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Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van 

rustplekken van de kerkuil vanwege de sloop van schuren aan de 

Westerringweg 11 te Creil  

Geachte, 

 

Op 6 september 2021 (aangevuld op 29 september) hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing van 

artikel 3.1 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het vernietigen van twee 

verblijfplaatsen van de kerkuil, in verband met de voorgenomen sloop en nieuwbouw van gebouwen 

aan de Westerringweg 11 te Creil. 

 

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.3 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. D.J. Tijl                                           L. Verbeek   
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond van 

artikel 3.1 lid 2 en 4 Wet natuurbescherming 

Inhoudsopgave 

A. Onderwerp aanvraag 

B. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

C. Beleid Provincie Flevoland 

D. Inhoudelijk beoordeling 

E. Kennisgeving en afschriften 

F. Besluit 

G. Bezwaar 

H. Ondertekening 

Bijlage 1: Kaart met vervangende uilenkasten 

Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Besluit 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.3 Wet 

natuurbescherming,  aan HBC Planontwikkeling ontheffing te verlenen: 

 

van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 tweede en vierde lid van de Wet 

natuurbescherming, voor het vernietigen van twee verblijfplaatsen van de kerkuil, in verband met 

de voorgenomen sloop en nieuwbouw van gebouwen aan de Westerringweg 11 te Creil. 

 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:  

Algemene voorschriften  

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. Een week voordat wordt begonnen met de sloop van de gebouwen moet hiervan melding 

worden gedaan bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl.  

Specifieke voorschriften 

7. De saneringswerkzaamheden (het daadwerkelijk wegnemen van de rustplaatsen) worden 

opgestart in september 2022 en zijn gereed voor eind januari 2023. Hierdoor worden de 

rustplaatsen weggenomen buiten de meest kwetsbare periode. 

8. De schuren met verblijfplaatsen worden voor deze soort ongeschikt gemaakt nadat na 

inspectie gebleken is dat de kerkuil niet in de schuur aanwezig is. Het ongeschikt maken 

gebeurt door beide schuren gedurende 2 dagen 24h per dag fel te verlichten vanuit de 

binnenzijde. Direct na het ongeschikt maken kan de sanering vervolgens worden 

aangevangen. 
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9. Tijdens de sanering en de nieuwbouw zal uitsluitend gewerkt worden tussen 7u s ’ochtends 

en 7u s ‘avonds om verstoring van de kerkuil te beperken. Daarnaast zal uitstraling van 

bouwlicht richting de omgeving voorkomen worden tijdens de schemerperiodes.  

10. De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een ecoloog.  

11. Voor eind december 2021 worden vervangende verblijfplaatsen (twee kerkuiltillen en twee 

nestkasten aan bomen) op het terrein geplaatst.  

12. De kerkuilenkasten voldoen aan de voorwaarden gesteld in het kennisdocument Kerkuil 

(BIJ12, 2017). De kerkuilenkasten worden voorzien van afdakjes ter bescherming tegen de 

directe invloed van neerslag. Marterkragen worden geplaatst rondom de stammen van de 

bomen met de kerkuilen kasten en rondom alle vier de hoekpalen van de kerkuilentillen. 

Met uitzondering van de boomkasten worden de voorzieningen in de toekomst niet 

weggehaald. Boomkasten worden enkel weggehaald als aan het einde van de 

ontheffingsperiode blijkt dat de kwaliteit niet meer afdoende is (en er geen gebruik van 

wordt gemaakt). 

13. De kerkuilentillen gelden als permanente voorziening. Ter aanvulling op deze permanente 

voorzieningen worden tevens alle (drie) zolders van de toekomstige bebouwing toegankelijk 

gemaakt voor de kerkuil. Openingen voor toegang tot de zolder worden gemaakt in de twee 

zuidgeoriënteerde gevels en in de westgeoriënteerde gevel van de nieuw te bouwen 

complexen. De zolders zijn verder geheel toegankelijk voor de kerkuil en worden niet 

betreden door mensen. Op de zolders worden meerdere balken geplaatst die kunnen dienen 

als roestplaats. Tevens wordt er per zolder 1 kerkuilenkast geplaatst.  

14. Alle groen elementen binnen de planlocatie blijven behouden. Het aandeel groen op het erf 

mag tijdens de herontwikkeling en in de toekomstige situatie niet afnemen. Het gras 

rondom de kerkuilentillen dient ingezaaid te worden met een kruidenrijk mengsel voor 

graslanden. Voor een impuls van het leefgebied worden er op 3 plaatsen in de singel 

takkenhopen/takkenrillen aangelegd binnen een jaar na start van de werkzaamheden. 

15. Voordat verblijfplaatsen ongeschikt worden gemaakt dient hiervan uiterlijk 24 uur van te 

voren een melding te worden gedaan via handhaving@ofgv.nl. Deze melding bevat minimaal 

het adres en de informatie wanneer de verblijfplaatsen ongeschikt worden gemaakt.  

16. De nieuwe bebouwing dient niet meer licht uit te stralen dan de huidige bebouwing.  

17. Deze ontheffing is geldig vanaf de datering van 1 september 2022 tot en met 31 december 

2025. 

B. Motivering besluit 

B.1 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: 
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Vogelrichtlijn: 

Hiervoor gelden de volgende verboden: 

- Opzettelijk doden of vangen (art. 3.1, lid 1 Wnb), 

- Opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels (art. 3.1, 

lid 2 Wnb), 

- Nesten van vogels wegnemen (art. 3.1, lid 2 Wnb), 

- Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (art. 3.1, lid 3 Wnb), 

- Opzettelijk storen van vogels (art. 3.1, lid 4 Wnb). 

 

GS kunnen op basis van art. 3.3 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

a. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing, 

b. Zij is nodig: 

1. In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, 

2. In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer, 

3. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren, 

4. Ter bescherming van flora en fauna, 

5. Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt, of,  

6. Om het vangen, het onder zich hebben of elk andere wijze van verstandig gebruik van 

bepaalde vogels in kleine hoeveelheden toe te staan.  

c. De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort.  

B.2 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 2019   

De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn 

opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming. 

B.3 Aanvraag 

Op 6 september 2021 (aangevuld op 29 september) hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing van 

artikel 3.1 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het vernietigen van twee 

verblijfplaatsen van de kerkuil, in verband met de voorgenomen sloop en nieuwbouw van gebouwen 

aan de Westerringweg 11 te Creil. 

Bij de aanvraag behoren de volgende bijlagen: 

 

- Aanvraagformulier Wet natuurbescherming; 

- Kerkuil onderzoek, 

- Activiteiten- en mitigatieplan, 

- Email 29 september 2021 van Blom ecologie. 

 

U vraagt de ontheffing aan voor een periode vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2025.  

B.4 Inhoudelijke beoordeling 

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen: 

1. Alternatieven 
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2. Wettelijke belang 

3. Gunstige staat van instandhouding 

Ad. stap 1: Alternatieven 

Ten aanzien van de kerkuil is er enkel sprake van een gunstig alternatief als de schuur intact blijft 

waardoor er geen sprake is van aantasting van de waargenomen verblijfplaatsen en derhalve geen 

effect op de staat van instandhouding. Dit alternatief is enkel haalbaar als er opnieuw een 

agrarische onderneming gevestigd kan worden op de huidige locatie. Een ander alternatief is 

herontwikkeling van de bestaande opstallen door renovatie waarbij de schuur behouden blijft en de 

verblijfplaats deels behouden blijft. Het derde alternatief, het volledig herontwikkelen van de 

locatie waarbij voor de kerkuil nieuwe en hoogwaardige voorzieningen worden geplaatst en overige 

mitigerende maatregelen genomen worden is het alternatief gepresenteerd in deze 

ontheffingsaanvraag. 

 

In het eerste scenario is er op korte termijn geen sprake van aantasting van de rustplaatsen van de 

kerkuil. Op lange termijn zal er geen sprake zijn van aantasting mits de locatie weer bedrijfsmatig 

gebruikt wordt zonder grote aanpassingen aan de schuren. Echter door schaalvergroting in de 

landbouw zijn er minder bedrijven nodig. Het betreffende bedrijfsperceel is daarom overbodig 

geworden waardoor handhaving van de agrarische functie niet reëel is. De opstallen zijn niet meer 

geschikt voor agrarisch gebruik. Uit onderzoek is gebleken dat een bestemmingsplanwijziging naar 

wonen financieel niet haalbaar is. Hierdoor heeft het perceel meer dan een jaar te koop gestaan 

wat duidt op de slechte verkoopbaarheid van de panden binnen het huidige bestemmingsplan. 

Aangezien doorgang van bedrijfsactiviteiten op de planlocatie onlogisch is zorgt dit scenario op 

lange termijn mogelijk wel tot aantasting van de rustplaatsen vanwege verval van het pand en een 

vergroot risico op vandalisme en brandstichting. Als de rustplaats ongeschikt raakt door langdurige 

verpaupering of door vandalisme dan is er geen sprake van mitigerende maatregelen om deze 

verblijfplaatsen te compenseren. Dit scenario is dan ook enkel positief op de korte termijn maar 

negatief voor de soort op lange termijn. Derhalve is er middels dit scenario geen sprake van een 

bevredigende alternatieve oplossing. 

 

In het tweede scenario is er sprake van omvorming van de schuren waarbij de verblijfplaatsen 

zoveel mogelijk behouden blijven. Dit betekent dat een groot gedeelte van de schuren omgebouwd 

kan worden tot bijvoorbeeld de functie huisvesting van arbeidsmigranten en een gedeelte van de 

beide schuren intact blijft om als rustplaats te kunnen blijven functioneren. Gezien de huidige staat 

van de schuren en de materialen waaruit de schuren zijn opgebouwd is het niet mogelijk om 

appartementen voor arbeidsmigranten in de bestaande schuren te maken. Het is in dit scenario niet 

mogelijk om zonder ingrijpende wijzigingen van het pand te voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen. De werkzaamheden zullen dan dermate ingrijpend zijn dat de verblijfplaatsen, 

evenals in scenario 3, drastisch zullen veranderen. 

 

In het derde scenario, het in dit activiteiten- en mitigatieplan gepresenteerde scenario, worden de 

verblijfplaatsen gecompenseerd en gemitigeerd. Door het plaatsen van hoogwaardige 

voorzieningen, waarvan het succes al vastgesteld is, blijven kerkuil rustplaatsen duurzaam aanwezig 

binnen het huidige plangebied. Ook vanuit de soort gezien betreft dit het meest voordelige 

scenario. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd. 

Ad. stap 2: Wettelijk belang 

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang ‘volksgezondheid of openbare veiligheid’. 

 

In de schuren op de planlocatie is asbest aangetroffen. Vanwege de gevaren voor volksgezondheid is 

het handhaven van asbestdaken verboden per 1 januari 2028 (besluit asbestsanering). Asbestvezels 

kunnen namelijk op lange termijn leiden tot diverse vormen van kanker waaronder longkanker, 

longvlieskanker en buikvlieskanker (RIVM.nl). Het wettelijke belang voor de herontwikkeling van de 
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locatie aan Westerringweg 11 te Creil is dan ook gebaseerd op de wettelijke noodzaak tot 

asbestsanering en de risico’s van asbest voor de volksgezondheid. 

 

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang 

'volksgezondheid of openbare veiligheid' voldoende onderbouwd is.  

Ad. stap 3: Gunstige staat van instandhouding  

Landelijk 

Het aantal geregistreerde broedparen in Nederland betreft 3853 broedparen. De landelijke trend is 

positief sinds 2008. In 2020 zijn het hoogst aantal broedparen aangetroffen sinds 1990 (Nieuwsbrief 

Kerkuilen, 2020). Kortom, de staat van instandhouding voor de kerkuil is landelijk gunstig. Dit is ook 

geconcludeerd door Sovon die aangeeft dat er sprake is van een significante toename sinds 1990. 

Regionaal 

In 2019 zijn in de regio West-Overijssel 309 broedparen vastgesteld tijdens het eerste broedsel. In 

totaal zijn in 2019 1410 jonge kerkuilen uitgevlogen. Ook de trend was goed, in 2019 was het succes 

58% hoger dan in 2018 (Nieuwsbrief Kerkuilen, 2020). 

Het project heeft enkel betrekking op een tweetal rustplaatsen binnen 1 territorium van de kerkuil. 

Hierdoor beïnvloed de ontwikkeling mogelijk het leefgebied van 1 paartje kerkuil (het is niet 

daadwerkelijk aangetoond of het om een paartje gaat of om een solitaire kerkuil). Indien het gaat 

om een paartje heeft de ontwikkeling op regionaal niveau (West-Overijssel en Noordoostpolder) 

invloed op 0.3% van de regionale populatie. De effecten worden op lokaal niveau echter 

gecompenseerd en gemitigeerd waardoor op lokaal niveau geen effecten verwacht worden. Op 

regionaal niveau heeft de ontwikkeling dan ook geen effect op het aantal broedparen en het 

voortplantingssucces. Indien het gaat om een solitair individu dan zijn effecten op broedsucces 

uitgesloten. Ook in dit scenario geldt dat effecten op lokale schaal gemitigeerd en gecompenseerd 

worden. 

Lokaal 

De populatie van kerkuilen in de Noordoostpolder heeft ten minste 9 gedocumenteerde broedparen 

en diverse broedparen op voor mensen onbereikbare plaatsen. De staat van instandhouding is 

stabiel, hoewel in 2015 het aantal broedparen met meer dan de helft gezakt is. Achteruitgang lijkt 

gerelateerd te zijn aan het voedselaanbod als gevolg van intensieve landbouw (Kerkuilnieuws, 2019) 

en is geen gevolg van het wegnemen van rustplaatsen of verblijfplaatsen. 

In een straal van 3 km rondom de planlocatie zijn een vijftal waarnemingen van de kerkuil bekend 

(NDFF, 2011-2021). Dit betreffen enkel overvliegende dieren (4 keer) en een dood exemplaar (1 

keer). Deze aantallen geven geen beeld van de aanwezige kerkuilenpopulatie. 

De waarde van het plangebied voor de kerkuil betreft een rustplaats. In de huidige staat voorziet de 

planlocatie niet in een hoog voedselaanbod vanwege bedrijfsbeëindiging en de resulterende lege 

schuren. In de toekomstige situatie zal het voedselaanbod niet verder afnemen en wellicht iets 

toenemen door het plaatsen van takkenrillen. De roestplaats wordt volledig gecompenseerd door 

het plaatsen van twee kerkuiltillen en twee boomkasten en in de nieuwbouw 3 nestkasten op drie 

zolders (ook de zolder is toegankelijk). De ontwikkeling op de planlocatie doen derhalve geen 

afbreuk aan de staat van instandhouding van de populatie. In de omgeving van de planlocatie zijn 

geen overige projecten bekend binnen het leefgebied van de kerkuil. 

Mitigatie 

Om negatieve effecten (schade aan individuen of verstoring) te voorkomen of tot een minimum te 

beperken zijn mitigatiemaatregelen benodigd. In het onderstaande worden deze maatregelen voor 

de kerkuil beschreven. 

1. Werken buiten de kwetsbare periode 
De saneringswerkzaamheden (het daadwerkelijk wegnemen van de rustplaatsen) wordt opgestart 
in september 2022 en is gereed voor eind januari 2023. Hierdoor worden de rustplaatsen 
weggenomen buiten de meest kwetsbare periode. 
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2. Ongeschikt maken van de rustplaatsen. 

De kerkuil maakt naar alle waarschijnlijkheid gebruik van de houten spanten binnen de schuren als 

rustplaats. De schuur wordt voor deze soort ongeschikt gemaakt nadat na inspectie gebleken is dat 

de kerkuil niet in de schuur aanwezig is. Het ongeschikt maken gebeurt door beide schuren 

gedurende 2 dagen 24h per dag fel te verlichten vanuit de binnenzijde. Direct na het ongeschikt 

maken zal de sanering worden aangevangen. 

3. Maatregelen die verstoring tijdens uitvoering project tot minimum beperken. 

Tijdens de sanering en de nieuwbouw zal uitsluitend gewerkt worden tussen 7u s ’ochtends en 7u s 

‘avonds om verstoring van de kerkuil te beperken. Daarnaast zal uitstraling van fel bouwlicht 

richting de omgeving voorkomen worden tijdens de schemerperiodes.  

4. Ecologische begeleiding. 

Tijdens de sanering van de bestaande schuren vindt regelmatig overleg plaats tussen de 

begeleidende ecoloog en de uitvoerders. Overlegmomenten zijn minimaal gewenst voorafgaand aan 

het ongeschikt maken en voorafgaand aan de sanering van de schuren. 

5. Voorzieningen aanwezig voorafgaand aan sanering 

Vanwege noodzaak om de voorzieningen geheel binnen het terrein te realiseren worden de volgende 

maatregelen voor mitigatie genomen. Dit betreffen: 

• twee kerkuilentillen (VivaraPro) 

• twee nestkasten kerkuil geplaatst aan bomen. 

De kerkuilenkasten voldoen aan de voorwaarden gesteld in het kennisdocument Kerkuil (BIJ12, 

2017). Boven de kerkuilenkasten worden afdakjes geplaatst ter bescherming tegen de directe 

invloed van neerslag. Marterkragen worden geplaatst rondom de stammen van de bomen met de 

kerkuilen kasten en rondom alle vier de hoekpalen van de kerkuilentillen. In totaal worden er 4 

voorzieningen gerealiseerd ter mitigatie van de rustplaatsen in twee schuren. Het aantal 

voorzieningen per rustplaats betreft 2. Met uitzondering van de boomkasten worden de 

voorzieningen in de toekomst niet weggehaald. Boomkasten worden enkel weggehaald als aan het 

einde van de ontheffingsperiode blijkt dat de kwaliteit niet meer afdoende is. 

6. Gewenningsperiode 

De voorzieningen worden gerealiseerd in september 2021 (nestkasten) of voor eind december 2021 

(kerkuilentil). De periode tussen de realisatie van de voorzieningen en de sanering van de schuur 

bedraagt ten minste 8 maanden, ruimschoots meer dan de 3 geadviseerde maanden. De 

voorzieningen zijn hierbij deels al aanwezig in het najaar 2021 wat gezien wordt als een zeer 

geschikte gewenningsperiode (september t/m december, BIJ12, 2017). 

7. Permanente voorzieningen. 

De kerkuilentillen gelden als permanente voorziening. Ter aanvulling op deze permanente 

voorzieningen worden tevens alle zolders van de toekomstige bebouwing toegankelijk gemaakt voor 

de kerkuil. Openingen voor toegang tot de zolder worden gemaakt in de twee zuidgeoriënteerde 

gevels en in de westgeoriënteerde gevel van de nieuw te bouwen complexen. De zolders zijn verder 

geheel toegankelijk voor de kerkuil en worden niet betreden door mensen. Op de zolder zullen 

meerdere balken geplaatst worden die kunnen dienen als roestplaats. Tevens wordt er per zolder 1 

kerkuilenkast geplaatst. De ingang naar de zolder zal vergelijkbare afmetingen hebben als de 

opening van de nestkast, 12,5 cm breed en 15 cm hoog. Aangezien de opening in de nok van de 

nieuw te bouwen panden komt in een rechte gevel zijn beschermingsmaatregelen tegen marters 

onnodig. 

8. Controle voorzieningen op functionaliteit. 

De kerkuil voorzieningen dienen jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt te worden. Door de 

jaarlijkse schoonmaak blijven deze kasten op lange termijn beschikbaar voor de kerkuil en wordt 

langdurige ophoping van nestmateriaal van concurrerende holenbroeders voorkomen. Voor deze 

controle wordt de lokale kerkuilenwerkgroep gecontacteerd. 

9. Behoud (en verbetering) leefgebied. 

Het behoud van het leefgebied van de kerkuil wordt beoogd voorafgaand, tijdens en na einde van 

de werkzaamheden. Het leefgebied bedoeld hier betreft, naast de schuren waarin de rustplaatsen 

zin waargenomen, alle groen elementen binnen de planlocatie. De singel rondom het erf blijft 

behouden en dient ten alle tijden behouden te worden gedurende de ontwikkeling. Het aandeel 



Bladnummer 

8 
Ons kenmerk: 

2852526 

groen op het erf mag tijdens de herontwikkeling en in de toekomstige situatie niet afnemen. Het 

gras rondom de kerkuilentillen dient ingezaaid te worden met een kruidenrijk mengsel voor 

graslanden. Voor een impuls van het leefgebied worden er op 3 plaatsen in de singel 

takkenhopen/takkenrillen aangelegd. 

B5. Conclusie  

De aanvraag past binnen de wettelijke regels. Door de maatregelen komt de gunstige staat van 

instandhouding van de kerkuil niet in gevaar. De aanvraag past binnen de door de provincie 

Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde ontheffing kan worden 

verleend.  

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 op de website van de Provincie Flevoland. 

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:  

 

- OFGV, info@ofgv.nl 

D. 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. 

E. Ondertekening 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
 
drs. D.J. Tijl                                           L. Verbeek   
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Bijlage 1: vervangende uilenkasten 

Permanente verblijfplaatsen zolders nieuwbouw 
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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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