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Beschikking (wijziging)
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming

Onderwerp
Bij besluit van 4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384, hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor het slopen van bestaande panden, het kappen van bomen

en het realiseren van nieuwbouwwoningen aan de Veursestraatweg 280 en Parnashofweg te Leidschendam. Deze
ontheffing is verleend voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, watervleermuis en de

meervleermuis, alsmede het vernielen en beschadigen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone
dwergvleermuis, de watervleermuis en de meervleermuis.
Per e-mailbericht van 28 mei 2021 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te

verlengen in verband met vertraging van de werkzaamheden. Daarnaast heeft deontheffinghouder op 6juli 2021
verzocht om de tenaamstelling van de ontheffing te wijzigen naar: Vliethaven B.V..

Besluit
Wij besluiten:

I.

Beslispunt IV van de ontheffing verleend op 4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384 te wijzigen. Aan

de ontheffing wordteen nieuwe einddatum verbonden te weten: 1 januari 2023;
In te stemmen met het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van de ontheffing van 4 juni 2019, met

kenmerk ODH-2019-00002384. De tenaamstelling van de ontheffing wordt gewijzigd naar:

Vliethaven B.V.
Veurseweg 79
2251 AA Voorschoten;

Voorschrift 11 van de ontheffing verleend op 4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384, te wijzigen en

te vervangen door het voorschrift zoals opgenomen in het vervolg van dit besluit en tevens aanvullend

voorschrift 12 voor te schrijven;

IV.

Dat de ontheffing verleend op 4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384, voor het overige

onverminderd van toepassing blijft.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening 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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VOORSCHRIFTEN
11 Om lichtverstrooiing naar de Vliet tijdens de kwetsbare periode van de watervleermuis en de meervleermuis te
voorkomen dan wel te minimaliseren, dienen gedurende de werkzaamheden lichtwerende schermdoeken
rondom het plangebied te worden geplaatst. Deze schermdoeken dienen minimaal twee meter hoogte zijn en

staan op palen van minimaal 1,5 meter hoog. Van belang is dat er geen lichtverstrooiing kan ontstaan onder de
schermdoeken door, direct op de watergang.

12 Het ongeschikt maken van de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis dient te worden uitgevoerd buiten

de kwetsbare winterperiode, die loopt van 15 oktober tot en met 15 april. Verder dient de wijze van ongeschikt
maken te worden uitgevoerd conform de afgegeven ontheffing van 4 juni 2019, met kenmerk ODH-201900002384.
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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, van de Wnb hebben wij op 29 juli 2021 de termijn voor de afhandeling
van de aanvraag met zeven weken verlengd.

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 4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384, hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8,

eerste lid, van de Wet natuurbescherming verleend voor het slopen van bestaande panden, het kappen van bomen
en het realiseren van nieuwbouwwoningen aan de Veursestraatweg 280 en Parnashofweg te Leidschendam. Deze

ontheffing is verleend voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, watervleermuis en de
meervleermuis, alsmede het vernielen en beschadigen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone

dwergvleermuis, de watervleermuis en de meervleermuis.
Per e-mailbericht van 28 mei 2021 heeft de ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te

verlengen in verband met vertraging van de werkzaamheden. Daarnaast heeft de ontheffinghouder op 6 juli 2021
verzocht om de tenaamstelling van de ontheffing te wijzigen naar: Vliethaven B.V.

Beoordeling
Verlengingsverzoek
Het verzoek om verlenging van de eerder afgegeven ontheffing van 4 juni 2019 is aangevraagd, omdat de
werkzaamheden zijn uitgesteld. Dit heeft geleid tot een verandering in de planning. In voorschrift 11 van de

ontheffing van 4 juni 2019 is een specifieke periode opgenomen, waarin de lichtwerende schermdoeken rondom
het plangebied geplaatst dienden te zijn. Dit voorschrift is gebaseerd op de destijds aangegeven planning.
Gedurende de werkzaamheden dienen lichtwerende schermdoeken aanwezig te zijn. Derhalve hebben wij

voorschrift 11 gewijzigd. Gezien de nieuwe planning, hebben wij daarnaast in voorschrift 12 geborgd dat het

ongeschikt maken van de verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis buiten de kwetsbare winterperiode dient
te worden uitgevoerd. De wijze van ongeschikt maken dient verder te worden uitgevoerd conform de ontheffing van

4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384.
De getroffen maatregelen zoals opgenomen in de vigerende ontheffing worden nog steeds uitgevoerd. Derhalve
zullen er door het wijzigen van de einddatum, met inachtneming van voorschrift 11 en 12 van dit besluit, geen extra
negatieve effecten optreden voor de gewone dwergvleermuis, de watervleermuis en de meervleermuis.

Wijziging tenaamstelling
De wijziging van de tenaamstelling van de ontheffing van 4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384 leidt niet
tot andere inzichten en heeft geen invloed op de in de vigerende ontheffing opgenomen overwegingen en
voorschriften. Nu de huidige ontheffinghouder heeft ingestemd met de wijziging van de tenaamstelling, kan

hiermee worden ingestemd.
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Conclusie
Gezien het vorenstaande achten wij het redelijk en acceptabel om aan het verzoek tot wijziging van de einddatum
van de ontheffing van 4 juni 2019, met kenmerk ODH-2019-00002384, medewerking te verlenen en in te stemmen
met de wijziging van de tenaamstelling van de vigerende ontheffing. De overige onderdelen en voorschriften van de

hiervoor genoemde ontheffing blijven onverminderd van kracht.
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