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Ondenrverp : Ontheffing Wet natuurbescherming De Dellen 41-43 te Surhuisterveen
(gewone dwergvleermuis)

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 mei 2018 heb ik uw vezoek ontvangen voor een ontheffing op grond van de Wet na-
tuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve van De Dellen 41-43 te Surhuisterveen.

U vraagt ontheffing voor ovedreding van de verbodsbepaling genoemd in paragraaf 3.2, van
de Wnb, voor de gewone dwergvleermuis (Pþrstrellus pipistrellus).

Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik besloten de gevraag-
de ontheffing te verlenen.

Voorschriften en beperkingen
1. De ontheffing staat op naam van Warber Fonds Ontwikkel B.V. aan de Lavendelheide

21-203 te Drachten (hierna: ontheffinghouder). Ontheffinghouder is verantwoordelijk
voor de naleving van de ontheffingsvooruvaarden en is hierop aanspreekbaar.

2. De ontheffing is alleen van toepassing op de activiteiten en verbodsbepalingen, zoals
deze zijn aangevraagd en in dit besluit zijn benoemd in bijlage 41.1. onder 'Beschrijving
van het project of andere handeling'.

3. De activiteit dient te worden uitgevoerd conform aanvraag, met de daarbij behorende
stukken. Afwijkingen en wijzigingen behoeven schriftelijke toestemming van het bevoegd
gezag.
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4. De onder 41.1. aangegeven maatregelen dienen te worden opgenomen in een ecolo-
gisch werkprotocol. Het protocol dient te worden opgesteld door een ecologisch ter zake
kundige. Deze dient op de locatie aanwezig te zijn en de inhoud van het werkprotocol 

.

moet bij de betrokken werknemerS bekend z'rjn. De activiteiten moeten aantoonbaarvol-
gens dit protocol worden uitgevoerd

5. De alternatieve verblijfplaatsen voor de soorten dienen conform de voorwaarden in de

kennisdocumenten te worden opgehangenl.
6. De tijdelijke vleermuiskasten dienen in het najaar 2018 te worden gerealiseerd. Na

plaatsing van de kasten dient een kaart met daarop de locatie inclusief foto's van de op-
gehangen vleermuiskasten aan het bevoegd gezag te worden aange_leverd.

7. De tijdelijke vleermuiskasten bl'rjven tenminste drie maanden (waarbij alleen de maan-
Oen äpriitot en met oktober meêtellen¡ en indien mogelijk permanent beschikbaar voor
de soort na oplevering van de permanente inbouwkasten in de nieuwbouw.

8. lndien onverhoopt tijdãns de werkzaamheden toch vleermuizen (of andere beschermde
soorten) worden aangetroffen, dienen de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd te wor-
den en dient een ecologisch ter zake kundige ingeschakeld te worden om te beoordelen
of- en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De ontheffing is geldig vanaf de verzenddatum van het besluit tot en met 31 december 2020.

Voor de motivering van m'rjn besluit verwijs ik u naar bijlage 1.

Meldingsclausule
Wanneer met de voorgenomen werkzaamheden gestart wordt, dient dit gemeld te worden
via het bijgevoegde métdingsformulier (zie b'ijlage 2) via e-mail aan wnb@frvslan.frl, of per

post naar Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, t.a.v. Omgevingszaken, Team
Groene Regelgeving, Postbus 20120,8900 HM LEEUWARDEN.

Namens het coll e Gedeputeerde Staten,

mevr. A.J. Tack
teamleider Groene Regelgeving

t https://ww.w.bii12.nl/onden¡rerþen/natuui-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-

natuurbeicherming/
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Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 20120,8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.frvslan.frl onder "Con-

tact", of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie:
tel. (058) 292 51 57.

Kennisgeving
Van dit 6esluifzal, conform artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht door
mij kennis worden gegeven door publicatie in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad
en in het provinciaal blad op www.overheid.nl, zie hiervoor de link:
https://zoek.officielebekendmakinoen. nl/zoeken/provinciáal blad.

Bijlagen
. Bljlage 1: Motivering van het besluit
. Bijlage 2: Meldingsformulier

Afschriften
. BügelHajema Adviseurs 8.V., Vaart N.Z. 50, 9401 GN Assen
. Gemeente Achtkarspelen (e-mail gemeente@achtkarspelen.nl)
. FUMO, Afd. Toezicht en Handhaving, Postbus 3347,8901 DH Leeuwarden

-3/9- Ons kenmerk: 01525816
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Bijlage 1: Motiver¡ng van het besluit
A. Weergave van de feiten

Al. Ontheffingaanvraaq
Op 1 mei 2018 ontving ik de door u ingediende aanvraag voor een ontheffing van artikel 3.5
van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de gewone dwergvleermuis ten behoeve
van De Dellen 41-43. Uw aanvraag staat geregistreerd onder nummer 01524841.

Voor het aangevraagde project en/of handeling is niet eerder ontheffing verleend op grond

van de Wnb.

A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling
Ontheffing wordt aangevraagd voor 'De Dellen 41-43'aan De Dellen 41 en 43 te Surhuister-
veen in de gemeente Achtkarspelen.

U voert hiervoor de volgende activiteiten uit:
o Sloop van de bestaande bebouwing aan De Dellen 41 en 43. De sloop van de loods vindt

plaats in september/oktober van 2019;
. Verwijderen van verharding en (gedeeltelijk) opgaande beplanting;
. Vergraven van grond;
. Nieuwbouw van 17 woningen, waaryan tien twee-onder-een kapwoningen en

twee woonblokken met drie en vier woningen;
. Aanleg van nieuwe groenvoorzieningen.

Daarbij geeft u aan de werkzaamheden op de volgende wijze uit te zullen voeren:
. ln het najaar van 2018 worden vier tijdelijke alternatieve zomerverblijfplaatsen voor de

gewone dwergvleermuis gerealiseerd in de vorm van houtbetonnen vleermuiskasten (ty-
pe Schwegler 1Wl). Voor de locatie van deze tijdel'rjke vleermuiskasten zijn op maximaal
110 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats drie opties beschikbaar;

. De tijdel'ljke vleermuiskasten blijven tenminste enkele maanden of mogelijk permanent
beschikbaar voor de soort na oplevering van de permanente inbouwkasten in de nieuw-
bouw;

. ln de nieuwbouw van woningen op de locaties 'C' en 'D'worden vier houtbetonnen in-
bouwkasten aangebracht. De inbouwkasten worden geschakeld ingebouwd in de zuid-
oost- en zuidwesthoek van de woning en zijn het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwar-
taal2020 gerealiseerd en beschikbaar voor de soort. Op de locaties 'A' en 'B' worden in
een later stadium van de oplevering aanvullend vier permanente kasten geplaatst;

. Een deel van de bestaande opgaande beplanting wordt gehandhaafd (hoge coniferen-
haag aan de noordoostkant, een groep bomen en struiken ten westen van de loods en de
opgaande beplanting aan de noordwestkant).

-4t9- Ons kenmerk 01525816
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Zorgvuldig handelen
o De sloopwerkzaamheden worden in de minst kwetsbare per¡ode uitgevoerd. Aangezien

het niet uitgesloten is dat de loods fungeert als winterverblijfplaats voor de gewone
dwergvleermuis, wordt de sloop uitgevoerd gedurende de actieve periode van de soort
tussen begin september en half oktober;

. De zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in de loods wordt voorafgaand
aan de slooþ ongeschikt gemaakt voor de soort. Minimaal drie dagen (met avondtem-
peraturen van meer dan 10'C) voor aanvang van de werkzaamheden wordt de houten
overstek aan de oostzijde van de loods handmatig verurrijderd. Verspreid over de dakvlak
wôrden enkele gaten gemaakt, zodat het klimaat onder het dak verstoord wordt en er
daglicht onder de panñen komt;

. Aanwezige beplanting wordt buiten het broedseizoen van vogels veruvÜderd;

. Tijdens sloop- en nieuwbouvrnverkzaamheden wordt lichtverstoring van de bestaande en
nieuwe verblijfplaatsen voorkomen door in- en uitvliegopeningen niet te beschijnen.

Aa nv u I Ie nd e voorsch riften
o De alternatieve verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis dienen conform de

vooruvaarden in het kennisdocument2 te worden opgehangen;
o De tijdelijke vleermuiskasten blijven tenminste drie maanden (waarb'rj alleen de maanden

april tot en met oktober meetellen) en indien mogelijk permanent beschikbaar voor de
soort na oplevering van de permanente inbouwkasten in de nieuwbouw;

. De tijdelijke vleermuiskasten dienen in het najaar 2018 te worden gerealiseerd. Na plaat-
sing van de kasten dient een kaart met daarop de locatie inclusief foto's van de opge-
hangen vleermuiskasten aan het bevoegd gezag te worden aangeleverd.

A1.2. Periode
De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2020.

41.3. Relevante stukken
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende stukken aangeboden:
. Aanvraagformulier;
. Machtiging;
. Uittreksel KvK;
. Activiteitenplan Wet natuurbescherming De Dellen 41-43,26 april 2018, BügelHajema

(projectnu mmer 005. 38.09. 32. 00) ;

. Memo: notitie ecologisch onderzoek De Dellen 41-43 Surhuisterveen, 4 december 2017 ,

Bü gel Hajem a Adviseurs B.V. (projectnum mer 005. 38. 09. 32. 00) ;

. Nader ondezoek De Dellen 41-43,19 december 2017, BügelHajema Adviseurs B.V.
(projectnummer 005.38.09. 32. 00);

. Aanvulling ontheffingsaanvraag De Dellen 41-43 Surhuisterveen, 13 september 2Q17 ,

Bügel Hajema Adviseurs B.V. (projectn um mer 005. 38. 09. 32. 00).

A1.4, Aanvullende gegevens
De aanvraag tot ontheffing is als volledig beoordeeld. Op mijn verzoek heeft u op
13 september 2018 aanvullende gegevens aangeleverd ten aanzien van de alternatieve ver-
blijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis.

2 https://www.bü12.n1/onden¡rerpeninatuur-enlandschap/kennisdocumentên-soorten-ontheffinqen-wet-
natuurbescherming/
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41.5. Uw aanvraag en overige onderdelen Wet natuurbescherming
Uw project of handeling vindt niet plaats in of nabij een Natura 2000-gebied en heeft geen

betrekking op het vellen van houtopstanden.

lk wil u er voor de volledigheid op wijzen dat u in sommige gevallen een

omgevingsvergunning van de gemeente Achtkarspelen nodig heeft voor het kappen van

bomen oi een melding moet indienen3.

42. Bevoeqdheid
@ehandelingisnietopgrondvanartikel1.3,vijfdelid,Wnbaangewe-
zen in het Besluit natuurbescherming (verder. Bnb). Gelet op artikel 1.3, eerste lid, Wnb, z'tjn

Gedeputeerde Staten van Fryslân bevoegd op deze aanvraag te beslissen.

A3. Procedure
De ontheffingprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 5

van de Wnb en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

43.1. Verlengen beslistermijn
De beslistermijn is op 19 juli 2018 met 7 weken verlengd middels een brief met kenmerk
01 549789.

A3.2. Coördinatie met andere wetgeving
Ten overvloede wijzen wij erop dat er mogel'rjk andere wettelijke verplichtingen op uw activi-

teit/handeling kunnen rusten waarvoor Gedeputeerde Staten van Fryslân niet het bevoegd
gezag zijn. Dit besluit is enkel gebaseerd op de bepalingen van de Wnb, het Besluit natuur-

bescñerming, de Regeling natuurbescherming en de Verordening Wet natuurbescherming
Fryslân 2017.

44. Onth nqsolicht
1. Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende rapporten en tekeningen heb ik be-

oordeeld of het door u aangevraagde project en/of handeling overtreding van de ver-
bodsbepalingen tot gevolg heeft op de besch ermde soorten, zoals bedoeld in paragraaf

3.2 Wnb, die op de locatie voorkomen.
2. lk stel vast dat:

a. het onder 41. omschreven project en/of handeling mogelijk in strijd is met de ver-
bodsbepaling in:

. artikel 3.5, lid 4, Wnb: 'Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rust-
plaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te ver-
nielen.';

b. het onder A1. omschreven project en/of de handeling weliswaar gevolgen kan
hebben voor de op de locatie aangetroffen dieren, maar dat het de gunstige staat
van instandhouding van deze soorten niet in gevaar mag brengen, afzonderlijk
noch in combinatie met andere projecten of plannen, zodat het niet kan worden
beschouwd als een project dat significante gevolgen kan hebben voor de betref-
fende (dier)soorten;

c. er dus ontheffing nodig is op grond van artikel 3.8, lid 1, Wnb'

lk verwijs voor de motivering van dit oordeel naar mijn overwegingen onder B. (Toetsing)

s https://www.aihtkarspelen.hl/inwoners-achtkarspelen/alle-producten-en-diensteñ 44093/producUboom-

kappen 381.html

-6is- Ons kenmerk: 015258'1 6
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B. Toetsing

Bl. liik kader
81.1. Wnb
1. Artikel 3.5, vierde lid, Wnb bepaalt dat het verboden is de voortplantingsplaatsen of rust-

plaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
2. Op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wnb kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verle-

nen van een of meer van de verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten
aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van
de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen
soorten.

3. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien er geen andere bevredigende oplossing
bestaat, een wettelijk belang wordt gediend, zoals vastgelegd in art. 3.8, v'rjfde lid, onder
b, Wnb en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt.

E.2. lnhoudeli ike beoordelinq
E.2.1. Verbodsbepalingen
1. Het onder A1 genoemde project eniof handeling betreft een project en/of handeling die

mogelijk overtreding van verbodsbepalingen tot gevolg heeft en/of de gunstige staat van
instandhouding van aanwezige beschermde soorten kan aantasten.

2. Uit het ecologisch ondezoek (zie A1.3. van dit besluit) z'rjn de beschermde diersoorten
naar voren gekomen die tijdens het inventariserende onderzoek zijn aangetroffen op het
terrein waar de werkzaamheden worden verricht.

3. Hieronder toets ik uw aanvraag aan de beoordelingskaders van de onder B1 genoemde
wetgeving. Daarbij worden mogelijke overtredingen, verslechteringen en verstoringen
besproken van de relevante aanwezige soorten.

82.2. Toetsing aanwezige soorten
Om de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied vast te stellen is in 2016 en

2017 onderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er één verblijfplaats van de
gewone dwergvleermuis in het plangebied aanwezig is.

G ew o n e dw e rgvl e e rm u i s ( P i pi st rel I u s pi pi strel I u s)
ln de loods aan de Dellen 43 is één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan-
getroffen. De zomerverblijfplaats bevindt zich tussen de stenen gevel en de dakl'tjst en wordt
door maximaal twee exemplaren van de soort gebruikt. Doordat de loods in de winter niet
verwarmd wordt, mag redelijkerwijs aangenomen worden dat de verblijfplaats niet in gebruik
is gedurende de overwinteringsperiode van de soort.

Daarnaast vormt het plangebied onderdeel van het foerageergebied van enkele exemplaren
van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. ln de omgeving is voldoende
geschikt alternatief foerageergebied aanwezig. De beplanting in het plangebied vormt geen
èssentieel foerageergebied voor vleermuizen. Een deel van de bestaande opgaande beplan-
ting in het plangebied wordt gehandhaafd (coniferenhaag aan de noordoostkant, een groep

bomen en struiken aan de westzijde en de opgaande beplanting aan de noordwestkant).
Deze groenstructuren z'rjn en blijven geschikt voor de in het plangebied waargenomen
vleermuissoorten. Daarnaast worden enkele rijen bomen geplant en kan nieuw foerageerge-
bied ontstaan in de tuinen bij de woningen.

-7 t9- Ons l<enmerk: 01525816
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Door de sloop van de loods gaat de zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ver-
loren. Als tijdelijke overbrugging tussen de periode van sloop en nieuwbouw worden in het

najaar van 2018 vier t'rjdelijke alternatieve zomerverblijfplaatsen voor de gewone dwerg-
vleermuis gerealiseerd in de vorm van houtbetonnen vleermuiskasten (type Schwegler 1Wl).

Voor de locatie van deze tijdelijke vleermuiskasten zijn op maximaal 1 10 meter van de oor-

spronkelijke verblijfplaats drie opties beschikbaar. Als aanvullend voorschrift is opgenomen
dat de kasten in het najaar 2018 moeten worden geplaatst en dat na plaatsing van de kasten

een kaart met daarop de locatie inclusief foto's van de opgehangen vleermuiskasten aan het

bevoegd gezag dienen te worden aangeleverd. De tijdelijke vleermuiskasten blijven tenmin-
ste drie maanden (waarbij alleen de maanden april tot en met oktober meetellen) en indien

mogelijk permanent beschikbaar voor de soort na oplevering van de permanente inbouwkas-
ten in de nieuwbouw.

Voor wat betreft de gewenningsperiode voor de vervanging van een zomerverblijfplaats van

de gewone dwergvleermuis geldt een periode van drie maanden voorafgaand aan de start

van de werkzaamheden, waarbij alleen de actieve periode geldt. Doordat de vleermuiskasten
in het najaar 2018 worden opgehangen en de sloopwerkzaamheden van de loods in sep-

tember/oktober 2Q19 gepland staan, hebben de exemplaren van de gewone dwergvleermuis
voldoende tijd om de alternatieven te ontdekken en in gebruik te nemen.

ln de nieuwbouw van woningen op de locaties 'C' en 'D'worden vier houtbetonnen inbouw-

kasten aangebracht. De inbouwkasten worden geschakeld ingebouwd in de zuidoost- en

zuidwesthoek van de woning en zijn het vierde kr¡¿artaal 2019 of het eerste kwartaal2020
gerealiseerd en beschikbaar voor de soort. Op de locaties 'A' en 'B'worden in een later sta-

dium van de oplevering aanvullend vier permanente kasten geplaatst,

De sloopwerkzaamheden worden in de minst kwetsbare periode uitgevoerd. Aangezien het

niet uitgesloten is dat de loods fungeert als winterverblijfplaats voor de gewone dwergvleer-
muis, wordt de sloop uitgevoerd gedurende de actieve periode van de soort tussen begin

september en half oktober. De zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in de

loods wordt voorafgaand aan de sloop ongeschikt gemaakt voor de soort.

Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden worden voldoende geschikte alternatieve
verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis gerealiseerd waarbij voldoende foerageer-
gebied voor de soort aanwezig bhjft. Het is hierdoor aannemelijk dat het aanwezige exem-

þlaar van de soort in de directe omgeving van het plangebied aanwezig blijft. Hiermee is het
voldoende aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwerg-
vleermuis niet in het geding komt.

B.2.3 Belang van de activiteit
U vraagt ontheffing aan op grond van het belang van'Volksgezondheid, de openbare veilig-

heid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen
van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenliike gunstige
effecten', zoals in artikel 3.8, lid 5 onder b Wnb staat vermeld.

ln Surhuisterveen is behoefte aan nieuwe woningen. Bij voorkeur worden woningen gereali-
seerd op binnenstedelijke locaties waar leegstaande of kwalitatief slechte woningen aanwe-
zig zijn. De gemeente Achtkarspelen heeft dit ook verwoord in de Woonvisie 2014-2020
'Wonen voor jong en oud - lJitdagingen voor een gemeente in transitie'.
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ln de Woonvisie is opgenomen dat de vraag naar woningenzo effectief mogelijk benut moet
worden en daar dient te worden ingezet waar de woningenbouw een kwaliteitsslag teweeg
brengt. Hierbij gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar woningen die langdurig leeg-
staan. Volgens Stichting Woningbouw Achtkarspelen ligt het zwaartepunt van woningenzoe-
kende in de gemeente Achtkarspelen in de dorpen Buitenpost, Surhuisterveen en Harkema.

De bebouwing aan De Dellen 41 en 43 is niet meer in gebruik en is enigszins in verval. De

woningen voldoen niet aan de huidige eisen en de panden hebben geen functie meer. ln het
plangebied worden 17 nieuwe woningen gerealiseerd in de vorm van twee-onder-een-
kapwoningen en rijtjeswoningen. De twee-onder-een-kap woningen zijn geschikt voor senio-
ren en voor gezinnen. De rijwoningen zijn geschikt voor de stañers op de woningmarkt. Met

de realisatie van de nieuwbouw wordt voorzien in de woningbehoefte die volgens de Woon-
visie binnenstedelijk wordt ingepast.

lk ben van mening dat om bovenstaande redenen het project het belang 'Volksgezondheid,

de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbe-
grip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu we*

zenl ijke g u nstíge effecten' dient.

82.4. Andere bevredigende oplossing
ln uw aanvraag geeft u de volgende mogelijke alternatieven aan:
. Andere locatie; het project is locatie gebonden vanwege de sloop van bestaande bebou-

wing en nieuwbouw op dezelfde locatie. Volgens de Woonvisie van de gemeente Acht-
karspelen gaat de voorkeur voor nieuwbouw uit naar binnenstedelijke locaties, waar niet
meer in gebruik z"rjnde bebouwing aanwezig. lndien de nieuwbouw op een andere locatie
wordt gerealiseerdzal dit leiden tot een dorpsuitbreiding waarbij het buitengebied met

aanwezige natuurwaarden mogelijk aangetast zou worden;
. Renovatie: ook bij renovatie gaan verblijfplaatsen van beschermde soorten verloren. Be-

houd van de loods is gezien de nieuwe woonbestemming niet in te passen.

ln de door u gevolgde werkwijze ben ik van mening dat de meest bevredigende oplossing is
gezocht. Verstoring van de aanwezige soort is onvermijdelijk gelet op het ontbreken van al-
iernatieven. Door het treffen van mitigerende maatregelen en de door u gevolgde werkwijze
worden negatieve effecten op deze soort zoveel mogelijk voorkomen.

C. Gonclusie

De maatregelen, het belang en alternatieven in acht nemende, is de zekerheid verkregen dat
de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het gedrang

komt.

Op grond van de onder 41.3. genoemde rapporten staat vast dat door De Dellen 41-43 op

de door u aangewezenwijze en zoals in dit besluit is vermeld uit te voeren, de effecten van

de overtreding van de verbodsbepaling uit paragraaf 3.2 Wnb tot een minimum beperkt wor-

den. Hierdoor kan met voldoende zekerheid worden gesteld dat er geen afbreuk wordt ge-

daan aan het streven de populaties van de gewone dwergvleermuis in hun natuurlijke ver-
spreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Ontheffing voor de gewone dwergvleermuis kan worden verleend.
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G e m ee nte Achtkars pel e n

Kennisgeving ontheffing Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben op 5 oktober 2Q18 een ontheffing op gron! van de Wet

natuuibescherming verleend aan Warber Fonds Ontwikkel BV in Drachten voor
werkzaamheden De Dellen 41 -43 te Surhuisterveen (gewone dwergvleermuis).
De ontheffing is geldig tot en met 31 december 2020.

De ontheffing (kenmerk: ß4A21) ligt ter inzage in het:

- provinciehr]is, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen).

lndien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontoffice Wet

natuurbescherming, wnb@frvslan.frl of 058 - 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw

correspondentie).

Belanghebbenden kunnen tot en met 19 november 2018 een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij Gedeputeerde Staten.


