
 

Beschikking 

Wet natuurbescherming - Soortenbescherming 
 

Onderwerp 

Op 4 oktober 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, in 

samenhang met artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op de herontwikkeling 

van de sportcampus te Rotterdam. De aanvraag ziet op het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van de steenmarter door het verdwijnen van een migratieroute. Ontheffing wordt aangevraagd van 

het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:  

 

- artikel 3.10., eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk 

beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de steenmarter (Martes foina).   

 

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.  

 

Besluit 

Wij besluiten: 

I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan de gemeente Rotterdam; 

II. de voorschriften 1 tot en met 10 te verbinden aan deze ontheffing; 

III. de aanvraag en de aanvullende gegevens van 21 oktober 2022 en 25 januari 2023 onderdeel te laten zijn 

van deze ontheffing; 

IV. dat deze ontheffing geldig is vanaf bekendmaking van dit besluit tot en met 31 december 2026. 

 

 

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

namens dezen, 

 
ing. L. Hopman 

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 

van de Omgevingsdienst Haaglanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer : 01045235 

Ons Kenmerk : ODH495140 

Datum  : 9-2-2023 

 

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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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 
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-mail: 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 het 

rapport ‘Activiteitenplan steenmarter Stadionlaan Moulijnweg te Rotterdam’ van 25 april 2022 en de 

aanvullende informatie van 21 oktober 2022. 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; 

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 

steenmarter. 

 
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 inachtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te 

voeren zoals beschreven in het rapport ‘Activiteitenplan steenmarter Stadionlaan/Coen Moulijnweg te 

Rotterdam’ van 25 april 2022 en de aanvullende stukken van 21 oktober 2022. 

6 Indien een of meerdere in voorschrift 5 genoemde maatregel onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen hiervoor 

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

7 Uiterlijk drie maanden voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd, dienen deze ter 

goedkeuring aan de Omgevingsdienst Haaglanden te worden overgelegd, e-mailadres vergunningen@odh.nl.  

8 De details over de plaatsing, de types en het onderhoud van de voorzieningen dienen te worden gemeld via het 

registratieformulier verblijfsvoorzieningen op https://eloket.odh.nl/verblijfsvoorzieningen. Deze meldingen 

dienen te worden gedaan: 

a voor tijdelijke voorzieningen: uiterlijk twee weken na het verzenden van deze ontheffing; 

b voor permanente voorzieningen: uiterlijk één week voor het plaatsen van de permanente voorzieningen. 

Specifieke voorschriften 

9 Na inachtneming van de gewenningsperiode van drie maanden, waarin de nieuwe migratieroute aanwezig is, 

kan men overgaan tot het ongeschikt maken van de huidige migratieroute aan de oostzijde van het plangebied. 

Dat  dient plaats te vinden in de minst kwetsbare periode van de steenmarter, die loopt  van augustus tot 

februari  en buiten koude perioden (gedefinieerd als vorst, ijzel en sneeuw). Het werk dient onder begeleiding 

van een ecologische deskundige op het gebied van de steenmarter te worden uitgevoerd (zie v. 4) . Voor 

aanvang van het ongeschikt maken van de migratieroute dient de (hieronder genoemde) alternatieve 

voorziening gereed te zijn. De herontwikkeling van de Sportcampus mag pas plaats vinden nadat door de 

deskundige is vastgesteld dat de steenmarter de projectlocatie heeft verlaten.   

10 a) De huidige verblijfplaats dient bereikbaar te zijn via beschutting in de vorm van inheemse struiken en 

struweel. Op een tweetal locaties dienen oversteken over de watergang te worden gecreëerd  in de vorm van 

boomstammetjes. Op 17 oktober 2022 zijn over de gehele lengte  van 250 meter takkenrillen geplaatst van 

maximaal 80 meter lang met een maximale tussenruimte van 0,5 meter; daarvan dient in de permanente 

situatie een takkenril behouden te blijven met een lengte van ca. 60 meter,.  

b) Om een surplus te creëren in de beoogde  natuur inclusieve woonwijk dienen er  een tweetal marterhopen te 

worden aangelegd in de alternatieve migratieroute.   

         c) Ook dient er een faunatunnel van 50 meter lang gerealiseerd te worden onder de toekomstige toegangsweg.  

Bovengenoemde maatregelen dienen te voldoen aan de Handreiking Kleine Marterachtigen (Bouwens, 

2017).11)   De alternatieve migratieroute moet functioneel zijn voor de periode waarvoor deze wordt ingezet. 

Dit houdt in dat deze minimaal 1x per jaar buiten de kwetsbare periode van de steenmarter (en broedseizoen) 

op de functionaliteit gecontroleerd dient te worden door een ecologische deskundige (zie voorschrift 4) en – 

indien nodig – dient de functionaliteit van de voorziening op een zo kort mogelijk termijn hersteld te worden.  

 

 

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 

mailto:vergunningen@odh.nl
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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 hiervan. 
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OVERWEGINGEN 

Aanleiding 

Op 4 oktober 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, in 

samenhang met artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op de 

herontwikkeling van de sportcampus te Rotterdam. De aanvraag ziet op het beschadigen en vernielen van 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de steenmarter, door het verdwijnen van een migratieroute. Ontheffing 

wordt aangevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:  

 

- artikel 3.10., eerste lid, aanhef en onder b, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk beschadigen en 

vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de steenmarter (Martes foina).   

 

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.  

 

Bij de aanvraag behoren de volgende stukken: 

- Sportcampus – Herinrichting Ecologisch vooronderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming, 

gemeente Rotterdam, 11 september 2020; 

- Nader onderzoek (Sportcampus Varkenoord) Stadionlaan te Rotterdam, Econsultancy, rapportnummer: 

13955.009, 2 december 2021; 

- Activiteitenplan steenmarter Stadionlaan/Coen Moulijnweg te Rotterdam, Econsultancy, rapportnummer: 

13955.027, 25 april 2022.  

 

Op 21 oktober 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:  

- Alternatieve route steenmarter (zaaknummer: 01036332), gemeente Rotterdam, 21 oktober 2022;  

- Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid, versie 19 februari 2018;  

- Woningbehoefteraming Zuid Holland 2021;  

- YS_SP_IP_Coen-Moulijnweg (Groene-scheggen) - Tijdelijk met grondopslagdepots;  

- Inrichtingsplan t.b.v. steenmarter in definitieve situatie.  

 

Op 25 janauri 2023 hebben wij de volgende relevante aanvullingen ontvangen:  

- Concept bestemmingsplanwijziging Sportcampus Noordoost;  

- Sportcampus Noordoost stedenbouwkundig plan, gemeente Rotterdam, 20 april 2020. 

 

Procedure 

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

 

Toetsingskader en grondslag beschikking 

De aanvraag is getoetst aan artikel 3.10 en 3.8 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming 

Zuid-Holland.  

 

De aanvraag heeft betrekking op het beschermingsregime voor andere soorten. De steenmarter is een van nature in 

Nederland in het wild levende soort, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de Wnb.  

 

Op grond van artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wnb is het verboden:  

- Vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van de steenmarter opzettelijk te beschadigen of te vernielen 

(eerste lid onder b).  

 

Op grond van artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing 

slechts verleend indien:  
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- Er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  

- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.8 en 3.10 van de Wnb aan de orde 

is; en 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 

 

Beoordeling 

Aanvraag  

De gemeente Rotterdam is voornemens de Sportcampus te herinrichten. In het plangebied is het voornemen om 

950 woningen, een scholencluster met indoor sportfaciliteiten, ondergrondse parkeerplaatsen en diverse 

voorzieningen te realiseren. Hiervoor dienen watergangen verlegd te worden en zijn rooiwerkzaamheden 

noodzakelijk.  

 

De werkzaamheden in het plangebied zijn reeds begonnen. Zo zijn er onder andere kabels en leidingen verlegd. 

Vanaf juni 2022 zijn delen van het projectgebied gefaseerd bouwrijp gemaakt, waarna de bouw tevens gefaseerd 

start. Rond half oktober 2022 is de alternatieve route gerealiseerd. Eind januari 2023 wordt het eerste deel van de 

bosschage verwijderd en de noordoostelijke watergang gedempt. Vanaf augustus 2023 wordt gestart met de 

realisatie van een school. Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden in het noordelijke deel van het 

projectgebied in juni 2025 afgerond zijn. 

 

Overtreding verbodsbepaling(en) 

Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb heeft er vanaf 5 juli 2021 tot en met 16 augustus 2021 

onderzoek naar de steenmarter plaatsgevonden. De gehanteerde onderzoeksmethode is getoetst op basis van het 

inventarisatieprotocol van het NEM, Meetprogramma Verspreidingsonderzoek Marters (La Haye et al., 2017) en 

Handreiking kleine Maters (Bouwens, 2017). Aan de hand van de aanwezige opgaande groenelementen is door een 

expert een inschatting gemaakt waar de steenmarter waargenomen kan worden. Op deze locaties zijn zes 

cameravallen met lokvoer geplaatst gedurende een periode van zes weken, tijdens de voortplantingsperiode van 

de steenmarter. In aanvulling op bovenstaand onderzoek zijn in de maanden juni en oktober 2022 vijf camera’s 

geplaatst rondom de alternatieve migratieroute. De steenmarter beweegt zich in verschillende richtingen vrij door 

het projectgebied, wat duidt op een breed gebruik van het projectgebied. Hiermee zijn wij van mening dat de 

onderzoeksinspanning voldoende is geweest om de functionaliteit van het plangebied voor de steenmarter te 

bepalen. 

 

De steenmarter is in het projectgebied aangetroffen. In de onderzoeksperiode vanaf 5 juli 2021 tot en met 16 

augustus en in de maanden juni en oktober 2022 is op meerdere camera’s in het projectgebied een steenmarter 

vastgelegd. Het gaat om meerdere nachten waarbij een volwassen individu is waargenomen, dit betreft een 

steenmarter van dezelfde grootte, reden waarom  aangenomen mag worden dat het een solitair individu betreft. 

Ter hoogte van het loopbruggetje aan de noordzijde van het projectgebied zijn minstens veertien dergelijke 

waarnemingen verricht van de steenmarter. De steenmarter beweegt al foeragerend zich in verschillende richtingen 

in het projectgebied, wat duidt op een breed gebruik van het gebied.  

 

Voorgestelde maatregelen 

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

maatregelen voorgesteld zoals beschreven in hoofdstuk 7 in het rapport ‘Activiteitenplan steenmarter 

Stadionlaan/Coen Moulijnweg te Rotterdam’ van 25 april 2022  en de aanvullende gegevens die zijn verkregen op 21 

oktober 2022. Deze maatregelen zien onder andere op het ongeschikt maken van de migratieroute in de minst 

kwetsbare periode van de steenmarter en het treffen van compenserende en mitigerende maatregelen. De 
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werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige met kennis van de 

steenmarter. 

Staat van instandhouding 

De steenmarter wordt sinds 2003 weer waargenomen  in Zuid Holland en is sindsdien aan een opmars bezig in deze 

provincie. Steenmarters hebben voorkeur voor beschutte routes langs of door het struikgewas.  

 

Als gevolg van de herontwikkeling wordt de migratieroute van de steenmarter vernield, waardoor een vaste rust- of 

voortplantingsplaats verminderd functioneel of niet meer functioneel zijn. In de directe omgeving van het 

plangebied was geen vergelijkbare groenstroken aanwezig en ook nog niet een potentiële (nieuwe) migratieroutes 

voor de steenmarter. Om die te creëren zijn er takkenrillen aangelegd van maximaal 80 meter lang met een 

maximale tussenruimte van 0,5 meter, welke worden afgewisseld met aanplant van struweel langs de waterkant, 

bestaande uit wintergroene liguster, hazelaar, wilde appel, wilde peer, egelantier, kruipwilg, brem en 

meerstammige zwarte els. Daarvan dient ca. 60 meter in de permanente situatie behouden te blijven. Op minstens 

twee plaatsen dient een oversteek over de watergang te worden gerealiseerd, waarbij eveneens aansluitend 

dekking geboden dient te worden door een takkenril en groenblijvende dichte struiken. De twee te realiseren 

marterhopen dienen In verbinding te staan met de lijnvormige groene elementen in de nieuwe migratieroute. 

Voorschrift 10 beschrijft de eisen voor deze alternatieve route om zo de functionaliteit van een migratieroute voor 

de steenmarter te verzekeren. .  

 

De meest kwetsbare periode van de steenmarter is de periode waarin steenmarter haar jongen werpt en 

grootbrengt. Deze periode loopt van maart tot augustus. Het ongeschikt maken van de migratieroute dient buiten 

deze periode plaats te vinden en de klimatologische omstandigheid het toelaat. De boom- en struikopstand dient 

handmatig te worden verwijderd en daaraan voorafgaand dient de vegetatie kort te worden gemaaid/gesnoeid. 

Door de aanplant van het struweel, het verflauwen van het talud en het plaatsen van takkenrillen is een 

gewenningsperiode van minimaal drie maanden geboden , zodat de steenmarter de alternatieve voorziening kan 

ontdekken die half oktober 2022 is gerealiseerd. Hiermee wordt voldoende alternatief aangeboden voor de soort.  

 

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt door een deskundige op het gebied van een steenmarter 

een controle uitgevoerd om de aan- of afwezigheid te controleren. De resultaten van deze inspecties en de te 

nemen vervolgstappen dienen bijgehouden te worden in een logboek. Dit logboek dient opgenomen te worden in 

het ecologisch werkprotocol. Dit is opgenomen in voorschrift 2.  

 

De alternatieve migratieroute moet functioneel zijn voor de periode waarvoor deze wordt ingezet. Dit houdt in dat 

deze minimaal één keer per jaar gecontroleerd dient te worden op de functionaliteit en dat – indien nodig – de 

functionaliteit hersteld wordt. Dit is 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 te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en dat de 

werkzaamheden niet leiden tot verslechtering van de instandhouding van de steenmarter. 

Ecologisch werkprotocol 

De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De 

werkzaamheden en de wijze waarop de 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 protocol 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, 2 en 3 vastgelegd.  
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Belangenonderbouwing 

De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang van ‘In het kader van de ruimtelijke inrichting of 

ontwikkelingen van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik 

van het gebied of het gebouwde’, zoals genoemd in artikel 3.10, tweede lid aanhef en onder a, van de Wnb.  

 

De gemeente Rotterdam is de Sportcampus aan het herinrichten en heeft daarvoor het bestemmingsplan 

‘Sportcampus Noordoost’ voorbereid, om op basis daarvan 950 woningen, een scholencluster met indoor 

sportfaciliteiten, ondergrondse parkeerplaatsen en diverse voorzieningen te realiseren in het betreffende 

plangebied.  

 

Uit de actuele provinciale woningbehoefteprognose (WBR 2019) blijkt namelijk dat de woningbehoefte in de 

Stadsregio Rotterdam groot is met ruim 26.000 woningen voor de periode 2020-2030. De bouw van 950 woningen 

voorziet in deze actuele behoefte. Ook wat betreft de onderwijsvoorzieningen kent Rotterdam-Zuid een grote 

opgave op het terrein van voortgezet onderwijs. Het huidige scholenaanbod sluit onvoldoende aan bij de huidige 

en toekomstige vraag. In februari 2018 is een convenant afgesloten tussen gemeente en de schoolbesturen 

Vereniging Voorgezet Onderwijs, Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs en 

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam over het herontwerp van het voortgezet onderwijs op zuid, met 

als doel om het onderwijsaanbod op Zuid aantrekkelijker en gevarieerder te maken en de kwaliteit van de   

huisvesting te verbeteren. Voor het convenant is gekeken naar de grote gebiedsontwikkelingen op Zuid: Hart van 

Zuid, de Kop van Zuid, Katendrecht en Stadionpark. Deze drie centra zijn of worden knooppunten van 

voorzieningen en openbaar vervoer. In het convenant zijn diverse verhuizingen van scholen opgenomen. Daarnaast 

worden er op twee locaties nieuwe scholen gebouwd: de Kop van Zuid en Stadionpark. Binnen Stadionpark is de 

Sportcampus Noordoost de beoogde locatie voor een tweetal nieuwe middelbare scholen. De twee middelbare 

scholen gaan samen onderwijs leveren aan zo'n 1.700 leerlingen in het vmbo, mavo, havo en vwo. 

 

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het genoemde belang ‘In het kader van de ruimtelijke inrichting of 

ontwikkelingen van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik 

van het gebied of het gebouwde’ voldoende zijn onderbouwd om de negatieve effecten op de steenmarter, welke 

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

 

Geen andere bevredigende oplossing 

De ontwikkeling is locatiegebonden. Zoals ook hierboven al aangestipt, zijn er binnen het bestaande stedelijke 

gebied in de hele regio maar weinig geschikte locaties beschikbaar voor grote bouwprojecten ten behoeve van 

grootschalige onderwijshuisvesting en die locaties zullen uiteindelijk allemaal benut worden. Mede vanwege de 

binnenstedelijke ligging voldoet het planvoornemen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de ladder voor 

duurzame verstedelijking. Een alternatieve locatie voor een dergelijke combinatie van woningen, onderwijs en 

voorzieningen zal ten koste gaan van niet-stedelijk gebied met andere, zo niet meer, overtredingen van de Wnb.  

 

Wat betreft de werkzaamheden worden alle mogelijke mitigerende uitvoeringsmaatregelen getroffen om effecten 

op de steenmarter te verminderen, hetgeen wordt opgenomen en geborgd in een ecologisch werkprotocol. Zo 

wordt er rekening gehouden met de kwetsbare perioden van de steenmarter en worden er maatregelen genomen 

om effecten tijdens werkzaamheden te voorkomen. 

 

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er geen andere bevredigende oplossing 

voorhanden is. Door de gekozen wijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de steenmarter zoveel mogelijk 

voorkomen. 

 

Samenhangende besluiten 
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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 Rotterdam bevoegd gezag.  

 

Conclusie 

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.10, tweede lid, in samenhang 

met artikel 3.8  van de Wnb worden verleend. 

 

 


