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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 21 September 2017 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, ssrsts lid, van ds
Wst natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Kap bomen sn struwssl
Klinkenbergerplas', in de gemeente Oegstgeest. De werkzaamheden betreffen het kappen van bomen, het
verwijderen van struweel en het aanplanten van nieuw groen. Ds aanvraag bstrsft hst opzsttslijk vsrstorsn,
alsmsds hst bsschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone
dwergvleermuis en de rosse vieermuis. Ontheffing wordt gevraagd van hst ovsrtrsdsn van ds
verbodsbepalingen zoals genoemd in:
artiksl 3.5, twssds lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk verstoren van
de gewone dwergvleermuis {Pipistrellus pipistrellus) en de rosse vieermuis {Nyctalus noctula);
artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het beschadigen en vernielen
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis {Pipistrellus pipistrellus)
en de rosse vieermuis {Nyctalus noctula).
De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 21 augustus 2017 tot en met 15 december 2017.
Besluit
Wij besluiten
I.

de aangevraagde ontheffing te verlenen;

II.

de voorschriften 1. tot en met 5. te verbinden aan deze ontheffing;

III.

de aanvraag van 21 September 2017 en de aanvullende informatie van 30 oktober 2017 en
23 november 2017 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

IV.

dat deze ontheffing geldig is tot sn mst 15 dscsmbsr 2017.

Ondertekening
Gsdsputssrds Statsn van Zuid-Holland
voor dszsn.

Hoofd Tosfeing & Vsrgunningvsrisning Milisu
van de Omgevingsdienst Haaglanden
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Rechtsmiddelen
Voor de mogslijkhsid rschtsmiddslsn aan ts wenden tsgsn dszs bsschikking wijzsn wij op ds
dssbetreffsnds tskst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften
1. De ontheffinghouder dient:
- ds start van ds wsrkzaamhsdsn gsdursnds de uitvoering schriftelijk ts msldsn aan ds Afdsling
Toszicht sn Handhaving, Tsam Grosn van ds Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550,
3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres meldinqWnb(a)ozhz.nl onder
vermelding van Flora en Fauna (FF)
- uiterlijk een week na het beeindigen van de werkzaamheden ds afdsling Toszicht sn Handhaving,
Team Groen van de Omgsvingsdisnst Zuid-Holland Zuid hisrvan schriftslijk in ksnnls ts stsllsn.
2.

Ds onthsffinghoudsr is srvoor vsrantwoordslijk dat zijn psrsoneel of derden welks bstrokksn zijn bij ds
uitvoering van hst projsct, op ds hoogts zijn van ds voorschriftsn in dszs onthsffing. Hisrvoor disnt ssn
scologisch wsrkprotocol ts wordsn opgesteld en op de locatie aanwezig te zijn. In het scologisch
wsrkprotocol disnt in isdsr gsval hst volgsnds ts wordsn opgsnomsn:
a. Ds voorwaardsn zoals opgsnomsn in dszs onthsffing;
b. Aanduiding van ds locatis van hst piangebied;
c. De uit te voeren werkzaamheden;
d. De periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
e. De mitigerende en compenserende maatregelen;
f. De momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt;

3.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie van
de werkzaamheden aanwezig te zijn sn op vsrzosk ts wordsn gstoond aan ds daartos bsvosgds
toszichthoudsrs of opsporingsambtsnarsn.

Specifieke voorschriften
4. Ds onthsffinghoudsr disnt, mst in achtneming van voorschriftsn in dszs onthsffing, ds maatregelen uit
te voeren zoals bsschrsvsn in ds aanvullsnds informatis van 30 oktobsr 2017.
5.

Ds wsrkzaamhsdsn disnsn scologisch begeleid te worden door ssn dsskundigs'' op hst gsbisd van ds
gswons dwsrgvlssrmuis sn ds rosss visermuis.

' Onder een deskundige wordt verstaan:
•
Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opieiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
•
Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig
handelen ten opzichte van die soorten;
•
Hij/zij is werkzaam voor een ecoiogisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus;
•
Hij/zij is als ecoloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van
Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen,
hoogheemraadschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de
volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde
soorten.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 21 ssptsmbsr 2017 hsbbsn wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Kap bomen
en struweel Klinkenbergerplas', in de gemeente Oegstgeest. De werkzaamheden betreffen hst kappsn van
bomsn, hst vsrwijdsrsn van struwssl sn hst aanplanten van nieuw groen.. Ontheffing wordt gevraagd van
het ovsrtrsdsn van ds vsrbodsbspalingsn zoals gsnosmd in:
artiksl 3.5, twssds lid, van ds Wst natuurbsschsrming, voor wat bstrsft hst opzsttslijk vsrstorsn van
ds gewone dwergvleermuis {PiplstreHus pipistreHus) en ds rosss vissrmuis {Nyctalus noctula);
artiksl 3.5, visrds lid, van ds Wst natuurbsschsrming, voor wat bstrsft hst bsschadigsn sn vsrnielen
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis {PiplstreHus pipistreHus)
en de rosse vissrmuis {Nyctalus noctula).
Ds onthsffing wordt gsvraagd voor ds psriods van 21 augustus 2017 tot sn mst 15 december 2017.
Bij de aanvraag zijn de volgende documenten gevoegd:
Klinkenbergerplas definitief ontwerp, Copijn Tuin- en landschapsarchitecten, 24 februari 2017;
Bijlage bij aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming (soorten), herinrichting Klinkenbergerplas te
Oegstgeest;
- VTA bomenlijst, 15.T0417, 8 ssptsmbsr 2017;
Adviss aan burgsmssstsr sn wsthoudsrs, vaststsllsn Nota zisnswijzsn sn ontwsrp
Klinksnbsrgsrplas, Z-15-07627/198048, 11 april 2017;
VTA bomsnnotitis, Copijn Tuin- sn landschapsarchitsctsn, 8 ssptsmbsr 2017;
Rapportags soortgsricht naar vissrmuizsn Ontwikksling Klinksnbsrgsrplas, OEGS2017-2-RAP1,
Habitus, 7 juli 2017;
Uitvosrlngstsksning Beplantingsplan noordzijde Klinkenbergerplas - Oegstgeest, Copijn Tuin- en
landschapsarchitecten, 17 mei 2017;
Uitvoeringsteksnlng Bsplantingsplan heuvel en spsslstrand Klinksnbergerplas - Oegstgeest, Copijn
Tuin- en landschapsarchitecten, 17 mei 2017;
Opruimtekening Klinkenbergsrplas - Osgstgssst, Copijn Tuin- sn landschapsarchitsctsn, 11 juli
2017;
Op 30 oktobsr 2017 hsbbsn wij ds volgsnds aanvullsnds informatis ontvangen:
Rapportage soortgericht naar vieermuizen Ontwikkeling Klinkenbergerplas, OEGS2017-2-RAP1,
Habitus, 7 juli 2017;
Rapportage ecologische quickscan Klinkenbergerplas, OEGS2017-1 -RAP-1, Habitus, 28 april 2017;
Antwoorden/toelichting op vragen gsstsld ondsr zaaknummsr 00496621, Habitus, 30 oktobsr 2017.
Op 23 novsmbsr 2017 hsbben we ssn mail ontvangsn mst aanvullsnds informatis tsr ondsrbouwing van ds
aanvraag.
Procedure
TitsI 4.1 van ds Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb is toegepast op deze beschikking.
Doordat de aangslsvsrds gsgsvsns onvolledig warsn, is ds procsdurs op 16 oktobsr 2017 opgsschort sn is
vsrzocht om aanvullsnds gsgevens.
De procedure is op 30 oktober 2017 hervat.
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Bevoegd gezag
Hst projsct wordt gsrsalisssrd dan wsl vsrricht binnsn ds provincis Zuid-Holland. Gslst op ds bspalingen in
artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.
Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag om ontheffing voor de gewone dwergvleermuis en de rosse vieermuis is getoetst aan de
artikelen 3.5 en 3.8 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering natuurwetgeving Zuld-Holland.
De gewone dwergvleermuis en de rosse vieermuis zijn van nature in Nederland in het wild Isvsnds soortsn
gsnosmd in bijiags IV, ondsrdssi a, bij ds Habitatrichtlijn.
Op grond van artiksl 3.5, twssds sn visrds lid, van ds Wnb is hst vsrbodsn in hst wild Isvsnds disrsn van
soortsn gsnosmd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn:
- opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernislsn.
Op grond van artiksl 3.8, vijfds lid, van ds Wnb wordt ssn onthsffing sIschts vsrlssnd indisn:
- sr gssn andsrs bsvrsdigsnds opiossing bsstaat;
- ds onthsffing nodig is omdat ssn van ds bslangsn gsnosmd in artiksl 3.8, vijfds lid, ondsr b, aan ds ords is
sn;
- ds maatrsgslsn nist Isidsn tot vsrslschtsring van ds staat van instandhouding van ds soort.
Aangevraagde activiteit
Ds gsmssnts Osgstgssst is voornsmsns ds Klinkenbergerplas her in te richten om zodoende de recreatieve
mogelijkheden te vsrbstsrsn sn ds natuurwaardsn ts vsrgrotsn. Hisrvoor zullsn dris grospsn populisrsn
gskapt mostsn wordsn sn ssn randstrook van hst aanwszigs struwssl vsrwijdsrd wordsn. Ds populisrsn
hsbbsn srg vssl last van takbrsuk sn zullsn vsrvangsn worden door meer duurzame bomsn als slk, bsuk sn
haagbsuk. Hst aantal te kappen bomen is 56 stuks en sr komsn mssr dan 364 bomsn voor tsrug. Hst totals
werk start op 21 augustus 2017. De kap van de bomen most plaatsvindsn in ds ssrsts wsksn van hst wsrk
in vsrband met grondwerkzaam hsdsn tsr plaatss.
Overtreding verbodsbepalingen
Om ds functionaiiteit van het plangebisd voor vissrmuizsn ts bspalsn is ssn nadsr vissrmuizsnondsrzoek
uitgevoerd in 2017. Ds aanwszighsid van vsrblijfplaatssn is tijdsns ds quickscan uitgsslotsn vanwsgs ds
afwszighsid van gsschlkts holtss. Omdat hst ondsrzosk nist conform het Vieermuisprotocol was uitgevoerd
omdat een veldbezoek in de periode van 1 augustus tot 1 oktober ontbrak en er niet acht weken gelegen
was tussen de veidbezoeken, is in oktober 2017 esn aanvullsnd vsldbszosk uitgsvosrd. Hisrmss zijn wij van
mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest.
De gewone dwergvleermuis en de rosse vissrmuis zijn in hst plangsbisd aangstroffsn. Het plangebisd hssft
een functie als foeragssrgsbisd voor ds gswons dwsrgvlssrmuis sn ds rosse vieermuis. Aantasting van
foerageergebied is ontheffingsplichtig Indien zij van groot belang is voor de functionaiiteit van de
voortpiantingsplaats of rustplaats van de betreffende soort, doordat er onvoldoende alternatieven
voorhanden zijn. Gezien de hosvsslhsdsn fosragsrsnds vissrmuizsn in het piangebied kan wordsn
aangenomen dat de ts kappsn bomsn ssn ssssntisls functis vsrvullsn als fosragssrgsbisd voor ds gswons
dwsrgvlssrmuis sn ds rosss vissrmuis. Als gsvolg van ds kapwsrkzaamhsdsn gaat dit fosragssrgsbisd
vsrlorsn. Hst is nist uitgsslotsn dat hisrmss vsrblijfplaatssn hun functionalitsit vsriiszsn. Ds gswons
dwsrgvlssrmuizsn warsn in hst voorjaar snel na zonsondergang aanwezig in het piangebied, wat erop wijst
dat de verblijfpiaatsen zich op korte afstand bevinden, waarschijniijk in de aangrenzsnds woonwijk tsn
westen of zuiden van de plas. Gezien het vroege uitvlisgsn van ds rosss vissrmuis heeft deze soort zijn
verblijfpiaatsen waarschijniijk op grotere afstand, waarschijniijk op een landgoed zoals Huys te Warmond,
waar zich vsel rosse vissrmuizsn bsvindsn. Door ds kapwsrkzaamheden worden mogelijk deze
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verblijfpiaatsen beschadigd en vernield, omdat ze niet mssr als zodanig kunnsn functionsrsn. Omdat de
betreffende individuen van ds soortsn ssn altsrnatisf mostsn zoeken, worden de dieren opzettelijk
verstoord. Hiermee worden de verbodsbepalingen zoals gsnosmd in artiksl 3.5, twssds sn visrds lid, van ds
Wnb ovsrtreden.
Voorgestelde maatregelen
Om negatieve sffsctsn van ds werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis
tot een minimum te beperken wordsn maatrsgslsn voorgsstsid in ds aanvullsnds informatis van 30 oktobsr
2017. Ds mitigsrsnds maatrsgslsn zijn als volgt:
•
Hskwsrksn plaatsen tsr plaatss van boomgrospsn die buiten het werkgebied maar binnen de
werkgrsns van ds aannsmsr liggsn;
• Wsrkzaamhsdsn van ds aannsmsr tusssn 08.00 uur sn 16.00 uur (nist in schsmsrtijd);
•
Kap van bomsn sn vsrwijdsrsn struwssl in 1 wsrkgang in vsrband mst mlnlmals vsrstoring;
•
Kap van bomsn sn struwssl gspland in rust/wintsrslaappsriods;
• Aanplant nisuws bomsn vanaf 1 dscsmbsr om psriods zonder bomen zo kort mogelijk te houden.
Verder wordt in de beantwoording van ds vragsn bsschrsvsn dat van de 364 aan te pianten bomsn sr 204
ssn plantmaat zullsn hsbbsn van 20/25. Dszs bomsn hsbbsn dirsct na aanplant een minimale hoogte van
vijf meter en een kroondiameter van twee tot vier meter.
Beoordeling functionaiiteit verblijfpiaatsen; staat van instandhouding
Het piangebied heeft een functie als essentieel fosragssrgsbisd voor ds gswons dwergvleermuis en ds
rosss vissrmuis. Als gevolg van de kapwerkzaamheden wordt deze functie aangetast. Omdat sr gssn
altsrnatisf is, hssft dit ssn negatief effect op aanwezige verblijfpiaatsen in de (directe) omgsving van hst
plangsbisd.
Ds wsrkzaamhsden wordsn uitgsvosrd gsdurende de winterrustperiode van de gewone dwergvleermuis en
de rosse vieermuis. De dieren zijn dan nauwelijks actisf sn maksn minimaal gsbruik van hst plangsbisd als
fosragssrgsbisd. Dirsct na ds wsrkzaamhsdsn wordsn nisuws bomsn aangeplant. Veel van dszs bomsn
hsbbsn al een behoorlijk groot formaat en daarmee kan het piangebied vanaf april 2018, als de vieermuizen
weer actief worden, functioneren als foeragssrgsbisd. Omdat ds bomsn in kwaliteit niet volledig
overeenkomen met datgene wat verioren gaat, is een negatief effect op de gewone dwergvleermuis en ds
rosss vissrmuis nist uitgsslotsn. Mogslijk gaat sr twss tot dris jaar ovsrssn voordat ds bomsn hst gswsnsts
formaat hsbben bereikt. Omdat het aantal bomen wel veel groter is dan in de huidige situatis is hst
nsgatisvs sffsct bspsrkt. Voor ds tljdslijks situatis tot ds bomsn hst formaat van ds huidigs bomsn hsbbsn
bsrsikt, is hst aannsmslijk dat hst plangsbisd in combinatis mst omliggsnds fosragssrgsbisdsn voldosnds
alternatief bieden. Gewone dwergvleermuizen foerageren binnen vijf kilometer van hun verbiijfplaats. Binnen
een kilometer van ds vsrmosdslijks vsrblijfplaatssn is foerageergebied in ds vorm van bomsnrijsn,
watsrgangsn mst grosn, bosssn, boomgrospsn sn grosns woonwijksn. Ds rosss vissrmuis kan verder
uitwijken dan de gewone dwergvleermuis. Hiermee is het aannemeiijk dat ds soort makkslijksr ssn
alternatief foeragssrgsbisd kan vinden. Dit is slechts esn tljdslljk sffsct. Op ds langsrs tsrmijn zal hst
plangsbisd ssn gsschiktsr foerageergebied gaan vormen. Het is dan ook aannemeiijk dat de gewone
dwergvleermuis en de rosse vissrmuis in hst plangsbisd aanwszig blijvsn. Ds gunstigs staat van
instandhouding van ds soortsn komt nist in hst gsding.
Belangenonderbouwing
Onthsffing is aangsvraagd op grond van hst bslang 'volksgszondhsid, ds opsnbars vsilighsid of andsrs
dwingsnde redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard
en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige sffsctsn'.
Er is ssn inspsctis uitgevoerd naar de populieren binnen het piangebied. Veel van de populieren zijn
scheefgegroeid en bevatten dood hout. De meeste bomen hebben een Isvsnsduur van mindsr dan vijf jaar.
Er vindt al regelmatig takbrsuk plaats en daarbij vallen vrij grote takken uit. Afgelopen seizoen zijn twee
bomsn vollsdig omgsvallen door windworp. Hierbij is er een groot risico aangezien veel msnssn wandslsn in
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hst gsbisd. Naast hst gevaar door vallende takken kan gesteld worden dat de herinrichting van de
Klinkenbergsrplas ssn groot opsnbaar bslang disnt. Hst vormt ssn belangrijk uitloopgebied voor de
inwoners van Oegstgeest en omstreken en is dringend aan een kwaliteitsimpuls tos. Momsnteel is hst
gsbisd slscht ondsrhoudsn sn bovsndisn vraagt het diverse gebruik door zwemmers, honden, kinderen en
natuur een duidelijkere zonering. In de nieuwe situatie wordt meer ruimte geboden voor de natuur. Ruim de
helft van het gebied wordt met rust gelaten, hier worden slechts paden opgeknapt en esn afwissslsnds zons
van bramsnstruwsel, boomgroepen, oeverbeplanting en ruig gras aangeplant. De kleine plas en haar
omgeving zal een massieve natuurzone gaan vormen waar vogeis, insecten en amfibieen zich thuis zullen
voelen in de bosschages. Verder zullen in het recreatieve gebied circa 120 bomen worden geplant en zullen
een zwaluwwand en vsls schanskorvsn binnsn hst plangsbisd wordsn gsrsalisssrd. Hisrmss wssgt hst
belang van de uitvoering van het project zwaarder dan het belang van de gewone dwergvleermuis en de
rosse vieermuis, aangezien deze slechts een tijdelijke negatief effect zullen ervaren.
Gelet op het voorgaande en de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang
'voiksgezondheid, de openbare vsilighsid of andsrs dwingsnds rsdsnsn van groot opsnbaar bslang'
voldosnds ondsrbouwd is om ds nsgatisvs sffsctsn op ds gswons dwsrgvlssrmuis sn ds ruigs
dwergvlesrmuis, dis als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.
Geen andere bevredigende opiossing
Het project is locatiespecifiek, aangezien het gaat om de kap van bomen die aan het einde van hun
levensduur zijn. De aanwezige populieren mostsn op tsrmijn allsmaal gskapt wordsn, vanwsgs ds sIschts
staat waar ze zich in bevinden. Er is voor gekozen alls bomsn tsgslijk ts kappsn. Hisrmss is ds vsrstoring
op ds gswons dwsrgvlssrmuis sn ds rosse vieermuis zo klein mogelijk. Door in een keer alles te kappsn
hosvsn ds disrsn maar ssn kssr ssn altsrnatisf fosragssrgsbisd ts zosksn tot ds dsfinitisvs compsnsatis
groot gsnosg is om datgsns wat vsrlorsn gaat op ts vangsn. Tsvsns zal door gsfasssrd kappsn ds ovsrigs
bomsn mssr wind gaan vangsn, wat ssn risico vormt in vsrband mst takbrsuk sn omwaaisn van ds
bstrsffsnds bomsn.
Gslst op ds noodzaak sn wijzs van uitvosring zijn wij van msning dat sr gssn andere bevredigende
opiossing voorhanden is. Door de gekozen wijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de gewone
dwergvleermuis en ds rosss vissrmuis zovssi mogslijk voorkomsn. Er is voldosnds aangstoond dat sr gssn
andsrs bsvrsdigsnds opiossing voorhandsn is.
Conclusie
Op grond van hst vorsnstaands kan ds gsvraagds onthsffing op grond van artiksl 3.8 van ds Wnb wordsn
vsrlssnd.
Samenhangende besluiten
Er kunnsn nog andsrs bspalingsn van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvosrsn. Hisrvoor is ds
gsmssnts Osgstgssst bsvosgd gszag.
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