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Onderwerp

Wet natuurbescherming: soorten en houtopstanden - ontheffing SpijkBremerberg (Brunia)
Geachte heer,
Op 22 december 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen. U vraagt een ontheffing van de volgende
verplichtingen genoemd in:
1. Artikel 3.5 lid 4 Wet natuurbescherming voor het vernielen, wegnemen of beschadigen van
een paar/ baltsplaats van de gewone dwergvleermuis, in verband met de realisatie van
nieuwe natuur op agrarische percelen, aansluitend op de aanwezige natuur en extra
manoeuvreerruimte en eventuele bedrijfsuitbreiding voor het aangrenzende bedrijf. De
paar- of baltsplaats bevindt zich in het bosgebied aangrenzend aan de Spijkweg 9 te
Dronten.
2. artikel 4.3 lid 1 Wet natuurbescherming voor het herbeplanting op andere grond dan waar
bos is gekapt.
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.8 en 4.5 van de Wet
natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan
worden verleend. Hieruit volgt dat de ontheffingen worden verleend. Dit betekent dat u na
ontvangst van deze brief de bomen kunt kappen. Bijgevoegd treft u onze besluiten aan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs. D.J. Tijl

Inlichtingen bij

L. Verbeek

Doorkiesnummer

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad
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I.

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing
op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming

Inhoudsopgave
A. Besluit
B. Motivering besluit
B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
B2. Aanvraag
B3. Inhoudelijke beoordeling
B4. Cumulatie
B5. Conclusie
C. Kennisgeving en afschriften
D. Bezwaar
E. Ondertekening
Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
Bijlage 2: Te kappen bomen Spijkweg 9 te Dronten
Bijlage 3: Inrichtingsplan Spijkweg 9 te Dronten
A. Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om conform aanvraag met bijbehorende
bijlagen op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming, aan Staatsbosbeheer, een
ontheffing te verlenen:
• van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming voor
wat betreft het vernielen, wegnemen of beschadigen van een paar- of baltsverblijfplaats
van de gewone dwergvleermuis in het te kappen bosgebied aangrenzend aan de Spijkweg 9
te Dronten.
De ontheffing is voor onbepaalde tijd verleend.
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
1. Er worden voor 15 februari 2021 minimaal 4 tijdelijke vleermuiskasten van het type ‘VK WS
03’ van Vivara opgehangen.
2. De tijdelijke vleermuiskasten worden op minimaal 3 meter hoogte opgehangen.
3. De locaties waar de tijdelijke vleermuiskasten worden opgehangen dienen vrij te zijn van
verstoring, vrij van kunstlicht en er moet een goede aanvliegroute zijn voor vleermuizen.
4. De tijdelijke vleermuiskasten worden in de directe omgeving van het te kappen bos
opgehangen, op maximaal 200 meter afstand van de paarverblijfplaats die verdwijnt.
5. Er wordt een kaart (met coördinaten en foto’s) van de locaties waar de tijdelijke
vleermuiskasten zijn opgehangen, uiterlijk 22 februari 2021 naar de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV) en de provincie toegestuurd, via info@ofgv.nl en
wetnatuurbescherming@flevoland.nl onder vermelding van het kenmerk van deze
ontheffing.
6. De tijdelijke vleermuiskasten dienen te blijven hangen (in goede staat) totdat in het nieuw
te realiseren bosgebied weer natuurlijke verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis
aanwezig zijn.
7. Gedurende de periode dat de vleermuiskasten aanwezig zijn dienen ook de omstandigheden
genoemd in voorschrift 3, vrij van kunstlicht en een goede aanvliegroute voor vleermuizen,
gewaarborgd te blijven.
8. Er dient een notitie naar de OFGV toegestuurd te worden dat in het nieuw te realiseren
bosgebied weer natuurlijke verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn,
via wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl, onder vermelding van het
kenmerk van deze ontheffing.
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9. De tijdelijke vleermuiskasten mogen alleen door deskundige op het gebied van vleermuizen
verwijderd worden, nadat geconstateerd is, dat de kast niet gebruikt wordt door
beschermde soorten en nadat de OFGV de notitie heeft ontvangen genoemd in voorschrift 8.
10. Voordat gestart wordt met de kap van de bomen, wordt gecontroleerd door een deskundige
op het gebied van vleermuizen, met een boomcamera, of vleermuizen gebruik maken van
de bomen.
11. Wanneer uit de controle naar voren komt dat er geen vleermuizen aanwezig zijn, dan
mogen de bomen binnen 5 dagen na de controle worden gekapt. Lukt dit niet, dan moet er
een nieuwe controle plaats vinden.
12. Wanneer uit de controle naar voren komt dat vleermuizen voorkomen in de bomen, dan
moet er een ontheffing aangevraagd worden voor een winterverblijfplaats van de
betreffende vleermuissoort. Er mogen dan geen bomen gekapt worden.
13. 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.
14. Tijdens de uitvoering van de kapwerkzaamheden dient 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.
15. Een week voordat wordt begonnen met de kapwerkzaamheden moet hiervan melding
worden gedaan bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl.
16. Bij uitloop van de werkzaamheden dient u 2 maanden voor het verstrijken van de
einddatum van deze ontheffing een verlenging van de termijn aan te vragen. Dit moet bij
de provincie (via wetnatuurbescherming@flevoland.nl).
B. Motivering besluit
B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de toetsing van
activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste
natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden en voor de soortenbescherming van in Nederland
in het wild levende planten en dieren. De Wnb geeft algemene beschermingsmaatregelen ten
aanzien van de zorgplicht (artikel 1.11 lid 1 en 2) en de actieve soortenbescherming (artikel
1.12). 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);
• de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11).
De soort (gewone dwergvleermuis) waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb
genoemde verboden, vallen onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Hiervoor
gelden de verboden genoemd in artikel 3.5. 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:
A. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang
van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
B. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen,
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
C. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere
dringende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke
gunstige effecten;
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D. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of
voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige
vermeerdering van planten;
E. of, om onder strikt gecontroleerde omstandigheden op selectieve wijze en
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling
vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of
onder zich te hebben,
er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van Instandhouding te laten
voortbestaan.

Bevoegdheid en overeenstemming met andere provincies
Artikel 1.3 lid 4 luidt: ingeval een project of handeling mede wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk
verricht in een andere provincie, wordt een besluit als bedoeld in het eerste lid genomen door
Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling in hoofdzaak wordt
gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, in overeenstemming met gedeputeerde staten van die
andere provincie. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wnb
het bevoegd gezag voor onderhavig project. De gevraagde activiteit vindt uitsluitend plaats op
grondgebied van de provincie Flevoland; overeenstemming met andere provincies is niet
noodzakelijk.
B2. Beleid provincie Flevoland
Omgevingsverordening Flevoland (2019)
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.
B3. Aanvraag
Op 22 december 2020 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing van artikel 3.5 (lid 4) van de Wet
natuurbescherming voor het vernielen, wegnemen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffingsaanvraag is een onderdeel van een
grotere ontwikkeling die voor een groot deel bestaat uit het ontwikkelen van natuur op agrarische
percelen, aansluitend op al aanwezige natuur in aangrenzend gebied (zie aanvraag). De
ontwikkeling vindt plaats in het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie
Flevoland. De ontwikkeling is onderdeel van het project ‘Nieuwe Natuur Oostkant Dronten’. Een
aantal ondernemers, waaronder de ondernemer van het betreffende perceel, is bereid om hun
pachtovereenkomst te beëindigen, waardoor er ruimte is om natuur te ontwikkelen. De betreffende
ondernemer wilt wel zijn erf uitbreiden naar maximaal 2,5 ha. om manoeuvreerruimte en ruimte
voor botenopslag te creëren. Het project heeft als doel om de bestaande beheergebieden van
Staatsbosbeheer robuuster te maken, door de oppervlakte natuur aansluitend te beschermen. Ook
wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied.
In het project Nieuwe Natuur Oostkant Dronten wordt voornamelijk kruiden- en faunarijke akkers en
graslanden aangelegd, met plaatselijk houtsingels. Op een perceel wordt moerasgebied met ondiep
water ingericht. Op drie kleine percelen grenzend aan erven komt een natuurbestemming met
aanduiding (verblijfs-)recreatie; hier worden houtsingels en stroken kruiden- en faunarijk grasland
aangelegd. In één perceel (het perceel waar ontheffing voor is aangevraagd) wordt een deel van het
perceel vrijgemaakt als manoeuvreerruimte en eventuele bedrijfsuitbreiding van het aangrenzende
bedrijf, bestaande uit een verharding en een opslagruimte. Hiervoor wordt een groot deel van het
aanwezige bos gekapt. Verder wordt het perceel ingericht als weide (zie bijlage 3). Het aanwezige
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bos wordt grotendeels gekapt (bijlage 2), alleen in de westpunt nabij de weg blijft een deel van het
bos gehandhaafd en wordt een zoomvegetatie ontwikkeld. De sloot langs de zuidzijde van het erf
wordt gedempt, de andere aanwezige sloten blijven gehandhaafd. Over de sloot aan de noordzijde
wordt een dam aangelegd. Langs de oost- en zuidrand wordt een nieuwe kavelsloot gegraven.
Uit het onderzoek van Altenburg en Wymenga komt naar voren dat in de te kappen bomen een
paarverblijf aanwezig is van de gewone dwergvleermuis. U vraagt de ontheffing aan voor
onbepaalde tijd.
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
Er zijn geen redelijke alternatieven met minder ecologische impact voor de voorgenomen activiteit.
De verblijfplaatsen bevinden zich in het bos. De kap van het bos en verkoop van de grond aan Brunia
is noodzakelijk om in ruil daarvoor 19 ha agrarische grond van pachter Brunia pachtvrij te kunnen
maken en te kunnen aankopen (van RVB via provincie Flevoland) voor natuurinrichting in het kader
van het programma Nieuwe Natuur. Het te kappen stuk bos grenst aan het bedrijfsterrein van
Brunia. Hij kan daarmee zijn bedrijf uitbreiden als alternatief voor het opgeven van zijn agrarisch
perceel. Omdat de erfuitbreiding moet grenzen aan het huidige erf, kan dat niet op een andere
locatie dan in het bos. Met de kap en verkoop van 14.267 vierkante meter bos, wordt 19 ha Nieuwe
Natuur gerealiseerd. Daarvan wordt ca 10 ha bos (waarbinnen 1.9023 ha boscompensatie voor de
kap) aangelegd. Hier worden nieuwe verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis gerealiseerd.
Op grond van het bovenstaande zijn wij van oordeel dat het belang alternatieven voldoende
onderbouwd is.
Ad. 2: Wettelijk belang
U heeft ontheffing van de verbodsbepaling aangevraagd op grond van het belang ‘ter bescherming
van flora en fauna’. Uit de aanvraag komt naar voren dat de kap van het bos en verkoop van de
grond aan Brunia noodzakelijk is om in ruil daarvoor 19 ha agrarische grond van pachter Brunia
pachtvrij te kunnen maken en te kunnen aankopen (van RVB via provincie Flevoland) voor
natuurinrichting in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Met de kap en verkoop van 14.267
vierkante meter bos, wordt 19 ha Nieuwe Natuur gerealiseerd. Daarvan wordt ca 10 ha bos
(waarbinnen 1.9023 ha boscompensatie voor de kap) aangelegd. De gewone dwergvleermuis
profiteert ook van deze ontwikkeling. Door de ontwikkeling wordt een positieve bijdrage geleverd
aan de versterking van de biodiversiteit. Op grond van het voorgaande zijn wij van oordeel dat het
wettelijke belang ‘ter bescherming van flora en fauna’ voldoende onderbouwd is.
Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding
De gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuissoort in Nederland en kan overal worden
aangetroffen, tot middenin grote steden aan toe. Ze jagen in gesloten tot halfopen landschap.
Gewone dwergvleermuizen jagen in de beschutting van opgaande elementen in groene bebouwde
omgeving, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken met vijvers, in lanen, tussen boomkruinen,
boven open plekken in bos, langs de bosrand (vooral oude voedselrijke loofbossen), straatlantaarns,
in en langs lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. Waterpartijen en beschutte
oevers zijn favoriet als jachtgebied (https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/
app/views/species/nsr_taxon.php?id=138965&cat=156). Er zijn geen uitspraken te doen over
aantalsontwikkelingen: er zijn geen aanwijzingen voor een af- dan wel toename in aantallen.
Vleermuizen maken gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen waartussen ze regelmatig
verhuizen. Er wordt nieuw bosgebied ontwikkeld waar in de toekomst weer verblijfplaatsen kunnen
ontwikkelen voor vleermuizen, dit bosgebied is groter dan het bos wat gekapt wordt, ook wordt er
een moeraszone aangelegd waar de vleermuizen kunnen foerageren. Dit is een verbetering ten
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opzichte van de huidige situatie. Er worden tijdelijk alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen
aangeboden in directe omgeving. Hierdoor blijven er mogelijkheden voor vleermuizen om in het
aangrenzende gebied te verblijven. Hierdoor kan met zekerheid worden gesteld dat er geen
verblijven van vleermuizen verloren gaan. Mogelijk neemt hierdoor het aantal geschikte
verblijfplaatsen in de toekomst toe.
Mitigatie
De instandhouding blijft behouden door ervoor te zorgen dat vleermuizen van het plangebied
gebruik kunnen blijven maken. Dit wordt gedaan door:
• minimaal 4 alternatieve verblijven op te hangen (tijdelijk),
• voordat gestart wordt met de kap van de bomen, wordt gecontroleerd met een
boomcamera of vleermuizen gebruik maken van de bomen.
Tijdelijke verblijfplaatsen
• Er worden minimaal 4 tijdelijke vleermuiskasten voor de gewone dwergvleermuis geplaatst
van het type ‘VK WS 03’ van Vivara.
• De (tijdelijke) vleermuiskasten zijn in de directe omgeving van het te kappen bos
opgehangen, op maximaal 200 meter afstand van de paarverblijfplaats die verdwijnt.
• Omdat het hier om een mitigatie voor een paarverblijf gaat worden de tijdelijke
vleermuiskasten aan bomen gehangen.
• De tijdelijke vleermuiskasten dienen te blijven hangen totdat in het nieuw te realiseren bos
weer verblijfplaatsen zijn voor de gewone dwergvleermuis.
• De tijdelijke vleermuiskasten dienen voor 15 februari 2021 te worden opgehangen.
Controle van bomen voor de kap
• voordat gestart wordt met de kap van de bomen, wordt gecontroleerd met een boomcamera
of vleermuizen gebruik maken van de bomen.
• Wanneer er geen vleermuizen aanwezig zijn, dan mogen de bomen binnen 5 dagen na de
controle worden gekapt. Lukt dit niet, dan moet er een nieuwe controle plaats vinden.
• Komen er wel vleermuizen voor in de bomen, dan moet er een ontheffing aangevraagd
worden voor een winterverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Er mogen dan geen
bomen gekapt worden. De mitigatie die nu wordt uitgevoerd is niet voldoende voor een
winterverblijfplaats.
B5. Conclusie
De aangevraagde ontheffing past binnen de wettelijke regels. Er zijn geen effecten op de gunstige
staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis te verwachten. De aanvraag past binnen
de door de provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde
ontheffing voor de beoogde situatie kan worden verleend.
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 Flevopost, editie Dronten en op de website
van de Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:
• OFGV, info@ofgv.nl;
• Econsultancy B.V., c.slemmer@econsultancy.nl.
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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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II.

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op het verzoek om ontheffing van
de herplantplicht op grond van artikel 4.3 eerste lid van de Wet natuurbescherming
en toestemming voor het herplanten van het bos op een andere locatie.

Inhoudsopgave
A. Besluit
B. Motivering besluit
C. Kennisgeving en afschriften
D. Bezwaar
E. Ondertekening
Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland
A. Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 4.5 Wet
natuurbescherming aan Staatsbosbeheer ontheffing te verlenen van artikel 4.3 eerste lid van die
wet voor 14.267 m2 bos op perceel Dronten DTN01 D2666. Aan deze ontheffing is de voorwaarde
verbonden dat eenzelfde oppervlakte bos wordt aangeplant op perceel Dronten DTN01 D2667.
B. Motivering besluit
Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland
In de Omgevingsverordening Flevoland (2019) zijn door Provinciale Staten enkele eisen gesteld
waaraan moet worden voldaan bij het elders terug planten (compenseren) van een perceel bos. De
belangrijkste zijn:
•
•
•
•

Er wordt eenzelfde oppervlakte bos terug geplant als er verdwijnt;
de oppervlakte van het oorspronkelijke bos wordt niet kleiner dan 15 hectare;
Het alternatieve perceel ligt in de provincie Flevoland;
De herplant kan op termijn tenminste vergelijkbare ecologische en landschappelijke
waarden vertegenwoordigen.

Inhoudelijke beoordeling
Hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming ziet specifiek op het behoud van de hoeveelheid bos,
vanwege het belang voor biodiversiteit en voor duurzame grondstofvoorziening. Het te kappen bos is
ruim 1,4 ha groot, gelegen tussen de Spijkweg en het Veluwemeer en maakt deel uit van het
NatuurNetwerk Nederland. Het is jong bos met vooral pionierboomsoorten als populier en wilg. Dit
betekent dat het bos relatief snel vervangbaar is. Het bos wordt gekapt in het kader van de
realisatie van Nieuwe Natuur Oostkant Dronten. Dit betreft de ontwikkeling van bos, kruiden- en
faunarijk grasland, moeras en water. Onderdeel van dit plan is ook verruiming van het erf op
perceel Spijkweg 9. Op het naastgelegen perceel Dronten D2667 wordt meer bos aangeplant dan
hier wordt gekapt. Er is per saldo geen verlies aan bos. De begrenzing van het NatuurNetwerk
Nederland is aangepast en ook voor beschermde soorten worden maatregelen getroffen.
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Conclusie
De kap van het bos en herbeplanting op het aangrenzende perceel voldoet aan bovengenoemde
beleidsuitgangspunten en betekent geen aantasting van bijzondere natuur- of landschapswaarden.
De gevraagde ontheffing kan worden verleend en er kan worden ingestemd met de voorgestelde
compensatie.
C. Kennisgeving en afschriften
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en
Vechtstreek.
D. 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.
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:
1. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit.
2. 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.
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.
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: Te kappen bomen Spijkweg 9 te Dronten

Te kappen bomen aan de Spijkweg 9 te Dronten (arcering bosgebied).
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Bijlage 3: Inrichtingsplan Spijkweg 9 te Dronten

Inrichtingsplan nieuwe natuur voor Spijkweg 9 te Dronten.

