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   Visarenddreef 1 

Lelystad 

Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van 
verblijfplaatsen van huismus en gewone dwergvleermuis vanwege 
renovatiewerkzaamheden aan woningen in de Waterwijk te Almere  

Geachte, 

Op 26 november 2021 (aangevuld op 22, 23 en 28 februari en 21 april 2022) hebben wij uw 

aanvraag, voor een ontheffing van artikel 3.1 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming ontvangen 

voor het opzettelijk verstoren, vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen of het wegnemen 

van 7 nesten van de huismus aan Spieringpad 13, Kabeljauwstraat 25, Inktvisplein 13, 15, 19, 25 en 

Zaagvisplantsoen 55. Tevens wordt ontheffing aangevraagd van artikel 3.5 lid 2 en 4 Wet 

natuurbescherming voor het verstoren van de gewone dwergvleermuis, respectievelijk het vernielen 

of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, in 

verband met de renovatie van woningen aan Spieringpad 29, Zeeltstraat 12, Inktvisplein 1 en 25, 

Inktvisplantsoen 23, Zaagvisplantsoen 25, Tonijnstraat 17 en 44, Fintstraat 1 en 16, Kabeljauwstraat 

1 en Palingstraat 72 te Almere. 

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 3.3 en 3.8 van de Wet 

natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan 

worden verleend. 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 een ontheffing op grond 

van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming  
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A. Besluit  

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten, op grond van artikel 3.3 en artikel 3.8 van de 

Wet natuurbescherming, aan Goede Stede een ontheffing te verlenen: 

- van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming voor 

wat betreft het opzettelijk verstoren, vernielen of beschadigen, van in totaal 7 nesten en 

rustplaatsen van de huismus of het wegnemen van nesten van deze soort aan het Spieringpad 

13, Kabeljauwstraat 25, Inktvisplein 13, 15, 19, 25 en Zaagvisplantsoen 55 te Almere.  

- van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming voor 

wat betreft het opzettelijk verstoren of vernielen en beschadigen van voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis aan het Spieringpad 29, Zeeltstraat 12, Inktvisplein 

1 en 25, Inktvisplantsoen 23, Zaagvisplantsoen 25, Tonijnstraat 17 en 44, Fintstraat 1 en 16, 

Kabeljauwstraat 1 en Palingstraat 72 te Almere. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 

1. 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.   

2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient digitaal of schriftelijk 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.   

3. Een week voordat wordt begonnen de uitvoering van de werkzaamheden moet hiervan 

melding worden gedaan bij de OFGV via info@ofgv.nl, onder vermelding van het kenmerk 

van deze ontheffing. 

4. Deze ontheffing is geldig van 1 september 2022 tot 31 december 2025. 
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Specifieke voorschriften 

5. Aan de woningen aan het Spieringpad 13, Kabeljauwstraat 25, Inktvisplein 13, 15, 19, 25 en 
Zaagvisplantsoen 55 te Almere met een huismussennest worden geen werkzaamheden aan 
het dak uitgevoerd in de periode van 1 april tot 1 september. 

6. Drie maanden voordat de werkzaamheden starten moeten tijdelijke alternatieve 
verblijfplaatsen zijn opgehangen.  

7. Bij elke woning met een huismussennest worden 2 tijdelijke nestkasten opgehangen.  
8. Bij elke woning met een verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis worden vier 

tijdelijke vleermuiskasten opgehangen. In drie gevallen (Spieringpad 29, Zeeltstraat 12 en 
Inktvisplein 25) wordt een zomerverblijf ook als paarverblijf gebruikt, hier blijft de 
mitigatie beperkt tot 4 vleermuiskasten per verblijfplaats die verloren gaat. In totaal 
worden er 48 tijdelijke vleermuiskasten geplaatst.  

9. Daarnaast worden er als plusmaatregel 2 grote kraamkasten voor vleermuizen in de wijk 
geplaatst. Deze worden aan weerszijden van de busbaan op palen geplaatst. 

10. Als permanente voorziening voor de gewone dwergvleermuis worden alle trespa panelen van 
de betrokken woningen boven de ramen naar voren geplaatst zodat hierachter een ruimte 
ontstaat van 2-3cm. Daarnaast worden de nok- en randpannen van alle woningen waaraan 
gewerkt wordt zo geplaatst dat deze geschikt zijn voor vleermuizen. In totaal worden 
hierdoor 20 dakranden geschikt gemaakt voor de gewone dwergvleermuis. Men dient hiervan 
een foto te maken en te versturen naar info@ofgv.nl voordat het desbetreffende dak wordt 
dichtgemaakt. 

11. De permanente nestplaatsen voor huismussen worden gerealiseerd door de vogelschroot bij 
elk dak wat gerenoveerd wordt halverwege het nieuwe dak te leggen, hierdoor worden 
voldoende nestgelegenheden gerealiseerd in de hele wijk. 

12. Verblijfplaatsen van huismussen die vernietigd worden, dienen enkele dagen voorafgaand 
aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt te worden. Alle verblijfplaatsen van 
vleermuizen worden na 15 september (en voor 15 maart) ongeschikt gemaakt. 

13. Tijdens de werkzaamheden aan woningen zonder verblijfplaatsen worden van april tot 
oktober voorzieningen getroffen zodat verstoring van verblijfplaatsen, vliegroutes of 
foerageergebieden door lichtbronnen wordt voorkomen. 

14. De werkzaamheden worden tezamen met de begeleidende ecoloog beslist, uitgevoerd en 

gecontroleerd op hun effectiviteit.  

15. Voordat verblijfplaatsen ongeschikt worden gemaakt dient hiervan uiterlijk een week van 

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

minimaal de informatie wanneer de verblijfplaatsen ongeschikt worden gemaakt en 

wanneer de werkzaamheden gepland zijn. 

16. Als tijdens de werkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen, dienen de 

werkzaamheden onmiddellijk te worden stopgezet en dient de begeleidend ecoloog 

ingeschakeld te worden. Tevens dient hiervan binnen 24 uur melding te worden gedaan via 

handhaving@ofgv.nl.  

B. Motivering besluit 

B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de toetsing van 

activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste 

natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden en voor de soortenbescherming van in Nederland in 

het wild levende planten en dieren.  

De Wnb geeft algemene beschermingsmaatregelen ten aanzien van de zorgplicht (artikel 1.11 lid 1 

en 2) 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 
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handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn 

gezien artikel 1.3 lid 1 het bevoegd gezag voor de onderhavige handeling.  

In hoofdstuk 3 van de Wnb (betreft soortenbescherming) zijn drie beschermingsregimes opgenomen: 

- 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 soorten (huismus) waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb genoemde verboden, 

vallen onder het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn. Hiervoor gelden de navolgende 

verboden: 

- artikel 3.1, lid 1: het opzettelijk doden of vangen van vogels;  

- artikel 3.1, lid 2: het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en 

eieren of het wegnemen van nesten van vogels; 

- artikel 3.1, lid 3: het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels; 

- artikel 3.1, lid 4, respectievelijk lid 5: het opzettelijk storen van vogels, tenzij de storing 

niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van desbetreffende 

vogelsoort. 

Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 3.3 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan 

de volgende voorwaarden:   

- er bestaat geen andere bevredigende oplossing;   

- zij is nodig:  

o in verband met de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

o in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

o ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of 

wateren; 

o ter bescherming van flora of fauna 

o voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de 

daarmee samenhangende teelt, of; 

o om het vangen, het onder zicht te hebben of elke andere wijze van verstandig 

gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt 

gecontroleerde omstandigheden toe te staan.  

- de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort 

De soorten (gewone dwergvleermuis) waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb 

genoemde verboden, vallen onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Hiervoor gelden 

de navolgende verboden: 

- artikel 3.5, lid 1: Het opzettelijk doden of vangen; 

- artikel 3.5, lid 2: Het opzettelijk verstoren; 

- artikel 3.5, lid 3: Het opzettelijk vernielen of rapen van eieren; 

- artikel 3.5, lid 4: het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen; 

- artikel 3.5, lid 5: het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen 

van beschermde plantensoorten.   

Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan 

de volgende voorwaarden:   

- er bestaat geen andere bevredigende oplossing;   

- zij is nodig:  

o in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van 

de instandhouding van de natuurlijke habitats; 

o ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  
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o in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige 

effecten;  

o voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of 

voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 

van planten; of,   

o om onder strikt gecontroleerde omstandigheden op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal 

van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben.  

- er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van Instandhouding te laten 

voortbestaan. 

Bevoegdheid en overeenstemming met andere provincies 

Artikel 1.3 lid 4 luidt: ingeval een project of handeling mede wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk 

verricht in een andere provincie, wordt een besluit als bedoeld in het eerste lid genomen door 

Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling in hoofdzaak wordt 

gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, in overeenstemming met gedeputeerde staten van die 

andere provincie. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wnb 

het bevoegd gezag voor onderhavig project. De gevraagde activiteit vindt uitsluitend plaats op 

grondgebied van de provincie Flevoland; overeenstemming met andere provincies is niet 

noodzakelijk. 

B2. Beleid 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   

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

opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming. 

B3. Aanvraag 

Op 26 november 2021 (aangevuld op 22, 23 en 28 februari 2022) hebben wij uw aanvraag, voor een 

ontheffing van artikel 3.1 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het opzettelijk 

verstoren, vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen of het wegnemen van nesten van de 

huismus aan Spieringpad 13, Kabeljauwstraat 25, Inktvisplein 13, 15, 19, 25 en Zaagvisplantsoen 55. 

Tevens wordt ontheffing aangevraagd van artikel 3.5 lid 2 en 4 Wet natuurbescherming voor het 

verstoren van de gewone dwergvleermuis, respectievelijk het vernielen of beschadigen van 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, in verband met de renovatie 

van woningen aan Spieringpad 29, Zeeltstraat 12, Inktvisplein 1 en 25, Inktvisplantsoen 23, 

Zaagvisplantsoen 25, Tonijnstraat 17 en 44, Fintstraat 1 en 16, Kabeljauwstraat 1, Palingstraat 72 te 

Almere. Bij de aanvraag behoren de volgende bijlagen: 

- Aanvraagformulier Wet natuurbescherming; 

- Soorten onderzoek Econu; 

- Notitie steenmarter; 

- Ecologische werkwijze; 

- Aanvulling en email 16 december, 22, 23 en 28 februari 2022. 
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De voorgenomen werkzaamheden aan de huurwoningen bestaan enerzijds uit werkzaamheden in de 

woning en anderzijds uit werkzaamheden aan de buitenkant. De volgende 

bouwdelen/werkzaamheden behoren binnen de scope van dit project: 

• Vervangen dakbedekking 

• Vullen van spouwmuren met isolatieparels/aanbrengen isolatieschil aan de buitenkant 

• Vervangen van de pannendaken 

• Nieuwe ramen en kozijnen 

• Schoonmaken en herstellen van voegwerk 

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

B4. Inhoudelijke beoordeling 

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

1. alternatieven afweging;   

2. wettelijk belang;   

3. gunstige staat van instandhouding. 

Ad. 1: Alternatieven afweging 

De renovatie van de woningen in Waterwijk is noodzakelijk in het kader van de energietransitie en 

het meerjarig onderhoud. De woningen zijn momenteel in een slechte staat, verschillende daken 

zijn lek en de isolatie van de woningen is erbarmelijk door koudebruggen in verband met 

betonvloeren die door de buitenmuur steken.   

Gezien het landelijk beleid in het kader van energie neutrale woningen en beheersing van 

klimaatveranderingen is het noodzakelijk om woningen zo goed mogelijk te isoleren. In de huidige 

toestand zijn de woningen een isolatieramp, de warmte stroomt de woningen uit door de slecht 

geïsoleerde daken en de koude bruggen die ontstaan zijn door de betonnen vloeren die doorlopen 

tot in de buitenmuren. De daken zijn in slechte toestand en afgelopen jaar zijn op een aantal 

plaatsen lekkages geconstateerd. De daken zijn aan vervanging toe zijn. Gezien de leeftijd, de 

lekkages en de gebrekkige isolatie, is het niet mogelijk om van binnenuit extra dakisolatie aan te 

brengen, de gehele daken dienen vervangen te worden. De isolatie van de muren wordt uitgevoerd 

door het aanbrengen van een extra schil aan de buitenzijde van de woningen. Deze extra schil dient 

te verhinderen dat de aanwezige koude bruggen blijven bestaan. 

Er worden voldoende tijdelijke en permanente verblijfplaatsen geplaatst voor de huismus en 

gewone dwergvleermuis. Feitelijk gezien zijn er geen alternatieven die gunstiger zijn voor de 

aanwezige huismussen en vleermuizen. Het slopen en herbouwen van de woningen leidt eveneens 

tot het vernietigen van de aanwezige nesten en verblijfplaatsen. Een meer gefaseerde uitvoering is 

niet mogelijk gezien de omvang van de opgave en de beperkte tijd die hiervoor staat. 

Ad. 2: Wettelijk belang 

U heeft ontheffing van de verbodsbepaling aangevraagd op grond van de belangen ‘volksgezondheid 

of openbare veiligheid’. 

De isolatie van de woningen is noodzakelijk om enerzijds een gezond binnenhuismilieu te realiseren 

en anderzijds om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Aan de ene kant is een gezond 

binnenhuismilieu gunstig voor de volksgezondheid terwijl anderzijds een beperking in de uitstoot 

van broeikasgassen er toe leidt dat er minder klimaatverandering zal optreden. Dit is een groot 

maatschappelijke belang en draagt bij aan de volksgezondheid. 

Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding 

Huismus 

De huismus was lange tijd de talrijkste Nederlandse broedvogel, maar moest die plek afstaan aan de 

merel. Sinds 1975 zijn de landelijke aantallen gehalveerd. De grootste afname lijkt voorbij, de 

recente aantallen schommelen. De verspreiding overlapt met die van concentraties mensen. 
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Huismussen zijn het talrijkst bij oudere huizen in een deels groene, liefst wat rommelige omgeving 

aan stadsranden of op het platteland. In strakke nieuwbouwwijken en het versteende hart van grote 

steden zijn ze schaars of ontbreken ze bij gebrek aan nestgelegenheid en/of voedsel. Het 

merendeel van de huismussen brengt zijn hele leven door binnen een straal van enkele honderden 

meters van de geboorteplek. De meeste zwerfneigingen bestaan onder plattelandsmussen in de 

maanden augustus en september. Gerichte verplaatsingen op plekken waar amper Huismussen 

broeden komen voor eind maart/begin april en (in mindere mate) tussen half september en eind 

oktober. Grote zwermen op rijpend graan, tot in de jaren tachtig een normaal verschijnsel, zijn 

tegenwoordig schaars. De staat van instandhouding van de huismus als broedvogel in Nederland is 

matig ongunstig. Dit is gebaseerd op de matig ongunstige verwachtingen met betrekking tot de 

populatieontwikkeling en de verspreiding van de huismussen. De beschikbaarheid van leefgebieden 

en de toekomstverwachtingen zijn echter gunstig volgens SOVON. Daartegenover staan de 

isolatieprojecten waardoor veel verblijfplaatsen in woningen verloren gaan. Op basis van de 

veldbezoeken in de Waterwijk (waarbij ook "uitstapjes" in de omliggende straten werden gemaakt) 

is duidelijk dat aan de overzijde van de Palingweg veel meer huismusnesten te vinden zijn, de 

pannendaken van de woningen aan deze zijde van de straat zijn geschikter voor huismussen dan in 

het deel van de Waterwijk waar Goede Stede gaat renoveren. Er is dus sprake van een gezonde 

lokale populatie die door de mitigerende maatregelen en de gefaseerde uitvoering van de 

werkzaamheden niet in gevaar komt. Op regionaal vlak is Econu in heel Almere huismussen 

tegengekomen, de combinatie van woningen, waterpartijen en veel groene ruimte tussen de 

woningen maakt Almere een geschikt leefgebied voor de huismus. Op regionaal vlak is er geen 

enkele bedreiging van de staat van instandhouding door de uit te voeren werkzaamheden. 

Wijzigingen in het voedselaanbod zullen door de geplande werkzaamheden niet optreden. Door het 

preventief ophangen van nestkasten zullen de omstandigheden in deze wijk niet verslechteren. 

Effecten op de staat van instandhouding door de verbouwingen zijn daarmee uitgesloten. 

Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis is een landelijk algemeen voorkomende soort. De populatie van de 

gewone dwergvleermuis wordt in Nederland beschouwd als thans niet bedreigd (rode lijst, 2009). 

Waarschijnlijk neemt het aanbod van geschikte verblijfplaatsen wel af vanwege de toenemende na-

isolatie van gebouwen en het dichten van kieren en gaten in gebouwen. Het toekomstperspectief is 

daarom ongunstig.  

Gewone dwergvleermuizen leven in netwerken van meerdere (lokale) populaties. De lokale 

populatie wordt gevormd door één of meerdere kraamkolonies, enkele niet-voortplantende groepen 

vrouwtjes en de mannetjes. Een kolonie gewone dwergvleermuizen bestaat uit de vrouwtjes die 

meerdere kraamverblijven gebruiken die elk enkele tientallen tot honderden vrouwtjes bevat. De 

netwerken van kraamgroepen zijn via de massawinterverblijfplaatsen aan elkaar verbonden. 

Het aantal dieren in een gebied is sterk afhankelijk van het voedselaanbod. Omdat de gewone 

dwergvleermuis een trage voortplanter is verloopt uitbreiding of herstel van een populatie niet snel. 

De staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis op lokaal niveau is relatief gunstig, de 

woningen in Almere hebben vrijwel allemaal spouwmuren en open stootvoegen, ook zijn er in alle 

wijken pannendaken te vinden, aan verblijfplaatsen lijkt er vooralsnog geen gebrek. De aanwezige 

groen/blauwe structuren zorgen voor geschikte vliegroutes en foerageergebieden binnen en tussen 

de wijken. Bij alle onderzoeken in Almere zijn aanzienlijke aantallen gewone dwergvleermuizen 

waargenomen, er is dan ook een gunstige staat van instandhouding van deze soorten op 

lokaal/regionaal niveau. De uit te voeren werkzaamheden zorgen dat het aantal beschikbare 

verblijfplaatsen op peil blijft, groenstructuren blijven bestaan, derhalve is er geen negatief effect 

op de staat van instandhouding van deze soorten op welk niveau dan ook. 

Mitigatie 

Er gaan 7 huismusnesten verloren aan Spieringpad 13, Kabeljauwstraat 25, Inktvisplein 13, 15, 19, 

25 en Zaagvisplantsoen 55. Er gaan 5 zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis verloren aan 

Spieringpad 29, Zeeltstraat 12, Inktvisplein 25, Inktvisplantsoen 23 en Zaagvisplantsoen 25. Er gaan 

daarnaast 10 paarverblijven van de gewone dwergvleermuis verloren aan Spieringpad 29, 
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Zeeltstraat 12, Inktvisplein 1 en 25, Tonijnstraat 17 en 44, Fintstraat 1 en 16, Kabeljauwstraat 1 en 

Palingstraat 72 te Almere. Bij de uitvoering van de werkzaamheden vinden de volgende mitigerende 

maatregelen plaats: 

- Voor elke verblijfplaats die zijn functie niet meer kan vervullen, worden meerdere nieuwe 
alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd. Voor paarverblijfplaatsen wordt een 
gewenningsperiode van zes maanden aangehouden, voor zomerverblijfplaatsen drie 
maanden, voor een kraamkolonie een heel kraamseizoen en voor een 
(massa)winterverblijfplaats een heel winterseizoen. Er zullen in de wijk minimaal 45 
tijdelijke vleermuiskasten geplaatst worden voor de paar- en zomerverblijven op de 
aangegeven gevels. 

- Daarnaast worden er 2 grote kraamkasten in de wijk geplaatst. Deze worden aan 
weerszijden van de busbaan op palen geplaatst. 

- Aanbieden permanente verblijfplaatsen in de woningen. Aangezien de spouwmuren 
helemaal opgevuld worden met isolatiemateriaal is het noodzakelijk om voor het opvullen 
permanente voorzieningen voor vleermuizen in te bouwen. Gezien de aantallen 
verblijfplaatsen en de toegepaste werkwijze zal dit maatwerk worden. 
Tijdens een overleg in de wijk met de uitvoerder is besloten om alle trespa panelen boven 
de ramen naar voren te plaatsen zodat hierachter een ruimte ontstaat van 2-3cm. Daarnaast 
worden de nok- en randpannen zo geplaatst dat deze geschikt zijn voor vleermuizen. In 
totaal worden hierdoor 20 dakranden geschikt gemaakt voor vleermuizen en komen er 
gemiddeld per blok 16 vleermuisverblijfplaatsen beschikbaar (22 blokken in totaal = 352 
verblijfplaatsen in totaal). 

- Ter mitigatie worden 14 huismuskasten geplaatst. Deze worden op dezelfde gevels geplaatst 

als de vleermuiskasten. 
- De permanente nestplaatsen voor huismussen worden gerealiseerd door de vogelschroot 

halverwege het nieuwe dak te leggen, hierdoor worden voldoende nestgelegenheden 
gerealiseerd in de hele wijk. 

- Faseren activiteiten in ruimte en tijd. Door de activiteiten gefaseerd in de ruimte en tijd uit 
te voeren, kan ervoor worden gezorgd dat er op elk moment voldoende functionerende 
verblijfplaatsen aanwezig blijven. 

- In het vierde kwartaal van 2022 wordt gestart met de werkzaamheden, deze zullen per blok 
uitgevoerd worden en in totaal 14 maanden duren, zo zijn er steeds voldoende alternatieve 
en permanente verblijfplaatsen beschikbaar. 

- Ongeschikt maken verblijfplaatsen. Verblijfplaatsen die vernietigd worden, dienen 
voorafgaand aan de eigenlijke activiteiten ongeschikt gemaakt te worden. Dit gebeurt in 
september 2022. 

- Vermijden lichtverstoring. Er worden voorzieningen getroffen zodat verstoring van 
verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebieden door lichtbronnen wordt voorkomen. 

- Toegankelijk houden overige verblijfplaatsen. Verblijfplaatsen worden tijdens het uitvoeren 
van de activiteiten toegankelijk gehouden. 

- Aanpassen werkwijze of werkvolgorde. De werkwijze of de werkvolgorde wordt aangepast 
zodat slachtoffers onder vleermuizen worden voorkomen. 

- Inschakelen vleermuisdeskundige. De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van 
een deskundige op het gebied van vleermuizen. 

B5. Conclusie  

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke regels. Voor het behoud van de 

broedgelegenheid van de huismus en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis worden 

passende maatregelen getroffen. Op grond daarvan zijn er geen effecten op de gunstige staat van 

instandhouding van de huismus en gewone dwergvleermuis te verwachten. De aanvraag past binnen 

de door de provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde 

ontheffing voor de beoogde situatie kan worden verleend.  
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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 De Noordoostpolder en 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 I: mitigatie tijdelijke vleermuiskasten en huismuskasten 
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Bijlage II 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. 


	Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van verblijfplaatsen van huismus en gewone dwergvleermuis vanwege renovatiewerkzaamheden aan woningen in de Waterwijk te Almere  
	Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op grond van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming  
	Inhoudsopgave 
	A. Besluit  
	Algemene voorschriften 
	Specifieke voorschriften 

	B. Motivering besluit 
	B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
	B2. Beleid Provincie Flevoland   
	B3. Aanvraag 
	B4. Inhoudelijke beoordeling 
	B5. Conclusie  

	C. Kennisgeving en afschriften 
	D. Bezwaar  
	E. Ondertekening 

	Bijlage I: mitigatie tijdelijke vleermuiskasten en huismuskasten 
	Bijlage II Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
	Bezwaar 
	Verzoek om voorlopige voorziening 
	Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
	Proceskostenvergoeding 





