot een open ruimte leidt uitgerust worden met een exclusionflap. De overige ruimte 
dient dicht te worden gezet met weringsborstels.

 − Zonneschermen: Deze dienen nagekeken te worden op bewoning van vleermuizen. Indien er 
geen vleermuizen aanwezig zijn kunnen de zonneschermen worden verwijderd. Wanneer er wel 
nog een vleermuis aanwezig is moet het zonnescherm blijven hangen en mag deze op een later 
moment verwijderd worden, wanneer de verblijfplaats verlaten is.

 − Overige openingen: geveldelen dienen in zijn geheel worden nagekeken op overige gaten of 
spleten. Deze dienen dicht gemaakt te worden met weringsborstels of rondschuim. Een exclusi-
onflap is in dit geval niet noodzakelijk omdat er op deze plaatsen geen verblijfplaats bekend is.

 − De voorzieningen voor het ongeschikt maken worden ingezet voor ten minste 5 dagen. De weers-
omstandigheden dienen op deze dagen gunstig te zijn.

 − De tijdelijke kasten (voor zomer- en paarverblijfplaatsen) mogen na afronding van de werkzaam-
heden worden verwijderd als deze niet (meer) in gebruik zijn. 

 − Maatregelen voor bunzing en wezel
 − Er wordt in dit project geen gebruik gemaakt van tijdelijke mitigatie. Er zullen direct permanente 

oplossingen worden gerealiseerd door geschikt leefgebied/verblijfplaatsen in de randen en de 
nabije omgeving van het plangebied (zuid- en westzijde) te verbeteren door middel van takken-
rillen, takkenhopen en mantel-zoomvegetatie (zie Bijlage 1). Het gebied dient met de genoemde 
maatregelen volledig functioneel te zijn vóór de start van de werkzaamheden.

 − Ter compensatie van de (eventuele) verblijfplaatsen van de wezel worden voorafgaand aan de 
werkzaamheden 4 takkenhopen voor kleine marterachtigen gerealiseerd. Dit wordt op de vol-
gende manier gedaan:

 − Er wordt een fundering gemaakt van zand, grind of zeer fijn vertakkingsmateriaal. De fundering 
dient iets verhoogt boven het maaiveld te liggen. Met minimaal 6-8 boomstammen van 1 m leng-
te en een diameter van ongeveer 15-20 cm wordt een nestkamer gebouwd. De nestkamer van 
ongeveer 30x30 cm kan worden gebouwd door twee stammen tegenover elkaar op de grond te 
leggen en daar de andere stammen vervolgens overheen te bouwen als een dak. De ruimte die 
tussen en onder de stam men ontstaat wordt luchtig opgevuld met droog hooi of vergelijkbaar 
materiaal. De nestkamer dient minimaal twee ingangen te hebben zodat er genoeg vluchtmo-
gelijkheden zijn. Over de nestkamer wordt grof en fijn snoeimateriaal gestapeld totdat de tak-
kenhoop zijn uiteindelijke maat bereikt. Vers materiaal is optimaal. Het is het beste en meest 
praktische om voor de takkenhoop gebiedseigen materiaal te gebruiken. Het is belangrijk om 
ervoor te zorgen dat openingen in de takkenkoop en naar de nestkamer maximaal 8 cm groot 
zijn. Dat maakt toegang voor kleine marterachtigen mogelijk, maar belemmert de toegang voor 
roofdieren, zoals vossen.

 − Takkenhopen dienen elke 5 tot 8 jaar te worden aangevuld met nieuw materiaal om ze hun mini-
male afmetingen te laten behouden. De takkenhoop moet minstens de volgende afmetingen 
hebben: 3 m. lang, 2 m. breed en 1 m. hoog.

 − De in- en de uitgangen van de takkenhopen dienen dekking te bieden en in verbinding te staan 
met takkenrillen of al aanwezige dekking of geleiding biedende structuren zoals takkenrillen. 
Ook dienen de marterhopen het hele jaar een droge standplaats te hebben.

 − Het leefgebied van bunzing en wezel rond het plangebied wordt op de volgende manier verbe-
terd door de plaatsing van takkenrillen en het realiseren van mantel-zoom vegetatie:
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 − De takkenrillen worden op de volgende manier geconstrueerd. Er worden 2 rijen met paaltjes 
neergezet. Tussen de rijen is er 1 meter ruimte, en tussen de verschillende paaltjes van 1 rij zit 
ook 1 meter afstand. De paaltjes worden stevig in de grond bevestigd en worden 1,5 meter hoog. 
Tussen de rijen paaltjes wordt de ruimte gevuld met snoeihout. Er dient een combinatie van gro-
tere dikke takken en kleine takken gebruikt te worden. De kleine takken vullen de ruimten die 
de grote takken creëren. Elke takkenril dient ten minste 10 meter lang te zijn. Het vrijkomende 
snoei/kapmateriaal in het plangebied (bijvoorbeeld van de aanleg van de mantel-zoomvegeta-
tie) kan gebruikt worden om deze rillen te maken.

 − Er wordt 1 takkenril aangelegd in het boomrijke gebied ten zuiden van het plangebied, en 1 ten 
westen van het plangebied. De takkenrillen worden wat verder het bos in geplaatst (niet direct 
naast de paden), om de kans op vandalisme te minimaliseren.

 − Mantel-zoom vegetatie
 − Geschikte randen voor wezel en bunzing worden gemaakt door het aanbrengen van man-

tel-zoomvegetatie. Hierbij gaat de vegetatie van het veld geleidelijk over in het bos via een zoom 
en een mantel. De zoom bestaat uit ruigere grasvegetatie, en de mantel is struweel wat bestaat 
uit hakhout en struikvegetatie. Dit type habitat kan op de volgende manier worden gerealiseerd: 
Het dunnen van de bosranden of het aanplanten van struweel langs de bosrand. Hierdoor ont-
staat er ruimte en licht waardoor er een kruidenrijke zonde ontstaat in de overgang vanaf het 
open landschap (zoom) naar een struweel zone (mantel) in overgang naar het gesloten land-
schap. Elke 5 jaar dient de rand van het bos weer opnieuw afgezet te worden om te voorkomen 
dat er een nieuwe harde overgang ontstaat.

 − Het nieuw gerealiseerde leefgebied (takkenrillen en mantel-zoom vegetatie) dient vóór de start 
van de werkzaamheden gereed te zijn.

 − Een beheerplan met betrekking tot het leefgebied van wezel en bunzing wordt nog in overleg 
tussen de initiatiefnemer en de begeleidend ecoloog verder uitgewerkt. Dit plan zal worden 
opgenomen in het ecologisch werkprotocol.

 − De functionaliteit van de permanente verblijfplaatsen dient over de lange termijn geborgd te 
worden. Wanneer de functionaliteit verminderd is dient deze zo spoedig mogelijk hersteld te 
worden. Hiervoor dient in het ecologisch werkprotocol een uitgewerkt beheerplan te worden 
opgesteld waar ten minste de volgende zaken in opgenomen dienen te worden:

 − Werkzaamheden (zagen, snoeien, klepelen en maaien) binnen het gerealiseerde leefgebied 
van wezel en bunzing dienen enkel buiten de kritische periode plaats te vinden. Werkzaamhe-
den worden daarom enkel in de periode 1 september en 15 maart uitgevoerd. Werkzaamheden 
dienen zo veel mogelijk in ruimte en tijd gefaseerd te worden zodat er altijd een deel van het 
geschikte gebied beschikbaar blijft en er voldoende dekking blijft bestaan. Ook dienen er altijd 
verbindingen te blijven bestaan tussen geschikte delen. Bij graaf, snoei of maaiwerkzaamheden 
dient er 1 richting op gewerkt te worden zodat wezel en bunzing de mogelijkheid hebben om te 
vluchten. Zorg dat verstoring nabij takkenrillen en takkenhopen tot een minimum beperkt blijft. 
Laat holen in het gebied intact en laat dode bomen zo veel mogelijk staan.

B5. Conclusie
De aanvraag past binnen de wettelijke regels. Door de maatregelen komt de gunstige staat van 
instandhouding van de gewone dwergvleermuis, wezel 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. U vraagt ontheffing aan tot 1 januari 2028, we hebben 
echter besloten geen eindtijd aan de ontheffing te verbinden daar de mitigerende maatregelen ook 
na deze periode aanwezig moeten blijven.
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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

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. M.F.A. Haselager J.N.J. Appelman

mailto:info%40ofgv.nl?subject=
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Bijlage 1: mitigatie verblijfplaatsen gewone dwergvleermuis

In oranje gebouwen met zoekgebied tijdelijke kasten voor gewone dwergvleermuizen

Groen omcirkeld de toren met 8 lagen die geschikt voor massawinterverblijfplaatsen wordt 
opgeleverd alvorens de huidige verblijfplaatsen worden gesloopt
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Globale impressie hoe het bosachtige gebied ten zuiden en westen van het plangebied (oranje) 
geschikt wordt gemaakt voor wezel en bunzing. Paars = takkenrillen, blauw = takkenhopen, groen = 
mantel-zoom vegetatie
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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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