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Lelystad 
 

Wet natuurbescherming: ontheffing voor opzettelijke verstoring van de  
 otter in verband met de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen 

Almere fase 1 

Geachte heer, 
 
Op 8 augustus 2019 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming, verder Wnb, artikel 3.8 ontvangen voor werkzaamheden in het gebied 
Oostvaardersplassen Almere fase 1, inclusief de bijbehorende bijlagen en aanvullingen. Bij deze 
werkzaamheden zijn er effecten op een beschermde diersoort. U vraagt ontheffing aan voor het 
opzettelijk verstoren van de otter. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 
3.8 van de Wnb 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 3.8 Wnb  
 
Inhoudsopgave  
 
A.  Besluit  
B.  Motivering besluit  
B.1 Onderwerp van de aanvraag  
B.2  Wettelijk kader Wet natuurbescherming  
B.3  Beleid Provincie Flevoland  
B.4  Inhoudelijk beoordeling  
B.5  Conclusie  
C.  Kennisgeving en afschriften  
D.  Bezwaar  
E.  Ondertekening  
Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland  
Bijlage 2: Locatie (indicatief) van de maatregelen Oostvaarderplassen Almere fase 1 
 
A. Besluit  
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.8 van de Wnb  een 
ontheffing te verlenen aan: 
 
Gemeente Almere 
Stadhuisplein 1 
1315 HR ALMERE 
 
van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 2: ‘Het is verboden dieren als bedoeld in het 
eerste lid opzettelijk te storen’ conform de aanvraag met de bijbehorende stukken. Aan deze 
ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:  
 
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 een kopie van de ontheffing 
tonen. 

2. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffing 
houder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffing houder handelende 
(rechts)personen. De ontheffing houder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning. 

3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met provincie Flevoland (via 
wetnatuurbescherming@flevoland.nl) en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) (via handhaving@ofgv.nl) indien bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden van het project andere beschermde soorten of vaste rustplaatsen en 
voortplantingsplaatsen worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in 
voorschrift 1 noodzakelijk zijn.  

4. Een week voordat wordt begonnen de uitvoering van de werkzaamheden moet hiervan 
melding worden gedaan bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek via 
handhaving@ofgv.nl.  

5. Deze ontheffing is geldig van dagtekening van de ontheffing tot en met 31 december 2022 
met betrekking tot de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden. Het gebruik van de 
voorzieningen heeft geen einddatum. Bij uitloop van de werkzaamheden dient u 2 maanden 
voor het verstrijken van de einddatum een verlenging van de termijn aan te vragen. Dit 
moet bij de provincie (via wetnatuurbescherming@flevoland.nl). 

6. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door de ecoloog of boswachter ecologie 
vastgesteld of in en in de directe omgeving van het gebied waar de werkzaamheden gaan 
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plaatsvinden, aanwijzingen (wissels, sporen, spraints, etc.) zijn voor de aanwezigheid van 
de otter. 

7. Als blijkt dat een otterverblijfplaats in de directe omgeving van de werkzaamheden 
aanwezig is dan wordt het werk op de betreffende locatie stil gelegd (met een zone van 50 
meter rondom) en wordt contact opgenomen met de provincie Flevoland om ontheffing aan 
te vragen (via wetnatuurbescherming@flevoland.nl) en aan de OFGV (via 
handhaving@ofgv.nl).  

8. De rijsnelheid van machines is dusdanig laag (stapvoets, doch maximaal 15 km/h) dat dieren 
kunnen vluchten.  

9. Er wordt gebruik gemaakt van vaste rijroutes. De vaste rijroutes worden op kaart vastgelegd 
en voor aanvang van de werkzaamheden verzonden naar de OFGV via e-mail: 
handhaving@ofgv.nl 

10. Er wordt dusdanig gewerkt dat dieren kunnen wegvluchten, dit betekent dat niet op alle 
locaties tegelijkertijd wordt gewerkt en er vanuit één kant wordt gewerkt, wanneer 
aanwezig wordt gestart vanaf de gesloten kant. 

11. De werkzaamheden vinden alleen plaats in de daglichtperiode. 
12. Loslopende honden zijn op de boardwalk niet toegestaan. Dit wordt kenbaar gemaakt 

middels rechtsgeldige bebording. 
13. Vrijkomend snoeihout laat men liggen, maar niet bij burchtingangen of wissels.  
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B. Motivering besluit  
B.1 Onderwerp van de aanvraag  
Aanvraag  
Op 8 augustus 2019 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 2 en lid 4, van 
de Wnb ontvangen voor het opzettelijk verstoren van de otter en voor het beschadigen of vernielen 
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de otter. De aanvraag is 21 februari 2020 aangevuld 
en er is een oplegnotitie bijgevoegd (verder addendum) op (13-3-2020) waarin nog enkele 
aanvullende vragen zijn beantwoord. U heeft tegelijkertijd met de ontheffingsaanvraag voor de 
otter een vergunning Wnb aangevraagd. Deze vergunning wordt in een apart besluit verleend.  
De aangevraagde werkzaamheden bestaan uit (bijlage 2);  
 

• Aanleg voetpad Hugo de Vriespad – betreft aanleg van een nieuwe voetpad vanaf Iconische 
brug tot aan de Jan van de Boschbult (nr 9-bijlage 2). 

• Aanleg parkeerplaats Hugo de Vriespad – betreft verbeteren bestaande parkeerplaats en 
uitbreiding / nieuwe aanleg (nr 10-bijlage 2). 

• Bouwen Iconische brug– betreft de bouw van een Iconische voetgangersbrug in het 
Entreegebied (kruising Hugo de Vriespad / Fluittocht) als onderdeel van de verbreding van 
de Fluittocht en de brede oeverzones. De brug is een recreatieve voorziening (nr 11-bijlage 
2).  

• Aanleg zichtheuvel – betreft grondverzet en aanleg van een grondlichaam (+/- 2 meter 
hoog)  (nr 12-bijlage 2). 

• Aanleg waterpartij Fluittocht – betreft het graven van nieuw water als verbreding op de 
bestaande watergang (nr 13- bijlage 2). 

• Aanleg Educatieheuvel – betreft grondverzet, verwerken van de vrijkomende grond uit de 
waterpartijen en de aanleg van een heuvel (+/- 8 meter hoog) (nr 14-bijlage 2) 

• Aanleg parkeerplaats (P2) bij Natuurbelevingscentrum – betreft de aanleg van extra 
parkeergelegenheid bij het NBC (nr 16-bijlage 2). 

• Aanleg Ecokarroute – betreft de aanleg van een veilige route voor de Ecokar. De 
werkzaamheden bestaan uit verbreden van bestaande wegen, aanleg van nieuw pad en het 
verbeteren van bestaande paden (nr 20 en 21-bijlage 2). 

• Aanleg Struinpad en brede waterrijke zone – betreft grondverzet, het afgraven van 
eilanden, maken van water en de aanleg van een voetpad (incl. vlonders) over de eilanden 
(nr 23-bijlage 2). 

• Drijvende brug – aanleg van een drijvende brug naar een uitkijkpunt in het water (nr 25 -
bijlage 2). 

• Aanleg Natuurboulevard – betreft de aanleg een breed voetpad en 3 kijkschermen. De 
natuurboulevard zal deels aangelegd worden op een bestaand pad en deels zal er voor de 
aanleg van dit pad moerasvegetatie (riet) verloren gaan (nr 27-bijlag 2).  

U vraagt de ontheffing aan voor de uitvoering van de maatregelen tot 31 december 2022.  
 
B.2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming  
De 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 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:  
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• de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4);  
• de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 tot en met 3.9);  
• 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. Hiervoor gelden de navolgende verboden:  

• artikel 3.5 lid 1: het opzettelijk doden of vangen van het wild levende dieren;  
• artikel 3.5 lid 2: het opzettelijk te verstoren van dieren; 
• artikel 3.5 lid 3: eieren van dieren opzettelijk te vernielen of te rapen. 
• Artikel 3.5 lid 4: voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te vernielen. 
• Artikel 3.5 lid 5: om planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 3.8 Wnb ontheffing verlenen van de in artikel 3.5 
Wnb genoemde verboden, 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 en fauna, of in het belang de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 

o ter voorkoming van ernstige schade aan  met name gewassen, veehouderijen, 
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

o in verband met de volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang; 

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; 

o om onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken om een 
vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder 
zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling 
vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken 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. 
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B.3  Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland  
Omgevingsverordening Flevoland  
In de Omgevingsverordening Flevoland (2019) zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter 
invulling van de taken die de Provincie Flevoland heeft, voortvloeiende uit de Wet 
natuurbescherming.  
 
Beleidsregels Wet natuurbescherming  
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn 
opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming.  
 
Beleidskader beheer Oostvaardersplassen 
Op 11 juli 2018 hebben Provinciale Staten besloten om het advies beheer Oostvaardersplassen 
van de commissie van Geel vast te stellen als Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. 
De commissie Van Geel komt in haar rapport met een aantal adviezen voor het provinciaal beleid 
rond de Oostvaardersplassen:  

1. Topprioriteit aan het realiseren van de Natura 2000 instandhoudingsdoelen.  
2. Bevordering van het welzijn van de grote grazers in het gebied.  

 
B.4 Inhoudelijk beoordeling  
De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 5 stappen:  
1. Identificeren van de mogelijke negatieve effecten;  
2. Wettelijk belang;  
3. Andere bevredigende oplossing;  
4. Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken;  
5. Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort(en).  
 
Ad. stap 1: Identificeren van de mogelijke negatieve effecten  
Uit de aanvraag komt naar voren dat de Oostvaardersplassen onderdeel uitmaakt van het essentieel 
leefgebied van de otter. Er zijn thans geen voortplantingslocaties bekend van de otter in het 
werkgebied en de directe omgeving. Deze worden dan ook niet verstoord of vernietigd door 
uitvoering van de werkzaamheden. Door de aanleg van de boardwalk, wandelpaden, uitzichtpunten, 
etc. kan de otter tijdelijk verstoord worden gedurende de aanleg en het gebruik. De otter is 
gevoelig voor onderhoudsmaatregelen zoals het verwijderen van opslag van oevers en het maaien 
van riet (https://minez.nederlandsesoorten.nl/content/otter-lutra-lutra-ssp-lutra). Otters mijden 
in eerste instantie bebouwingen en plaatsen met menselijke activiteiten en sterke verlichtingen.  
De aanlegwerkzaamheden vinden plaats in de daglichtperiode, hierdoor is er geen sterke verlichting 
aanwezig. Het is mogelijk dat door het gebruik van de paden de soort verstoord wordt, door aanleg 
van de boardwalk en paden worden de bezoekers gestroomlijnd en de verstoring voorspelbaar. De 
paden worden niet verlicht, er is dan ook geen sprake van verstoring door verlichting. Ook zijn 
loslopende honden niet toegestaan in het gebied. Na de uitvoering van de werkzaamheden is het 
leefgebied voor de otter vergroot door de aanleg van moeras- en waterpartijen. Hierdoor neemt de 
kwaliteit en de omvang van het leefgebied van de otter toe in de Oostvaardersplassen. 
 
Ad. stap 2: Wettelijk belang  
De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang ter bescherming van wilde flora of fauna of in 
het belang van de intandhouding van de natuurlijke habitats. De Oostvaardersplassen, dus niet 
alleen het deel dat behoort tot het Natura 2000-gebied, maar ook de randgebieden zoals 
Oostvaardersplassen Almere fase 1, maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Nieuw Land. Dit 
Nationaal Park bundelt 4 natuurgebieden in Flevoland tot een gebied. Doel van het Nationaal Park is 
het beschermen van flora en fauna, maar tegelijkertijd ook om recreatieve mogelijkheden te 
ontplooien in de randen van de natuurgebieden. In de Oostvaardersplassen Almere fase 1 worden de 
ontwikkelingen uitgevoerd aan de randen van de Oostvaarderplassen waarbij specifieke maatregelen 
genomen worden voor de otter waarvoor een ontheffing is aangevraagd, zoals de verbreding van de 
Fluittocht met brede oeverzones. De voorgenomen plannen dienen dan ook het belang “ter 
bescherming van wilde flora of fauna”.  
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Ad. stap 3: Andere bevredigende oplossingen  
De ontwikkeling van het entreegebied Oostvaardersplassen Almere fase 1 is locatie specifiek, als 
entree voor de Oostvaarderplassen vanuit Almere voor het Nationaal Park. Op de locatie is reeds 
een bezoekerscentrum aanwezig, de ontwikkeling gebruikt dit bezoekerscentrum om de recreatie te 
clusteren. Veel recreatie rondom het bezoekerscentrum en verder van het bezoekerscentrum is de 
recreatie extensiever. Daarnaast is gekozen om een deel van de recreatie buiten het Natura 2000-
gebied plaats te laten vinden. Op de locatie waar de recreatie plaats vindt zijn geen rust- en 
verblijfplaatsen van de otter bekend. De recreatie op een ander locatie intensiveren geeft 
waarschijnlijk meer verstoring, omdat er dan een plek bijkomt met intensieve recreatie.  
 
Ad. stap 4: Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken  
Mitigatie gebeurt door het nemen van de volgende maatregelen 

• Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door de ecoloog of boswachter ecologie 
vastgesteld of in en in de directe omgeving van het gebied waar de werkzaamheden gaan 
plaatsvinden, aanwijzingen (wissels, sporen, spraints, etc.) zijn voor de aanwezigheid van 
de otter. 

• Als blijkt dat een otterverblijfplaats in de directe omgeving van het plangebied aanwezig is 
dan wordt het werk op de betreffende locatie stil gelegd (met een zone van 50 meter 
rondom) en wordt contact opgenomen met de provincie Flevoland om ontheffing aan te 
vragen.   

• Snoeihout laat men liggen, maar niet bij burchtingangen of wissels.  
• Als vanwege het ontwerp een verblijfplaats mogelijk vernietigd wordt, wordt dit voorkomen 

door het ontwerp aan te passen. 
• De rijsnelheid van de machines is stapvoets (doch maximaal 15 km/h), zodat dieren kunnen 

vluchten.  
• Er wordt gebruik gemaakt van vaste rijroutes. 
• Er wordt dusdanig gewerkt dat dieren kunnen wegvluchten, dit betekent dat dat niet op alle 

locaties tegelijkertijd wordt gewerkt en er vanuit een kant wordt gewerkt. . 
• De werkzaamheden vinden alleen plaats in de daglichtperiode. 
• Loslopende honden zijn op de boardwalk niet toegestaan. 

 
Ad. stap 5: Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding  
Uit het activiteitenplan volgt dat de Nederlandse populatie groeit, maar nog geen gunstige staat op 
instandhouding heeft. In Flevoland zijn minimaal 22 dieren waargenomen. Uit onderzoek van 
Landschapsbeheer Flevoland komt naar voren dat dit aantal waarschijnlijk hoger is, namelijk 40-50 
dieren. Er zijn in het plangebied geen voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, het gebied is volgens 
de aanvraag wel essentieel leefgebied voor de otter. Door uitvoering van de mitigerende 
maatregelen worden effecten op de otter voorkomen. In het plangebied wordt door de aanleg van 
de poelen met de natuurlijke oevers het leefgebied van de otter verbeterd. De tijdelijke verstoring 
van een belangrijk deel van de Flevolandse populatie (en Nederlandse populatie) met een staat van 
instandhouding die ongunstig is, is een risico. De populatie in de Oostvaardersplassen groeit en kan 
de tijdelijke verstoring aan. Gecombineerd met het feit dat op langere termijn de situatie gunstiger 
is, leidt de ingreep niet tot een negatief effect op de staat van instandhouding.  
 
B.5 Conclusie  
De aangevraagde handeling past wat betreft verstoring binnen de wettelijke regels. Het negatieve 
effect van de verstoring is gering, waarbij door mitigatie de negatieve effecten beperkt zijn. Na 
uitvoering van de handelingen is het gebied verbeterd voor de soort otter in zowel kwaliteit als 
kwantiteit. Het is duidelijk dat er een wettelijk belang gediend wordt bij de uitvoering van de 
ontwikkeling en dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn. De staat van instandhouding van 
de otter in het gebied en in Nederland geldt als ongunstig, de soort neemt echter toe in Nederland 
en in het gebied. Er is geen effect te verwachten op de staat van instandhouding ten gevolge van de 
aangevraagde handeling. De aanvraag past binnen de door de provincie Flevoland vastgestelde 
beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde ontheffing voor verstoring kan worden 
verleend. De ontheffing wordt verleend voor de aanlegwerkzaamheden voor de periode tot en met 
31 december 2022. Het gebruik van de wandelpaden en boardwalk kent geen einddatum.  
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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 een huis-aan-huisblad en op de website van de 
Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan: 
 

• Gemeente Lelystad; 
• Staatsbosbeheer; 
• OFGV, info@ofgv.nl; 
• Sweco ter attentie van de heer … , ...@sweco.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: 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. 
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