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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 1 maart 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Renovatie woningen Koningin
Julianastraat en Wetenngsingel te Berkenwoude'. De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van een
deel van de woningen in het kader van de energietransitie. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van
de gewone dwergvleermuis, alsmede het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de
verbodsbepalingen zoals genoemd in:
artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de
gewone dwergvleermuis {Pipistrellus plpistreiius);
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)
De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 2 juli 2018 tot en met 21 december 2018.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing te verlenen;

II.

de voorschriften 1 tot en met 9 te verbinden aan deze ontheffing;

III.

de aanvraag van 1 maart 2018, aanvullende stukken van 27 juli 2018, 16 augustus 2018 en 29
augustus 2018 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

IV.

dat deze ontheffing geldig is van de datum van dit besluit tot en met 21 december 2018.
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Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopihan
Hoofd Toet3(\ng & 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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VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften
1
-

2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
3

De ontheffinghouder dient:
de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden en daarbij het ecologisch werkprotocol over te
leggen aan Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus
550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres meldingwnb@ozhz.nl onder
vermelding van Flora en Fauna (FF);
eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van te voren schriftelijk te melden aan Unit
Groen Bodem en opsporing van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
uiterlijk een week voor het beeindigen van de werkzaamheden Unit Groen Bodem en Opsponng van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij
de uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de
maatregelen in het Activiteitenplan. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld,
waarin in ieder geval het volgende dient te worden opgenomen:
de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
aanduiding van de locatie van het plangebied;
de uit te voeren werkzaamheden;
de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
de mitigerende en compenserende maatregelen;
de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en het
ecologisch werkprotocol op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te
worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

Specifieke voorschriften
4

De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige^ op het gebied van
de gewone dwergvleermuis.

5

De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de
maatregelen uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het rapport 'Ecologisch werkprotocol
Koningin Julianastraat en Wetenngsingel te Berkenwoude' van 23 februan 2018.

6

Indien een of meerdere in voorschrift 5 bedoelde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dient
hiervoor een minimaal gelijkwaardige maatregel voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te
worden getroffen.

'' 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 flora en fauna, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten
opzichte van die soorten;
•
Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch 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
Nededandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nededand,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nededand, 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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Uitedijk drie maanden voordat de in voorschnft 6 bedoelde maatregel wordt uitgevoerd dient deze ter
goedkeuring aan de Omgevingsdienst Haaglanden te worden ovedegd, emailadres
vergunninqen(5)odh.nl

8

De locaties van de tijdelijke en permanente voorzieningen en het type dienen te worden gemeld via
http://www.vleermuiskasten.nl/

9

De permanente voorzieningen dienen functioneel te zijn. Deze dienen in ieder geval tijdens de
penodieke onderhoudscontrole van het gebouw gecontroleerd en beoordeeld te worden op hun
functionaliteit. Indien blijkt dat de voorziening niet meer functioneel is, dient er voor gezorgd te
worden dat de voorziening weer functioneel is.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
•
Voor alle soorten - beschermd en onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze
soorten te voorkomen.
•
Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt
geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een
broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 1 maart 2018 hebben 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 'Renovatie
woningen Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude'. De werkzaamheden bestaan uit het
renoveren van een deel van de woningen in het kader van de energietransitie. De aanvraag betreft het
opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, alsmede het beschadigen en vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Ontheffing wordt gevraagd van het
overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:
artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de gewone
dwergvleermuis {Pipistrellus pipistrellus);
artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen en vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus).
De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 2 juli 2018 tot en met 21 december 2018.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Ecologisch werkprotocol Koningin Julianastraat en Wetenngsingel, BE/2018/047, Blom Ecologie
B.V., 23 februan 2018;
- Activiteiten- en mitigatieplan Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude,
BE/2018/047, Blom Ecologie B.V., 16 januan 2018;
Huismus en vieermuisonderzoek Koningin Julianastraat en Wetenngsingel te Berkenwoude;
Aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming, BE/2017/161, Blom Ecologie
B.V., 16 februan 2018.
Op 27 juli 2018 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
- Aanvullende informatie ontheffingsaanvraag Wet NB, BE/2017/047, Blom Ecologie B.V., 13 juli 2018.
Op 16 augustus 2018 hebben wij een mail met aanvullende informatie over de alternatieve verblijfplaatsen
ontvangen.
Op 29 augustus 2018 hebben wij een mail met de onderstaande informatie ontvangen:
Energetisoh verbeterplan Complex 405 Quawonen, 180109SH, Atriensis B.V., 9 januan 2018;
Energetisch verbeterplan Complex 406 Quawonen, 180119SH, Atriensis B.V., 19 januari 2018;
Foto's ter onderbouwing van het belang.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is op 3 juli 2018 de procedure opgeschort en is
verzocht om aanvullende gegevens. Op 27 juli 2018 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen en is de
procedure hervat.
Verienging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, van de Wnb hebben wij op 29 mei 2018 de termijn voor de
afhandeling van de aanvraag met zeven weken vedengd.
Bevoegd gezag
De handeling wordt gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen
in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.
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Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag om ontheffing voor de gewone dwergvleermuis is getoetst aan de artikelen 3.5 en 3.8 van de
Wnb en de Beleidsregel uitvoenng Wet natuurbescherming Zuid-Holland.
De gewone dwergvleermuis is een van nature in Nederland in het wild levende soort genoemd in bijlage IV,
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn.
Op grond van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden:
- de gewone dwergvleermuis opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.
Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts vedeend indien:
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat een van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder b,
van de Wnb aan de orde is; en
- de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort.

Beoordeling
Aanvraag
De initiatiefnemer is voornemens renovatiewerkzaamheden uit te voeren die leiden tot energetische
verbetering van de woningen waarbij ze dermate verbeterd worden dat deze vallen onder energielabel A.
Het plangebied bestaat uit vier woonblokken langs de Wetenngsingel en drie woonblokken langs de
Koningin Julianastraat te Berkenwoude. Binnen deze zeven woonblokken worden achttien verspreid
liggende woningen gerenoveerd.
De renovatie bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden:
het aanbrengen van spouwmuurisolatie;
het aanbrengen van inpandige dakrenovatie;
het vervangen van het bestaande glaswerk door HR++-glas;
het vervangen van tochtstrips, draairamen en deuren;
het aanbrengen van ventilatieroosters;
het vervangen van CV-installaties (enkel Wetenngsingel);
het realiseren van C02-gestuurde mechanische ventiiatie.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt een bouwdepot/werkplaats opgericht.
De renovatiewerkzaamheden aan de Koningin Julianastraat en Weteringsingel vinden plaats in de periode
13 augustus 2018 tot 19 november 2018 (behoudens mogelijke uitloop).
Overtreding verbodsbepalingen
Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb is er in januan 2017 een quickscan uitgevoerd.
Naar aanleiding van het orienterende onderzoek is een nader onderzoek naar de aan- dan wel afwezigheid
van de huismus en vieermuizen uitgevoerd in de penode april 2017 tot September 2017. Hierbij zijn het
Kennisdocument Huismus (BIJ, 2017a) en het Vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus, 2017)
aangehouden. Het onderzoek is niet volledig conform het Vleermuisprotocol uitgevoerd. Om de
aanwezigheid van een kraamverblijfplaats uit te sluiten, is slechts een bezoek in de optimale periode
uitgevoerd. De afwezigheid is hiermee doorgaans onvoldoende aan te tonen. Aanvullend hierop wordt de
aanwezigheid van een kraamverblijfplaats door de afwezigheid van sporen uitgesloten. In combinatie met de
twee veldbezoeken buiten de optimale periode is voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen
kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aanwezig is in het plangebied. Hiermee zijn wij van
mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest.
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De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. In het huizenblok aan de Koningin
Julianastraat ter hoogte van nummer 1 en in het huizenblok aan de Weteringsingel ter hoogte van nummer 5
zijn twee zomerverblijfplaatsen vastgesteld. Van zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis mag
er zekerheidshalve vanuit gegaan worden dat deze piek ook als winterverblijfplaats fungeert voor een of
enkele individuen gedurende milde winters. Ten aanzien van de gewone dwergvleermuis leidt de renovatie
dan ook tot het vernielen van twee zomer- en winterverblijfplaatsen door de toepassing van
spouwmuunsolatie. Hierbij wordt de gewone dwergvleermuis opzettelijk verstoord omdat deze een alternatief
moet zoeken. Met het vernielen van de bovengenoemde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en
het verstoren van individuen van de gewone dwergvleermuis worden de in artikel 3.5, tweede en vierde lid,
van de Wnb genoemde verboden overtreden.
Voorgestelde maatregelen
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis tot een minimum te
beperken, worden maatregelen voorgesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het rapport 'Ecologisch
werkprotocol Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude' van 23 februari 2018.
De werkzaamheden vinden plaats in de paar- en winterperiode. Volgens de planning vindt de daadwerkelijke
renovatie plaats in de weken 33 tot en met 47 (13 augustus tot en met 25 november 2018).
Op 20 juli 2018 zijn er vier kleine duurzame houtbetonnen vieermuiskasten (type VK WS 01, VivaraPro)
opgehangen aan kopgevels. Twee aan de kopgevel aan de Koningin Julianastraat 1 en twee aan de
kopgevel aan de Wetenngsingel 5. Ze bevinden zich binnen 200 meter van de oorspronkelijke
verblijfplaatsen en de posities zijn zo gekozen dat er verschillende microklimaten worden aangeboden.
In de nieuwe situatie worden vier permanente voorzieningen in de vorm van inmetselstenen (type IB VL 01,
VivaraPro) geplaatst. Ze worden op de kopgevels ter hoogte van de onginele verblijfplaatsen bevestigd. De
tijdelijke kasten worden verwijderd in november/december 2019. De inbouwstenen worden in november
geplaatst.
staat van instandhouding
Als gevolg van de renovatiewerkzaamheden in 2018 gaan twee zomer- en winterverblijfplaatsen van de
gewone dwergvleermuis vedoren. Om het verlies van deze verblijfplaatsen te compenseren zijn op 20 juli
2018 vier tijdelijke voorzieningen in de vorm van uitwendige vieesmuiskasten bevestigd aan gevels. Ze
hangen op de zelfde kopgevels als de oorspronkelijke zomerverblijfplaatsen. De voorzieningen hebben een
vrije aanvliegroute, zijn gemaakt van voldoende duurzaam matenaal en bieden verscheidene microklimaten.
Doordat de tijdelijke kasten eind juli zijn geplaatst en de werkzaamheden aan de spouwmuur eind oktober
pas beginnen wordt er voldaan aan de minimale gewenningstijd van dne maanden om de alternatieve
verblijfplaatsen te ontdekken. Daarnaast worden de tijdelijke voorzieningen in een netwerk van reeds
bestaande verblijfplaatsen geplaatst.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden vier permanente voorzieningen in de vorm van
inmetselstenen (type IB VL 01, VivaraPro) aangebracht in de gevels waar de huidige verblijfplaatsen zijn
vastgesteld en de tijdelijke kasten zijn opgehangen. Op deze manier wordt de acceptatie van de alternatieve
voorzieningen bevorderd. De woningen die niet gerenoveerd worden en de woningen rondom de planlocatie
bieden een grote hoeveelheid potentiele verblijfplaatsen. In een straal van 150 meter zijn er tal van
woningen geschikt. Zo blijven er meerdere kopgevels met vergelijkbare condities als bij Koningin
Julianastraat 1 en Weteringsingel 5 intact. De woningen hebben veelal kieren en openingen die geschikt zijn.
Hiermee is voldoende onderbouwd dat, in combinatie met de gerealiseerde alternatieve verblijfplaatsen, er
gedurende en na de werkzaamheden voldoende uitwijkmogelijkheden voor de gewone dwergvleermuis
voorhanden zijn. Het is dan ook aannemelijk dat de gewone dwergvleermuis in het plangebied aanwezig
blijft.
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De renovatiewerkzaamheden staan gepland in de paar- en winterperiode. Het is van belang dat bij aanvang
van de renovatiewerkzaamheden is verzekerd dat er geen vieermuizen aanwezig zijn in de bebouwing.
Hiertoe wordt uitedijk een maand voorafgaand aan de werkzaamheden het microklimaat in de huidige
verblijfplaatsen verstoord door de kantpannen te verwijderen om zo een tochtstroom te oreeren. Hiermee
wordt voorkomen dat individuen worden verwond of gedood.
Van belang is dat de tijdelijke en permanente voorzieningen worden aangemeld op www.vleermuiskasten.nl.
Op deze wijze ontstaat er meer inzicht in waar de kasten zijn geplaatst. Dit is opgenomen in voorschrift 9.
De permanente voorzieningen moeten functioneel zijn. De controle en beoordeling hiervan dient in ieder
geval te worden meegenomen met de penodieke onderhoudscontrole van de woningen. Dit hebben wij in
voorschrift 9 opgenomen.
Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de
voorschriften, voldoende zijn om er voor te zorgen dat de staat van instandhouding van de gewone
dwergvleermuis niet in het geding komt.
Ecologisch werkprotocol
De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De
werkzaamheden en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch
werkprotocol te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden
meegestuurd te worden. Voorts dient het protocol op de locatie aanwezig te zijn, waardoor de zorgvuldige
uitvoering van het werk is gegarandeerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1, 2 en 3 vastgelegd.
Belangenonderbouwing
De ontheffing ten aanzien van de gewone dwergvleermuis is aangevraagd op grond van het belang
'volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke
gunstige effecten'.
De te renoveren woningen zijn gebouwd tussen 1960 en 1970. De ventiiatie beperkt zich veelal tot het
openen en sluiten van de ramen. In de woningen is schimmelvorming aanwezig als gevolg van ophopend
vocht. Vochtige woonomstandigheden of schimmels kunnen slecht zijn voor de gezondheid, zo kunnen ze
het risico verhogen op luchtwegklachten, luchtweginfecties astma en hoesten. Ook zijn de woningen slecht
geisoleerd, hierdoor kunnen de temperaturen hoog opiopen met mogelijke gezondheidsklachten als gevolg.
De gevelisolatie, in combinatie met de aan te brengen ventiiatie, zal leiden tot een stabieler binnenklimaat,
wat de gezondheid van de bewoners ten goede komt.
Naast het opiossen van de problemen met het binnenklimaat hebben cooperaties een grote
verantwoordelijkheid in het verduurzamen van woningen. Ook QuaWonen heeft de ambitie om hun
woningen energetisch te verbeteren. Door de isolatiewerkzaamheden aan de woningen in de Koningin
Julianastraat en Weteringsingel zal het warmtevedies worden teruggedrongen. QuaWonen heeft als
doelstelling om woningen te verbeteren naar energielabel B of beter. Dit past binnen het Convenant
Energiebespanng Huursector, waann de corporatiewoningen eind 2020 gemiddeld energielabel B dienen te
hebben. De beoogde renovatie van de woningen aan de Koningin Julianastraat en Wetenngsingel te
Berkenwoude vormt een onderdeel van het proces om te komen tot een regionale, nationale en
Internationale reductie van de C02-uitstoot.
Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang 'volksgezondheid of de openbare veiligheid of
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende onderbouwd
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Is om de negatieve effecten op de gewone dwergvleermuis, die als gevolg van de activiteit zuilen optreden,
te rechtvaardigen.
Geen andere bevredigende oplossing
Het project is locatiegebonden vanwege de renovatie van de bestaande bebouwing. De woningen moeten
geTsoleerd worden om het binnenklimaat van de woningen te verbeteren en de C02-uitstoot terug te dnngen.
Hierbij is gekozen voor isolatie van de spouwmuur. Bij isolatie van binnenuit kunnen de verblijfplaatsen
behouden blijven, maar dit zorgt voor grote overlast bij de bewoners. Hiervoor moeten de bewoners tijdelijk
uit de woning en leidingen en stroompunten in de wanden dienen aangepast te worden. Deze ovedast weegt
niet op tegen het verlies van twee zomerverblijfplaatsen die in de nieuwe situatie duurzaam gecompenseerd
worden.
Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoenng zijn wij van mening dat er geen andere bevredigende
oplossing voorhanden is. Door de gekozen werkwijze en periode van uitvoenng, wordt schade aan de
gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk voorkomen. Er is voldoende aangetoond dat er geen andere
bevredigende oplossing voorhanden is.
Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Dit kan gelden voor
de omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Krimpenerwaard bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de
Wnb worden verleend.
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