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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 5 juli 2019 hebben wij van Waterschap Rivierenland een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld
in artikel 3.8, eerste lid. van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het renoveren van het J.U.
Smitgemaal aan NedenA^aard 1 te Kinderdijk en is aangevraagd door Waterschap Rivierenland. De aanvraag
betreft het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis, alsmede het vernielen of beschadigen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Ontheffing wordt gevraagd van het
overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:
-

artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurtDescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de
ruige dwergvleermuis {Pipistrellus nathusii);

-

artikel 3.5, vierde lid. van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen en vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii).

De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 april 2024.

Besluit
Wij t)esluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing te verienen aan Waterschap Rivierenland;

II.

de voorschriften 1 tot en met 11 te verbinden aan deze ontheffing;

III.

de aanvraag van 7 februari 2020 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

IV.

dat deze ontheffing geldig is vanaf bekendmaking van dit besluit tot en met 1 april 2024.
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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
desb>etreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften
1

De
-

ontheffinghouder dient:
de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden;
het ecologisch werkprotocol op te sturen;
eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van te voren schriftelijk te melden;
de beeindiging van de werkzaamheden uiterlijk 6en week van te voren te melden.

Voorgaande meldingen dienen gericht te worden aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550. 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 0787708585, e-mailadres meldingwnb(gozhz.nl onder vermelding van flora en fauna.
2

Minimaal een week voor de plaatsing van de eerste voorzieningen dienen de details over de plaatsing.
de types en het onderhoud van de tijdelijke en permanente voorzieningen te worden gemeld via het
registratieformulier verblijfsvoorzieningen op www.ODH.nl.

3

De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de
uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen
in het activiteitenplan. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld, waarin in ieder
geval het volgende dient te worden opgenomen:
a de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
b aanduiding van de locatie van het plangebied;
c de uit te voeren werkzaamheden;
d de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
e de mitigerende en compenserende maatregelen;
f
de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt.

4

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en het ecologisch
werkprotocol op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond
aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

5

De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige^ op het gebied van de
ruige dwergvleermuis.

6

De ontheffinghouder dient. met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing. de maatregelen
uit te voeren zoals beschreven in het rapport 'Activiteitenplan: J.U. Smitgemaal te Kinderdijk' van 26 juni
2019.

' Onder een deskundige wordt verstaan:
•
Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opieiding. met als zwaartepunt (Nederiandse) ecologie;
•
Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de flora en fauna, soortenherkenning en zorgvuldig handelen
ten opzichte van die soorten:
•
Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau. zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus:
•
Hij/zij is als ecoloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van
Economische Zaken. hetMinistehe van Defensie. Rijkswaterstaat. het Rijksvastgoedbedrijf, provincies. waterschappen,
hoogheemraadschappen. gemeenten. omgevingsdiensten en dnnkwaterbedrijven
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de
volgende Nederiandse organisaties Zoogdiervereniging. RAVON. Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland.
Vlinderstichting, Natuurhistonsch Genootschap. KNNV. NJN. IVN. EIS Nederland. FLORON. SOVON. STONE.
Staatsbosbeheer. Natuurmonumenten. De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied:
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde
soorten.
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7

Indien een of meerdere in voorschrift 6 genoemde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen
hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden
getroffen.

8

Tijdig, minimaal een maand, voordat de in voorschrift 7 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd,
dienen deze ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.

Specifieke voorschriften
9

Voordat de permanente maatregelen worden uitgevoerd, dient uiterlijk een maand voorafgaand een plan
van aanpak voor de permanente maatregelen ter goedkeuring aan ons te worden overgelegd. In dit plan
van aanpak dient in ieder geval met de volgende punten rekening te worden gehouden:
a de locaties van de permanente voorzieningen dienen gelijk of beter te zijn dan de oorspronkelijke
situatie wat betreft hoogte, aanvliegroute en vrije vliegroute;
b de locaties van de permanente voorzieningen dienen vrij te zijn van kunstlicht en verstoring;
c de locaties mogen niet bereikbaar zijn voor predatoren;
d er dienen verschillende microklimaten te worden aangeboden;
e de permanente voorzieningen moeten een vergelijkbare spreiding (in het gebouw) hebben als de
oorspronkelijke verblijfplaatsen;
f de permanente voorzieningen moeten zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen hebben als de
oorspronkelijke verblijfplaatsen, denk hierbij aan vergelijkbaar materiaalsoort en volume,
vergelijkbare buffenA^aarde wat betreft opwarmen en afkoelen;
g de permanente voorzieningen moeten functioneel blijven; aangegeven moet worden op welke
wijze dit wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld bij het periodieke onderhoud van het gebouw. Indien
blijkt dat een voorziening niet meer functioneel is, dient er voor gezorgd te worden dat de
voorziening weer functioneel is.

10

De tijdelijke en permanente vieermuiskasten moeten functioneel zijn voor de periode waarvoor deze
worden ingezet. Dit houdt in dat de kasten minimaal 1x per jaar gecontroleerd dienen te worden op de
functionaliteit en dat - indien nodig - de functionaliteit van de kast hersteld wordt.

11

De tijdelijke vieermuiskasten dienen minimaal functioneel te zijn tot de permanente voorzieningen
goedgekeurd (vs. 9) en gerealiseerd zijn, Indien de tijdelijke vieermuiskasten verwijderd worden dient
rekening te worden gehouden met een gewenningstijd van een maand, waarbij zowel de tijdelijke
vieermuiskasten als de permanente voorzieningen aanwezig zijn. Indien blijkt dat de tijdelijke
voorziening door de soort wordt gebruikt, mag deze alleen buiten de kwetsbare periode worden
weggehaald onder begeleiding van een ecologisch deskundige.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
•
Voor alle soorten - beschermd en onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze
soorten te worden voorkomen.
•
Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt
geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een
broedgeval aanwezig is. ongeacht de periode.
•

Als de ontheffinghouder de onderhoudsverplichting wenst over te dragen aan een derde dan moet de
ontheffinghouder de onderhoudsverplichting contractueel vastleggen .
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 5 juli 2019 hebben wij van Waterschap Rivierenland een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld
in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het renoveren
van het J.U. Smitgemaal aan NedenA/aard 1 te Kinderdijk en is aangevraagd door Waterschap Rivierenland.
De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis, alsmede het vernielen of
t^eschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Ontheffing wordt
gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:
-

artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis
{Pipistrellus nathusii):

-

artikel 3.5, vierde lid. van de Wnb voor wat b>etreft het beschadigen en vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii).

De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 april 2024.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Rapportage Quickscan soortenbescherming - Jl Smitgemaal te Kinderdijk', Antea Group
Oosterhout, projectnummer 405993, 30 januari 2017;
Rapportage Nader onderzoek vieermuizen - Jl Smitgemaal te Kinderdijk', Antea Group Oostertiout.
projectnummer 0405993.00, 21 december 2017;
Rapportage Activiteitenplan; J.U. Smitgemaal te Kinderdijk', Antea Group Oosterhout,
projectnummer 0453866.100. 26 juni 2019;
Memo Aanvullende informatie zaak 555351 NedenA'aard 1 te Kinderdijk". Antea Group Oosterhout,
projectnummer 0453866.100. 31 januari 2020.

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.
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Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.5 en 3.8 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland.
De ruige dwergvleermuis is een van nature in Nederiand in het wild levend dier van soorten genoemd in
bijlage IV, onderdeel a bij de Habitatrichtlijn en in bijlage II bij het Verdrag van Bern.
Op grond van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden:
- de ruige dwergvleermuis opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.
Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat een van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb
aan de orde is; en
- de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort.

Beoordeling
Aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk. Ten behoeve van de toekomstige
herbestemming wordt (een deel van) de t)estaande bebouwing van het gemaal gesloopt. Het gemaal moet.
om zijn functie te kunnen behouden, worden gerenoveerd en geelektrificeerd. Bij de renovatie worden twee
van de drie aanwezige dieselmotoren vervangen door schonere elektramotoren. Een van de huidige
dieselmotoren komt in de toekomst te vervallen. Daarnaast wordt de gevelschil vervangen. De start van de
werkzaamheden staat gepland in maart 2020. De ven^/achting is dat de werkzaamheden (sloop en herbouw)
circa anderhalf jaar in beslag nemen in de periode maart 2020 tot en met eind 2021.

Overtreding verbodsbepaling(en)
Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb is in mei tot en met September van 2017 nader
onderzoek naar vieermuizen uitgevoerd in de vorm van vijf bezoeken. Het onderzoek is uitgevoerd conform
het VIeermuisprotocol (2017). Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is
geweest.
De ruige dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. Er bevinden zich drie paarverblijfplaatsen aan de
zuidelijke gevel van het gemaal. Deze paarverblijfplaatsen worden naar venA/achting ook als
winten/erblijfplaats gebruikt gedurende milde winters, door 6en of enkele individuen van de soort. De
gevelschil van het gebouw is dusdanig gescheurd en venA/eerd dat deze vervangen moet worden. Met het
ven/angen van de buitengevel gaat het boeiboord, en de daar aanwezige verblijfplaatsen, verioren. Hierbij
wordt de ruige dwergvleermuis tevens opzettelijk verstoord aangezien de aanwezige individuen op zoek
moeten naar alternatieve verblijfplaatsen. Als gevolg hiervan worden de verbodsbepalingen zoals
opgenomen in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb overtreden.

Voorgestelde maatregelen
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de mige dwergvleermuis tot een minimum te beperken
worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in het Activiteitenplan: J.U. Smitgemaal te Kinderdijk'
van 26 juni 2019.
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De werkzaamheden die in het plangebied worden uitgevoerd. worden (waar mogelijk) zo
verstoringbeperkend mogelijk uitgevoerd om verstoring richting de omgeving laag te houden. Eventuele
lichtmasten om het werk te veriichten, worden richting het plangebied gericht en niet naar de omgeving. De
werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog met kennis van de ruige
dwergvleermuis.
De werkzaamheden die het meeste invloed hebben op de ruige dwergvleermuis (de sloopwerkzaamheden)
worden buiten de kwetsbare periodes van de soort uitgevoerd. De b>estaande verblijfplaatsen worden
voorafgaand aan de sloop, na het aanbieden van ruim voldoende alternatieven, eerst ongeschikt gemaakt
voordat begonnen wordt met de sloop. Dit zal plaatsvinden in de periode maart - mei 2020. Minimaal 3
dagen voor de start van de werkzaamheden worden de huidige verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt door de
aanwezige daklijsten te verwijderen waardoor tocht wordt gecreeerd.
Op 30 maart 2017 zijn als altematieve verblijfplaatsen reeds acht platte vieermuiskasten (type 1FE
Schwegler) aangeboden op twee locaties binnen een straal van 75 m van de huidige verblijfplaatsen, in
tiekend foerageergebied. De kasten zijn aan de westzijde van de gebouwen geplaatst en hangen op
minimaal 3 meter hoogte met een vrije aanvliegroute.
In de nieuwe gevel worden naast de extern geplaatste kasten ook nieuwe vieermuis behuizingen
opgenomen door de initieel aanwezige spouwmuren. dakpannen/daklijsten/kozijnen. Dit wordt aangevuld
door in de nieuwbouw inbouwvoorzieningen te realiseren.

Staat van instandhouding
Als gevolg van de sloopwerkzaamheden gaan drie paarverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis
verioren. Acht geschikte alternatieve voorzieningen zijn reeds geplaatst en daarnaast biedt de bebouwing in
de directe omgeving van het plangebied potentiele alternatieve verblijfplaatsen in spouwmuren en onder
daklijsten en betimmeringen. De verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied en voldoende
groenvoorzieningen als foerageergebied zijn via verschillende vliegroutes langs bestaande wegen en
watergangen met elkaar verbonden. Deze structuur blijft te alien tijde beschikbaar voor de lokale populatie.
Omiiggende potentiele alternatieve verblijfplaatsen liggen tevens nabij deze groene omgeving en vliegroutes
waardoor alle elementen aanwezig zijn die bijdragen aan een geschikte functionele leefomgeving voor
vieermuizen.
Hiermee zijn wij van mening dat er voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig en beschikbaar zijn in
bebouwing in de directe omgeving die kunnen fungeren als alternatieve verblijfplaats ten tijde van de
werkzaamheden. De planning van de werkzaamheden in het gebied is afgestemd op de mige
dwergvleermuis. Zodoende worden de paar- en winterperiode niet negatief beinvloed. Er wordt pas gestart
met de sloop nadat de tijdelijke mitigerende maatregelen zijn getroffen. voldaan is aan de
gewenningsperiode, de bestaande verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt zijn en er geen dieren meer
aanwezig zijn.
De exacte locaties en het tijdstip waarop de permanente maatregelen worden getroffen, zijn nog niet
bekend, dit zal in nader overleg tussen de initiatiefnemer en de deskundige worden bepaald. Voordat de
permanente maatregelen geplaatst worden, dient een plan van aanpak ter goedkeuring aan ons te worden
voorgelegd. In dit plan dient te worden aangegeven hoeveel en waar de permanente voorziening concreet
worden geplaatst en wat daarvan de specificaties zijn. Ook dient in dit plan van aanpak minimaal te worden
gemotiveerd waarom de gekozen permanente voorzieningen in aantal. aard en omvang voldoende
alternatief bieden om de functionaliteit van de verblijfplaatsen ten opzichte van de huidige situatie te kunnen
waarborgen. Dit is opgenomen in voorschrift 9.
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De tijdelijke en pennanente vieermuiskasten moeten functioneel zijn voor de periode waarvoor deze worden
ingezet. Dit houdt in dat de kasten minimaal 1x per jaar worden gecontroleerd op de functie waarvoor deze
zijn aangebracht. Indien blijkt dat de kasten niet meer functioneel zijn, bijvoorbeeld omdat de vliegopening
niet meer bereikbaar is als gevolg van obstakels, of omdat de kast dusdanig ven/uild is dat deze niet
gebruikt wordt, of omdat door nieuwe lichtbronnen de kast niet gebruikt wordt, dient er voor gezorgd te
worden dat de kast weer functioneel wordt. Wij hebben dit in voorschrift 10 opgenomen.
De tijdelijke vieermuiskasten dienen minimaal functioneel te zijn tot de permanente voorzieningen
goedgekeurd (vs. 9) en gerealiseerd zijn, Indien de tijdelijke vieermuiskasten verwijderd worden dient
rekening te worden gehouden met een gewenningstijd van 6en maand, waarbij zowel de tijdelijke
vieermuiskasten als de permanente voorzieningen aanwezig zijn. Indien blijkt dat de tijdelijke voorziening
door de soort wordt gebruikt, mag deze alleen buiten de kwetsbare periode worden weggehaald onder
begeleiding van een ecologisch deskundige. Dit hebben wij opgenomen in voorschrift 11.
Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de
voorschriften, voldoende zijn om negatieve effecten op de ruige dwergvleermuis te voorkomen dan wel tot
een minimum te beperken en dat het uitvoeren van de werkzaamheden niet leidt tot verslechtering van de
staat van instandhouding van de ruige dwergvleermuis.
Ecologisch werkprotocol
De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De
werkzaamheden en de wijze waarop maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol
te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te
worden. Voorts dient het ecologisch werkprotocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de
uitvoerders op welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de
voorschriften 1, 3 en 4 vastgelegd.
Belangenonderbouwing
De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang van 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.
Het J.U. Smitgemaal houdt als boezemgemaal een groot deel (NedenA/aard) van de AlblassenA/aard droog
en dient hiermee het belang van de openbare veiligheid. Om zijn functie te kunnen behouden, moet het
gemaal worden gerenoveerd en geelektrificeerd.
Daarnaast worden twee van de drie dieselmotoren vervangen door schone elektramotoren (een van de
dieselmotoren diesel vervalt in de toekomst). Hierbij is sprake van voor het milieu wezenlijke gunstige
effecten. Een elektromotor stoot minder 0 0 2 uit. Het terugdringen van C02-uitstoot is essentieel voor het
beperken van klimaatverandering en dient daarmee een groot maatschappelijk belang, onder meer op het
vlak van veiligheid, natuurbescherming, welzijn en welvaart. Het verminderen van fossiele emissies leidt
bovendien tot een verbeterde luchtkwaliteit en heeft daarmee een positief effect op de volksgezondheid.
Door de voorgenomen renovatie kan het gemaal op een duurzamere wijze zijn functie vervuilen.
Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang 'volksgezondheid, de openbare veiligheid of
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende ondertxDUwd
is om de negatieve effecten op de ruige dwergvleermuis, die als gevolg van de uitvoering van de activiteit
optreden. te rechtvaardigen.
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Geen andere bevredigende oplossing
Het voornemen is locatiegebonden aangezien de werkzaamheden betrekking hebben op de bestaande
bebouwing die technisch in slechte staat veri<eert. Voor het huidige gebouw is geconcludeerd, dat deze niet
meer past binnen de eisen die worden gesteld aan een modern gemaal. Renovatie maakt hier een
noodzakelijk onderdeel van uit. Indien er geen werkzaamheden aan het gebouw plaatsvinden (renovatie of
gedeeltelijke sloop/herbouw). zal het gelx)uw steeds verder in ven/al raken. Dit kan in de toekomst
gevaariijke situaties opieveren voor de omgeving. Het niet aanpakken van de gebouw is daarom geen optie.
Niets doen zorgt en/oor dat het gemaal, gezien de zeer slechte technische staat het gebouw, de
maatschappelijke functie als boezemgemaal niet meer kan vervuilen. Bovendien levert het op de langere
termijn gevaariijke situaties voor de omgeving, wanneer het gebouw verder in verval raakt. Niets doen is
daarom geen optie.
De ruige dwergvleermuis heeft drie verblijfplaatsen onder of nabij de dakbedekking. Bij het renoveren van
het bestaande gebouw om onder andere te voldoen aan de energetische wensen van dit moment, zal
t)einvloeding van deze verblijfplaats als gevolg van de werkzaamheden onvermijdelijk zijn. Voor het
gewenste doel zijn er geen andere werkzaamheden mogelijk met minder schadelijke effecten op de soort.
Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning van werkzaamheden wordt schade aan de
ruige dwergvleermuis zoveel mogelijk voorkomen. De werkzaamheden vinden gedurende een tijdsbestek
van anderhalf jaar in de periode maart 2020 t/m eind 2021 plaats. Gelet op de noodzaak en wijze van
uitvoering zijn wij van mening dat er voldoende is aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing
voorhanden is.
Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid
geldt bijvoortieeld voor de omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Molenlanden t)evoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond artikel 3.8. eerste lid. van de Wnb
worden verieend.
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