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Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk storen van de 
gewone en ruige dwergvleermuis en het opzettelijk beschadigen of 
vernielen van verblijfplaatsen van de ringslang en wezel i.v.m. de 
uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders  

Geachte, 

Op 27 juli 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 2 Wet 
natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (1 
kraamkolonie, 1 winterverblijfplaats, 2 zomerverblijfplaatsen en 5 paarverblijfplaatsen) en de ruige 
dwergvleermuis (1 paarverblijfplaats) en voor artikel 3.10, lid 1 voor het opzettelijk beschadigen of 
vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen van de wezel en ringslang in verband met de 
uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders.  U heeft de aanvraag aangevuld op 18 
november 2021 en op 25 februari 2022. 

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 3.8 en artikel 3.10 Wet natuurbescherming  

Inhoudsopgave  
A.  Besluit  
B.  Motivering besluit  
B1.  Wettelijk kader Wet natuurbescherming  
B2.  Aanvraag  
B3.  Inhoudelijke beoordeling  
B4.  Cumulatie  
B5.  Conclusie  
C.  Kennisgeving en afschriften  
D.  Bezwaar  
E.  Ondertekening  

Bijlage 1: 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 de gemeente Almere een ontheffing te verlenen, van de 
verbodsbepalingen genoemd in: 

• artikel 3.5 lid 2 voor het opzettelijk verstoren van verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis  en de ruige dwergvleermuis; 

• artikel 3.10, lid 1 voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste rust- of 
verblijfplaatsen van de wezel en ringslang; 

voor de uitbreiding van het natuurbelevingscentrum de Oostvaarders in Almere, conform de 
aanvraag met de bijbehorende stukken en uw aanvullende stukken.  

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:  
1. Er wordt een verblijfplaats voor de ringslang en wezel gerealiseerd in de periode 1 april-1 

juni.  De verblijfplaats bestaat uit dikke takken en/of boomstobben met daaroverheen een 
gronddek (afkomstig van de af te graven grondwal) en heeft afmetingen van minimaal 3 bij 
4 meter. De locatie is weergegeven in bijlage 2. Er wordt licht materieel gebruikt. De grond 
wordt getransporteerd via de aanwezige paden (rode stippellijn kaart, bijlage 2). 

2. Vijf dagen voorafgaande aan de realisatie van de verblijfplaats voor de ringslang en wezel 
wordt de locatie gecontroleerd op het voorkomen van broedvogels door een deskundige. 
Indien deze (binnen het beïnvloedingsgebied) aanwezig zijn dan worden de 
werkzaamheden uitgesteld, waarna een nieuwe controle van de locatie plaatsvindt 5 dagen 
voor de nieuwe werkdatum. Pas als er geen broedende vogels in de invloedssfeer van het 
werk zijn geconstateerd, worden de werkzaamheden uitgevoerd. Een notitie hiervan wordt 
voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd verzonden naar de Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, via info@ofgv.nl onder vermelding van het kenmerk van 
deze ontheffing. 

3. De grondwal wordt in de periode 1 april-1 oktober afgegraven. 
4. Bij de grondwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van licht materieel, dit zijn  

graafmachines van 800-1000 liter 
5. Heipalen worden geplaatst middels een trillingsvrij systeem, waarbij de palen in de grond 

worden geboord, in de periode 1 april-31 december. 
6. Het afbreken van de gevelbeplating vindt plaats in de periode 1 november-1 april onder 

ecologische begeleiding, door een deskundige op het gebied van vleermuizen. 
7. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 

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

8. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden dient 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.  

9. Een week voordat wordt begonnen de uitvoering van de werkzaamheden moet hiervan 
melding worden gedaan bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl onder vermelding van het 
kenmerk van deze ontheffing.  

10. Bij uitloop van de werkzaamheden dient u twee maanden voor het verstrijken van de 
einddatum van deze ontheffing een verlenging van de termijn aan te vragen. Dit moet bij de 
provincie Flevoland (via wetnatuurbescherming@flevoland.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). 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);  
• de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11).  

De gewone en ruige dwergvleermuis vallen onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. 
Hiervoor gelden de verboden genoemd in artikel 3.5. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van 
artikel 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:  

1. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;  
2. zij is nodig:  

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

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

c. 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; 

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

e. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken 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, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of 
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te 
plukken of onder zich te hebben. 

3. de maatregelen leiden niet tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de 
betreffend soort.  

De ringslang en wezel vallen onder het beschermingsregime Andere soorten. Artikel 3.8, met 
uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, 
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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,  
d. 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; 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. in het algemeen belang, of 
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 (2019)  
In de Omgevingsverordening Flevoland (2019) 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.  

Beleidskader beheer Oostvaardersplassen  
Op 11 juli 2018 hebben Provinciale Staten besloten om het advies beheer Oostvaardersplassen van 
de commissie van Geel vast te stellen als Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Hierin wordt 
de poortontwikkeling, als onderdeel van de verbetering van de recreatieve voorzieningen van de 
Oostvaardersplassen, ook genoemd. 
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B3.  Aanvraag  

Op 27 juli 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 2 Wet 
natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (1 
kraamkolonie, 1 winterverblijfplaats, 2 zomerverblijfplaatsen en 5 paarverblijfplaatsen) en de ruige 
dwergvleermuis (1 paarverblijfplaats) en voor artikel 3.10, lid 1 voor het opzettelijk beschadigen of 
vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen van de wezel en ringslang in verband met de 
uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders.  U heeft de aanvraag aangevuld op 18 
november 2021 en op 25 februari 2022. De totale planontwikkeling van de Almeerse Poort, waarvan 
de uitbreiding van het Natuurbelevingscentrum een onderdeel is, is onderdeel van de grotere 
ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land, waarmee de verbinding met bijvoorbeeld de 
Markerwadden en het Lepelaarplassengebied wordt versterkt. 

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  
Het ontwerp van de uitbreiding houdt rekening met het bestaande landschap en de aanwezige 
natuurwaarden. De uitbreiding vindt plaats ter plekke van een bestaande grondwal en dus niet in 
het bestaande water. Wanneer er was gekozen voor een ontwikkeling in het water dan zou dit 
impact hebben op het Natura-2000 gebied Oostvaardersplassen. Het natuurbelevingscentrum ligt 
nu buiten de grenzen van het Natura-2000 gebied. 
De uitbreiding van het natuurbelevingscentrum is gekoppeld aan het bestaande gebouw. Hierdoor  
is o.a. ruimtebeslag lager dan bij een los gebouw. Tevens zijn alle afzonderlijke doelen voor het 
gebouw verenigd in een gebouw wat ervoor zorgt dat de belasting op de natuur op één locatie in 
het landschap plaatsvindt. Een alternatief is om het gebouw aan de andere zijde aan te koppelen. 
Dit heeft meer impact op de aanwezige vleermuizen. Bijna alle vleermuizen zitten aan de andere 
zijde, hierdoor leidt de gekozen zijde tot de minste impact op vleermuizen. 
Bij de aanbesteding van het werk is het natuuronderzoek van groot belang. Het is namelijk 
betrokken in de uitbestedingsvraag richting aannemers. Zij moeten een planning opstellen die 
passend is bij de minst kwetsbare perioden van de beschermde soorten. 
Er is geen alternatieve uitbreiding van het gebouw te realiseren die minder impact heeft op de 
beschermde soorten en/of beschermde gebieden.  

Ad. 2: Wettelijk belang  
U heeft ontheffing van de verbodsbepaling aangevraagd voor de gewone dwergvleermuis, de ruige 
dwergvleermuis, ringslang en wezel op grond van de belangen ‘volksgezondheid of openbare 
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang’.  
Partijen in de Provincie Flevoland werken op dit ogenblik aan het nieuw opgerichte Nationaal Park 
Nieuw Land, waar een deel van het Markermeer, de Markerwadden, het Oostvaardersplassengebied 
en de Lepelaarplassen deel van uitmaken. Om dit te realiseren, zonder de natuurbelangen te 
schaden, zijn zogenaamde poortgebieden aangewezen. In die poortgebieden moeten grote groepen 
bezoekers ontvangen kunnen worden. De Almeerse Poort, de groene bosrand tussen de bebouwde 
kom van Almere en de grens van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen, is een van die 
poorten. De uitwerkingsplannen zijn op hoofdlijnen weergegeven in het 'Uitwerkingsplan Almeerse 
Poort'. Voor de ontwikkeling Oostvaardersplassen Almeerse Poort fase 1 is een vergunning Wet 
natuurbescherming afgegeven. Met de ontwikkelingen van de Almeerse Poort wordt aangesloten op 
de beleidsuitgangspunten die zijn opgenomen in het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Zo 
dragen de uitbreiding van parkeervoorzieningen bij aan de verbetering van de bereikbaarheid, 
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wordt met het observatorium een uitkijkvoorziening in het kerngebied gerealiseerd en worden de 
mogelijkheden om groepen in en langs het gebied te vervoeren vergroot. De uitbreiding van 
Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders draagt bij aan de uitbreiding van de capaciteit van de 
voorzieningen in het Oostvaardersbos. Dankzij de natuurboulevard verbeterd de beleving van 
natuur en landschap in de randen van het gebied verbeterd.  
De totale planontwikkeling van de Almeerse Poort is onderdeel van de grotere ontwikkeling van 
Nationaal Park Nieuw Land, waarmee de verbinding met bijvoorbeeld de Markerwadden en het 
Lepelaarplassengebied wordt versterkt. Daarmee voldoet het aan het belang Volksgezondheid of 
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 zowel de twee vleermuissoorten, wezel als ringslang. 

Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding  

Gewone dwergvleermuis  
De gewone dwergvleermuis heeft een gunstige staat van instandhouding in Nederland en in 
Flevoland (Bij12, 2017) (minlnv, 2015). De gewone dwergvleermuis is een van de meest algemene 
vleermuissoorten van Almere. In elke woonwijk is de soort te vinden, al verschilt het aantal  
waarnemingen per wijk (NDFF, 2020). Het aantal waarnemingen per wijk wordt o.a. bepaald door de  
onderzoeksinspanning. De aanwezigheid in een woonwijk wordt bepaald door de aantrekkelijkheid 
van de woningen voor vleermuizen en de aanwezigheid van geschikte jachtgebieden in de directe  
omgeving. De lokale staat van instandhouding in Almere wordt beschouwd als ‘gunstig’, en volgt 
daarmee de landelijke lijn (Bij12, 2017). 
Er zijn geen verblijfplaatsen van een gewone dwergvleermuis bij het natuurbelevingscentrum 
Oostvaarders aangetroffen. Alle verblijfplaatsen blijven behouden. De omgeving verandert niet, 
foerageerroutes en foerageergebieden worden niet aangetast. Door het vroegtijdig verwijderen van 
de wandplaten nabij het zomerverblijf en de paarverblijven aan de grondwalzijde is er met 
zekerheid ook geen schade binnen de kwetsbare periode. Eventuele indirecte verstoring aan het 
verblijf vindt buiten de kwetsbare periode plaats. Het is aan de kleine groep vleermuizen om 
eventueel een andere plek te zoeken in de muur. Het aantal mogelijke verblijfplaatsen in deze 
muren is vrijwel onbeperkt zodat mitigatie van eventueel verstoorde verblijfplaatsen niet nodig is.  
Doordat de heipalen trillingsvrij worden geplaatst, is er ook geen schade aan het winter-, 
paarverblijf en kraamkolonie aan de andere zijde van het gebouw. Hierdoor is schade aan de 
vleermuisverblijven uitgesloten en heeft het werk geen negatief effect op de staat van 
instandhouding. De aanbouw kan een positief effect hebben op vleermuizen omdat er meer kieren 
en spleten beschikbaar komen in dit gebouw. 

Ruige dwergvleermuis  
De ruige dwergvleermuis is een algemene verschijning in Nederland en in Flevoland, met name in 
de trekperiode (najaar). De mannetjes van de ruige dwergvleermuis verblijven veelal jaarrond in 
Nederland, de vrouwtjes vliegen vanuit Oost-Europa naar Nederland om hier te paren. Er is slechts 
één keer in ons land een kraamkolonie aangetroffen. De landelijke staat van instandhouding van 
de ruige dwergvleermuis wordt beschouwd als ‘gunstig’ (BIJ12, Kennisdocument ruige 
dwergvleermuis) (minlnv, 2015).  
Er zijn geen lokale trends van deze soort beschikbaar. Maar de lokale staat van instandhouding in 
Almere wordt ook beschouwd als ‘gunstig’ en volgt daarmee de landelijke lijn (BIJ12, 
kennisdocument ruige dwergvleermuis). Uit onderzoek van Landschapsbeheer Flevoland blijkt dat 
de ruige dwergvleermuis een algemene verschijning is in Flevoland (Heemskerk, 2011), data uit de 
NDFF ondersteunt dit (NDFF, 2020). Aan de grondwalzijde is een paarverblijf geconstateerd. Deze 
blijft behouden tijdens de verbouwing. Door het vroegtijdig verwijderen van de wandplaten nabij 
het paarverblijf aan de grondwalzijde is er met zekerheid ook geen schade binnen de kwetsbare 
periode. Eventuele indirecte verstoring aan het verblijf vindt buiten de kwetsbare periode. Het is 
dan aan de kleine groep vleermuizen om eventueel een andere plek te zoeken in de muur. Het 
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aantal mogelijke verblijfplaatsen in deze muren is vrijwel onbeperkt zodat mitigatie van eventueel 
verstoorde verblijfplaatsen ook niet nodig 

Wezel 
De wezel is een lastig te inventariseren soort waar weinig onderzoek naar wordt uitgevoerd. De 
waarnemingen die bekend zijn, zijn vaak gebaseerd op gevonden verkeersslachtoffers, 
waarnemingen vanuit broedvogelmonitoring en waarnemers in natuurgebieden. Er is dan ook geen 
compleet beeld van de verspreiding van wezel, hermelijn en bunzing in Flevoland (provincie 
Flevoland, 2021). 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. Er zijn wat meer waarnemingen gemeld bij toegangen tot natuurgebieden zoals 
o.a. het Praamweggebied. Van de afgelopen vijf jaar zijn er circa 100 meldingen bekend in 
Flevoland, het aantal waarnemingen en km-hokken neemt af vooral in Oostelijk Flevoland en 
Noordoostpolder (Provincie Flevoland, 2021).  De wezel heeft een slechte staat van instandhouding. 
De uitbreiding van het bezoekerscentrum heeft geen negatief effect op de staat van 
instandhouding van de soort. Het mogelijke effect, het verdwijnen van een verblijfplaats, is op een 
andere locatie teruggebracht: een locatie die gunstig is om in te jagen en om voort te planten.  

Ringslang 
In Nederland is de trend van de ringslang stabiel. Dit is te zien in de monitoringsgegevens van de 
verspreiding van de soort in trajecten (RAVON). Het aantal dieren dat op de monitoringstrajecten 
en het aantal kilometerhokken waarin de ringslang vastgesteld is, is sinds 1990 nauwelijks 
veranderd. De situatie voor oostelijk en zuidelijk Flevoland is afwijkend. Sinds 1998 houdt 
Landschapsbeheer Flevoland de verspreiding van de ringslang in Flevoland in de gaten. Zij 
constateren dat de soort uitbreidt en dat de aantallen op de monitoringsroute (Oostvaardersveld-
Lelystad) gestegen is. Het betreft gebieden waar bezoekers (=waarnemers) toegestaan zijn. Rondom 
de Oostvaardersplassen worden ook steeds frequenter ringslangen gemeld door bezoekers en 
zeker de regio Almere lijkt positief te veranderen. Uitbreiding van de dorpen en steden en 
aantastingen van ecologische verbindingen kunnen op termijn een negatief effect hebben op de 
ontwikkeling van de ringslang in Flevoland. De uitbreiding van een bezoekerscentrum is een 
beperkte ingreep. In de directe omgeving van het bezoekerscentrum wordt ook nieuw 
overwinteringsgebied gerealiseerd. Hierdoor treden geen negatief effecten op de gunstige staat 
van instandhouding van de ringslang in Flevoland.  

Mitigatie  
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn de volgende maatregelen voorzien:  

Mitigatie van verblijfplaatsen ringslang en wezel ruim voor het vergraven van het grondlichaam.  
Er wordt een alternatief leefgebied voor de overwintering van de ringslang en voor het verblijf van 
de wezel gerealiseerd, tussen 1 april en 1 juni. Het bestaat uit dikke takken en/of boomstobben met 
daaroverheen een gronddek en heeft afmetingen van ongeveer 3 bij 4 meter. Hierin kunnen de 
ringslangen vorstvrij en relatief droog de winter doorkomen en kunnen de wezels goed jagen op 
muizen en hun jongen voortbrengen. De locatie is weergegeven in figuur 2 van het activiteitenplan. 
Het gronddek is afkomstig van de grondwal die afgegraven wordt. Hiervoor zal licht materieel 
gebruikt worden (zie mitigerende maatregelen grondwerkzaamheden). De grond wordt 
getransporteerd via de aanwezige paden (rode stippellijn kaart in het activiteitenplan). 
De werkzaamheden vinden plaats in de broedperiode van vogels. 5 dagen voorafgaande aan de 
werkzaamheden wordt de locatie voor het alternatieve onderkomen van de ringslang en wezel 
gecontroleerd worden op de aanwezigheid van broedende vogels door een deskundige. Indien deze 
(binnen het beïnvloedingsgebied) aanwezig zijn dan worden de werkzaamheden uitgesteld, waarna 
een nieuwe controle van de locatie plaatsvindt 5 dagen voor de nieuwe werkdatum. Pas als er geen 
broedende vogels in de invloedssfeer van het werk zijn geconstateerd worden de werkzaamheden 
uitgevoerd. Voorafgaand aan het broedseizoen zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat de vegetatie 
verwijderd is of in elk geval laag blijft om de kansen op broedende vogels te verkleinen. 
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Werken buiten de kwetsbare perioden 
Op basis van de kwetsbare perioden van ringslang, wezel, gewone dwergvleermuis en ruige 
dwergvleermuis is een schema gemaakt in welke periode de werkzaamheden het beste uitgevoerd 
kunnen worden waarbij zoveel rekening gehouden wordt met de soorten en hun type verblijf. Dit 
schema wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden. 

Maatregelen bij grond- en heiwerkzaamheden 
Belangrijke randvoorwaarden om geen effect te hebben op de overwinterende vleermuizen, de 
kraamkolonie en het zomer- en paarverblijf zijn: 

• gebruik van licht materieel bij het verwijderen van het grondlichaam  
Onder licht materieel wordt verstaan een graafmachine van 800-1000 liter; 

• gebruik van een trillingsvrij systeem om de ‘heipalen’ te plaatsen 
Een trillingsvrij systeem om heipalen te plaatsen is vertaald in een systeem waarbij de 
palen in de grond worden geboord. 

Ecologische begeleiding bij verwijderen gevelbekleding 
In het gebouw is een zomerverblijf en het paarverblijf van de gewone dwergvleermuis aan de zijde 
van de aanbouw aanwezig. Deze bevinden zich op enige afstand van de locatie waar de aanbouw 
plaatsvindt. Het verwijderen van de gevelbekleding is buiten de kwetsbare periode van het zomer- 
en paarverblijf gepland. Hierdoor ie er een kleine kans dat bij het verwijderen van de 
gevelbekleding vleermuizen aangetroffen worden. Voor de zekerheid is een ecoloog aanwezig als 
de gevelbekleding verwijderd wordt, zodat direct gehandeld kan worden bij het aantreffen van 
dieren. 

Zorgplicht maatregelen vissen en amfibieën. 
Bij het onderdeel ‘afgraven grondwal’ zal ook de oeverlijn rondom de toekomstige uitbreiding 
aangepast worden. Dit werken aan de waterkant vraagt nog wat extra aandacht i.r.t.de aanwezige 
amfibieën en vissen.  

• Voor 1 maart zal de (bovengrondse en boven het water staande) oevervegetatie verwijderd 
zijn zodat de vogels er niet in kunnen broeden. 

• In de periode die nu aangegeven staat als werkbare periode wordt de nieuwe oeverlijn 
gerealiseerd, waarbij gewerkt wordt naar één richting. In dit geval is de richting zelf niet 
van belang. De dieren kunnen in beide zijde vluchten tijdens de werkzaamheden. 

• De definitieve vormgeving van de oever vindt plaats in de periode met de ‘opbouw van het 
gebouw’. De oever bestaat dan uit kale grond zodat de laatste werkzaamheden aan deze 
oever weinig interessant is voor vissen en amfibieën. Er is geen reden om voor deze 
werkzaamheden, ook gezien de beperkte omvang van het werk, een werkbare periode vast 
te stellen. 

Voorkomen van broedende vogels 
Het totale werkgebied waarbij werkzaamheden zijn ingepland in de broedperiode maart-augustus 
zal voorafgaand aan dat broedseizoen kaal gehouden worden door regelmatig de opkomende 
vegetatie te maaien en het maaisel te verwijderen. Hierdoor wordt voorkomen dat gedurende het 
broedseizoen vogels zich zullen vestigen. 

Steile grondlichamen worden in de broedperiode afgevlakt bij het verlaten van het bouwterrein om 
te voorkomen dat bijvoorbeeld oeverzwaluwen zich kunnen vestigen in de dagen dat de wand 
onbeheerd is. 



Bladnummer 

9 
Ons kenmerk: 

2876399 

B5.  Conclusie  

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke regels. Door realisatie van de verblijfplaatsen  
de wezel en ringslang en door het werken buiten de kwetsbare periodes komt de gunstige staat van 
instandhouding niet in gevaar. De aanvraag past binnen de door de provincie Flevoland 
vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde ontheffing voor de beoogde 
situatie 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:  

• Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek via info@ofgv.nl; 
• Gemeente Almere  
• Van Riezen & Partners B.V.  

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: 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.  

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:  

1) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit.  
2) 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.  

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.  

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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