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Inlichtingen bij Doorkiesnummer  Bezoekadres 

   Visarenddreef 1 

Lelystad 

 

Wet natuurbescherming: wijziging ontheffing voor het kappen van 

bomen langs de Rijksweg A6 te Lelystad  

Geachte heer  

 

Op 10 oktober 2018 hebben wij uw aanvraag voor een wijziging van de door ons aan Rijkswaterstaat 

verleende ontheffing (kenmerk 2254970) in het kader van de Wet natuurbescherming ontvangen, 

welke gericht is op het kappen van bomen langs de Rijksweg A6 te Lelystad. Uw wijzigingsverzoek 

betreft in één keer mogen kappen en herbeplanten van bomenrijen op het aangegeven perceel, in 

plaats van het laten staan van één van de te kappen bomenrijen. Bij de aanvraag behoort uw 

schriftelijk verzoek d.d. 10 oktober 2018 en een afschrift van de reeds door ons verleende 

ontheffing met het kenmerk 2254970.  

 

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 besloten om met uw verzoek tot wijziging van de ontheffing in te 

stemmen. Hierbij ontvangt u ons besluit. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal L. Verbeek 
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A. Overwegingen 

Op 10 oktober 2018 hebben wij uw aanvraag voor een wijziging van de door ons aan Rijkswaterstaat 

verleende ontheffing (kenmerk 2254970) in het kader van de Wet natuurbescherming ontvangen, 

welke gericht is op het kappen van bomen langs de Rijksweg A6 te Lelystad. Uw wijzigingsverzoek 

betreft het in één keer mogen kappen en herbeplanten van bomenrijen op het aangegeven perceel, 

in plaats van het laten staan van één van de te kappen bomenrijen. De reden voor dit verzoek is dat 

RWS het onwenselijk acht van de huidige drie rijen op RWS-grondgebied, één rij te laten staan. Op 

deze manier kan bij herbeplanting maar één enkele rij worden ingeplant als gevolg van de 

schaduwwerking van de resterende bomenrij. De populierenrijen, inclusief ondergroei, vormen een 

belangrijke vliegroutegeleiding en jachtgebied voor gewone dwergvleermuizen, laatvlieger en in 

mindere mate ruige dwergvleermuis. Het niet gefaseerd uitvoeren van de vellingswerkzaamheden 

op het aangegeven perceel over een lengte van maximaal 80 meter, heeft mogelijk invloed op de 

functionaliteit van de bomenrijen als vliegroute- en foerageergebied voor vleermuizen. Laatvlieger 

is voor zijn oriëntatie minder sterk gebonden aan landschappelijke lijnvormige elementen dan 

andere soorten vleermuizen en vliegen dan ook wel grote afstanden door open gebied. De 

onderbreking in de vliegroute heeft derhalve geen effect op de functionaliteit van de bomenrij als 

vliegroute voor de laatvlieger. Voor de gewone dwergvleermuis is de voorgenomen onderbreking in 

de vliegroute van 80 meter relatief veel. Echter, doordat de kap en herplant plaatsvindt buiten de 

actieve periode van vleermuizen, zijn mogelijke effecten op de functionaliteit marginaal. Door het 

nemen van de volgende aanvullende specifieke voorschriften zijn mogelijke effecten op de 

functionaliteit op voorhand uitgesloten: 

 

- Kap van de drie rijen populieren vindt plaats buiten de actieve periode van vleermuizen. 

- Voor aanvang van de actieve periode van vleermuizen (april) 2019 is de herbeplanting 

gerealiseerd. Op het desbetreffende perceel worden vijf rijen populieren met een gemiddelde 

hoogte van 4 meter terug geplant. 

- Van tenminste één van de vijf her te planten populieren rijen wordt de plantmaat opgeschaald 

zodat deze een hoogte hebben van circa 5 meter. 

- De ondergroei blijft behouden. 

 

Conclusie 

De voorgestelde wijziging van de verleende ontheffing geen extra of andere negatieve gevolgen 

voor de aanwezige beschermde soorten in het kader van de Habitatrichtlijn; de laatvlieger, gewone 

dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. De voorgestelde wijziging kan worden vergund. 

B. Besluit 

Gezien het verzoek van Rijkswaterstaat van 10 oktober 2018: 

 

besluiten; 

 

de voorschriften in de ontheffing van 13 juni 2018 (kenmerk 2254970) verleend aan Rijkswaterstaat 

voor het kappen van bomen langs de Rijksweg A6 te Lelystad, aan te passen door:  

 

Voorschrift 8: Uitvoeren van de mitigerende maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 1.8 van 

het Activiteitenplan (oogstopgave A6, d.d. 27 februari 2018) (bijlage 3): 

- Gefaseerde uitvoering van de kap. Aan de westzijde kunnen de bomen in één keer verwijderd 

worden, omdat er achter deze bomenrij alternatieven aanwezig zijn die kunnen fungeren als 

vliegroute en foerageergebied. De functionaliteit wordt hier dan niet aangetast. Aan de 

oostzijde wordt minimaal één rij populieren behouden zodat ook hier een lijnvormig element 

aanwezig blijft.  

- Z.s.m. herbeplanten van bomen (in 2019).  

- Behouden van de ondergroei rond de 'fase 2 bomen'.  

- Uitvoering van de kap buiten de actieve periode van vleermuizen (en zodoende ook buiten de 

broedperiode van vogels). 
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te wijzigen in: 

 

Voorschrift 8: Uitvoeren van de mitigerende maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 1.8 van 

het Activiteitenplan (oogstopgave A6, d.d. 27 februari 2018) (bijlage 3). Met de aanvulling dat 

de specifieke maatregel betreft ‘het behouden van minimaal één rij populieren’ komt te 

vervallen. Aanvullend geldt verder:  

- De voorgenomen kapwerkzaamheden betreft de houtopstand binnen de begrenzing zoals 

weergegeven in bijlage 2 van het activiteitenplan.  

- Uitvoering van de kap buiten de actieve periode van vleermuizen (1 april) en buiten de 

broedperiode van vogels (half maart t/m half september).  

- Voor aanvang van de actieve periode van vleermuizen (april) 2019 zijn op oostelijke deel op 

het perceel zoals vermeld in het wijzigingsverzoek, vijf rijen populieren met een gemiddelde 

hoogte van 4 meter terug geplant. 

- Van tenminste één van de vijf her te planten populieren rijen wordt de plantmaat opgeschaald 

zodat deze een hoogte hebben van circa 5 meter. 

C. 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. 

D. Ondertekening 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal 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/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. 


