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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 3 oktober 2018 (kenmerk: ODH-2018-00045455) hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) verieend ten behoeve van het project
'Sloop bebouwing Crabbehof fase 4 en 5' te Dordrecht. De werkzaamheden bestaan uit het slopen van vijf
appartementencomplexen aan de Colijnstraat, Frank van der Goesstraat en de W.H. Vliegenstraat te
Dordrecht. Per e-mailbericht van 20 mei 2019 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de
genoemde ontheffing te wijzigen naar 1 januari 2023.

Besluit
Wij besluiten:
I.

in te stemmen met het verzoek tot wijziging van de ontheffing met kenmerk ODH-2018-00045455,
voor wat betreft de einddatum van de ontheffing. De einddatum van voornoemd besluit wordt met
deze wijziging veriengd tot en met 1 januari 2023. De in het besluit opgenomen voorschriften blijven
onverminderd van kracht.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

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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Aanleiding
Bij besluit van 3 oktober 2018 (kenmerk: ODH-2018-00045455) hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) verieend ten behoeve van het project
'Sloop bebouwing Crabbehof fase 4 en 5' te Dordrecht. De werkzaamheden bestaan uit het slopen van vijf
appartementencomplexen aan de Colijnstraat, Frank van der Goesstraat en de W.H. Vliegenstraat te
Dordrecht. Per e-mailbericht van 20 mei 2019 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de
genoemde ontheffing te wijzigen naar 1 januari 2023.
Beoordeling
Met het verzoek tot wijziging worden geen aanvullende of wijzigingen van de werkzaamheden voorgesteld,
maar slechts een verschuiving in de tijd van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verieend. De
werkzaamheden vinden nog steeds plaats buiten de voor de gewone en ruige dwergvleermuis kwetsbare
perioden. Gelet op het bovenstaande leidt het wijzigen van de einddatum van de ontheffing niet tot
additionele effecten op de gewone dwergvleermuis of ruige dwergvleermuis.

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.

Conclusie
Aan het verzoek tot wijziging van de ontheffing van 3 oktober 2018 (met kenmerk ODH-2018-00045455) kan
worden voldaan. De geldigheid van voornoemde ontheffing wordt gewijzigd naar 1 januari 2023. De in
genoemde ontheffing opgenomen voorschriften blijven onverminderd van kracht.
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