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Onderwerp

Wet natuurbescherming: vergunning voor de ontwikkeling van
bestemmingsplan Warande, 1e deelgebied fase 1 in Lelystad
Geacht college,
Op 17 augustus 2018 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning, in het kader van de Wet
natuurbescherming, ontvangen voor de ontwikkeling van deelgebied 1 van fase 1 van
bestemmingsplan Warande. In dit verband is het van belang om vast te stellen of er negatieve
gevolgen voor de instandhouding-doelstellingen kunnen optreden in Natura 2000-gebied
Oostvaardersplassen. Het project of de handeling vindt in hoofdzaak plaats op het grondgebied van
de provincie Flevoland. Wij zijn daarom gezien artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet natuurbescherming
het bevoegd gezag. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs M.G.E.C. Overmars

Inlichtingen bij

L. Verbeek

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning op grond
van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming.
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A. BESLUIT
Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet
natuurbescherming, een vergunning te verlenen aan: Burgemeesters en wethouders van de
gemeente Lelystad voor de ontwikkeling van Fase 1, deelgebied 1 van bestemmingsplan Warande.
Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:
Voorschriften:
1. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruik door (medewerkers van de gemeente Lelystad)
de vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder handelende
(rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste
naleving van deze vergunning.
2. De in voorschrift 1 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de vergunde
activiteiten worden uitgevoerd over een kopie van deze beschikking en tonen deze op de
eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
3. De in voorschrift 1 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de hoogte van de inhoud
en het doel van deze voorschriften en beperkingen, zodanig dat zij daar ook invulling en
uitvoering aan kunnen geven.
4. Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen en/of
uitvoeringsbepalingen in verband met onderhavige vergunning dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
5. Op het perceel aan de Torenvalkweg (zie bijlage 2) wordt 12,93 ha ingericht als optimaal
kiekendievenfoerageergebied. In de winter van 2019/2020 wordt ter voorbereiding alvast
wintertarwe ingezaaid op het perceel. Vervolgens zal hier in 2020 de strokenteelt worden
toegepast conform Beemster et al 2012. In dit voorstel is sprake van een afwisseling van
stroken luzerne, stroken intensief gemaaid mengsel en stroken extensief gemaaid mengsel.
Meestal worden de mengselstroken in het voorjaar ingezaaid met grassen, kruiden en
zomergranen (zomertarwe en zwarte haver). Belangrijk is verder dat vervolgens jaarlijks
een aantal stroken worden vrijgemaakt van vegetatie en opnieuw worden ingezaaid.
6. Het beheer van het optimale kiekendievenfoerageergebied wordt vastgelegd in een
beheerplan. Dit beheerplan wordt binnen 3 maanden na dagtekening van dit besluit ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aangeboden.
7. Het beheerplan wordt door de gemeente up to date gehouden. Aanpassingen kunnen in
overleg met de provincie worden doorgevoerd.
8. Tot en met 2025 zal de Warande alsmede het optimaal ingerichte kiekendievenfoerageergebied aan de Torenvalkweg gemonitord worden op gebruik door kiekendieven.
Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan aanwezigheid van voor kiekendieven geschikte
akkerbouwpercelen in de Warande en functioneren van het ingerichte foerageergebied.
Jaarlijks wordt voor 1 november een rapportage van de monitoring gestuurd naar
wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl .
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9. De gemeente zal er binnen haar mogelijkheden zorg voor dragen dat het mitigatiegebied
ten behoeve van kiekendieven aan de Torenvalkweg bereikbaar is via de Warande voor
kiekendieven uit de Oostvaardersplassen.
10. Wanneer het optimale kiekendievenfoerageergebied is ingericht wordt hiervan melding
gemaakt via het emailadres handhaving@ofgv.nl.
11. Er mogen in de maanden mei t/m juli geen heiwerkzaamheden plaatsvinden op minder dan
200 meter van het mitigatiegebied aan de Torenvalkweg.
12. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.
B. Onderwerp aanvraag
Op 17 augustus 2018 hebben wij een aanvraag voor een vergunning, in het kader van de Wet
natuurbescherming, ontvangen voor de ontwikkeling van deelgebied 1 van fase 1 van
bestemmingsplan Warande. Bij de aanvraag hoort:
• Een passende beoordeling Warande, d.d. 2 juli 2018, Gradiënt Natuurontwikkeling.
• Een aanvulling op de passende beoordeling door Altenburg & Wymenga, d.d. 10 oktober
2019.
• Een verklaring van geen bedenkingen van ILT.
• Email van 16 oktober 2019 van Paul de Jonge van gemeente Lelystad.
• AERIUS-berekening (met kenmerk Rtq7f5YHoy4y) onderdeel van het
Stikstofdepositieonderzoek Warande Lelystad.
Het bestemmingsplan Warande fase 1 is inmiddels in werking getreden. De passende beoordeling
gaat uit van het huidige bestemmingsplangebied. Aangezien de uitgifte van grond/bouw van het
gebied langzamer verloopt dan verwacht, wordt de vergunning aangevraagd voor het 1ste
deelgebied van fase één, 100 ha geschikt voor ongeveer 1.500 woningen.
C. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (Wnb) is per 1 januari 2017 het nationale wettelijke kader voor toetsing
van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste
natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden. De Warande wordt aangelegd nabij het Natura 2000gebied Oostvaardersplassen. Dit gebied is op 23 december 2009, onder artikel 10a van de
Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk PDN/2009-078), definitief aangewezen als speciale
beschermingszone (VR en HR) voor het volgende habitattype en de volgende soorten:
Broedvogels
Dodaars, aalscholver, roerdomp, woudaapje, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, lepelaar, bruine
kiekendief, blauwe kiekendief, porseleinhoen, blauwborst, snor, rietzanger en grote karekiet.
Niet-broedvogels
Grote zilverreiger, lepelaar, wilde zwaan, kolgans, grauwe gans, brandgans, bergeend, smient,
krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, zeearend, kluut,
kemphaan en grutto.
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.
Artikel 1.3 lid 4 Wnb 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
Wet natuurbescherming het bevoegd gezag voor onderhavig project.
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Artikel 2.7 lid 2 Wnb luidt: Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten
te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen
voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in
dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten
waarvoor dat gebied is aangewezen.
D. Inhoudelijke beoordeling
Voor de beoordeling van de aanvraag maken Gedeputeerde Staten gebruik van het definitieve
aanwijsbesluit met instandhoudingsdoelstellingen, het Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen,
van de door het Ministerie van LNV uitgebrachte doelen- en profielendocumenten en van
aanvullende informatiebronnen over actuele natuurwaarden zoals vogelaantallen op de website van
SOVON.De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3
stappen:
1.
identificeren van mogelijke negatieve effecten;
2.
mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die de effecten beperken;
3.
toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
Het gebruik van de Warande kan effect hebben op de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen,
o.a. door vernietiging van 64 ha foerageergebied van kiekendieven.
Ad. Stap 1: Identificeren van mogelijke negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen, in
het bijzonder de natuurlijke kenmerken van het gebied:
• Mogelijke externe negatieve effecten op broedvogels van de Oostvaardersplassen waarvoor
het plangebied en haar directe omgeving van belang zijn voor deze broedvogels als
foerageergebied;
• Mogelijke externe negatieve effecten op niet-broedvogels van de Oostvaardersplassen
waarvoor het plangebied en haar directe omgeving van belang zijn voor deze broedvogels
als rust- en foerageergebied.
Ad. Stap 2: Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die effecten beperken:
• Om het verlies van 64 ha suboptimaal foerageergebied in de Warande te mitigeren gaat de
gemeente 12,93 ha optimaal ingericht kiekendievenfoerageergebied aanleggen aan de
Torenvalkweg;
• In de winter van 2019/2020 zal in aanloop hierop alvast wintertarwe worden ingezaaid op
het perceel. Vervolgens zal hier in 2020 de strokenteelt worden toegepast zoals beschreven
in de aanbevelingen in de Passende Beoordeling uit 2018 (Kamerling 2018). Deze
aanbevelingen zijn gebaseerd op het voorstel in Beemster et al. (2012). In dit voorstel is
sprake van een afwisseling van stroken luzerne, stroken intensief gemaaid mengsel en
stroken extensief gemaaid mengsel. Meestal worden de mengselstroken in het voorjaar
ingezaaid met grassen, kruiden en zomergranen (zomertarwe en zwarte haver). Belangrijk is
verder dat na enkele jaren jaarlijks een aantal stroken worden vrijgemaakt van vegetatie en
vervolgens opnieuw worden ingezaaid,
• Tot en met 2025 zal de Warande alsmede het optimaal ingerichte
kiekendievenfoerageergebied aan de Torenvalkweg gemonitord worden op gebruik door
kiekendieven. Hierna gaat de monitoring meelopen in het monitoringsprogramma vanuit het
beheerplan,
• Na volledige ontwikkeling van deelgebied 1 van fase 1 resteert een oppervlakte
foerageergebied in Warande van ca 612 ha. Onderdeel van deze oppervlakte is een vrij
liggende corridor, zodat al het akkerbouwgebied in de Warande alsmede het
kiekendievenfoerageergebied aan de Torenvalkweg voor kiekendieven bereikbaar zijn,
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Oppervlakte suboptimaal
foerageergebied
Geheel Warande:
676
Fase 1:
247
Fase 1, 1ste deelgebied 64

Mitigatieopgave (ha) vanwege
blauwe kiekendief aanpak 3
99 tot 174 ha
36 tot 63,46 ha
9,41 tot 16,44

Tabel 1: omrekentabel mitigatie

Op basis van de gehanteerde zekerheidsmarges in paragraaf 6.3 van de passende beoordeling kan,
met de berekende mitigatieopgave, voor de ontwikkeling van geheel Warande, met zekerheid
worden gesteld dat er geen significant negatieve invloed is op de instandhoudingsdoelstellingen van
de Oostvaardersplassen. Voor het eerste deelgebied van fase 1, wordt met een mitigatieopgave van
9,41 tot 16,44 ha hier met zekerheid aan voldaan. Op basis van deze waarden heeft gemeente
Lelystad aangegeven dat er 12,93 ha door de gemeente zal worden ingericht en beheerd als
optimaal kiekendieffoerageergebied (conform Beemster et al. 2012).
Ad. Stap 3: Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen
In de bij de vergunningaanvraag geleverde passende beoordeling en aanvulling hierop is beschreven
welke ingrepen plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zijn op de instandhoudingsdoelstellingen.
Samenvattend zijn de belangrijkste conclusies:
Broedvogels
Het plangebied is gelegen op 1,5 km afstand van de Oostvaardersplassen. Hieronder wordt alleen
ingegaan op die soorten die tijdens het broedseizoen gebruik maken van zowel de
Oostvaardersplassen om te broeden als van het plangebied om te foerageren. Dit betreft de grote
zilverreiger, bruine kiekendief en blauwe kiekendief. Voor de overige broedvogelsoorten kunnen
(significante) negatieve effecten al bij voorbaat uitgesloten worden. Van de soorten die tijdens het
broedseizoen foeragerend zijn aangetroffen in het plangebied of in de onmiddellijke nabijheid
daarvan, zitten zowel de grote zilverreiger als de bruine kiekendief ruim boven het
instandhoudingsdoel. Eventuele effecten zullen dan ook zeker niet significant zijn. Voor beide
soorten is inmiddels voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving van de
Oostvaardersplassen om blijvend te kunnen voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen. De
blauwe kiekendief vestigde zich na de droogval van Zuidelijk Flevoland, waarbij het aantal in deze
polder een maximum bereikte van 40 à 50 paren eind jaren ’70 van de vorige eeuw. Het aantal
daarvan dat in de Oostvaardersplassen broedden liep op van 1 broedpaar ten tijde van het ontstaan
van de Oostvaardersplassen in 1973 tot maximaal 12 broedparen in 1992 kort na de herinundatie van
het westelijk deel van de Oostvaardersplassen. Door de voortdurende ontginning van de polder
verdwenen de broedgevallen in de rest van de polder, waardoor alleen de Oostvaardersplassen als
broedgebied overbleef. Vanwege de behoefte aan een specifieke vegetatiestructuur (half open) in
verband met de iets andere jachttechniek van het mannetje blauwe kiekendief is het areaal dat
nodig is om één broedpaar van voldoende voedsel te voorzien aanzienlijk groter dan van de
verwante bruine kiekendief. In de passende beoordeling wordt uitgegaan van minimaal 75 ha
optimaal foerageergebied per paartje blauwe kiekendieven. Momenteel is er rondom de
Oostvaardersplassen in totaal 270 ha optimaal foerageergebied aanwezig (exclusief de door
gemeente Lelystad ingerichte terreinen). Dit betekent dat op dit moment voldoende geschikt
foerageergebied aanwezig zou zijn om in de behoefte van 3 paar blauwe kiekendieven te kunnen
voldoen. De laatste jaren wordt er niet meer in de Oostvaardersplassen gebroed. En het
broedresultaat is al sinds 2005 nihil. Vermoedelijk speelt predatie van de jonge vogels op het nest
een rol. De hoeveelheid geschikt foerageergebied lijkt op dit moment dan ook niet het knelpunt
voor de blauwe kiekendief. Te meer daar de blauwe kiekendief de afgelopen jaren geen gebruik
heeft gemaakt van de Warande. Uit het beheerplan blijkt dat het doel voor de blauwe kiekendief
(uitbreiding naar 4 broedparen) alleen bereikt kan worden als alle zeilen worden bijgezet.
Zekerheid over het succes van de voorgestelde maatregelen van het beheerplan valt niet te
garanderen. Daar de staat van instandhouding van deze soort zo slecht is kunnen significant
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negatieve effecten als gevolg van de woningbouw in de Warande (verlies aan 64 ha suboptimaal
foerageergebied) niet zonder meer worden uitgesloten. Gemeente Lelystad gaat daarom 12,93 ha
optimaal kiekendievenfoerageergebied aanleggen aan de Torenvalkweg. Met deze mitigerende
maatregel kunnen significant negatieve effecten als gevolg van het project worden uitgesloten.
Jurisprudentie in de procedure inzake het projectplan Zwakke Schakels (ABRvS 29 oktober 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:3884) wijst uit, dat in die procedure geen sprake was van compenserende
maatregelen maar van mitigerende maatregelen. Belangrijk hierbij was oa dat het om een
vogelsoort ging en ingreep en maatregelen buiten het Natura 2000-gebied plaatsvonden, zoals bij de
Warande eveneens het geval is.
Niet-broedvogels
In de passende beoordeling is aangegeven dat alleen de soorten grauwe gans en kolgans regelmatig
in het plangebied zijn aangetroffen. De grauwe gans schommelt rond het instandhoudingsdoel. De
Oostvaardersplassen zijn vooral van belang in de ruiperiode, wanneer grote groepen ganzen uit
Noordoost Europa hier komen om de slagpenrui door te maken in het moeras. Vervolgens wordt
voornamelijk gefoerageerd in de grazige randzone van de Oostvaardersplassen alvorens de trek
terug naar de broedgebieden wordt ondernomen. Uit de actualisatie van de passende beoordeling
blijkt dat er grauwe ganzen richting het plangebied vliegen, dit betreft over het algemeen enkele
honderden exemplaren. Gezien de overvloed aan agrarische percelen rondom de
Oostvaardersplassen heeft de soort bij het realiseren van deelgebied 1 van Warande fase 1
voldoende uitwijkmogelijkheden om elders buiten de Oostvaardersplassen te foerageren. Negatieve
effecten zijn uitgesloten. De aantallen kolganzen zitten in de Oostvaardersplassen onder het
instandhoudingsdoel. Uit de passende beoordeling wordt duidelijk dat de kolganzen die in de
Oostvaardersplassen rusten slechts een zwakke relatie onderhouden met het plangebied. Het gros
van de kolganzen die in de Oostvaardersplassen rusten, foerageert namelijk in Noord-Holland,
gevolgd door Zuidelijk Flevoland. Slechts een klein aantal pendelt dagelijks naar gebieden ten
noordoosten van de Oostvaardersplassen (inclusief het plangebied). Kolganzen pendelen dagelijkse
aanzienlijke afstanden tussen rustgebied en foerageergebied. Binnen de actieradius van de
familiegroepen die gebruik maken van het plangebied bevinden zich voldoende alternatieve
foerageergebieden. Negatieve effecten kunnen uitgesloten worden.
Stikstof
Er is door Tauw een stikstofdepositietoets uitgevoerd ten behoeve van de geplande woningbouw in
de Warande. De emissievracht en berekende stikstofdepositie ten aanzien van de aanlegfase en de
gebruiksfase is per gebiedsdeel berekend. Met behulp van AERIUS Calculator versie 2019 is de
stikstofdepositie bepaald. De stikstofdepositie is per jaar berekend, zie tabel 5.1 in het
Stikstofdepositieonderzoek van Tauw. Vanaf een emissie van 800 kg NOx per jaar wordt een
maximale bijdrage aan de stikstofdepositie berekend van 0,01 mol/ha/jaar of meer op Natura 2000gebied Veluwe. De berekende emissies ten gevolge van de aanleg- en gebruiksfase voor de
nieuwbouwwijk Warande komen echter in geen enkel van de beschouwde jaren (2014 t/m 2025)
boven de 800 kg NOx per jaar. Daarmee wordt voor geen enkel jaar een bijdrage aan de
stikstofdepositie berekend van meer dan 0,00 mol/ha/jaar. Door in jaren waarin veel
stikstofemissie worden voorzien (zoals 2024) de planning aan te passen en deze deels door te
schuiven naar het volgende kalenderjaar ontstaat ruimte voor extra, nu nog onvoorziene, emissies
in een dergelijk jaar.
Cumulatie
Uit de passende beoordeling is beoordeeld of cumulatie zou kunnen optreden met de ontwikkeling
van Almere De Vaart IV, de aansluiting van de A6 op Lelystad Airport en Windpark Zeewolde. Uit de
beoordeling blijkt dat er of geen sprake is van cumulatie (Almere De Vaart IV) of dat er cumulatief
gezien geen sprake is van het optreden van significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen.

Bladnummer

7
Ons kenmerk:

2297845

Conclusie
Uit de passende beoordeling inclusief aanvullingen blijkt dat significante effecten kunnen worden
uitgesloten. Er kan een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden afgegeven.
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 de Flevopost en op de website van provincie
Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooien Vechtstreek.
F. 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.
G. Ondertekening
Lelystad,
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs M.G.E.C. Overmars

L. Verbeek
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bezwaar
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de
Voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift
ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te
slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.
Proceskostenvergoeding
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.
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Bijlage 2: Locaties optimaal kiekendievenfoerageergebied
Het terrein aan de Torenvalkweg wordt per 2020 ingericht als optimaal foerageergebied. Het
perceel aan de Knardijk betreft een zoekgebied en maakt geen deel uit van deze vergunning.

