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Onderwerp

Wet natuurbescherming: ambtshalve wijziging vergunning Windpark
Zeewolde
Geachte mevrouw
Op 5 maart 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen met betrekking tot het afwijken van de
bepalingen van voorschrift 15 en 16 van uw vergunning (kenmerk 2109468). Deze voorschriften
luiden:
15. Op het perceel 'Hoekman'(kadastrale perceelcode ZWD 03 D 1240) en 'De Bruijker' (kadastrale
perceelcode ZWD 03 D 1301) die zijn ingericht als optimaal foerageergebied voor de kiekendieven
worden alle werkzaamheden buiten het broedseizoen (1 maart-1 oktober) van kiekendieven
uitgevoerd. De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk binnen een jaar te worden uitgevoerd en
afgerond, zodat het aantal periodes dat verstoring op kan treden zoveel mogelijk beperkt blijft.
16. Na afloop van de werkzaamheden moet op de plaatsen waar de vegetatie is aangetast de
vegetatie ingezaaid worden met een specifiek mengsel om de foerageercondities voor kiekendieven
zo optimaal mogelijk te maken.
Huidige situatie en doorkijk bouwfase windpark Zeewolde
Voor het perceel D 1240 ofwel ‘Hoekman’, geldt dat in 2019 de status als foerageergebied voor
kiekendieven is vervallen. Dit perceel is in eigendom van de Staat. Het RVB heeft dit perceel
uitgegeven voor agrarisch gebruik, en op dit moment wordt het perceel daar ook al voor gebruikt.
Voor het perceel D 1301 ofwel ‘De Bruijker’ geldt dat in 2020 de status als foerageergebied voor
kiekendieven zal vervallen. Uit overleg met de eigenaar Staatsbosbeheer is gebleken dat dit perceel
in elk geval in 2020 nog wel ingericht zal zijn als foerageergebied voor kiekendieven.
De bouwwerkzaamheden voor het windpark starten volgens de huidige planning in 2020. Op dit
moment is nog niet bekend wat de bouwplanning is, maar de inschatting is dat in 2020 de eerste
helft van de 91 nieuwe turbines gebouwd zal zijn en in 2021 de tweede helft.
Overwegingen
Op 5 maart 2019 hebben wij het verzoek van de vergunninghouder ontvangen om in afwijking van
voorschrift 15 de vrijheid geven aan de aannemer om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk in te
plannen zonder rekening te houden met het bepaalde in voorschrift 15 van de vergunning op perceel
D 1240 (Hoekman). Voor dit perceel wil het windpark ook voorstellen om in afwijking van artikel 16
géén mengsel voor foerageergebied in te zaaien. Ten overvloede geldt dit verzoek niet voor perceel
D 1301 (de Bruijker), op basis van het overleg met en de plannen van grondeigenaar
Staatsbosbeheer.
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De door vergunninghouder geschetste situatie geeft aanleiding om in dit specifieke geval af te
wijken van de genoemde voorschriften. De vergunning dd 22 augustus 2017 (kenmerk 2109468)
wordt daarom ambtshalve aangepast.
Besluit
De voorgestelde wijziging geeft aanleiding om voorschrift 15 en 16 van vergunning met kenmerk
2109468 ambtshalve aan te passen. Deze voorschriften hebben geen betrekking meer op perceel D
1240 (Hoekman). Besluiten Gedeputeerde Staten van Flevoland om voorschrift 15 en 16 als volgt te
wijzigen en voorschrift 16a toe te voegen
15. Op het perceel 'De Bruijker' (kadastrale perceelcode ZWD 03 D 1301) die is ingericht als optimaal
foerageergebied voor de kiekendieven worden alle werkzaamheden buiten het broedseizoen (1
maart-1 oktober) van kiekendieven uitgevoerd. De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk binnen
een jaar te worden uitgevoerd en afgerond, zodat het aantal periodes dat verstoring op kan treden
zoveel mogelijk beperkt blijft.
16. Na afloop van de werkzaamheden moet op de plaatsen waar de vegetatie is aangetast de
vegetatie ingezaaid worden met een specifiek mengsel om de foerageercondities voor kiekendieven
zo optimaal mogelijk te maken.
16a Vergunninghouder dient melding te maken via wetnatuurbescherming@flevoland.nl wanneer er
sprake is van een onvoorziene situatie die van invloed is op de werkzaamheden zoals deze zijn
aangevraagd.
Tot slot wijzen wij u er op dat op perceel D 1240 (Hoekman) tijdens de broedtijd alleen
werkzaamheden verricht mogen worden mits geen broedende vogels aanwezig zijn. 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.
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.

