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Wet natuurbescherming: ontheffing soorten en melding houtopstanden
Geachte heer Zunnebeld,
Op 10 januari 2017 hebben wij het door u aangevulde formulier Wet natuurbescherming (hierna
Wnb) ontvangen. Met het formulier:
• vraagt u een ontheffing aan in het kader van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming
• doet u melding van een voorgenomen velling als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet
natuurbescherming
Uw aanvraag is geregistreerd onder zaak map nummer 2015962. Wilt u dit kenmerk vermelden bij al
uw correspondentie? Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.
1. Ontheffing soorten
U vraagt ontheffing aan voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuizen als gevolg van
het vellen van een aantal populieren. De provincie heeft de aanvraag inmiddels gecontroleerd op
volledigheid en beoordeeld. In overleg met u zijn twee wijzigingen aangebracht in uw aanvraag:
1. De verbodsbepaling “Beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van
dieren (artikel 3.5 lid 4 Wnb)” is gewijzigd in “het opzettelijk verstoren” (artikel 3.5 lid 2 Wnb).
2. Het belang: “Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding
van de natuurlijke Habitats” is gewijzigd in “de openbare veiligheid” (artikel 3.8 lid 5b 3e).
Overwegingen
Ten aanzien van uw aanvraag hebben wij het volgende overwogen:
Verkeersveiligheid
Een deel van de wegbeplanting langs de Vogelweg, bestaande uit 5 rijen populieren, veroorzaakt
verzakking van de wegconstructie en scheuren in de verharding. Weggebruikers kunnen door de
oneffenheden de macht over het stuur verliezen. Dit levert gevaar op voor het wegverkeer. De
verkeersveiligheid is het belang “openbare veiligheid” genoemd in artikel 3.8 lid 5b 3e Wnb.
Geen andere bevredigende oplossing.
Om verdere schade aan de wegconstructie en scheuren in het wegdek te voorkomen moeten de
populieren worden geveld. Het herstellen van het wegdek zal slechts tijdelijk een oplossing bieden.
De boomwortels groeien op termijn weer door het wegdek. Het verwijderen van de boomwortels zal
tot gevolg hebben dat de bomen zullen afsterven en instabiel worden. Velling van deze bomen is de
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enige bevredigende oplossing. Er is geen andere bevredigende oplossing, zoals genoemd in artikel
3.8 lid 5 a Wnb, dan het vellen van ook de vijftal bomen met daarin vermoedelijke verblijf- en
paarplaatsen van gewone dwergvleermuizen.
Gewone dwergvleermuis is beschermd.
Ter voorbereiding van deze werkzaamheden zijn vleermuisonderzoeken uitgevoerd in augustus en
september 2015 en mei en juni 2016. Daarbij zijn in holtes bij de onderzochte bomen, 3
paarverblijven en 2 verblijfplaatsen aangetroffen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus). De gewone dwergvleermuis is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in
artikel 3.5 lid 1 van de Wnb en de paar- en verblijfplaatsen zijn jaar rond beschermd.
In de “Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis” van het RVO staat beschreven dat de gewone
dwergvleermuizen jaarrond gebruik maken van gebouwen waarbij de verblijfplaatsen zich bevinden
in spouwmuren, achter gevelbetimmering, daklijsten en verstelluiken, onder dakpannen, spleten en
nissen in muren, et cetera. De soort gebruikt vooral spouwmuren e.d. van woningen als
winterverblijf. Ook geeft de soortenstandaard aan dat holten in bomen door deze soort soms
worden gebruikt als zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats. Het is volgens de deskundige, de
opsteller van het vleermuizen onderzoek, voor deze soort onwaarschijnlijk dat in de holten van
bomen overwinterende dwergvleermuizen worden aangetroffen. Het vleermuisonderzoek is daarom
niet gericht op mogelijke winterverblijfplaatsen in deze boomholtes. Volgens de soortenstandaard
van het RVO is de meest gunstige periode voor het rooien van bomen, de winterperiode tot en met
maart. Aan de gunstige staat van instandhouding wordt geen afbreuk gedaan. In verband hiermee
heeft u ruim voor het einde van het vleermuisseizoen in september 2016 per verblijfplaats of
paarverblijf ter compensatie vier vleermuiskasten ophangen. Deze kasten zijn in 2016 circa 2
maanden effectief geweest. Van de vijf rijen populieren blijven vier bomenrijen in stand. De vijf
bomen liggen verspreid langs de Vogelweg, waarlangs de meeste bomen blijven staan. Door de
genomen maatregelen wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van
deze soort. In de bestaande bomen zullen op termijn nieuwe holen ontstaan. Deze holen zullen door
de dwergvleermuizen weer als zomer- of paarverblijfplaats worden gebruikt. Om het weg nemen
van de huidige boomholen te compenseren dienen de vleermuiskasten minimaal vijf jaar bruikbaar
zijn. Volgens de deskundig moet in deze periode worden gelet op het ontstaan van te grote kieren
(houtkrimp), of vernieling van de vleermuiskast. Velling van deze bomen met holten geeft bij de
gewone dwergvleermuizen toch verstoring bij het zoeken naar de verloren gegane holten. Aan de
provincie Flevoland zal daarom een ontheffing moeten worden verleend van het verbod artikel 3.5
lid 1 Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuizen
(Pipistrellus pipistrellus), vallend onder in het wild levende dieren van soorten, genoemd in artikel
3.5 lid 1 van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing voor de velling van deze populieren kan
worden gebruikt in de maanden januari, februari en maart of november en december. Deze periode
kan verschuiven door klimatologische omstandigheden.
2. Melding houtopstanden
U bent van plan om de volgende houtopstand(en) te kappen:
Gemeente: Zeewolde
Kadastraal perceelsnummer: ZWD03 D 1509/1507/440/227 ZWD03 R 152
Aantal bomen (rijbeplanting): 15
Boomsoort: populier
Volgens het opgaveformulier bent u eigenaar van de grond waarop de te vellen houtopstand is
gelegen. Uit uw melding blijkt dat het om de velling van 15 populieren gaat op de noordelijke berm
van de Vogelweg (N706). Op grond van art. 4.1 onderdeel f van de wet is het regime van meldingsen herplantplicht niet van toepassing op wegbeplantingen bestaande uit populieren. Er bestaat dan
ook geen verplichting op grond van de wet tot melding en herplant van de gevelde populieren.
Overige bepalingen
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Ik wijs u erop dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn op het kappen van
houtopstanden (bijvoorbeeld gemeentelijke verordeningen, gemeentelijk bestemmingsplan.
Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente.
A. Besluit Wet natuurbescherming voor ontheffing
Overwegende dat
• er geen andere bevredigende oplossing bestaat (artikel 3.8 lid 5 a Wet natuurbescherming)
• dan in het belang van de openbare veiligheid (artikel 3.8 lid 5b 3e) een vijftal bomen te vellen
met daarin vermoedelijke verblijf- en paarplaatsen van gewone dwergvleermuizen
• en dat door viervoudige compensatie van de te verwijderen verblijf- en paarplaatsen en het in
stand houden van 4 bomenrijen en de velling van de bomen plaatsvindt in de winterperiode, er
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort,
hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten op grond van artikel 3.8 lid 1 Wet
Natuurbescherming ontheffing te verlenen aan:
De provincie Flevoland,
van het verbod artikel 3.5 lid 1 voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuizen
(Pipistrellus pipistrellus),vallend onder in het wild levende dieren van soorten, genoemd in artikel
3.5 lid 1 van de wet. Deze ontheffing gaat in op de datum van inwerkingtreding van het besluit en is
geldig tot 1 april 2017 en is geldig in de periode van 1 november 2017 tot 1 april 2018. Aan deze
ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:
Algemene voorwaarden
1. De gebruiker van de ontheffing moet ter plaatse waar deze een der handelingen verricht waartoe
deze ontheffing strekt, aan toezichthouders (politie of daartoe door de provincie aangewezen
ambtenaren) op eerste aanvraag onmiddellijk de volgende zaken tonen:
A. Een gewaarmerkte kopie van de ontheffing;
B. Een geldig identiteitsbewijs.
2. De ontheffing mag alleen gebruikt worden in de periode vanaf inwerkingtreding tot 1 april 2017
en van 1 november 2017 tot 1 april 2018.
3. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 5.4 Wet Natuurbescherming
worden gewijzigd/ingetrokken.
Specifieke voorwaarden
1. De 20 vleermuiskasten dienen minimaal vijf jaar geschikt te zijn voor het gebruik als verblijf- en/
of paarplaats voor de gewone dwergvleermuis, tot tenminste 1 april 2022.
2. Vervolgonderzoek vleermuizen aan de vogelweg van Landschapsbeheer Flevoland van juli 2016,
maakt onderdeel uit van deze ontheffing in bijlage 2.
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B. 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.
C. Ondertekening
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
Mr. Drs. T. van der Wal

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 van de Rechtbank Midden Nederland, locatie Lelystad, Postbus 2035, 8203 AA
Lelystad.. 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
administratieve rechter. 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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Lelystad, Juli 2016
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Inleiding
Afgelopen kapseizoen heeft de Provincie Flevoland de eerste bomenrij aan de noordzijde van de
Vogelweg verwijderen. Alvorens over te gaan tot die kap is eerst een quickscan Flora en Faunawet
gemaakt (Nagel 2015), waaruit bleek dat er 17 bomen waren die niet gekapt mochten worden i.v.m.
holtes. Deze bomen zijn blijven staan en dienden nader onderzocht te worden, omdat ze namelijk
een functie kunnen hebben voor vleermuizen. Reden voor deze studie.

Werkwijze
Conform het vleermuisprotocol zijn er uiteindelijk 4 inspectiemomenten geweest.
28 augustus 2015
Met behulp van een vleermuisdetector is bij alle bomen van de Vogelweg geluisterd of er
paarplaatsen van vleermuizen (m.n. dwergvleermuizen) aanwezig zijn. Het betrof een droge avond
met betrekkelijk weinig wind en een temperatuur hoger dan 10°C
24 september 2015
Met behulp van een vleermuisdetector is bij alle bomen van de Vogelweg geluisterd of er
paarplaatsen van vleermuizen (m.n. dwergvleermuizen) aanwezig zijn.
Het betrof een droge avond met betrekkelijk weinig wind en een temperatuur hoger dan 10°C
9 mei 2016
Overdag zijn de holten van de overgebleven bomen van de buitenste rij visueel geïnspecteerd. Bij
gebruik door vleermuizen mag verwacht worden dat er keutels bij de ingang liggen en dat er
eventueel dieren zichtbaar zijn bij nadere inspectie.
Bij deze inspectie is gebruik gemaakt van een ladder en zaklantaarn. Bezoektijden aan een boom zijn
zo kort mogelijk gehouden om verstoring van eventuele dieren zo kort mogelijk te houden.
28 juni 2016
Overdag zijn de holten van de overgebleven bomen van de buitenste rij visueel geïnspecteerd. Bij
gebruik door vleermuizen mag verwacht worden dat er keutels bij de ingang liggen en dat er
eventueel dieren zichtbaar zijn bij nadere inspectie. Bij deze inspectie is gebruik gemaakt van een
ladder en zaklantaarn. Bezoektijden aan een boom zijn zo kort mogelijk gehouden om verstoring van
eventuele dieren zo kort mogelijk te houden.

Resultaat
Verblijfplaatsen
Er zijn in de holtes in mei en juni geen vleermuizen, noch sporen van vleermuizen aangetroffen. Wel
werden in 7 holtes nestelende vogels gevonden. Op basis van deze resultaten mag geconcludeerd
worden dat de bomen met holten in de zomer niet gebruikt worden als zomerverblijf of
voortplantingsverblijf.
In het najaar van 2015 zijn wel 3 paarverblijven en 2 verblijfplaatsen zijn gevonden. Het betreft
(opvallend genoeg) allen verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus).
Paarverblijven van gewone dwergvleermuis zijn vastgesteld bij 3 bomen (gele stip op kaartje) met
holten (Figuur 1). Bij de overige bomen met holtes (groen stip) is geen paaractiviteit vastgesteld.

Figuur 1 bomen met holtes en paarverblijven

Vliegroutes
De kap van de eerste bomenrij heeft geen effect op de vliegroutes of foerageergebieden van
vleermuizen. Er blijven nog vier rijen laanbeplanting over zodat beschutting en de lijnstructuur
behouden blijft. Onderzoek naar deze functie was daarom niet noodzakelijk.
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), ruige
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en rosse vleermuis (Nyctalus noctula) deze laanbeplanting van
de Vogelweg gebruiken als foerageergebied en/of als trekgebied.

Figuur 2 Verblijf en paarplaatsen van vleermuizen aan de vogelweg

Consequenties voor Flora en Faunawet
Als de bomen met paarplaatsen en verblijfplaatsen gekapt moeten worden, dan zal daarvoor een
ontheffing van de Flora en Faunawet aangevraagd moeten worden. Bij die ontheffing zullen er een
aantal eisen gesteld worden vanwege het verdwijnen van paar- en verblijfplaatsen. Bijvoorbeeld dat
er alternatieve verblijfplaatsen opgehangen moeten worden die dan ruim een maand voor de kap
functioneel moeten hangen (dat betekent dat deze rond 1 september opgehangen moeten zijn als de
kap in de winter plaatsvindt).
Het verdwijnen van de bomen met holtes heeft geen effect op populatieniveau van de gewone
dwergvleermuis. Gezien de grootte van de populatie en het geringe aantal paar/verblijfplaatsen dat
verloren gaat, en het overblijvende biotoop (niet 5 maar 4 bomenrijen) verwachten we dat dit geen
negatief effect heeft op populatieniveau.
Het missen van een bomenrij zal voor de vliegroutes van vleermuizen geen negatief effect hebben. Er
blijven 4 bomenrijen over en daarmee blijft ook een duidelijke lijnstructuur aanwezig, die weinig
verschilt van de huidige situatie. Daarmee is voor het verdwijnen van een bomenrij geen
compensatie nodig voor de aanwezige foeragerende en langs vliegende vleermuizen.
Voorstel voor compensatie.
Omdat er nog 4 vergelijkbare bomenrijen zijn blijven staan, is aannemelijk te maken dat ook daar
holtes in zitten die kunnen dienen als verblijf/paarplaats. De overige 4 bomenrijen zijn echter niet
bekeken op holtes.
Omdat het een kleine moeite is om per verloren verblijf/paarplaats 4 vleermuiskasten op te hangen
als compensatie zou dit zeker aan te bevelen zijn. Daarmee wordt voldoende aan de voorwaarden
voor compensatie voldaan. Dit dient echter ruim voor het einde van het vleermuisseizoen te
gebeuren omdat de kasten voor paarverblijven minimaal 1 maand effectief moeten zijn.

Bijlage1 x-y Coördinaten flora en faunabomen!
type
paarplaats
verblijfplaats
verblijfplaats
paarplaats
paarplaats

x
153578
157728
157180
153413
158160

y
486040
488379
488010
485950
488684

