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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 23 oktober 2018, met kenmerk ODH-2018-00119003, hebben wij een ontheffing als bedoeld
in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verieend voor het slopen van een aanwezige
autoshowroom met bijbehorende werkplaats en magazijn, het bouwrijp maken van het plangebied en het
realiseren van nieuwbouw woningen aan de Kerkstraat 127a te Kwintsheul en de aanwezigheid hierbij van
de kerkuil. Per e-mailbericht van 23 oktober 2020 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van
de ontheffing te verlengen in verband met vertraging van de werkzaamheden.

Besluit
Wij besluiten:
I.

Beslispunt IV van de ontheffing verieend op 23 oktober 2018 met kenmerk ODH-2018-00119003 te
wijzigen. Aan de ontheffing wordt als nieuwe einddatum verbonden: 1 September 2023;

II.

Voor het overige blijft de ontheffing verieend op 23 oktober 2018 met kenmerk ODH-2018-00119003,
onverminderd van toepassing.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden
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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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Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Verlenging
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.
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 23 oktober 2018, met kenmerk ODH-2018-00119003, hebben wij een ontheffing als bedoeld
in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verieend voor het slopen van een aanwezige
autoshowroom met bijbehorende werkplaats en magazijn, het bouwrijp maken van het plangebied en het
realiseren van nieuwbouw woningen aan de Kerkstraat 127a te Kwintsheul en de aanwezigheid hierbij van
de kerkuil. Per e-mailbericht van 23 oktober 2020 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van
de ontheffing te veriengen in verband met vertraging van de werkzaamheden.
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 23 oktober 2018, met kenmerk ODH-201800119003. De sloopwerkzaamheden, zijnde de meest verstorende werkzaamheden voor de kerkuil, worden
uitgevoerd in de periode September-januari om de broedperiode van de kerkuil zoveel mogelijk te ontzien.
Daarnaast worden alle maatregelen zoals beschreven in het projectplan en opgenomen in de vigerende
ontheffing nog steeds uitgevoerd. Derhalve zullen er door het wijzigen van de einddatum geen extra
negatieve effecten optreden voor de soort.

Conclusie
Gezien het vorenstaande achten wij het redelijk en acceptabel om aan het verzoek tot wijziging van de
einddatum van de ontheffing van 23 oktober 2018, met kenmerk ODH-2018-00119003, medewerking te
verienen. De overige onderdelen en voorschriften van genoemde oorspronkelijke ontheffing blijven
onverminderd van kracht.
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