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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 3 april 2020, met kenmerk ODH-2019-00145582, hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verieend voor het uitvoeren van
renovatiewerkzaamheden aan woningen gelegen aan de Beatrixlaan 21-25 en 29-43 (oneven),
de van Gaesbeekstraat 9-15 (oneven) en de Margrietlaan 9-27 (oneven) en 6-14 (even) te Westmaas. De
aanvraag betreft het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten van de huismus en de gierzwaluw, het
opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis, alsmede het vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Per e-mailbericht van 14 oktober 2020 heeft de ontheffinghouder
verzocht om de einddatum van de ontheffing met een jaar te veriengen in verband met het niet behalen van
de werkplanning.

Besluit
Wij besluiten:
I.
II.

Beslispunt IV van de ontheffing verieend op 3 april 2020 met kenmerk ODH-2019-00145582 te
wijzigen. Aan de ontheffing wordt als nieuwe einddatum verbonden: 15 april 2023;
Voor het overige blijft de ontheffing verieend op 3 april 2020 met kenmerk ODH-2019-00145582,
onverminderd van toepassing.

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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Haaglanden
Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Verienging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 28 oktober 2020 de termijn voor de
afhandeling van de aanvraag met zeven weken veriengd.
Bevoegd gezag
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.

Overwegingen
Aanleiding
Bij besluit van 3 april 2020, met kenmerk ODH-2019-00145582, hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verieend voor het uitvoeren van
renovatiewerkzaamheden aan woningen gelegen aan de Beatrixlaan 21-25 en 29-43 (oneven),
de van Gaesbeekstraat 9-15 (oneven) en de Margrietlaan 9-27 (oneven) en 6-14 (even) te Westmaas. De
aanvraag betreft het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten van de huismus en de gierzwaluw, het
opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis, alsmede het vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Per e-mailbericht van 14 oktober 2020 heeft de ontheffinghouder
verzocht om de einddatum van de ontheffing met een jaar te veriengen in verband met het niet behalen van
de werkplanning.
Beoordeling
Het verzoek om wijziging van de ontheffing is aangevraagd omdat de werkzaamheden zijn uitgesteld. 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 3 april 2020, met kenmerk
OHD-2019-00145582. De werkzaamheden worden exact een jaar opgeschoven waardoor de
werkzaamheden staan gepland vanaf 1 September 2021. De kwetsbare broedperiode van de huismus en de
gierzwaluw worden nog steeds ontzien. De tijdelijke voorzieningen blijven functioneel en blijven hangen tot
de permanente situatie gereed Is. De nesten van de huismus en verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis
worden op de juiste wijze ongeschikt gemaakt. Derhalve zullen er door het wijzigen van de einddatum geen
extra negatieve effecten optreden voor de soorten. Gezien deze omstandigheden en de mogelijkheid dat de
planning onverhoopt wederom niet gehaald kan worden, zien wij aanleiding de einddatum op 15 april 2023
te stellen.

Conclusie
Gezien het vorenstaande achten wij het redelijk en acceptabel om aan het verzoek tot wijziging van de
einddatum van de ontheffing van 3 april 2020, met kenmerk ODH-2019-00145582, medewerking te
verienen. De overige onderdelen en voorschriften van genoemde oorspronkelijke ontheffing blijven
onverminderd van kracht.
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