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Wnb: wijziging van bijlage 4 ontheffing voor de rugstreeppad in het 
kader van de ontwikkeling van de Oranjewijk fase 1 en 2  

 

 
Geachte heer  
 
Op 4 februari 2020 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de ontheffing Wet 
natuurbescherming: voor de ontwikkeling van de Oranjewijk fase 1 en 2 (kenmerk 2047000) te 
wijzigen. De wijziging ziet toe op de beheeraspecten van het compensatiegebied voor de 
rugstreeppad (bijlage 4 behorende bij voorschrift 17 en 18). Dit verzoek heeft u op 25 augustus 2020 
aangevuld met een herzien beheerplan voor het compensatiegebied.  
  
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 van de Wet natuurbescherming 
genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan worden 
verleend/gewijzigd. 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 wijziging ontheffing op 
grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming  
 
Inhoudsopgave  
A. Besluit  
B. Verzoek wijziging  
C. Kennisgeving en afschriften  
D. Bezwaar  
E. Ondertekening 
 

A. Besluit  
Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 3.8 van de Wet 
natuurbescherming op basis van het wijzigingsverzoek en de onderliggende stukken, om de 
ontheffing van: 
 
Gemeente Urk 
Singel 9   
8321 GT  URK 
 
voor de rugstreeppad in het kader van de ontwikkeling van Oranjewijk te Urk fase 1 en 2 d.d. 7 april 
2017 (kenmerk 2047000) te wijzigen. Bijlage 4 behorend bij voorschrift 17 en 18 van de ontheffing 
wordt ingetrokken en vervangen door bijlage 2 van dit besluit.  
 
Wij verzoeken u om deze brief bij de ontheffing met kenmerk 2047000 te voegen.  
 
B. Overwegingen  
De aanpassing wordt gevraagd omdat de gemeente Urk eerder beheer wilt uitvoeren in het gebied 
dan in het huidige beheerplan staat. Ze kunnen nu dit jaar starten met beheer in plaats van volgend 
jaar. Ook is het beheer duidelijker en uitgebreider omschreven, waarbij rekening is gehouden met 
de rugstreeppad. 
 
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 in het Urkerland en op de website van de 
Provincie Flevoland. Het afschrift van dit besluit wordt verzonden aan: OFGV, info@ofgv.nl. 
 
D. Bezwaar  
Tegen voornoemde wijziging 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 bijlage 1.  
 
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. 
 
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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Bijlage 2 MEMO INRICHTING EN GEWIJZIGD BEHEER VAN COMPENSATIEGEBIED  
 
Inrichting compenserend leefgebied  
Het nieuwe leefgebied (figuur 1) is conform het inrichtingsplan gerealiseerd. Het gaat hierbij om de 
vrijstaande watergang tussen de Reiger en de Urkerweg in Urk. De betreffende watergang is niet 
aangesloten op overige watergangen en vrij van roofvissen. De oever van de watergang is lokaal 
vergraven, zodat een ondiepe glooiende oever ontstaat met een talud variërend tussen 1:2 tot 1:5. 
In de watergang is, onder normale omstandigheden, een ondiepe laag water aanwezig met een 
diepte variërend van 1-30 cm. Het totale oppervlakte (water en oevertalud) van het alternatieve 
leefgebied beslaat circa 365m2. Dit is ruim voldoende om de matige kwaliteit van het potentiele 
huidige leefgebied te compenseren. Daarnaast is verspreid langs de watergang op een vijftal 
plekken, zand met een dikte van 0,50m (circa 1 – 2 kuub) in het talud verwerkt, welke als mogelijk 
landbiotoop kunnen fungeren (figuur 2).  
 

 
Figuur 1: Compensatiegebied rugstreeppad Urk  
 
Beheermaatregelen  
Beheer vegetatie in het water  
Het beheer van de natte bak van de watergang bestaat uit het jaarlijks eenmaal schonen van de 
watergang met een maaikorf. Schoondatum ligt tussen 15 september en 15 november: een periode 
dat er geen rugstreeppadden in het water zitten. Deze watergang kent geen schouwplicht omdat 
het een geïsoleerde watergang is en niet als zodanig is aangegeven in de schouwkaart van 
waterschap Zuiderzeeland. Het beheer van het water is door de gemeente Urk (nu) uitbesteed aan 
het Waterschap Zuiderzeeland. De gemeente Urk is verantwoordelijk dat het waterschap op de 
hoogte is van de uitvoerdata en methode van uitvoer.  
 
Beheer kruidlaag op de oever  
Het beheer van het grazige deel van de oevervegetatie bestaat uit het jaarlijks ongeveer 20 keer 
maaien van de kruidachtige vegetatie aan de bebouwde zijde van de watergang. Door het frequent 
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maaien ontstaat een kortgrazige vegetatie. Dit maaibeheer wordt uitgevoerd op de momenten dat 
ook het gazon van het parkje wordt beheerd. In de directe nabijheid van de struik- en boomvormers 
hoeft niet gemaaid te worden. Er mag dus een wat ruigere vegetatie zijn rond de struiken en 
bomen. Het beheer van de oevervegetatie wordt uitgevoerd door de beheerafdeling van de 
gemeente Urk. De gemeente Urk is verantwoordelijk dat deze afdeling het beheer in het 
beheerbestek opneemt en uitvoert.  
 
Beheer waterdiepte  
De waterdiepte kan in het gebied variëren en zal sterk afhankelijk zijn van de neerslag. Aan de 
westzijde watert het gebied af op de tocht, waarbij de afvoer hoog gelegen ligt. Het is niet 
mogelijk dat aquatische dieren en planten via de afvoer in het rugstreeppadgebied binnen trekken. 
Het waterpeil is daarmee gemaximaliseerd tot 40 cm in de gemiddelde watergang. Door verdamping 
kan het voortplantingsgebied droogvallen. In de periode 1 april tot 1 juli is dit ongewenst. In deze 
periode dient er minimaal 20 cm water aanwezig te zijn op het diepste punt van poel 1 en 5 (figuur 
2). De gemeente Urk, afdeling R en B houdt bij of de poel dreigt droog te vallen. Zij vullen het 
waterpeil dan aan. Na 1 juli mag het voortplantingsgebied droogvallen, want het leidt ertoe dat 
eventuele aanwezige vissen overlijden wat gunstig is voor de rugstreeppad. Indien de monitoring 
van de vissen aantoont dat vis aanwezig is, dient de watergang tussen 1 augustus en 30 augustus zo 
goed mogelijk drooggepompt te worden (in de wat verdiepte delen mag water blijven staan). Door 
het drogere weer in augustus is dan de kans dat de hele watergang daadwerkelijk droogvalt 
aannemelijk. 
 
Beheer struiklaag-boomlaag  
Het percentage struiken en bomen tussen het wandelpad en de watergang bedraagt begin 2019 rond 
de 25 %. Dit percentage mag niet stijgen. Indien de struik- en boomlaag sterk stijgt is beheer 
noodzakelijk. Dit beheer vindt dan in de periode oktober tot en met februari plaats en bestaat uit 
het verwijderen van de bomen en struiken. De knotbomen langs de watergang moeten ook als 
knotboom beheerd worden. Dit betekent dat de takken (pruik) minimaal eens in de vijf jaar 
verwijderd worden.  
 
Zandige uitsparingen in de oever 
Bij het ontwerp is zand ingebracht op de een vijftal plaatsen in de oever (figuur 2). Dit zand 
verdwijnt naar verloop van tijd uit de oever. Jaarlijks wordt geïnspecteerd of de zandlaag in het 
veld nog goed herkenbaar is en voor de rugstreeppad als verblijfplaats voldoet. Op basis van de 
bevindingen in het veld adviseert een ter zake deskundige op het gebied van rugstreeppadden hoe 
de situatie geoptimaliseerd kan worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van dit 
advies. 

 
Figuur 2: Vijf verbredingen die iets verdiept zijn en waar een zanddek van 50 cm is aangebracht.  
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Monitoring  
Gemonitord worden de volgende zaken:  

• Waterdiepte op twee locaties in juni 
In poel 1 en 5 wordt in juni de waterdiepte op het diepste punt gemeten. De minimale waarde 
bedraagt 20 cm. Indien lager dan 20 cm dan dient de gemeente Urk water toe te voegen. 
• Aanwezigheid rugstreeppad 
In de periode maart-juni wordt driemaal in de avond (minimaal 1 uur na zonsondergang; warme 
avond liefst met neerslag voorafgaand aan de monitoring; uitgevoerd door een terzake kundige) 
gezocht naar roepende rugstreeppadden. Deze mannelijke dieren worden geteld en er wordt 
met de zaklantaarn gezocht naar eisnoeren en larven.  
• Aanwezigheid vissen 
In juni wordt met een schepnet gezocht naar de aanwezigheid van vissen (stekelbaars). Indien 
aanwezig dan dient de gemeente Urk de watergang in juli zo goed mogelijk leeg te pompen 
zodat het resterende water hopelijk in juli en augustus verdampt zodat de hele watergang 
droogvalt.  
• Beschikbaarheid zandlaag.  

 
Jaarlijks vindt een rapportage plaats van de bevindingen van afgelopen jaar. Dit wordt door de 
gemeente Urk verstuurd naar de Provincie Flevoland en de OFGV 
(wetnatuurbescherming@flevoland.nl en info@ofgv.nl). 


