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Onderwerp

Wet natuurbescherming - Soorten - Ontheffing Ontwikkeling
Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V. sloop bebouwing
Meerkoetenweg 10
Geachte
Op 24 juli 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet
natuurbescherming ontvangen voor de verboden opzettelijk verstoren en het beschadigen of
vernielen van de voorplantingsplaatsen of rustplaatsen (Artikel 3.5 de leden 2 en 4 Wnb) van de
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) inclusief de bijbehorende bijlagen.
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.
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. M.G.E.C. Overmars

J. Lodders

Inlichtingen bij

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond van
artikel 3.8 Wet natuurbescherming
Inhoudsopgave
A. Onderwerp aanvraag
B. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
C. Beleid Provincie Flevoland
D. Inhoudelijke beoordeling
E. Kennisgeving en afschriften
F. Besluit
G. Bezwaar
H. Ondertekening
Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Kaart 1: Plaats van opgehangen vleermuiskasten op het erf van Meerkoetenweg 11.
A. Onderwerp aanvraag
Op 24 juli 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet
natuurbescherming ontvangen voor de verboden opzettelijk verstoren en het beschadigen of
vernielen van de voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus). Bij de aanvraag horen de volgende bijlagen en aanvullingen: Activiteitenplan Lelystad,
Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden voor Gewone dwergvleermuis, Logboek Lelystad onderzoek
vleermuis en jaarrond beschermde nesten, Quick scan flora en fauna Lelystad Airport Businesspark,
Ondernemingsplan OMAL Airport Garden City, deel 1 - Het plan, Handhavingsadvies OFGV,
Machtiging en uittreksel KvK.
Aanvullend op de aanvraag heeft u;
- 3 augustus 2017 een kaartje aangeleverd met de exacte locatie van de 8 tijdelijke
vleermuiskasten op het erf van Meerkoetenweg no 11 die dienen te
compensatie/mitigatie.
- 8 augustus 2017 aanvullende informatie toegezonden ter toelichting van de aanvraag.
- 15 augustus 2017 het bijgewerkte logboek van het onderzoek toegezonden.
B. 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 Wnb 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. Gelet op het bepaalde in artikel 1.3 lid 1
van de Wnb zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor de onderhavige
handeling.
In hoofdstuk 3 van de Wnb (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 Habitatrichtlijn.
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Habitatrichtlijn
In het kader van deze aanvraag gelden de volgende verboden:
• opzettelijk verstoren, (art. 3.5 lid 2 Wnb).
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen beschadigen of vernielen (art. 3.5, lid 4 Wnb)
GS kunnen op basis van art. 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
• er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
• in het kader van deze aanvraag is zij nodig:
• 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,
• 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.
C. Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland
Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
In de Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming Flevoland 2016 zijn door Provinciale Staten
regels gesteld ter invulling van de taken die de Provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de
Wnb.
Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wnb zijn opgenomen in de
Beleidsregels Wet Natuurbescherming.
D. Inhoudelijke beoordeling
D.1 Aanvraag ontheffing
D.1.1 Omschrijving van het project
Vooruitlopend op de te verwachten ontwikkeling van Lelystad Airport hebben de
gemeenten Lelystad en Almere samen met de provincie Flevoland het plan opgevat
om aansluitend aan het luchthaventerrein een hoogwaardig businesspark te realiseren.
Daartoe hebben zij de Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere
NV opgericht, hierna verder aangeduid als OMALA NV. Voor de samenwerkende
overheden is deze ontwikkeling een unieke kans om bedrijvigheid en werkgelegenheid
aan te trekken. Voor een deelgebied van ruim 35 tot 40 ha binnen Lelystad Airport Businesspark zijn
plannen om het terrein te bebouwen. Teven wordt rondom infrastructuur aangelegd en wordt de
aanwezige bebouwing gesloopt, waaronder die van de Meerkoetenweg 10. De werkzaamheden
bestaan uit het saneren van de asbest dakbedekking van de schuur en het vervolgens volledig slopen
van alle opstallen. De asbest sanering bestaat uit het voorzichtig verwijderen van de afzonderlijke
asbestplaten.
D.1.2 Onderzoeksmethode en resultaten onderzoek
Er is een Quick scan flora en fauna uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden
binnen het te ontwikkelen deelgebied van het businesspark. Deze bestaat uit een veldverkenning,
waarbij een analyse is gemaakt van de aanwezige biotopen. Aanvullend zijn een aantal
waarnemingen vastgelegd tijdens een inventarisatie op 18 april 2017. Het onderzoek is verder
aangevuld met een literatuuronderzoek. Dit heeft geresulteerd in een lijst van mogelijk
voorkomende beschermde soorten. Uit deze Quick scan kwam naar voren dat de gebouwen mogelijk
geschikt zijn voor vleermuizen, huismussen en boerenzwaluw. Op basis hiervan is nader onderzoek
uitgevoerd.
Het nader onderzoek vond plaats op 6 mei, 17 juni, 1 augustus en 14 augustus 2017. Tijdens dit
onderzoek is één en mogelijk twee gewone dwergvleermuizen waargenomen die uit de achterzijde
van de schuur vlogen van Meerkoetenweg 10. De waarneming is vastgelegd met een Elekon
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batlocher (opname ultrasound). De gebruikte methode van inventarisatie is vleermuisonderzoek
volgens het vleermuisprotocol. Tijdens het onderzoek is niet het zwermen van vleermuizen
waargenomen. Daarmee kan het verblijf als paarverblijf worden uitgesloten. De schuur is ongeschikt
voor vogels en vleermuizen wegens het gebruik als aardappelkoeling/droogbewaarplaats en de
daarbij gebruikte isolatie. Door het onderzoeksbureau is geconstateerd dat de vleermuizen aan de
achterzijde van de schuur zitten onder asbestplaten. Verder heeft het onderzoeksbureau
vastgesteld dat de vleermuizen ruim om de bebouwing en erfbeplanting vliegen, waardoor het
waarschijnlijk is dat de tegenoverliggende bedrijfsgebouwen van Meerkoetenweg 11 tot hun gebied
horen.
D.1.3 Mitigerende en compenserende maatregelen
U heeft in de aanvraag en uw aanvullende E-mails de volgende mitigerende/compenserende
maatregelen aangegeven:
• Vanaf 15 juli 2017 zijn in totaal 8 vleermuizenkasten opgehangen ter compensatie van de
te verwijderen verblijfplaatsen, op het tegenoverliggende erf Meerkoetenweg nummer 11
op een afstand van circa 250 meter.
• Voorafgaand aan de start van de sanering van het asbest dak van de schuur van de
Meerkoetenweg 10, kan het gebruik van deze verblijfplaats ontmoedigd worden door de
invliegopening ’s nachts te belichten met een bouwlamp.
• Bij de nieuw te ontwikkelen bebouwing wordt rekening gehouden met aanbrengen van
vleermuis kasten in de bebouwing, zodat het gebied in de toekomst weer aantrekkelijk is
voor vleermuizen en de tijdelijke vleermuiskasten niet meer nodig zijn.
D.1.4 Alternatieven voor realisatie van het project
Voor de geplande ontwikkeling op en rondom de Meerkoetenweg 10 is de enige mogelijkheid dat
alle aanwezige gebouwen worden gesloopt. Er is geen andere bevredigende oplossing dan sloopt van
de gebouwen van Meerkoetenweg 10 en daarmee het vernielen van de verblijfplaatsen.
D.1.5 Wettelijk belang van het project
De voorgenomen activiteiten zijn volgens de aanvraag nodig in het belang van dwingende redenen
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. U
motiveert dit belang als volgt:
De bebouwing van de Meerkoetenweg 10 valt binnen het plangebied waar een buitenlandse
investeerder een business park wil realiseren dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het gebied. Het
brengt veel economische ontwikkeling met zich mee, werkgelegenheid en stimuleert de plaatselijk
economie.
D.1.6 Soorten waarvoor ontheffing wordt gevraagd
U vraagt ontheffing aan van het verbod om het verstoren en het beschadigen of vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus).
D.1.7 Periode
U heeft de ontheffing aangevraagd voor de periode 1 tot 15 september 2017; in deze periode is de
sanering en de sloop gepland. Wanneer door onverwachte omstandigheden deze activiteiten later
zullen plaatsvinden, is de ontheffing mogelijk tot 1 november 2017.
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D.1.8 Bevoegdheid
De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. De
activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het
Besluit natuurbescherming. In dat geval zijn Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland bevoegd
tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).
Als de activiteiten ook gevolgen heeft voor populaties van soorten op het grondgebied van de
aangrenzende provincie (Wnb, art. 1.3, derde lid) stemmen wij ons besluit af met gedeputeerde
staten van die provincie.
De aangevraagde activiteiten vinden plaats op ons grondgebied. De effecten van het project op
beschermde soorten zijn beperkt tot ons grondgebied. Overeenstemming met een andere provincie
is niet nodig.
D.1.9 Procedure
De procedure voor het verlenen van de ontheffing is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk
5 van de Wnb. Daarbij zijn tevens de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
D.2 Inhoudelijk beoordeling
D.2.1 Toetsing invloed project op soorten
• Het onderzoek naar de gewone dwergvleermuis is uitgevoerd volgens de
soortenstandaard. Het uitgevoerde onderzoek is voldoende om de aanwezigheid van
dwergvleermuizen te kunnen bepalen. Ook kan op basis van dit onderzoek worden
uitgesloten dat de verblijfplaats in gebruik is voor het paren, omdat geen zwermgedrag is
waargenomen.
• Door de sloop verdwijnen de aanwezige verblijfplaatsen. Deze zijn al gecompenseerd op
het nabij gelegen erf volgens notitie alternatieve verblijfplaatsen in de verhouding 1 op 4
conform het Kennisdocument van Bij12. Bij de nieuw te ontwikkelen bebouwing wordt
rekening gehouden met aanbrengen van vleermuiskasten in de bebouwing, zodat dit
gebied in de toekomst aantrekkelijk blijft voor vleermuizen.
• Volgens het Kennisdocument van Bij12 is de periode waarin verblijfplaatsen in gebruik
zijn als kraamverblijfplaats na 1 september voorbij.
• De staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis is uitstekend. Het is een zeer
algemene soort in de wijde omgeving.
• Volgens de gegevens van het NDFF is de afstand tot de andere waargenomen
dwergvleermuizen populaties meer dan 1.000 meter. De afstand tot het
tegenoverliggende erf bedraagt 250 meter. Het betreft hier een lokale populatie. De
locatie maakt daarom geen deel uit van een groter netwerk.
• Langs de Meerkoetenweg zijn slechts jonge bomen aanwezig. Deze voldoen niet aan de
eisen voor een trekroute voor de dwergvleermuis.
D.2.2 Toetsing mitigerende en compenserende maatregelen gewone dwergvleermuis
Volgens het Kennisdocument gewone dwergvleermuis van Bij12 (versie 1.0 juli 2017) moet voor
vervangende verblijfplaatsen gezorgd worden om zo de achteruitgang van de functionaliteit zo
beperkt mogelijk te houden. Dit betekent dat in aanvulling op de plaatsing van definitieve
verblijfplaatsen, voor elk verloren gegane verblijfplaats, minimaal vier tijdelijke verblijfplaatsen
gerealiseerd moeten worden. Dat betekent in dit geval dat twee maal vier, dat zijn 8 geschikte
verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis noodzakelijk zijn. Deze zijn al gerealiseerd op 15
juli 2017 (bijlage 2). Deze additionele maatregelen nemen we op als voorschrift.
In dit voorschrift is ook een gewenningsperiode opgenomen. Gewone dwergvleermuizen hebben de
tijd nodig om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen. Gedurende deze gewenningsperiode moeten
zowel de oorspronkelijke situatie als de nieuw aangebrachte tijdelijke vervangende voorzieningen
beiden aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de gewone dwergvleermuizen de voorzieningen ontdekken

Bladnummer

7
Ons kenmerk:

2106430

en verkennen voordat de ingreep wordt uitgevoerd. Een voldoende lange gewenningsperiode is
nodig om een voldoende succes van de maatregelen te waarborgen. Het kennisdocument gewone
dwergvleermuis noemt een gewenningsperiode van drie maanden. Door de start van de sanering op
1 september 2017, zou de gewenningsperiode slechts anderhalve maand bedragen. Tijdens het
onderzoek werd waargenomen dat de vleermuizen ruim om het erf van Meerkoetenweg 10 vliegen.
Ook werd de gewone dwergvleermuis op het tegenoverliggende erf van Meerkoetenweg 11
aangetroffen tijdens het onderzoek op 14 augustus 2017.
Hoe dichter de vervangende verblijfplaats bij de oorspronkelijke verblijfplaats wordt gerealiseerd,
hoe groter de kans is op succes. Het kennisdocument gewone dwergvleermuis noemt een afstand
van circa 100 tot 200 meter. De vervangende verblijfplaatsen zijn geplaatst op het erf van het
tegenoverliggende bedrijf op een afstand van minimaal 250 meter. Deze afstand is groter dan
gewenst. Tijdens het onderzoek bleek dat de vleermuizen ruim om het erf Meerkoetenweg 10
vliegen en waarschijnlijk bekend zijn met het tegenoverliggende erf en de daar aanwezige
verblijfmogelijkheden. Er zijn buiten de locatie Meerkoetenweg 11 geen alternatieve locaties
mogelijk in de wijde omtrek.
Voorafgaand aan de sanering van het asbest dak van de schuur van de Meerkoetenweg 10 zal de
locatie onaantrekkelijk worden gemaakt, waardoor het zoeken naar de aangeboden vleermuiskasten
wordt bespoedigd.
D.2.3 Beschrijving noodzaak ontheffing
Er is ontheffing nodig vanwege het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis.
Deze soort valt onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn, bijlage IV en wordt genoemd
in bijlage II van de conventie van Bonn.
Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de sloop van de gebouwen van de Meerkoetenweg 10 het
asbest dak van de schuur te saneren. Hierdoor is het niet mogelijk de overtreding te voorkomen.
D.2.4 Zijn er andere bevredigende oplossingen mogelijk
Het uitvoeren van de asbestsanering van het dak van de schuur vooruitlopend op de sloop van
Meerkoetenweg 10 is locatiegebonden en kan niet op een andere plek worden uitgevoerd. De
ontwikkeling van het business park is op deze locatie voorzien. Er is geen andere wijze voor
sanering mogelijk die de verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ongemoeid laat. De
verblijfplaatsen van deze vleermuis(zen) zijn gesitueerd onder de achterste asbest platen op het
dak van de schuur. Asbest is aanwezig en wordt voorzichtig verwijderd. Volgens de
asbestinventarisatie zit de asbest in het gehele dak, waardoor alle dakplaten verwijderd moeten
worden. De werkwijze tijdens het saneren is erop gericht om te voorkomen dat de beschermde
soort(en) tijdens de werkzaamheden worden gedood. Voorafgaand aan en tijdens de sanering zullen
de dwergvleermuizen worden gestoord en verjaagd. Dit is nodig om te voorkomen dat de
vleermuizen tijdens de sloop van de schuur worden gedood.
D.2.5 Toetsing aan het wettelijk belang
De aanvrager gaat voor de gewone dwergvleermuis uit van het wettelijk belang: ‘dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard’. De
ontwikkeling is van groot economisch belang voor de gehele regio en betekent veel
werkgelegenheid. Wij zijn van oordeel dat het wettelijke belang, zoals weergegeven in de
aanvraag, voldoende is aangetoond.
D.2.6 Staat van instandhouding
Er zijn één á twee dwergvleermuizen aangetroffen. De gewone dwergvleermuis is een algemene
soort in Nederland en komt ook in Lelystad veelvuldig voor. Door de mitigerende en compenserende
maatregelen worden voldoende alternatieve verblijfplaatsen aangeboden. Hierdoor blijven de
locaties dezelfde functies bieden aan de gewone dwergvleermuis en komt de lokale staat van
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instandhouding niet in gevaar. De gewone dwergvleermuis is ook waargenomen op het
tegenoverliggend erf waar ook de compensatie met 8 tijdelijke vleermuiskasten plaatsvindt.
D.2.7 Wettelijk kader
Op basis van hoofdstuk 3 van de Wnb zijn vrijstellingen mogelijk van verschillende
verbodsbepalingen bij projecten of andere handelingen. Deze vrijstellingen kunnen de minister van
economische zaken meestal bij Algemene Maatregel van Bestuur verlenen. Provinciale staten
regelen vrijstellingen per verordening. In onze provincie zijn vrijstellingen geregeld in de
verordening. Voor de gewone dwergvleermuis blijft ontheffing vereist.
Er wordt ontheffing verleend voor de gewone dwergvleermuis, voor artikel 3.5 de leden 2 en 4 van
de Wnb. Op grond van artikel 3.8, lid 5 onder c, van de Wnb worden ontheffingen slechts verleend
wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.
Ontheffing voor soorten die genoemd worden in bijlage IV van Habitatrichtlijnsoorten wordt slechts
verleend wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat
van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en met het oog op
andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. Het ontbreken van een
andere bevredigende oplossing en de toetsing van het wettelijk belang hebben in D2.4 en D2.5
plaatsgevonden. De staat van instandhouding is in D2.6 getoetst.
D.2.8 Conclusie
De gevraagde ontheffing van de verbodsbepalingen voor de gewone dwergvleermuis kan op basis van
de geldende wettelijke bepalingen en de van toepassing zijnde beleidsregels worden verleend. De
gunstige staat van instandhouding van de betrokken soorten worden niet aangetast.
Ongeacht wat in het besluit is weergegeven geldt altijd de zorgplicht, zoals deze is opgenomen in
artikel 1.11 van de Wnb. De zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dieren, planten en hun
directe leefomgeving.
E. 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 Flevopost Lelystad en op de website van de
Provincie Flevoland.
Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, Almere, Dronten en Zeewolde, Stichting De
Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland, Dierenbescherming Nederland, Vogel- &
Natuurwacht Flevoland, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Politie MiddenNederland.
F. Besluit
Overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en dat met de sloop van de
Meerkoetenweg 10 te Lelystad geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding
van de soort, hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland op grond van artikel 3.8 van de Wet
natuurbescherming besloten om aan Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA
N.V.) ontheffing te verlenen voor verstoren en het beschadigen of vernielen van rustplaatsen van de
gewone dwergvleermuis.
Deze ontheffing is geldig vanaf de verzenddatum van dit besluit tot en met 31 oktober 2017. Aan
deze ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:
Algemene voorwaarden
1. De gebruiker van de ontheffing moet ter plaatse waar deze een der handelingen verricht
waartoe deze ontheffing strekt, aan toezichthouders (politie of daartoe door de
provincie aangewezen ambtenaren) op eerste aanvraag onmiddellijk de volgende zaken
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tonen:
A. Een gewaarmerkte kopie van de ontheffing;
B. Een geldig identiteitsbewijs.
2. De ontheffing mag alleen gebruikt worden in de periode 1 september 2017 tot en met 31
oktober 2017.
3. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 5.4 Wnb worden
gewijzigd/ingetrokken.
Specifieke voorwaarden
1. Maatregelen die verstoren of verjagen van de dwergvleermuis tot gevolg hebben mogen
niet eerder plaatsvinden dan één week na melding start werkzaamheden bij de OFGV via
het E-mail adres handhaving@ofgv.nl.
2. Maatregelen die verstoren of verjagen van de dwergvleermuis tot gevolg hebben mogen
niet eerder plaatsvinden dan uiterlijk één week na toezending van het ecologisch
werkprotocol voor het saneren en slopen van de Meerkoetenweg 10 te Lelystad. Het
werkprotocol dient ter goedkeuring te worden verzonden aan de Provincie Flevoland. Een
afschrift hiervan wordt eveneens gestuurd naar de omgevingsdienst Flevoland en Gooi &
Vechtstreek via handhaving@ofgv.nl.
3. Maatregelen die verstoren of verjagen van de dwergvleermuis tot gevolg hebben mogen
niet eerder plaatsvinden, nadat is vastgesteld dat de 8 vleermuiskasten op het erf van
Meerkoetenweg no. 11, die als mitigatie/compensatie zijn aangebracht op 15 juli 2017,
aanwezig zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. In de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen, op de locatie Meerkoetenweg 10, dienen
minimaal 8 permanente vleermuisverblijf voorzieningen te worden aangebracht, die
geschikt zijn voor het gebruik door de gewone dwergvleermuis.
5. De 8 vleermuiskasten op het erf van Meerkoetenweg no 11 dienen tot minimaal 1 jaar na
oplevering van de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen met de permanente vleermuis
vleermuisverblijf voorzieningen, in goede staat van onderhoud te blijven. Zie kaart 1.
6. De sanering van het asbest dak van de schuur van de Meerkoetenweg 10 mag pas
plaatsvinden drie dagen nadat is begonnen met het belichten van de in- en
uitvliegopening in het asbest dak.
7. Het belichten van de in- en uitvlieg opening mag niet eerder starten dan op 1 september
2017.
8. Het saneren van het asbest dak van de schuur wordt gestart aan de voorzijde van de
schuur, met in achtneming van de zorgplicht voor alle beschermde soorten.
9. De Sloop mag pas starten nadat minimaal 3 werkdagen van te voren bij de OFGV via
handhaving@ofgv.nl is gemeld dat de bebouwing van de Meerkoetenweg 10 te Lelystad
door sanering van het dak ongeschikt is gemaakt voor verblijf of rustplaatsen voor de
gewone dwergvleermuis.
G. 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
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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.

Kaart 1
Plaats van opgehangen vleermuiskasten op het erf van Meerkoetenweg 11 te Lelystad

