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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 25 September 2018 (kenmerk ODH-2018-00117355) hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, van de Wet
natuurbescherming verieend voor het project 'Dijkverbetering Varkenskade Nieuwkoop'. Per e-mailbericht
van 19 oktober 2018 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te verlengen tot
medio februari 2019.

Besluit
Wij besluiten:
I.

De ontheffing voor het project 'Dijkverbetering Varkenskade Nieuwkoop' met kenmerk ODH-2018
00117355 te wijzigen voor zover het de einddatum van de ontheffing betreft. Aan de ontheffing wordt
een nieuwe einddatum verbonden, te weten 15 februari 2019;

II.

Aanvullend voor te schrijven dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden buiten perioden
van vorst of kou aan de grond. Indien er sprake is van vorst aan de grond, moeten de
werkzaamheden worden stilgelegd.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopmpn
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.
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Overwegingen
Aanleiding
Bij besluit van 25 September 2018 (kenmerk ODH-2018-00117355) hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, van de Wet
natuurbescherming verieend voor het project 'Dijkverbetering Varkenskade Nieuwkoop'. Deze ontheffing
loopt tot en met 22 december 2018. Per e-mailbericht van 19 oktober 2018 heeft de ontheffinghouder
verzocht om de einddatum van de ontheffing te verlengen tot medio februari 2019.
Beoordeling
De wijziging van de ontheffing leidt niet tot aanpassing van de overwegingen en de reeds opgelegde
voorschriften in het besluit van 25 September 2018 (kenmerk ODH-2018-00117355). De werkzaamheden
vinden nog steeds plaats buiten de kwetsbare periode van de rugstreeppad, de waterspitsmuis en de
noordse woelmuis. Wel schrijven wij aanvullend voor dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden
buiten perioden van vorst of kou. Indien er sprake is van vorst aan de grond, moeten de werkzaamheden
worden stilgelegd. Deze aanvulling is opgenomen, omdat de werkzaamheden als gevolg van de wijziging
mogen worden uitgevoerd tot en met 15 februari 2019. Daarmee wordt de kans dat gewerkt wordt tijdens
perioden van vorst of kou aan de grond groter.
Conclusie
Aan het verzoek tot wijziging van de ontheffing met kenmerk ODH-2018-00117355 kan worden voldaan.
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