Datum

10 augustus 2020
Zaaknummer

2020-009500
Onderwerp

Aanvullende gegevens aanvraag Wet
natuurbescherming
Inlichtingen bij

Witteveen+Bos
T.a.v. de heer J. Hassing
Leeuwenbrug 8
7411 TJ DEVENTER

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl
Blad

1 van 3

Locatie
Dijk tussen Wolferen en Sprok

Activiteit
Dijkversterking Wolferen - Sprok

Beste meneer Hassing,
Wij hebben uw aanvraag om ontheffing beoordeeld. Uw aanvraag is nog niet compleet. Wij hebben
nog de volgende gegevens nodig:
1.

Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de ontheffing wordt aangevraagd voor de
soort Vleermuis. Vleermuis is echter een soortgroep en geen soort. We verzoeken u om aan
te geven voor welke specifieke vleermuissoort(en) u ontheffing aanvraagt.

2.

Voor vleermuizen en de bever vraagt u ontheffing aan voor de verbodsbepaling
beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (artikel 3.5 lid 4 van
de Wnb). Voor habitatrichtlijnsoorten is het opzettelijk verstoren (artikel 3.5 lid 2) echter
ook van toepassing. We verzoeken u om de aanvraag hierop aan te passen.

3.

Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de ontheffing niet wordt aangevraagd voor
een wettelijk belang. Een ontheffing kan alleen worden verleend indien er sprake is van
een wettelijk belang. We verzoeken u aan te geven voor welk wettelijk belang de ontheffing
wordt aangevraagd. In de natuurtoets wordt in § 5.73 verwezen naar artikel 2.8 lid 4 van
de Wnb, maar dit is van toepassing voor gebiedsbescherming en niet voor
soortbescherming. Aangezien het een dijkversterking betreft en de aanvraag is ingediend
voor habitatrichtlijnsoorten, is waarschijnlijk artikel 3.8 lid 5b onder 3 van toepassing.

4.

Bij de aanvraag is een zeer uitgebreide natuurtoets toegevoegd, waarin voor het hele
dijktraject vele maatregelen worden voorgesteld. De maatregelen worden beschreven als
mitigerende maatregelen, maar worden voor het overgrote deel uitgevoerd om effecten
volledig te voorkomen. Feitelijk zijn dit dus preventieve maatregelen. De omvang van het
document en het gebruik van de term mitigatie, waar preventie wordt bedoeld, is erg
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verwarrend. We verzoeken u daarom om, in aanvulling op vraag 1, aan te geven voor welke
specifieke locaties u ontheffing aanvraagt voor de betreffende soorten en welke
mitigerende (verzachtende) of compenserende maatregelen u voor deze soorten en locaties
treft.
5.

Ter aanvulling op vraag 4. Er worden af en toe meerdere opties aangedragen, waardoor
onduidelijk is welke maatregelen er daadwerkelijk worden getroffen. Daarom verzoeken
we u om een concrete en beknopte uitwerking aan te leveren van de mitigerende of
compenserende maatregelen en maatregelen in het kader van de zorgplicht voor de
aangevraagde soorten en locaties. Denk hierbij aan de volgende punten:
• De planning van de werkzaamheden. Wanneer worden de werkzaamheden
waarvoor ontheffing wordt aangevraagd uitgevoerd, waarbij rekening wordt
gehouden met kwetsbare perioden van betreffende soorten;
• Welke tijdelijke voorzieningen worden gerealiseerd en waar worden deze
voorzieningen gerealiseerd (aangegeven op kaart);
• Hoe wordt het ongeschikt maken van de huidige rust- of voortplantingsplaats
uitgevoerd;
• Welke permanente voorzieningen worden gerealiseerd en waar worden deze
gerealiseerd (aangegeven op kaart).

6.

In de natuurtoets wordt voor de onderbouwing van de waarborging van de staat van
instandhouding verwezen naar § 5.5; deze paragraaf bestaat echter uit ruim 150 pagina’s.
We verzoeken u om beknopt onderbouwing aan te leveren waarom de staat van
instandhouding van de aangevraagde soorten niet in het geding komt.

7.

In de inleiding van de natuurtoets wordt aangegeven dat de versterkingsopgave eind 2022
moet zijn uitgevoerd, maar later bij de planning wordt gesproken over een uitloop naar
2024. Kunt u hier duidelijkheid over geven?

8.

Het is onduidelijk of er naast de woning aan de Waalbanddijk 42/43 nog andere gebouwen
worden gesloopt. Kunt u hier duidelijkheid over geven?

9.

Indien ook andere gebouwen worden gesloopt, welke voorzorgsmaatregelen worden dan
getroffen om doden en verwonden van vleermuizen of andere soorten te voorkomen, ook
al zijn hier op het moment van onderzoek geen verblijfplaatsen of nestlocaties vastgesteld?

Lever uw gegevens op tijd aan
Wilt u de gevraagde gegevens binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief opsturen?
Vermeld hierbij het zaaknummer. Dit vindt u bovenaan deze brief.
De behandeltermijn is nu onderbroken. De termijn loopt weer door wanneer wij de gevraagde
gegevens van u hebben ontvangen.
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Wanneer u de aanvraag niet op tijd aanvult, kunnen wij besluiten uw aanvraag niet verder in
behandeling te nemen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de
hand. We kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Martin Kaal
Teammanager Vergunningverlening

Voor deze brief geldt:
Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5

