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Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren, doden en 

vernietigen verblijfplaats van de gevlekte witsnuitlibel in het 

Kromslootpark te Almere 

Geachte heer 

 

Op 3 juni 2019 hebben wij uw aanvraag (inclusief de bijbehorende bijlagen) ontvangen voor een 

ontheffing, in het kader van de Wet natuurbescherming, voor het verstoren, doden en vernietigen 

van verblijfplaatsen van de gevlekte witsnuitlibel in het Kromslootpark te Almere. 

 

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, 
 
drs. M.G.E.C. Overmars        J.A. Fackeldey  
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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: 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 

Staatsbosbeheer ontheffing te verlenen van artikel 3.5 lid 1, 2 en 4 voor het verstoren, doden en 

vernietigen van verblijfplaatsen van de gevlekte witsnuitlibel in het Kromslootpark te Almere. 

Deze ontheffing is geldig vanaf de datering van dit besluit tot en met 31 december 2020. 

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 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. 

6. Deze ontheffing kan worden ingetrokken indien blijkt dat ontheffinghouder zich niet houdt 

aan de voorschriften. 

 

Specifieke voorwaarden 

7. De baggerwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd (zie bijlage 1 kaart planning 

baggerwerkzaamheden). De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen half augustus 

en half november. In 2019 wordt de ene helft van het Kromslootpark gebaggerd en in 2020 

de andere helft.  

8. Om te voorkomen dat tijdens de baggerwerkzaamheden alle larven meegenomen worden is 

het van belang dat maximaal 75% van het oppervlakte van elke watergang wordt gebaggerd. 

Minimaal 25% van elke watergang wordt dus ongemoeid gelaten. Hier kan aan voldaan 

worden door de oeverzone te ontzien. 

9. In watergangen tot 6 meter breed (op de waterlijn) wordt aan beide zijden een stuk van 1 

meter breed gespaard en niet gebaggerd. In watergangen tot 10 meter breed (op de 

waterlijn) wordt aan beide zijden een stuk van 1,5 meter gespaard en niet gebaggerd. In 
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watergangen tot 12 meter breed (op de waterlijn) wordt aan beide zijden een stuk van 2 

meter gespaard en niet gebaggerd. 

10. Daarnaast worden een aantal specifieke verlandingszones gespaard en niet gebaggerd, zie 

kaart 2 in de bijlage. 

11. Tijdens het baggeren wordt de bagger dagelijks een aantal maal gecheckt op aanwezigheid 

van libellenlarven, indien deze worden aangetroffen dan worden ze terug gezet in 

watergang die reeds gebaggerd is. De dagelijkse controles dienen te worden vastgelegd in 

een logboek welke op het werk aanwezig dient te zijn.  

12. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op 

het gebied van libellen. 

13. Watergangen worden gebaggerd met behulp van een kraan waardoor de bagger uit de 

watergang wordt geschept. Hierdoor kunnen libellenlarven over het algemeen ontsnappen 

en wordt sterfte van libellenlarven zoveel mogelijk voorkomen. Bagger mag alleen door 

middel van een baggerzuiger verwijderd worden indien aangetoond kan worden dat de 

betreffende locatie onbereikbaar is voor een baggerkraan. Hiertoe wordt tenminste 2 weken 

voor de werkzaamheden plaatsvinden contact opgenomen via handhaving@ofgv.nl en 

wetnatuurbescherming@flevoland.nl 

14. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een ecologisch werkprotocol te zijn opgesteld 

waarin bovengenoemde voorschriften zijn opgenomen. Alle betrokken partijen, met name 

ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de 

hoogte te zijn. Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de 

werkzaamheden te worden verzonden aan de OFGV via handhaving@ofgv.nl. 

 

B. Onderwerp aanvraag 

Op 3 juni 2019 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet 

natuurbescherming ontvangen voor het verstoren, doden en vernietigen van verblijfplaatsen van de 

gevlekte witsnuitlibel in het Kromslootpark te Almere. Dit in verband met de baggerwerkzaamheden 

van de watergangen in het Kromslootpark. Bij de aanvraag horen de volgende bijlagen en 

aanvullingen: een aanvraagformulier, een email d.d. 12 juni 2019, activiteitenplan van Habitus, 

machtingsformulier en uittreksel Kamer van Koophandel. 

 

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) 
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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 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 baggerwerkzaamheden zijn het meest kritisch in relatie tot de gevlekte witsnuitlibel. Door de 

baggerwerkzaamheden kan namelijk leefgebied ongeschikt raken én kunnen larven gedood worden. 

Aangezien de larven twee jaar in de watergang aanwezig zijn, voordat ze zich tot imago (libel) 

ontwikkelen, kunnen de effecten een sterke invloed hebben op de populatie. 
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Alternatieven 

Alternatieve locatie 

Het is niet mogelijk om de werkzaamheden op een andere locatie uit te voeren. De werkzaamheden 

zijn specifiek gericht op het herstellen en verbeteren van de natuur van het Kromslootpark. Indien 

specifiek de baggerwerkzaamheden niet zullen plaatsvinden dan zal er op termijn verregaande 

verlanding optreden waardoor het habitat niet meer geschikt zal zijn voor de gevlekte witsnuitlibel. 

Het is dus, buiten dat de werkzaamheden een positief effect hebben op de volksgezondheid en op 

de habitat van verschillende soorten, belangrijk voor het voortbestaan van de populatie gevlekte 

witsnuitlibellen in het Kromslootpark. De baggerwerkzaamheden zijn ook van belang voor de staat 

van instandhouding op lange termijn van de gevlekte witsnuitlibel, hiermee is voldoende 

onderbouwd dat er geen alternatieven zijn wat betreft de uitvoering op een andere locatie. 

 

Alternatieve werkwijze 

Een alternatieve werkwijze zou zijn om de sloten niet te baggeren. Echter, indien er niet gebaggerd 

wordt dan zal er uiteindelijk op termijn verregaande verlanding optreden waardoor het habitat niet 

meer geschikt zal zijn voor de gevlekte witsnuitlibel. Door mitigerende maatregelen toe te passen 

wordt het baggeren zo uitgevoerd dat de minste schade aan de populatie gevlekte witsnuitlibellen 

kan optreden. Oeverzones en verlandingszones worden gespaard waardoor de hoeveelheid weg te 

halen bagger is begrensd op maximaal 75%, de populatie gevlekte witsnuitlibellen zal gemonitord 

worden en er zal gefaseerd gewerkt worden. 

 

Alternatieve planning 

De in dit activiteitenplan voorgestelde planning zal leiden tot de minste verstoring. De 

baggerwerkzaamheden zullen plaatsvinden tussen half augustus en half november. Dit is ruim na de 

vliegtijd van de imago’s, na de broedperiode van de meeste vogels, na de voortplantingsperiode van 

vissen en amfibieën, maar vóór de winterrust van vissen en amfibieën. Hierbij is dus niet alleen 

rekening gehouden met de juiste periode voor de gevlekte witsnuitlibel maar ook met andere 

voorkomende soorten. Daarnaast zal er gefaseerd gewerkt worden. Het eerste jaar zal de ene helft 

van het gebied gebaggerd worden en de tweede helft zal in het tweede jaar gebaggerd worden 

nadat de populatie gevlekte witsnuitlibellen gemonitord is. Indien bij de monitoring blijkt dat het 

aantal individuen en/of het aantal locaties sterk afneemt (25% of meer gezien de jaarlijkse 

fluctuatie), dan dient hiervan (indien mogelijk) de oorzaak vastgesteld te worden door een 

deskundige op het gebied van de gevlekte witsnuitlibel. Op basis van de vastgestelde oorzaak, 

kunnen dan maatregelen worden genomen om verdere afname te voorkomen. Indien geen oorzaak 

vastgesteld kon worden, dient in overleg met een libellendekundige/gevlekte witsnuitdeskundige 

een aanpak bedacht te worden. Er is geen andere mogelijkheid dan dat er op sommige plekken 

larven van de gevlekte witsnuitlibel verloren zullen gaan. De manier waarop dit wordt uitgevoerd is 

de best denkbare. Er zijn in het activiteitenplan diverse mitigerende maatregelen opgenomen om 

effecten te beperken. Door gefaseerd te werken, in de juiste periode te werken, oeverzones en 

verlandingszones te sparen, de hoeveelheid weg te halen bagger te begrenzen, de weg te halen 

bagger te controleren en door de populatie gevlekte witsnuitlibellen te monitoren waardoor er 

tijdig ingegrepen kan worden indien er een negatief effect op de populatie optreedt. Er is hiermee 

voldoende onderbouwd dat er geen alternatieve planning is met minder negatieve effecten. 

 

Wettelijk belang 

De ontheffing wordt aangevraagd met het volgende belang: 

- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats. 

Het Kromslootpark is in 2017 overgedragen van de Gemeente Almere aan Staatsbosbeheer. 

Staatsbosbeheer heeft er, in samenspraak met Almere en Rijkswaterstaat, voor gekozen om de 

natuurfunctie te versterken, mede ten behoeve van extensieve recreatie en natuurbeleving. De 

belangrijkste opgave is de zorg voor een robuuste ecologische structuur, die tegen een stootje kan 

en goed samengaat met de stedelijke ontwikkelingen in de buurt, door onder andere het vergroten 

en behouden van de kwaliteit van de rietlanden in het Kromslootpark. Eerder is er door de 
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verbreding van de A6 natuur verloren gegaan, dat wil Staatsbosbeheer nu herstellen. Daarnaast 

wordt ook de voortschrijdende successie gedeeltelijk teruggezet en een kwaliteitsimpuls voor 

recreatie en natuur gegeven. Het uitgangspunt voor de kwaliteitsimpuls is dat de oppervlakte 

rietmoeras en natte graslanden in oppervlakte vergroot worden. Dit leidt tot een verbetering van 

het habitat voor vissen en de bruine kiekendief, maar ook steltlopers als de lepelaar, purper- en 

zilverreiger en rallen. Daarnaast kan het baggeren een deels positieve invloed hebben op de 

populatie gevlekte witsnuitlibellen omdat indien er niks aan de sloten gebeurt er uiteindelijke 

verregaande verlanding zal optreden waardoor op termijn de habitat in zijn geheel ongeschikt gaat 

worden. Het is dus nodig om de baggerwerkzaamheden uit te voeren om de natuurlijke habitat in 

stand te houden. Daarnaast draag het baggeren ook bij aan het optimaliseren van de natuurfunctie: 

er kan meer kwel toetreden welke van goede kwaliteit is. Door de werkzaamheden zal het 

rietlandschap uitbreiden. Dit leidt ertoe dat het beschikbare habitat voor de gevlekte witsnuitlibel 

groter wordt. Daarnaast wordt het Kromslootpark dus aangepakt om een kwaliteitsimpuls voor 

recreatie te geven. Met deze kwaliteitsimpuls wil Staatsbosbeheer mensen een extra gelegenheid 

bieden om regelmatig de natuur in te gaan en deze op eigen wijze te beleven (Staatsbosbeheer, 

2019). Een onderdeel van deze kwaliteitsimpuls is het toegankelijk maken van delen van het gebied 

voor kano’s. Hierdoor onstaat er een aanleiding voor kanoverhuur met kleinschalige horeca. 

Hierdoor is het nodig om baggerwerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zal er een minder 

validepad aangelegd worden waardoor het Kromslootpark ook toegankelijk zal worden voor minder 

valide personen.  

 

Mitigerende maatregelen 

Om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen, zijn enkele mitigerende maatregelen 

voorgesteld, namelijk: 

• faseer de werkzaamheden in de tijd (zie bijlage 1 kaart planning baggerwerkzaamheden). De 

baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen half augustus en half november. Dit is ruim na 

de vliegtijd van de imago’s, na de broedperiode van de meeste vogels, na de voortplantingsperiode 

van vissen en amfibieën, maar vóór de winterrust van vissen en amfibieën. Bovendien hebben in 

deze periode vrijwel alle water- en oeverplanten zaad gezet en is er geen verstoring van de 

foerageerfunctie voor de purperreiger. Voor vissen en waterfauna in het algemeen geldt: werk van 

een dood einde van een watergang naar een verbinding/open water toe, zodat vluchten mogelijk 

wordt. Werkzaamheden in watergangen kunnen enkel plaatsvinden als de watertemperatuur boven 

de 8 graden is en de luchttemperatuur beneden de 25 graden. Buiten deze temperatuurgrenzen kan 

enkel gewerkt worden na consultatie van een deskundig (aquatisch) ecoloog, omdat bij hoge 

temperaturen zuurstofloosheid van het water kan optreden met grote vissterfte tot gevolg. Bij lage 

temperaturen raken vissen en amfibieën inactief, waardoor zij niet meer kunnen vluchten. Ook mag 

er geen ijs liggen bij het werken in de watergang. 

• verwijder niet alle bagger uit alle sloten, om te voorkomen dat tijdens de baggerwerkzaamheden 

alle larven meegenomen worden is het van belang dat maximaal 75% van het oppervlakte van elke 

watergang wordt gebaggerd. Minimaal 25% van elke watergang wordt dus ongemoeid gelaten. Hier 

kan aan voldoen worden door de oeverzone te ontzien, 

• spaar een deel van alle oeverzones, larven van de gevlekte witsnuitlibel leven in ondiep water in 

de verlandingszones waar moeras – en ondergedoken waterplanten een tamelijk dichte 

vegetatiestructuur bieden. Dit zal met name de zone zijn tot circa één meter diepte. Door bureau 

grondslag is indicatief het profielverloop van de baggerhoeveelheid bepaald ten opzichte van de 

diepte van de watergang. In verband met dichte begroeiing zijn de profielmetingen in een klein 

deel van het gebied uitgevoerd. Op basis van deze metingen volgt de aanbeveling dat de te sparen 

oever afhankelijk is van de breedte van de watergang: 

• In watergangen tot 6 meter breed (op de waterlijn) wordt aan beide zijden een stuk van 1 meter 

breed gespaard en niet gebaggerd. 

• In watergangen tot 10 meter breed (op de waterlijn) wordt aan beide zijden een stuk van 1,5 

meter gespaard en niet gebaggerd. 

• In watergangen tot 12 meter breed (op de waterlijn) wordt aan beide zijden een stuk van 2 meter 

gespaard en niet gebaggerd. 
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In de delen van de watergangen waar niet gebaggerd wordt zal de aanwezige helofytenvegetatie en 

de aanwezige bagger gespaard worden. Er is gekozen om de oeverzones te sparen omdat larven van 

de gevlekte witsnuitlibel in ondiep water leven en riet gebruiken om uit te sluipen. 

• spaar specifieke verlandingszones, zie kaart 2 in de bijlage. 

• regelmatige check van bagger op libellenlarven, 

• Gezien de voorgenomen werkzaamheden, die gebiedsbreed plaats zullen gaan vinden, is het van 

essentieel belang om de huidige populatie gevlekte witsnuiten te monitoren. Zowel het aantal 

individuen/imago’s als de verspreiding (aanwezigheid in het gebied) zijn van belang voor de 

beoordeling. Van jaar tot jaar kunnen er fluctuaties in de populatie optreden, bijvoorbeeld 

vanwege weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Omdat de larven twee keer 

overwinteren, zijn de effecten van de werkzaamheden vermoedelijk pas na twee jaar zichtbaar. 

Hierbij dient vermeld te worden dat de werkzaamheden, zoals baggeren, 

 positief kunnen zijn voor de populatie op langere termijn. Bij verregaande verlanding, zal op 

termijn namelijk de habitat geheel ongeschikt worden. 

 

Aanvullende mitigatie 

In de aanvraag wordt niet aangegeven hoe de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is van 

belang omdat afhankelijk van de gekozen aanpak hierbij veel of weinig slachtoffers kunnen vallen. 

In aanvulling op de voorgestelde maatregelen is daarom in de voorschriften het volgende 

opgenomen: Watergangen worden gebaggerd met behulp van een kraan waardoor de bagger uit de 

watergang wordt geschept. Hierdoor kunnen libellenlarven over het algemeen ontsnappen en wordt 

sterfte van libellenlarven zoveel mogelijk voorkomen. Bagger mag alleen dmv een baggerzuiger 

verwijderd worden indien aangetoond kan worden dat de locatie onbereikbaar is voor een 

baggerkraan. 

 

Gunstige staat van instandhouding 

De staat van instandhouding van de gevlekte witsnuitlibel is in 2014 landelijk beoordeeld als 

gunstig. De aanwezige populatie van de gevlekte witsnuit in het Kromslootpark is de enige 

(momenteel bekende) in het zuiden van Flevoland. De dichtsbijzijnde populatie ten zuiden van 

Flevoland betreft die in het Naardermeer. Ten noorden is een populatie bekend in ‘De 

Kamperhoek‘. Voor verdere verspreiding van de soort in Flevoland is deze populatie dus zeer 

belangrijk om in stand te houden. De soort is nog steeds vrij zeldzaam, maar wordt de laatste jaren 

wat algemener en duikt regelmatig op nieuwe plekken op. Dit blijkt ook uit de beoordeelde staat 

van instandhouding: in 2007 was de landelijke staat van instandhouding van de gevlekte 

witsnuitlibel beoordeeld als zeer ongunstig terwijl de staat van instandhouding van de gevlekte 

witsnuitlibel in 2014 beoordeeld is als gunstig. Doordat er met mitigerende maatregelen wordt 

gewerkt wordt ervoor gezorgd dat de populatie gevlekte witsnuitlibellen in het gebied altijd 

levensvatbaar blijft. Doordat er gefaseerd gewerkt wordt, verlandingszones en oevers gespaard 

worden, de hoeveelheid te verwijderen bagger beperkt wordt en de staat van de populatie van de 

gevlekte witsnuitlibel gemonitord wordt, zal de invloed van de werkzaamheden op de staat van 

instandhouding van de populatie op lokaal niveau zo klein mogelijk zijn. Daarnaast is het van belang 

om te vermelden de baggerwerkzaamheden niet per definitie negatief zijn voor de populatie op 

langer termijn. Bij verregaande verlanding, zal op termijn namelijk de habitat geheel ongeschikt 

worden. Het is op langere termijn dus nodig om baggerwerkzaamheden uit te voeren zodat het 

gehele projectgebied geschikt blijft als geschikt biotoop voor de gevlekte witsnuitlibel. 

 

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. 
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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, 

 

drs. M.G.E.C. Overmars        J.A. Fackeldey   
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Bijlage 1: kaart Kromslootpark 
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Kaart 2: verlandingszones die ongemoeid worden gelaten 
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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. 

 

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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