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Beschikking
Wet natuurbeschernning - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 17 februari 2021 (kenmerk ODH-2021-00022066) hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verieend aan het Rijksvastgoedbedrijf voor het
opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis ten gevolge van de
uitvoering van de 2^ fase van het project 'Schilderwerkzaamheden Binnenhof. De werkzaamheden waarop
deze ontheffing ziet bestaan uit herstelmaatregelen vanwege houtrot in kozijnen, en
schildenwerkzaamheden. Per e-mail bericht van 3 maart 2021 heeft de adviseur namens de
ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te veriengen tot en met 31 augustus 2021.

Besluit
Wij besluiten:
I.

Beslispunt V van de ontheffing verieend op 17 februari 2021 met kenmerk ODH-2021-00022066, te
wijzigen. Aan de ontheffing wordt als nieuwe einddatum verbonden: 31 augustus 2021;

II.

dat de ontheffing van 17 februari 2021 met kenmerk ODH-2021-00022066 voor de overige
onderdelen van toepassing blijft.

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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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Bij tjesluit van 17 februari 2021 (kenmerk ODH-2021-00022066) hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hiema: Wnb) verieend aan het Rijksvastgoedbedrijf
voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis ten gevolge van
de uitvoering van de 2* fase van het project Schilderwerkzaamheden Binnenhof. De werkzaamheden
waarop deze ontheffing ziet t»estaan uit herstelmaatregelen vanwege houtrot in kozijnen en
schildenwerkzaamheden. Per e-mail bericht van 3 maart 2021 heeft de adviseur namens de
ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te veriengen tot en met 31 augustus 2021
Tijdens de voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden bleek dat de werkzaamheden een langere
dooriooptijd hebben dan eerst voorzien omdat:
•
tijdens het verkiezingsreces het Binnenhof moeilijker toegankelijk is, waardoor er later kan worden
gestart met de werkzaamheden en;
•
sommige locaties gevoelig blijken te liggen vanwege het politieke proces. De werkzaamheden worden
dan ook later uitgevoerd tijdens het mei-reces en het zomerreces.
Verzocht wordt om de einddatum van de ontheffing te wijzigen van 31 mei 2021 naar 31 augustus 2021.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
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.

Beoordeling
Het verzoek om verienging is aangevraagd omdat de werkzaamheden zijn vertraagd vanwege het
verkiezingsreces en omdat sommige locaties gevoelig liggen vanwege het politieke proces. De langere en
verschoven doorlooptijd heeft ten opzichte van de oorspronkelijke toetsing geen additionele negatieve
effecten op de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Een latere
startdatum betekent dat mogelijke effecten op overwinterende vieermuizen, waarmee in de werkprotocollen
rekening werd gehouden, met nog meer zekerheid worden voorkomen. De dieren zijn dan niet meer in
winterslaap. De werkzaamheden zullen zijn beeindigd voor de paarperiode waarmee extra verstoring zoveel
mogelijk wordt verminderd.
Derhalve kunnen wij concluderen dat met inachtneming van voorschriften, voldoende aannemelijk is
gemaakt dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt.

Conclusie
Gezien het vorenstaande achten wij het redelijk en acceptabel om aan het verzoek tot wijziging van de
einddatum van de ontheffing van 17 februari 2021 met kenmerk ODH-2021-00022066, medewerking te
verienen. De overige onderdelen en de voorschriften uit bovengenoemde ontheffing blijven onverminderd
van kracht.
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