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Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren van twee
verblijfplaatsen van een bever vanwege werkzaamheden met
betrekking tot het realiseren van windturbines van Windplan Blauw
langs de Rivierduintocht te Swifterbant
Geachte
Op 12 mei 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen (via Dura Vermeer), voor een ontheffing van
artikel 3.5 lid 2 Wet natuurbescherming voor het verstoren verblijfplaatsen van de bever, vanwege
werkzaamheden met betrekking tot het realiseren van windturbines van Windplan Blauw langs de
Rivierduintocht te Swifterbant.
Het project of handeling vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. Gedeputeerde
Staten van Flevoland zijn daarom gelet op artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet natuurbescherming het
bevoegd gezag. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.8 van de Wet
natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan
worden verleend. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs. D.J. Tijl
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op grond
van artikel 3.8 Wet natuurbescherming
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Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
A. Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten, op grond van artikel 3.8 van de Wet
natuurbescherming, aan SwifterWint op Land B.V. een ontheffing te verlenen:
-

van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor wat
betreft het verstoren van verblijfplaatsen van de bever, vanwege werkzaamheden met
betrekking tot het realiseren van windturbines van Windplan Blauw langs de Rivierduintocht te
Swifterbant.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
1. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met provincie Flevoland (via
wnb@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.
2. 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.
3. 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.
4. Een week voordat wordt begonnen de uitvoering van de werkzaamheden moet hiervan
melding worden gedaan bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl.
5. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de
werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal
drie maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit
voorkomt onnodige vertraging van het project.
6. Deze ontheffing is geldig vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2023.
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Specifieke voorschriften
7. De oeverholen van de bever worden niet door personeel benaderd, er wordt tenminste 20
meter afstand aangehouden. Ook wordt er niet onnodig stil gestaan met voertuigen ter
hoogte van de oeverholen.
8. Binnen 50 meter van de beverburcht worden werkzaamheden tot een minimum beperkt. Er
wordt bijvoorbeeld niet onnodig materieel/materiaal in deze zone opgeslagen.
9. Er wordt geen verlichting aangebracht op de overkluizing die richting de Rivierduintocht
schijnt.
10. Verkeer over de parkweg mag tussen de Swifterringweg en de zuidzijde van het Swifterbos
maximaal 15 km/h rijden in de nachtelijke periode (half uur voor zonsondergang tot een
half uur na zonsopkomst). Hier worden verkeersborden voor geplaatst.
11. De hijsacties voor de opbouw van de hoofdkraan bij RD04 vinden overdag plaats;
12. De rietkraag langs de Rivierduintocht aan de parkwegzijde wordt gedurende de
werkzaamheden gehandhaafd en vormt hiermee een natuurlijke afscherming waardoor de
bever minder hinder ondervindt van passerend verkeer over de parkweg.
13. De verstorende werkzaamheden (aanleg parkweg en overkluizing Rivierduintocht, (aanleg en
verwijdering)) worden niet in het meest kwetsbare seizoen (mei t/m augustus) van de bever
uitgevoerd.
14. Ter hoogte van de twee bekende oeverholen van de bever worden verstorende
werkzaamheden nooit bij beide locaties op hetzelfde moment uitgevoerd. Er is, naast
mogelijke legers langs de watergang, op deze manier altijd een mogelijkheid voor de bever
om uit te wijken naar een locatie langs het Swifterbos waar geen wezenlijke verstoring
plaatsvindt.
15. Bij het in- en uittrillen van de damwand wordt er vanaf de Swifterringweg naar het oeverhol
toegewerkt. Op deze manier starten de trillingswerkzaamheden op 45 meter afstand om
binnen enkele dagen tot 20 meter van het oeverhol te komen. Hierdoor neemt de intensiteit
bij het oeverhol geleidelijk toe en krijgt de bever de kans om deze locatie te mijden,
alvorens er dichter op het oeverhol gewerkt wordt.
16. De aanleg van de parkweg en overkluizing vindt niet plaats in perioden met volledige ijsgang
(dichtgevroren Rivierduintocht). In deze perioden is de bever gebonden aan zijn
holen/burchten en heeft hij geen mogelijkheden om deze bij wezenlijke verstoring te
verlaten.
17. Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld met betrekking tot het zorgvuldig omgaan
met de bever tijdens de bouwwerkzaamheden, de voorschriften van deze ontheffing zijn
leidend in dit protocol. Het protocol wordt voor 1 september 2021 ter beoordeling gestuurd
naar handhaving@ofgv.nl.
18. De werkzaamheden vinden plaats conform het ecologisch werkprotocol en worden tezamen
met de begeleidende ecoloog beslist, uitgevoerd en gecontroleerd op hun effectiviteit.
19. Uiterlijk een week voordat de parkweg tegenover de beverburcht wordt aangelegd en
voordat de damwand (tbv de overkluizing) wordt ingetrild, dient hiervan een melding te
worden gedaan via handhaving@ofgv.nl. Deze melding bevat minimaal de informatie op
welke wijze en wanneer de werkzaamheden gepland zijn.
20. Als tijdens de werkzaamheden andere 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.
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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
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 (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;
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
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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 2016
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn
opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming.
B3. Aanvraag
Op 12 mei 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen (via Dura Vermeer), voor een ontheffing van
artikel 3.5 lid 2 Wet natuurbescherming voor het verstoren verblijfplaatsen van de bever, vanwege
werkzaamheden met betrekking tot het realiseren van windturbines van Windplan Blauw langs de
Rivierduintocht te Swifterbant. Aan de westelijke zijde van de Rivierduintocht komen, ten zuiden
van de Swifterringweg, vier windturbines te staan (RD-lijn zuid). Hiervoor wordt vanaf de
Swifterringweg een nieuwe permanente parkweg aangelegd (zie figuur 3.4). Voor de realisatiefase
wordt daarnaast een tijdelijke overkluizing in de Rivierduintocht gemaakt (ten hoogte van de
Swifterringweg). De zeer lange transporten van turbine onderdelen kunnen namelijk niet de
‘normale’ bocht van de permanente parkweg halen. Hiervoor is de tijdelijke overkluizing vereist,
deze overkluizing wordt middels intrillen van damwanden gerealiseerd. Nadat de opbouw van de
turbinelocaties volledig is afgerond, wordt de overkluizing ook weer verwijderd. Middels trillen
worden de damwanden weer verwijderd. Met name de aanleg van de parkweg en de tijdelijke
overkluizing kunnen verstoring veroorzaken. Bij de aanvraag behoren de volgende bijlagen:
-

Aanvraagformulier Wet natuurbescherming;
Activiteitenplan Dura Vermeer (inclusief Nader onderzoek Landschapsbeheer),

U vraagt de ontheffing aan voor een periode vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2023.
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
Het Rijk heeft in de Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (SVIR, 2011) gebieden op land
aangewezen die zij kansrijk acht voor grootschalige windenergie. Heel Flevoland en het
IJsselmeer zijn in de SVIR aangewezen als zoekgebied. In de Structuurvisie Windenergie
op Land (SWOL, 2014) is de SVIR verder uitgewerkt. De provincie Flevoland heeft samen
met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde in het Regioplan Windenergie Zuidelijk
en Oostelijk Flevoland (vastgesteld 2016, hierna Regioplan) beschreven hoe zij aan deze
provinciale invulling van de SWOL gaan voldoen. In het Regioplan zijn Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland verdeeld in vier deelprojecten, waarvan Windplanblauw er één van is.
Samengevat kan worden gesteld dat de locatiekeuze van Windplanblauw volgt uit het
opnemen van deze locatie in de SWOL in het geldende Rijksbeleid. Voor het Regioplan is
een MER opgesteld waarin op gestructureerde wijze de verschillende alternatieven van
plaatsingszones (de zones waarin de turbines komen te staan) van Windplanblauw zijn
onderzocht. Bij de keuze voor de uiteindelijke locaties van de plaatsingszones zijn natuur-,
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milieu-, en landschappelijke waarden meegewogen. Ten tijde van deze afweging was er
nog geen activiteit van de bever bekend bij het Swifterbos. Desalniettemin werd in de eerste
afweging rekening gehouden met twee turbinelocaties in het Swifterbos. Mede vanwege de
impact op natuur zijn deze locaties geschrapt en verplaatst naar de westzijde van de
Rivierduintocht. Hierdoor is ook de impact op het recent ontstane leefgebied van de bever
veel kleiner. De bever foerageert immers in het Swifterbos en heeft verblijfplaatsen in de
oostelijke oever. Op basis van voorgenoemde redenen wordt geconcludeerd dat er geen reden is om
aan te
nemen dat er realistische alternatieven beschikbaar zijn voor het project met aanmerkelijke
voordelen ten opzichte van het huidige plan. Door reeds de turbinelocaties te verplaatsen uit
het Swifterbos is de impact op het leefgebied van de bever veel kleiner en leidt het project
niet tot het verloren gaan van het leefgebied rondom het Swifterbos. Er is daarom geen sprake van
een andere bevredigende oplossing.
Alternatieve werkwijze
Er zijn geen werkwijzen voorhanden die de negatieve impact van de werkzaamheden
wezenlijk verminderen. De werkzaamheden zijn vereist om de windturbines en parkwegen
te kunnen bouwen en zijn gebonden aan de locatie. In de werkwijze wordt rekening
gehouden met de voorgeschreven mitigerende maatregelen. Dit houdt in dat zorgvuldig te
werk wordt gegaan en conform de maatregelen, verstoring tot een minimum beperkt wordt.
Hiermee wordt gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om negatieve effecten op de bever
zoveel mogelijk te voorkomen. Betere alternatieven voor de werkwijze zijn er niet.
De planning van de werkzaamheden is waar nodig, ten behoeve het voorkomen van
effecten, aangepast op basis van de mitigerende maatregelen. De werkzaamheden nabij
het Swifterbos zouden oorspronkelijk in april 2021 starten maar worden uitgesteld tot
september 2021. Hierdoor wordt er planning technisch optimaal rekening gehouden met de
kwetsbare periode van de bever. De meest verstorende werkzaamheden (aanleg tijdelijke
verlenging duiker en aanleg parkweg) wordt buiten de kwetsbare periode (periode met jongen)
uitgevoerd. Een betere planning van de werkzaamheden is niet aan de orde.
Ad. 2: Wettelijk belang
U heeft ontheffing van de verbodsbepaling aangevraagd op grond van 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. Een verhoging van de uitstoot van broeikasgassen kan leiden tot
klimaatverandering. Deze
broeikasgassen komen ook vrij bij de productie van energie uit fossiele brandstoffen. Doordat de
gevolgen van een klimaatverandering een effect kunnen hebben op de openbare veiligheid, flora en
fauna, volksgezondheid en de economie zijn er Internationale, Europese, Nationale en lokale
afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Windplan Blauw speelt een
belangrijke rol in het behalen van de doelstelling in het Energieakkoord uit 2013. Hierin staat dat in
2023 16% van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Voor provincie Flevoland betekent dit
een doelstelling van 1390,5 MW (MegaWatt). Met 250 tot 300 MW draagt Windplanblauw hier voor
zo’n 20% aan bij. Daarnaast is Windplanblauw opgenomen in het Klimaatakkoord van 2019.
Doelstelling: In 2030 komt 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
Windplan Blauw vormt een wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen om klimaatsverandering
terug te dringen, te beperken. Het vermijden en dus beperken van de uitstoot van broeikasgassen
kan een bijdrage leveren aan de eerdergenoemde invloeden en kan daarmee het belang dienen van
volksgezondheid, flora en fauna en openbare veiligheid.
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Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding
In de winter van 1990-1991 zijn enkele bevers ontsnapt uit het beververblijf van het Natuurpark
Lelystad. Sindsdien leven er vrije bevers in Flevoland. Landschapsbeheer Flevoland houdt de
beverstand sinds 2000 bij door de beverburchten in kaart te brengen. Per bewoonde burcht wordt
verondersteld dat er gemiddeld drie bevers leven. Daarmee is het aantal bevers in Flevoland
vastgesteld op 255 in 2020 (figuur 8.1, van der Lee, 2020).

Figuur 8.1: aantalsontwikkeling bever 2000-2020. Bron: van der Lee, 2020
Landelijk lijkt de groei van de bever op die van Flevoland. Voor een gunstige staat van
instandhouding van de beverpopulatie in ons land dient er volgens het Natura 2000
profielendocument ten minste één populatie te zijn van minstens 500 exemplaren (Ministerie
van LNV, Directie Kennis 2008). Na 2008 is een grote (aaneengesloten) populatie ontstaan die zich
uitstrekt van Flevoland langs alle grote rivieren tot aan de Biesbosch en het Haringvliet. In dit grote
areaal leven naar schatting 1700 bevers. De staat van instandhouding is gunstig. Door de
werkzaamheden vindt er geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding plaats, zowel niet
op landelijke als op lokale schaal. Ondanks de negatieve effecten van de werkzaamheden, leidt dit
ook niet tot het verloren gaan van het leefgebied van de aanwezige bever. De bever heeft
voldoende uitwijkmogelijkheden qua rustplaats en de foerageermogelijkheden worden niet
aangetast. Er blijft ruim voldoende leefgebied beschikbaar om de huidige functionaliteit van het
leefgebied te waarborgen.
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Mitigatie
Om verstoring voor de aanwezige bever zoveel mogelijk te beperken, worden de volgende
maatregelen getroffen:
Realisatie parkweg en overkluizing
• De verstorende werkzaamheden (aanleg parkweg en overkluizing Rivierduintocht, (aanleg en
verwijdering)) worden niet in het meest kwetsbare seizoen (mei t/m augustus) uitgevoerd;
• Ter hoogte van de twee bekende oeverholen worden verstorende werkzaamheden nooit bij
beide locaties op hetzelfde moment uitgevoerd. Er is, naast mogelijke legers langs de
watergang, op deze manier altijd een mogelijkheid voor de bever om uit te wijken naar een
locatie langs het Swifterbos waar geen wezenlijke verstoring plaatsvindt;
• Bij het in- en uittrillen van de damwand wordt er vanaf de Swifterringweg naar het oeverhol
toegewerkt. Op deze manier starten de trillingswerkzaamheden op 45 meter afstand om
binnen enkele dagen tot 20 meter van het oeverhol te komen. Hierdoor neemt de intensiteit
bij het oeverhol geleidelijk toe en krijgt de bever de kans om deze locatie te mijden,
alvorens er dichter op het oeverhol gewerkt wordt;
• De aanleg van de parkweg en overkluizing vindt niet plaats in perioden met volledige ijsgang
(dichtgevroren Rivierduintocht). In deze perioden is de bever gebonden aan zijn
holen/burchten en heeft hij geen mogelijkheden om deze bij wezenlijke verstoring te
verlaten.
Realisatie overige werkzaamheden
Wanneer de permanente parkweg en overkluizing gerealiseerd zijn, zijn de meest verstorende
werkzaamheden voorbij. Bij het uitvoeren van de overige werkzaamheden wordt niet verwacht dat
dit leidt tot een wezenlijke verstoring van de bever en is de inschatting dat het leefgebied
gehandhaafd blijft (Reinhold, 2021). Wel worden de volgende maatregelen getroffen om verstoring
verder te beperken en het onwaarschijnlijke risico op verkeersslachtoffers teniet te doen:
• De oeverholen wordt niet door personeel benaderd (<20 meter afstand). Ook wordt er niet
onnodig stil gestaan met voertuigen ter hoogte van de oeverholen;
• Binnen 50 meter van de beverburcht worden werkzaamheden tot een minimum beperkt. Er
wordt bijvoorbeeld niet onnodig materieel/materiaal in deze zone opgeslagen;
• Er wordt geen verlichting aangebracht op de overkluizing die richting de Rivierduintocht
schijnt;
• Verkeer over de parkweg mag tussen de Swifterringweg en de zuidzijde van het Swifterbos
maximaal 15 km/h rijden in de nachtelijke periode (half uur voor zonsondergang tot een
half uur na zonsopkomst). Hier worden verkeersborden voor geplaatst;
• De hijsacties voor de opbouw van de hoofdkraan bij RD04 vinden overdag plaats;
• De rietkraag langs de Rivierduintocht aan de parkwegzijde wordt gedurende de
werkzaamheden gehandhaafd en vormt hiermee een natuurlijke afscherming waardoor de
bever minder hinder ondervindt van passerend verkeer over de parkweg.
Verder heeft u aangegeven bezig te zijn met een stuk compensatie voor het leefgebied van de bever
in rondom het Swifterbos, om negatieve effecten van het project verder te beperken. Het is de
bedoeling om maatregelen te nemen die de toegankelijkheid van het Swifterbos als foerageergebied
voor de bever verhogen, dit zou positief bijdragen op de draagkracht van de populatie. Deze
compensatie zal nader worden uitgewerkt in samenwerking met Staatsbosbeheer.
B5. Conclusie
De aanvraag past binnen de wettelijke regels. Door de maatregelen komt de gunstige staat van
instandhouding van de bever 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.
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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 Almere Vandaag 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 1: overzicht situatie beverburchten Rivierduintocht

Parkweg en overkluizing nabij beverburcht
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Situatie kraanopstelplaatsen
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Maatregelen bij beverburchten
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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. 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.

