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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 4 juli 2018 (kenmerk ODH-2018-00033701) hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel
3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor het project
'Croonenburgh Fase I te Oud-Beijerland'. Per e-mailbericht van 22 oktober 2018 heeft de ontheffinghouder
verzocht om de einddatum van de ontheffing te verlengen tot en met 31 maart 2019.

Besluit
Wij besluiten:
I.

De ontheffing voor het project 'Croonenburgh Fase I te Oud-Beijerland' met kenmerk ODH-201800033701 te wijzigen voor zover het de einddatum van de ontheffing betreft. Aan de ontheffing wordt
een nieuwe einddatum verbonden, te weten 31 maart 2019.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. HopniBn
Hoofd Toetsrig & 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 4 juli 2018 (kenmerk ODH-2018-00033701) hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel
3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor het project
'Croonenburgh Fase I te Oud-Beijerland'. Deze ontheffing loopt tot 31 december 2018. Per e-mailbericht van
22 oktober 2018 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te verlengen tot en
met 31 maart 2019.
Beoordeling
De wijziging van de ontheffing leidt niet tot aanpassing van de overwegingen en de reeds opgelegde
voorschriften in het besluit van 4 juli 2018 (kenmerk ODH-2018-00033701). De werkzaamheden vinden nog
steeds plaats buiten de kwetsbare periode van de huismus, gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis.
Conciusie
Aan het verzoek tot wijziging van de ontheffing met kenmerk ODH-2018-00033701 kan worden voldaan.
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