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Inlichtingen bij Doorkiesnummer  Bezoekadres 
   Visarenddreef 1 

Lelystad 
 

Wet natuurbescherming: wijziging ontheffing aantasting verblijfplaats  
 en verstoring van de bever in verband met de ontwikkeling van 

zonnepark Lelystad   

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 7 augustus 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor de wijziging van de door ons verleende 
ontheffing van artikel 3.5 lid 2 Wet natuurbescherming voor het verstoren van de bever, in verband 
met de ontwikkeling van een zonnepark binnen gemeente Lelystad (kadastraal bekend als gemeente 
Lelystad, sectie H, nummer 1989 en een deel van het perceel, sectie H, nummer 1988) d.d. 26 
februari 2019 met kenmerk 2382045.  Op 21 juni 2019 is de tenaamstelling van deze ontheffing 
gewijzigd.  
 
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. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.  
 
Tevens bevestigen wij u de ontvangst van uw verzoek voor herplant op een andere locatie. De 
voorgenomen kap ter plaatse van het Zonnepark van maximaal 980 are hebt u bij ons gemeld op 25 
juni 2018 en is bij ons geregistreerd onder nummer 2260291. 
 
Toestemming compensatie  
In verband met de aanleg van een Zonnepark zal de houtopstand niet op dezelfde locatie worden 
teruggeplant. U verzoekt de houtopstanden op verschillende percelen binnen of aansluitend aan 
bestaande bossen te mogen terug planten. Wij hebben uw verzoek beoordeeld en verlenen u 
toestemming voor de compensatie, op onderstaande percelen.  
 
In een mail van 17 oktober 2019 is door mevr. Van Dijk van Staatsbosbeheer een nieuw 
compensatieperceel opgegeven namelijk een perceel in het Hulkesteinse bos, kadastraal bekend 
Zeewolde B 1269. Staasbosbeheer geeft de voorkeur aan inplant van dit perceel in plaats van het 
perceel Zeewolde B 109 (Horsterwold). Dit laatste perceel is echter voor compensatie beschikbaar, 
mocht de oppervlakte van de andere percelen niet toereikend is. Na velling van de houtopstand 
dient u binnen 3 jaar het nieuwe bos aan te planten. U geeft in uw compensatieverzoek al aan een 
eventueel te kleine compensatieoppervlakte te zullen aanvullen: “Belangrijk te vermelden is dat 
Staatsbosbeheer een gelijk oppervlakte aan houtopstanden zal herplanten, als wat gekapt is/gaat 
worden aan de IJsselmeerdijk in Lelystad.” Mocht deze situatie zich daadwerkelijk voordoen en een 
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deel van de compensatie op perceel Zeewolde B109 plaats vinden dan verzoek ik u de provincie 
daarover te informeren.  
 

Gegevens compensatiepercelen  
  
Plaatsaanduiding Gemeente Kadastraal 

perceelsnummer 
Opgegeven 
oppervlakte 
(are) 

Gemeten 
oppervlakte 
(are)1 

Swifterbos Dronten H255 114   99 
Spijkweg Dronten D1974   90   80 
Ketelhaven Dronten B1365 (ged) 170 160 
Hulkesteinse bos Zeewolde B1269 400 401 
Horsterwold 
(reserve) 

Zeewolde B109 (500) (550) 

   774 (1274) 740 (1290) 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 
drs. M.G.E.C. Overmars         drs. J. de Reus  

 
1 Indicatief o.b.v. Google maps 
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op grond 
van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming  
 
Inhoudsopgave 
A.  Besluit 
B.  Verzoek wijziging 
C.   Overwegingen 
D. Kennisgeving en afschriften 
E. Bezwaar  
F. Ondertekening 
 
A. Besluit 
Wijziging van voorschriften 14 en 16 van de verleende ontheffing van artikel 3.5 lid 2 Wet 
natuurbescherming voor het verstoren van de bever, in verband met de ontwikkeling van een 
zonnepark binnen gemeente Lelystad (kadastraal bekend als gemeente Lelystad, sectie H, nummer 
1989 en een deel van het perceel, sectie H, nummer 1988) d.d. 26 februari 2019 met kenmerk 
2382045.   

 
Voorschrift 14 (ontheffing 2382045) was: 
Er worden geen bomen gekapt worden binnen 15 m van de oeverzone. De hier aanwezige wilgen 
worden voor 50% geknot op 1,60 meter hoogte en voor 50% laag afgezet bij de grond. Jaarlijks 
zullen de 1,60 meter hoge wilgen geknot worden. Beheer op de laag-afgezette wilgen vindt 
vervolgens weer plaats indien deze een hoogte van 1,60 meter hebben bereikt. 
Beheerwerkzaamheden vinden plaats in de maanden maart-april of september-oktober. 
 
I. Voorschrift 14 als volgt te wijzigen:  
 
Voorschrift 14  
Er worden geen wilgen gekapt binnen 15 meter van de oeverzone van perceel LLS H 2470. De hier 
aanwezige wilgen worden voor 50% geknot op 1,60 meter hoogte en voor 50% laag afgezet bij de 
grond. (LLS H 2470 was voorheen LLS H 1988). Jaarlijks zullen de 1,60 meter hoge wilgen geknot 
worden. Beheer op de laag-afgezette wilgen vindt vervolgens weer plaats indien deze een hoogte 
van 1,60 meter hebben bereikt. Beheerwerkzaamheden vinden plaats in de maanden maart-april of 
september-oktober. 
 
Voorschrift 16 (ontheffing 2382045) was: 
De constructie van het zonnepark dient gerealiseerd te worden in de periode september januari. 
Indien in deze periode sprake is van perioden met ijsgang of langdurig laag water, dienen de 
werkzaamheden te worden gestaakt en dient contact opgenomen te worden met provincie 
Flevoland (via wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl. 
 
I. Voorschrift 16 als volgt te wijzigen: 
 
Voorschrift 16  
De constructie van het zonnepark dient gerealiseerd te worden in de periode september – februari. 
Indien in deze periode sprake is van perioden met ijsgang of langdurig laag water, dienen de 
werkzaamheden te worden gestaakt en dient contact opgenomen te worden met provincie 
Flevoland (via wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl. 
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C. Overwegingen 
Op 7 augustus 2019 hebben wij het verzoek van de vergunninghouder ontvangen om de 
ontheffing met kenmerk 2382045 te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van 
voorschrift 14 en 16 van de ontheffing. 
 
In het verzoek van 7 augustus 2019 verzoekt de vergunninghouder om in voorschrift 14 bomen te 
vervangen door wilgen. Op het zuidelijke perceel (LLS H 2470) staan alleen wilgen, het voorschrift 
kan gewijzigd worden.   
 
In het verzoek van 7 augustus 2019 verzoekt de vergunninghouder om voorschrift 16 te wijzigen, uit 
het opgestelde ecologisch werkprotocol blijkt dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden tot 
maart. Er is ecologisch gezien geen bezwaar de periode van werkzaamheden te verlengen met de 
maand februari, het voorschrift kan gewijzigd worden. 
 
Boommarter 
Uit de aanvraag blijkt dat het plangebied niet te beschouwen is als essentieel leefgebied van de 
boommarter, het plangebied maakt ook geen onderdeel van een essentiële verbindingsroute van de 
boommarter. Daarom is geen ontheffing noodzakelijk. De boommarter is wel een aantal maal in de 
omgeving waargenomen en kan het plangebied blijven gebruiken als verbindingsroute. 
 
Aanvrager vindt het van belang dat de boommarter het gebied kan blijven gebruiken en stelt 
daarom voor een maatregel te treffen.  
Ten behoeve van de voorgenomen plannen is populierenopstand verwijderd. Hierdoor is een strook 
zonder opgaande begroeiing (en dekking) aanwezig. Er wordt daarom een 2,5 meter brede zone met 
struikvegetatie langs delen van de 15 meter brede zone tussen de Forellentocht en het toekomstige 
zonnepark gerealiseerd zodat er een verbinding met dekking behouden blijft voor de boommarter 
met het ten noordoosten gelegen gebied. 
 
D. 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 Flevopost editie Lelystad en op de website 
van de Provincie Flevoland. Het afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:  
 
- OFGV, info@ofgv.nl.  
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E. 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. 
 
 
F. Ondertekening 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 
drs. M.G.E.C. Overmars         drs. J. de Reus 
 
 
 



     

 

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. 
  


