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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 8 mei 2019 (kenmeri< ODH-2019-00054891) hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel
3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verieend voor het project 'Sloop oude GlS-installatie Rijswijk'
gelegen in de gemeente Rijswijk aan TenNeT TSO B.V. De ontheffing heeft betrekking op het slopen van de
bestaande bebouwing, het kappen van bomen en het realiseren van nieuwbouw. Per e-mailbericht van 14
oktober 2019 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te veriengen tot 1
februari 2021. Bij besluit van 15 april 2020 (met kenmerk: ODH-2020-00033174) hebben wij de ontheffing
gewijzigd voor zover het de einddatum betreft naar 1 februari 2021. Per e-mail bericht van 2 november 2020
heeft de ontheffinghouder nogmaals verzocht om de einddatum van de ontheffing te verlengen in verband
met vertraging van de werkzaamheden en verzocht om de verblijfplaatsen ongeschikt te maken in de
winterperiode.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de ontheffing voor het project 'Sloop oude GlS-installatie Rijswijk' gelegen in de gemeente Rijswijk
aan TenNeT TSO B.V. van 8 mei 2019 met kenmerk ODH-2019-00054891 gewijzigd bij besluit van
15 april 2020 met kenmerk ODH-2020-00033174 te wijzigen voor zover het de einddatum van de
ontheffing betreft. Aan de ontheffing wordt een nieuwe einddatum verbonden, te weten 1 februari
2022;

II.

het verzoek te weigeren voor wat betreft het verzoek om de voorschriften in het besluit van 15 april
2020 met kenmerk: ODH-2020-00033174 te wijzigen;

III.

dat de ontheffing van 8 mei 2019 (met kenmerk: ODH-2019-00054891) gewijzigd bij besluit van 15
april 2020 (met kenmerk: ODH-2020-00033174 ODH-2019-00109988) voor de overige onderdelen
van toepassing blijft.
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Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening 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 8 mei 2019 (kenmerk ODH-2019-00054891) hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel
3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor het project 'Sloop oude GIS-installatie Rijswijk'
gelegen in de gemeente Rijswijk aan TenNeT TSO B.V. De onthefling heeft betrekking op het slopen van de
bestaande bebouwing, het kappen van bomen en het realiseren van nieuwbouw. Per e-mailbericht van 14
oktober 2019 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te veriengen tot 1
februari 2021. Bij besluit van 15 april 2020 (met kenmerk: ODH-2020-00033174) hebben wij de ontheffing
gewijzigd voor zover het de einddatum betreft naar 1 februari 2021. Per e-mail bericht van 2 november 2020
heeft de ontheffinghouder nogmaals verzocht om de einddatum van de ontheffing te veriengen in verband
met vertraging van de werkzaamheden en verzocht om de verblijfplaatsen ongeschikt te maken in de
winterperiode.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 3 december 2020 de termijn voor de
afhandeling van de aanvraag met zeven weken veriengd.
De handeling wordt 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.
Beoordeling
Het verzoek om verienging is aangevraagd omdat de werkzaamheden zijn vertraagd. Daarnaast is verzocht
om de bebouwing ongeschikt te maken in de winterperiode, om de werkzaamheden eerder te laten
plaatsvinden. De wijziging van de einddatum in de ontheffing leidt niet tot aanpassing van de overwegingen
en de reeds opgelegde voorschriften, zoals opgenomen in het besluit van 8 mei 2019 (kenmerk ODH-201900054891) gewijzigd bij besluit van 15 april 2020 (kenmerk: ODH-2020-00033174). Dertialve kunnen wij
concluderen dat met inachtneming van voorschriften, voldoende aannemelijk is gemaakt dat de gunstige
staat van instandhouding niet in het geding komt.
Voor wat betreft het ongeschikt maken van de verblijfplaatsen wordt voorgesteld om de
sloopwerkzaamheden uit te voeren vanaf eind februari, na ongeschikt maken van de verblijfplaatsen. Er
wordt daarnaast aangegeven dat in oktober 2020 actualiserend onderzoek is uitgevoerd waar de paar-een
winterverblijfplaats niet is aangetroffen. Derhalve wordt het gebruik niet verwacht gedurende de winter. Dit
kan echter niet met zekerheid worden uitgesloten. Vieermuizen zijn gedurende de winterperiode erg
kwetsbaar en niet flexibel. Omdat niet kan worden uitgesloten dat individuen aanwezig zijn in de betxiuwing
ten tijde van de werkzaamheden indien deze starten in de winterperiode, en om te voorkomen dat individuen
worden verwond of gedood, dient het ongeschikt maken te worden uitgevoerd in de actieve periode die loopt
van 15 april tot 15 oktober. Dit komt overeen met de opgelegde voorschriften in het besluit van 15 april 2020
(kenmerk: ODH-2020-00033174). Derhalve besluiten wij het verzoek af te wijzen en de voorschriften niet te
wijzigen.
Conclusie
Gezien het vorenstaande achten wij het redelijk en acceptabel om aan het verzoek tot wijziging van de
ontheffing met kenmerk ODH-2019-00054891 gewijzigd bij besluit van 15 april 2020 met kenmerk: ODH2020-00033174, medewerking te verienen voor zover het de einddatum van de vigerende ontheffing betreft.
In verband met de kwetsbare winterperiode weigeren wij de wijziging voor wat betreft de periode van
ongeschikt maken van de verblijfplaatsen. De overige onderdelen en de voorschriften uit bovengenoemde
ontheffing blijven onverminderd van kracht.
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