omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Zaaknummer
Ons Kenmerk
Datum

00497187

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

ODH-2017-00106030

2 6 OKT. 2017

Beschikking soortenbescherming
Wet natuurbescherming
Onderwerp
Op 22 September 2017 hebben wij van Stichting Vogelklas Karel Schot een aanvraag ontvangen voor de
wijziging van een van de adressen in de op 10 juli 2017, kenmerk ODH-2017-00068002 verleende ontheffing
Wet natuurbescherming. In voornoemd besluit is ontheffing verieend voor een aantal locaties. Een daarvan
is de Cabauwsekade 87 te Lopik, dit moet gewijzigd worden in Cabauwsekade 86 te Lopik.

Besluit
Wij besluiten:
I.
in de ontheffing van 10 juli 2017, kenmerk ODH-2017-00068002, de adressering Cabauwsekade 87
te wijzigen in: Cabauwsekade 86, Lopik.
De ontheffing blijft voor het overige ongewijzigd in stand.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
voor dezen.

ing. L. Hopnjan
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
OVERWEGINGEN

Aanleiding
Op 10 juli 2017 hebben wij een ontheffing, kenmerk ODH-2017-00068002 op grond van de Wet
natuurbescherming (hierna: de ontheffing) verieend aan Stichting Vogelklas Karel Schot voor het overtreden
van verbodsbepalingen in verband met het vangen, doden, verstoren, vervoeren en onder zich hebben van
vogels, vieermuizen, otter, bever, Noordse woelmuis en overige zoogdieren. Het betreft opvang op de
locaties:
-Afrikaanderplein 36, Rotterdam,
- Martlnus Steijnstraat 67, Rotterdam;
- Vliet 1, Hellevoetsluis;
- Ring 3, Simonshaven;
- Celsiusstraat 8, Dordrecht;
- Albrandswaardsedijk 74, Poortugaal;
- Molendijk 130, Klaaswaal;
- Dorpsiaan 12, Nieuw Lekkerland;
- Cabauwsekade 87, Lopik.
Op 22 September 2017 hebben wij van Stichting Vogelklas Karel Schot een verzoek ontvangen voor de
wijziging van een van de adresseringen in voornoemde ontheffing. In de aanvraag op het besluit is
abusievelijk ontheffing gevraagd voor de Cabauwsekade 87, Lopik. Dit moest Cabauwsekade 86, Lopik zijn.
Er zijn ons geen omstandigheden bekend die aanleiding zouden kunnen zijn om onze medewerking aan de
wijziging van de adressering te weigeren.

Grondslag beschikking
Aangezien dit besluit een wijziging is op een bestaande ontheffing, is de grondslag van dit besluit hetzelfde
als de ontheffing met kenmerk ODH-2017-00068002. Voor het toetsingskader en de beoordeling hiervan
verwijzen wij naar genoemde ontheffing. In dit besluit staat siechts ter discussie of een huisnummer kan
worden aangepast van een adressering waarvoor ontheffing is verieend.

Procedure
De voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze
beschikking.

Conclusie
Het bovenstaande overwegende, komen wij tot de conclusie dat wij kunnen overgaan tot de gevraagde
aanpassing van de ontheffing. De adressering van locatie Cabauwsekade 87, Lopik wordt gewijzigd in
Cabauwsekade 86, Lopik. Voor al het overige zullen wij de ontheffing ongewijzigd in stand laten.
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