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Datum verleende ontheffing
4 juli 2014

Zaaknummer verleende ontheffing
FF/75C/2014/0083

Locatie
Omgeving Vredenseweg Winterswijk

Activiteit
Realisatie project “Vliertuin” Winterswijk

Beste meneer Poelmans,
Op 6 juni 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen, om bovenstaande ontheffing met zaaknummer
FF/75C/2014/0083 te wijzigen.
Te volgen procedure
Voor ontheffingsprocedures op grond van de Wet natuurbescherming hebben Gedeputeerde Staten
beleidsregels vastgesteld waaruit volgt dat voor dergelijke procedures de openbare uniforme
voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, van
toepassing is. Hiervan kan worden afgeweken in het geval de aanvraag van ondergeschikt belang
is. Daarvan is in dit geval sprake, nu de vergunde activiteit niet wijzigt. Hierdoor staat op voorhand
vast, dat de aangevraagde wijziging geen negatieve ecologische gevolgen met zich meebrengt voor
de relevante beschermde soorten. Nu nader ecologisch onderzoek niet aan de orde is, kan in dit
geval worden volstaan met het volgen van de reguliere procedure conform artikel 5.1 Wet
natuurbescherming en de relevante bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.
Wij gaan akkoord met uw voorgestelde wijziging
Bovenstaande ontheffing wordt geldig tot 30 september 2021.
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Ter aanvulling wordt het volgende voorschriften toegevoegd:
 De ontheffinghouder dient contact op te nemen met de Provincie Gelderland indien er
verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het
geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is
verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via
e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-007301.


Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden op de locatie Droppers moet
melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de Provincie
Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer
2019-007301.



Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is
verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de
ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres
post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-007301. In de
opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en
het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.



De ecologisch deskundige houdt tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bij in
een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was,
welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en
verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens
dienen er duidelijke foto’s van de werkzaamheden te worden opgenomen in het logboek.
Het logboek moet altijd beschikbaar zijn op de projectlocatie.



Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de
ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt
via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2019-007301.

De overige voorschriften van bovenstaande ontheffing blijven ook gelden.
Motivering
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de aangeleverde informatie.
U vraagt om het volgende te wijzigen:
 einddatum van de ontheffing: 30 september 2021.
De verlenging wordt aangevraagd voor de duur van 2 jaar. De gebouwen binnen het plangebied zijn
met uitzondering van de voormalige werkplaats, locatie Droppers, gesloopt in de periode 2014 –
2015. In 2016 is de multifunctionele accommodatie (MFA) De Vliertuin gerealiseerd inclusief de
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permanente alternatieve vleermuisverblijfplaatsen. De uitvoering voor de woningen aan de
oostzijde is in een afrondende fase. Veranderingen in de uitgangspunten voor woningbouw in de
Vliertuin, onderlinge afstemming tussen initiatiefnemers en wijzigingen in de planning hebben
geleid tot een langere doorlooptijd voor het project. Daarom wordt verlenging aangevraagd van de
bestaande ontheffing. In het najaar 2019 wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure voor de
locatie Droppers. Met de realisatie van de laatste woningen (inclusief de sloop van de voormalige
werkplaats) wordt gestart als het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard.
Beoordeling van de aanvraag
De permanente verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis zijn reeds gerealiseerd in de
multifunctionele accommodatie, conform de door RVO afgegeven ontheffing. Omdat de situatie en
het planvoornemen niet gewijzigd is, wordt de ontheffing verlengd tot 30 september 2021. De
werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige op het gebied
van vleermuizen. Indien er negatieve effecten optreden op andere beschermde soorten dan
waarvoor de ontheffing is verleend, dan dient u contact op te nemen met de provincie Gelderland.
Dit is als extra voorschrift opgenomen aan dit besluit. Tevens zijn er enkele aanvullende
voorschriften opgenomen ten aanzien van de startmelding van de werkzaamheden op de locatie
Droppers en de ecologische begeleiding.
Wij publiceren uw wijziging
Wij publiceren de wijziging op uw ontheffing op www.overheid.nl.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de
hand. We kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening
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JURIDISCHE GRONDSLAGEN
Voor deze brief gelden:
 Algemene wet bestuursrecht
 Wet natuurbescherming
 Hoofdstuk 3,
 Habitatrichtlijnsoorten
 artikel 3.8, lid 1 en lid 5

Artikelen 5.3 en 5.4
 Artikel 2 lid 1 en 2 “Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming
Gelderland”

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw
bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op
www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99.
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie
www.rechtspraak.nl.

