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Wet natuurbescherming: weigering vergunning aanvraag 
Bedrijventerrein Trekkersveld IV  

Geachte heer/mevrouw, 

Op 3 december 2020 hebben wij van u een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming 
voor de realisatie van Bedrijventerrein Trekkersveld IV te Zeewolde ontvangen.  

BESLUIT 
Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 2.7, tweede lid van de 
Wet natuurbescherming, een vergunning voor onbepaalde tijd conform de beschrijving in de 
aanvraag te WEIGEREN aan: 

Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA voor de locatie bedrijventerrein Trekkersveld IV. 

Op basis van de door de aanvrager ingediende stukken concluderen wij dat er geen 
vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb. 
Disclaimer: Deze weigering bevat een beoordeling op grond van de huidige plannen, het huidige 
recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in 
vorm of omvang veranderen of het recht of beleid wijzigt dan kan dat tot gevolg hebben dat aan 
deze weigering geen rechten meer kunnen worden ontleend. 

MOTIVERING BESLUIT 
Door de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is er per 1 juli 2021  
sprake van een partiële vrijstelling Natura 2000-vergunningsplicht (stikstofdepositie) voor de 
bouw- en infrasector.  

De partiële vrijstelling houdt in dat de tijdelijke activiteiten en gevolgen van de door de bouw 
veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing worden gelaten bij de 
natuurvergunning. Het gaat om de volgende activiteiten: 

1. het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van 
bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee 
samenhangende vervoersbewegingen; 

2. het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee 
samenhangende vervoersbewegingen. 
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De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, 
zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en 
werktuigen van en naar de bouwplaats, de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, 
bouwmachines, mobiele puinbrekers, baggerwerktuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en 
omvaar-effecten als gevolg van de werkzaamheden. 

De inwerkingtreding van de Wet en het Besluit per 1 juli 2021 hebben ook gevolgen voor het 
uitvoeren van AERIUS-calculaties. Er worden geen AERIUS-calculaties voor de bouwfase meer 
verlangd. Wel dient er nog aangetoond te worden of er in de gebruiksfase wel of geen sprake is van 
stikstofdepositie. 

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. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

drs. D.J. Tijl                                           L. Verbeek  



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/loketoverview/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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