
 

Beschikking 

Wet natuurbescherming - Soortenbescherming 
 

Onderwerp 

Op 3 februari 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid van de 

Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het afzetten van het geriefbosje gelegen aan de 

Meerpolder 1-4 te Zoetermeer als onderdeel van de inrichting van het weidevogelkerngebied. De ontheffing is 

aangevraagd namens  de Provincie Zuid-Holland. De aanvraag betreft het opzettelijk beschadigen, vernielen of 

wegnemen van nesten of rustplaatsen van de buizerd. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de 

verbodsbepalingen zoals genoemd in: 

 

- Artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk beschadigen, 

vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de buizerd (Buteo buteo). 

 

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 juni 2022 tot en met 30 december 2022.  

 

Besluit 

Wij besluiten: 

I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan de Provincie Zuid-Holland; 

II. de voorschriften 1 tot en met 9 te verbinden aan deze ontheffing; 

III. de aanvraag en de aanvullende documenten van 29 januari 2022, 24 oktober 2022 en 16 november 2022 

onderdeel te laten zijn van deze ontheffing; 

IV. dat deze ontheffing geldig is vanaf bekendmaking tot en met 31 januari 2023. 

 

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

namens 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.  

 

 

 

 

 

Zaaknummer : 01022772 

Ons Kenmerk : ODH506165 

Datum  : 02-12-2022 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

 

Postadres 

Postbus 14060 

2501 GB Den Haag 

(070) 21 899 02 

vergunningen@odh.nl 

www.odh.nl 
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VOORSCHRIFTEN 
Algemene voorschriften 

1 De ontheffinghouder dient: 

a. de start van de werkzaamheden te melden (startmelding); 

b. het ecologisch werkprotocol op te sturen bij de startmelding van de werkzaamheden; 

c. relevante wijzigingen in de uitvoering uiterlijk één week van tevoren te melden. Het betreft wijzigingen 

die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling van de aanvraag en/of de uitvoering van de 

voorgestelde mitigerende en/of compenserende maatregelen;  

d. de datum van beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk één week van tevoren te melden.  

 

Bovenstaande 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 078-7708585, e-

mailadres meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van ‘flora en fauna’. De meldingen mogen schriftelijk of 

digitaal worden gedaan. 

2 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 de 

notitie ‘Onderbouwing ontheffing aanvraag buizerd (inclusief het ecologische werkprotocol bijlage 2), Bui-

TenGewoon Groenprojecten,  te Bergambacht’ van 10  september 2021 en de aanvullende informatie van 29 

januari 2022, 24 oktober 2022 en 16 november 2022. Het reeds opgestelde ecologisch werkprotocol dient in 

ieder geval de onderstaande punten te bevatten: 

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 maatregelen; 

f de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt; 

g het bijhouden van een logboek van de ecologische begeleiding. 

3 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch 

werkprotocol en een logboek van de ecologische begeleiding (i.c. controle, vrijgave werkzaamheden) op de 

locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde 

toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde documenten mogen langs de elektronische weg, 

leesbaar worden getoond. 

4 De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige1 op het gebied van de buizerd. 

 
1 Onder een deskundige wordt verstaan: 

• Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) 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, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen, 

gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven;  

• Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende 

Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 

Natuurhistorisch 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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5 De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te 

voeren zoals beschreven in de notitie ‘Onderbouwing ontheffing aanvraag buizerd (inclusief het ecologische 

werkprotocol bijlage 2), Bui-TenGewoon Groenprojecten, te Bergambacht’ van 10 september 2021 en de 

aanvullende informatie van 29 januari 2022, 24 oktober 2022 en 16 november 2022. 

6 Indien een of meerdere in voorschrift 5 bedoelde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen 

hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden 

getroffen. 

7 Tijdig, uiterlijk één maand, voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregelen wordt uitgevoerd, dienen deze ter 

goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.  

 

Specifieke voorschriften 

8 De werkzaamheden dienen plaats te vinden buiten de broedperiode van de buizerd, deze loopt afhankelijk van 

de klimatologische omstandigheden, van 1 februari tot 30 augustus. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd 

onder begeleiding van een ecologisch deskundige. 

9 Om te voorkomen dat in de toekomst het huidige geriefbosje/pestbosje weer uitloopt en daarmee ook weer 

nestplaatsen kan bieden aan beschermde roofvogels of andere predatoren, is voor het geriefbosje/pestbosje 

een notitie: pest/geriefbosje Zoetermeersche Meerpolder van 30 oktober 2022 opgesteld. In deze notitie 

worden aanbevelingen gedaan voor het beheer van het geriefbosje/pestbosje. De uitvoering en 

verantwoordelijkheden voor het beheer, dienen vastgelegd te worden in een uitvoeringsovereenkomst. Deze 

uitvoeringsovereenkomst dient twee weken voordat de in voorschrift 5 bedoelde maatregelen worden 

uitgevoerd, ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.  

 

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK 

• Voor alle soorten - beschermd én 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 zorgdragen voor het contractueel vastleggen daarvan. 
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OVERWEGINGEN 

Aanleiding 

Op 3 februari 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid van de 

Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het afzetten van het geriefbosje gelegen 

aan de Meerpolder 1-4 te Zoetermeer als onderdeel van de inrichting van het weidevogelkerngebied. De ontheffing 

is aangevraagd namens de Provincie Zuid-Holland. De aanvraag betreft het opzettelijk beschadigen, vernielen of 

wegnemen van nesten of rustplaatsen van de buizerd. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de 

verbodsbepalingen zoals genoemd in: 

 

- Artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk beschadigen, 

vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de buizerd (Buteo buteo). 

 

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 juni 2022 tot en met 30 december 2022.  

 

Bij de aanvraag behoren de volgende stukken: 

- Onderbouwing ontheffing aanvraag buizerd, Bui-TenGewoon Groenprojecten, Kenmerk: BTG.M.20211009, 

10  september 2021;  

- Overzichtstekening uit te voeren werkzaamheden weidevogelgebied 377322-T004-VER-L03, Provincie Zuid-

Holland, 24 maart 2021; 

- Activiteitenplan bij ontheffingsaanvraag soortbescherming voor locaties Zoetermeer 14, Zoetermeer 24 en 

omgeving, Tauw B.V., kenmerk: R003-1265156TVL-V02-ibs-NL, 5 december 2019, waarbij de volgende 

bijlagen in het activiteitenplan van belang zijn voor de betreffende aanvraag;  

- Bijlage 1: Quickscan en bomeninventarisatie Zoetermeer, Tauw B.V., kenmerk: R0001-1265156TVL-V02-agv-

NL, 4 december 2018; 

- Bijlage 2: Notitie – Nestcontrole buizerd, Tauw B.V., Kenmerk: N001-1265156TVL-V01-nda-NL, 24 januari 

2019; 

- Figuur geschiktheid omgeving; 

- Figuur geschiktheid omgeving 2; 

- Figuur steenuilencompensatiegebied; 

- Folder A3 Weidevogelvisie Zoetermeer; 

- Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027, februari 2019. 

 

Op 29 januari 2022 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen: 

- E-mail: Aanvullende informatie Buizerd ontheffingsaanvraag- Weidevogelgebied, Provincie Zuid-Holland, 

29 januari 2022. 

 

Op 24 oktober 2022 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen: 

- E-mail: Aanvullende informatie Ontheffingaanvraag Meerpolder 1-4 te Zoetermeer, Zaak: 01022772, 

Provincie Zuid-Holland, 24 oktober 2022. 

 

Op 16 november hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen: 

- E-mail: Aanvullende informatie met betrekking tot het onderzoek en het wettelijk belang, Provincie Zuid-

Holland,  14 november 2022. 

 

Procedure 

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking. 
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Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is op 26 november 2021, 21 oktober 2022, 11 november 2022 

en 14 november 2022 verzocht om aanvullende gegevens. Deze gegevens hebben wij op 29 januari 2021, 24 oktober 

2022 en 16 november 2022 ontvangen.  

Verlenging 

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 23 februari 2022 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. 

 

Toetsingskader en grondslag beschikking 

De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet 

natuurbescherming Zuid-Holland.  

 

De buizerd is een van nature in Nederland in het wild levende vogels en beschermd op grond van artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn. 

 

Op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb is het verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van de  

buizerd te vernielen of te beschadigen, of nesten van deze soorten weg te nemen. 

 

Op grond van artikel 3.3 van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien: 

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, aanhef en 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 

Ter realisatie van het ‘Weidevogel- Waterbergingsgebied Meerpolder’ is de Provincie Zuid-Holland voornemens om 

het geriefbos gelegen aan de Meerpolder 1-4 te Zoetermeer af te zetten. In de bosschage is een nest van de buizerd 

aangetroffen. Om weidevogelpullen te beschermen tegen predatie en om weidevogels aan te trekken naar het 

weidevogelgebied, is het onwenselijk dat op zeer korte afstand buizerd nestelt.  

 

De werkzaamheden staan gepland om buiten de broedperiode van de buizerd plaats te vinden. Deze loopt, 

afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, van 1 februari tot 30 augustus.  

 

Overtreding verbodsbepaling(en) 

Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb, heeft in de zomer van 2021 in en nabij het 

weidevogelgebied een nader onderzoek plaats gevonden naar de aanwezigheid van broedvogels met jaarrond 

beschermde nesten. Het voorgaande ter voorbereiding op de inrichting van het toekomstige 

weidevogelkerngebied,  tijdens het onderzoek is een buizerdnest aangetroffen in het geriefbosje gelegen aan de 

Meerpolder 1-4. Het onderzoek naar broedvogels met jaarrond beschermde nesten is uitgevoerd conform de 

gestelde protocollen. Daarmee is voldoende aannemelijk gemaakt dat de functies van het plangebied voor de 

buizerd in kaart zijn gebracht. Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest. 

 

De buizerd is in het plangebied aangetroffen. Gedurende het nader onderzoek is een nestplaats van de buizerd 

vastgesteld in het geriefbosje aan de Meerpolder 1-4, zie bijlage 1 in de onderbouwing ontheffing aanvraag buizerd 

(10  september 2021). Met de geplande werkzaamheden gaat deze nestplaats verloren en wordt de verbodsbepaling 

zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden. 
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Voorgestelde maatregelen 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te beperken, worden maatregelen 

voorgesteld zoals beschreven in de notitie ‘Onderbouwing ontheffing aanvraag buizerd (inclusief het ecologische 

werkprotocol bijlage 2), Bui-TenGewoon Groenprojecten,  te Bergambacht’ van 10  september 2021 en de 

aanvullende informatie die is verkregen op 29 januari 2022, 24 oktober 2022 en 16 november 2022. Deze 

maatregelen zien onder andere toe op het treffen van mitigerende maatregelen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog met kennis van de buizerd. 

Staat van instandhouding 

Als gevolg van de werkzaamheden gaat een nestplaats van de buizerd verloren. Voor de buizerd zijn geen standaard 

compensatiemogelijkheden voor nestplaatsen beschikbaar. Volgens het Kennsidocument Buizerd (BIJ12, 2017) is 

het aanbieden van kunstmatige alternatieve broedgelegenheden, zoals kunstnesten, geen geschikte maatregel 

omdat het gebruik door de buizerd nog onvoldoende bewezen is. In het voorjaar van 2019 zijn middels een 

veldbezoek, het geschikte leefgebied en mogelijke alternatieve nestplaatsen van de buizerd nabij het plangebied in 

kaart gebracht. Het voorgaande is te zien in de figuren die zijn bijgevoegd in de ‘Onderbouwing ontheffing aanvraag 

buizerd’ van 10 september 2021 en in figuur 4.5, locatie 3 in het activiteitenplan bij de ontheffingsaanvraag 

soortbescherming voor locaties Zoetermeer 14, Zoetermeer 24 en omgeving van december 2019. In de omgeving 

van het plangebied zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor de buizerd aanwezig in de vorm van geschikte bomen 

waarin een buizerdnest gecreëerd kan worden. De buizerd komt algemeen voor in de parken nabij het plangebied. 

In de omgeving zijn verschillende parken aanwezig: Buytenpark en de Nieuwe Driemanspolder. Deze parken zijn 

voorbeelden van locaties in de omgeving, waarbij maatregelen zijn getroffen om knaagdieren aan te trekken; wat 

een groter foerageergebied voor de buizerd oplevert. Daarnaast komt de zwarte kraai volop voor in de omgeving. 

Buizerds hebben een voorkeur om binnen het territorium de fundamenten van oude nesten van andere vogels zoals 

kraaiennesten  te benutten, die dan herbouwd worden. Hiermee zijn er gedurende en na de werkzaamheden 

voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig, ter vervanging voor hetgeen dat verloren gaat. De kap van het bosje 

vindt plaats buiten de broedperiode van de buizerd, deze loopt afhankelijk van de klimatologische 

omstandigheden van 1 februari tot 30 augustus, wanneer het nest niet in gebruik is ten behoeve van het broedsel. 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige. Dit hebben wij 

geborgd in voorschrift 8. 

 

Om te voorkomen dat in de toekomst het huidige geriefbosje/pestbosje weer uitloopt en daarmee ook weer 

nestplaatsen kan bieden aan beschermde roofvogels of andere predatoren, is voor het geriefbosje/pestbosje een 

notitie: pest/geriefbosje Zoetermeersche Meerpolder van 30 oktober 2022 opgesteld. In deze notitie worden 

aanbevelingen gedaan voor het beheer van het geriefbosje/pestbosje. De uitvoering en verantwoordelijkheden voor 

het beheer dienen vastgelegd te worden in een uitvoeringsovereenkomst. Wij hebben het voorgaande vastgelegd in 

voorschrift 9. 

 

De buizerd is een van de meest algemeen voorkomende roofvogels in Nederland met tien tot zeventienduizend 

broedparen. Landelijk kent de soort een sterk positieve trend. De laatste jaren is er een significante toename te zien 

wat resulteert in een gunstige staat van instandhouding. Op provinciaal niveau is de buizerd in beperkte 

dichtheden verspreid aanwezig. In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend. Door de 

voorgenomen maatregelen is het aannemelijk dat de staat van instandhouding van de buizerd niet in het geding 

komt. 

 

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 
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welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1, 2 en 3 

vastgelegd.  

 

Belangenonderbouwing 

De aanvraag is ingediend in het kader van het belang ‘ter bescherming van flora of fauna of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats’. Het project beoogt naast de inrichting voor weidevogels ook de 

algehele biodiversiteit te versterken, meer ruimte te creëren voor het bergen van gebiedseigen water en extensieve 

recreatie en natuurbeleving mogelijk te maken. 

 

De weidevogelstand van Zuid-Holland gaat - net als landelijk - gestaag achteruit. Door Teunissen et al. (2012) is 

daartoe een zogenaamde kerngebiedenbenadering uitgewerkt, waarin zij op landelijke schaal zoekgebieden voor 

weidevogelkerngebieden hebben geïdentificeerd met de grutto als indicator. Zowel op rijksniveau, als provinciaal 

en gemeentelijk niveau wordt ingezet op het verbeteren van de staat van instandhouding van weidevogels, zoals 

onder meer blijkt uit de initiatiefnota ‘Weidse blik op de weidevogels’2 en het ‘Actieplan Boerenlandvogels Zuid-

Holland 2019-2027’.3 De provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de gemeente Zoetermeer en 

het hoogheemraadschap van Rijnland hebben gezamenlijk de Green-blue deal4 gesloten om, in de Zoetermeerse 

Meerpolder, een weidevogelkerngebied te realiseren in combinatie met extra waterberging. Het project ziet op het 

afzetten van het geriefbosje dat noodzakelijk is om predatie door buizerd van weidevogels te verminderen, dit ten 

behoeve van de realisatie van het Weidevogel- Waterbergingsgebied Meerpolder, zie voorschrift 9.  

 

In de memo van 18 januari 2021 staat de doelstelling van het weidevogelkerngebied omschreven:  

“Doelstelling van het weidevogelkerngebied is om de Zoetermeerse Meerpolder zodanig geschikt te maken voor 

weidevogels dat een duurzame staat van instandhouding wordt geborgd. Door veiligstellen van percelen voor deze 

doelstelling door verwerving en het realiseren van een optimale inrichting van een weidevogelkerngebied met als 

hoofddoel weidevogels zal ook het omliggende agrarische gebied waar een groot areaal aan weidevogelpakketten 

vanuit het Agrarisch Natuur en Landschap beheer (ANLb) is gesloten worden versterkt en geoptimaliseerd. 

Dit sluit aan bij de Provinciale Verordening Belangrijke Weidevogelgebieden Zuid-Holland waarin het gebied is 

begrenst als prioritair gebied voor weidevogels in haar beleid met beschermingscategorie 2 (figuur 2). Het beleid met 

betrekking tot weidevogels komt mede voort uit de Tweede Kamer motie “Grashoff-Leenders” die oproept tot extra 

inzet door de provincies ten behoud van weidevogelpopulaties (Tweede Kamer 25 juni 2015-kamerstuk 33348130).” 

 

De realisatie van het project leidt tot overtredingen van de Wnb ten aanzien van de soort buizerd. In de stukken bij 

de aanvraag is echter voldoende onderbouwd (zie ook de overwegingen hiervoor), dat de staat van instandhouding 

van deze soort niet in het geding komt, gelet op de voorgestelde maatregelen en met inachtneming van de 

voorschriften. De effecten op de betrokken soort zijn afgewogen tegen de belangen van de weidevogels bij het 

weidevogelkerngebied. Hierbij is gekeken naar de nationale, regionale en lokale staat van instandhouding van de 

soorten. Voor een compleet beeld is eveneens de Europese staat van instandhouding meegenomen.5 In de bij de 

aanvraag overgelegde stukken is voldoende onderbouwd dat het project zorgt voor vermindering van predatiedruk 

en vermindering van verstoring van beschermde weidevogelsoorten zoals de grutto, tureluur, wulp en kievit en dit 

is afgezet tegen de effecten die optreden voor de soort waarvoor ontheffing is aangevraagd.  

 

Het wezenlijk gunstige effect voor weidevogels bestaat uit:  

 
2 Kamerstuk 35616, nr. 2 en zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/15/kamerbrief-over-aanvalsplan-grutto-en-

initiatiefnota-weidse-blik-op-de-weidevogels.  

 
3 Zie: https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/22908/actieplan_boerenlandvogels.pdf en https://www.zuid-

holland.nl/publish/pages/22910/uitvoeringsagendargbl2019.pdf.  
4 https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/24239/cf4_green-blue_deal_weidevogel-_waterbergingsgebied_meerpolder_-

_getekende_versie.pdf. 
5 https://www.iucn.org/content/european-red-list-birds. 
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• vermindering van predatiedruk;  

• vermindering van verstoring voor beschermde soorten; en 

• het creëren van één aaneengesloten gebied met uniform beheer en een uniforme waterhuishouding.  

 

Voldoende is aangetoond dat het project van groot belang is om de bestaande weidevogelpopulatie van de 

Zoetermeerse Meerpolder te behouden en te versterken. Dit sluit aan bij zowel het provinciaal als rijksbeleid met 

betrekking tot weidevogels en geeft invulling aan internationale verplichtingen met betrekking tot weidevogels. 

Hiermee is voldoende aangetoond dat het project het wettelijk belang dient ter bescherming van flora en fauna of 

in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats’.  

 

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang ‘ter bescherming van flora of fauna of in het belang van 

de instandhouding van de natuurlijke habitats’ voldoende zijn onderbouwd om de negatieve effecten op de 

buizerd, welke als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen. 

 

Geen andere bevredigende oplossing 

Het project is locatiegebonden. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de gemeente 

Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben gezamenlijk de Green-blue deal gesloten om, in de 

Zoetermeerse Meerpolder, een weidevogelgebied te realiseren in combinatie met extra waterberging om 

wateroverlast te voorkomen. Deze overeenkomst op een alternatieve locatie realiseren is niet mogelijk. Bij de 

werkzaamheden wordt rekening gehouden met de buizerd qua werkwijze en alle mogelijke maatregelen worden 

toegepast om negatieve effecten op deze soort te minimaliseren.  

 

Gelet op de werkwijze wordt rekening gehouden met de planning door de werkzaamheden buiten de kwetsbare 

broedperiode van de buizerd te starten. Daarnaast zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig om de 

effecten op de buizerd zoveel mogelijk te verminderen.  

 

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er 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 bijvoorbeeld 

voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Zoetermeer bevoegd gezag.  

 

Conclusie 

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Wnb 

worden verleend.  


