
 

Beschikking (wijziging) 

Wet natuurbescherming - Soortenbescherming 
 

Onderwerp 

Bij het besluit van 14 december 2022, met kenmerk ODH460578, hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel 

3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming verleend voor het uitvoeren van sloop- en 

nieuwbouwwerkzaamheden aan de Dorpsstraat 55, 55a en 57 te Moordrecht. De ontheffing is afgegeven aan Van 

der Eijk Beheer B.V. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis alsmede het 

beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. 

 

Per telefoon is op 19 januari 2023 verzocht (met bevestiging hiervan per e-mail per 9 februari 2023) door de 

gemachtigde adviseur, namens Van der Eijk Beheer B.V., om de ontheffingsperiode en voorschrift 10 van het 

verleende besluit te corrigeren.  

 

Besluit 

Wij besluiten: 

I. in te stemmen met de wijziging van de einddatum van de ontheffing voor het uitvoeren van de sloop- en 

nieuwbouwwerkzaamheden gelegen aan de Dorpsstraat 55, 55a en 57 te Moordrecht, van 14 december 

2022 met kenmerk ODH460578. De einddatum van voorgenoemd besluit wordt met deze wijziging 

vastgesteld op 30 september 2027; 

II. de tekst in de ontheffing van 14 december 2022 met kenmerk ODH460578 te wijzigen voor wat betreft de 

datum genoemd in voorschrift 10. De tekst “Uiterlijk vóór 1 januari 2022” wordt met deze wijziging 

vastgesteld op “Uiterlijk vóór 1 januari 2023”; 

III. dat de ontheffing van 14 december 2022 met kenmerk ODH460578, voor het overige onverminderd van 

toepassing blijft. 

 

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

namens dezen, 

 
ing. L. Hopman 

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 

van de Omgevingsdienst Haaglanden 

 

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer : 01059319 

Ons Kenmerk : ODH578775 

Datum  : 16-2-2023 

 

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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OVERWEGINGEN 

 

Aanleiding 
Bij het besluit van 14 december 2022, met kenmerk ODH460578, hebben wij een ontheffing als bedoeld in artikel 

3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming verleend voor het uitvoeren van sloop- en 

nieuwbouwwerkzaamheden aan de Dorpsstraat 55, 55a en 57 te Moordrecht. De ontheffing is afgegeven aan Van 

der Eijk Beheer B.V. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis alsmede het 

beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. 

 

Per telefoon is op 19 januari 2023 en hierna per e-mail bevestigd op 9 februari 2023, namens Van der Eijk Beheer B.V. 

door de gemachtigde adviseur verzocht om de ontheffingsperiode en voorschrift 10 van het verleende besluit te 

corrigeren.  

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. 

 

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 gewone dwergvleermuis is een van nature in Nederland in het wild levend dier van soorten genoemd in bijlage 

IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn.  

 

Op grond van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden: 

- de gewone dwergvleermuis opzettelijk te verstoren;  

- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone 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 één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef onder b, 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 
 

Wijziging ontheffingperiode  

Het verzoek om wijziging van de ontheffingperiode is aangevraagd omdat de in het besluit van 14 december 2022, 

met kenmerk ODH460578 opgenomen ontheffingperiode niet juist is. In de aanvraag om ontheffing is een andere  

ontheffingperiode aangevraagd, welke is beoordeeld maar onverhoopt niet in het besluit is verwerkt.  De nieuwe 

einddatum van de ontheffing is 30 september 2027. De wijziging van de einddatum in de ontheffing leidt niet tot 

aanpassing van de overwegingen en de reeds opgelegde voorschriften, zoals opgenomen in het besluit van 14 

december 2022, met kenmerk ODH460578.  
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Wijziging voorschrift 10 

Het verzoek om correctie van de betreffende de datum in voorschrift 10 van het besluit van 14 december 2022, met 

kenmerk ODH460578 is aangevraagd omdat de datum niet juist is. De tekst “Uiterlijk vóór 1 januari 2022” wordt met 

deze wijziging “Uiterlijk vóór 1 januari 2023”. De correctie in voorschrift 10 van de ontheffing leidt niet tot 

aanpassing van de overwegingen en de reeds opgelegde voorschriften, zoals opgenomen in het besluit van 14 

december 2022, met kenmerk ODH460578.  

 

Conclusie 
Op grond van het vorenstaande en artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb stemmen wij in met het verzoek tot wijziging 

van de ontheffing van 14 december 2022, met kenmerk ODH460578. De overige onderdelen en voorschriften van 

genoemde oorspronkelijke ontheffing blijven onverminderd van kracht.  

 

 

 


