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Wet natuurbescherming: ontheffing voor het verstoren, doden of 
vangen en of beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van de rugstreeppad vanwege de bouw van woningen aan 
de Zuiderringweg te Ens  

 

 
Geachte heer, 
 
Op 28 juli 2020 hebben wij uw aanvraag (inclusief bijlagen) voor een ontheffing, in het kader van de 
Wet natuurbescherming ontvangen, voor het verstoren, doden of vangen en of beschadigen of 
vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad vanwege de bouw van 
woningen aan de Zuiderringweg te Ens. 
 
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend. 
Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat wij hebben besloten de door u aangevraagde ontheffing te 
verlenen. Hierbij treft u ons besluit aan. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
drs. D.J. Tijl                                    L. Verbeek     
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond van 
artikel 3.8 Wet natuurbescherming 
 
Inhoudsopgave 
A. Besluit 
B. Onderwerp aanvraag 
C. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
D. Beleid Provincie Flevoland 
E. Inhoudelijk beoordeling 
F. Kennisgeving en afschriften 
G. Bezwaar 
H. Ondertekening 
Bijlage 1: Plangebied 
Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
  
A. Besluit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten op grond van artikel 3.8 Wet 
Natuurbescherming, overwegende dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en geen 
afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort, aan gemeente 
Noordoostpolder ontheffing te verlenen voor het verstoren, doden of vangen en of beschadigen of 
vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad ter plaatse van de 
woningbouw aan de Zuiderringweg te Ens. Aan deze ontheffing worden de volgende voorwaarden 
verbonden: 
 
Algemene voorwaarden 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden 

handelingen verleend. 
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden 

uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met provincie Flevoland (via 

wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl) indien bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden 
aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn. 

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder 
handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, de 
bijbehorende brief en het ecologische werkprotocol op de locatie van de werkzaamheden 
aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde 
toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. Deze ontheffing kan worden ingetrokken indien blijkt dat ontheffinghouder zich niet houdt 
aan de voorschriften.  

 
Specifieke voorwaarden 

7. Ter compensatie van het verwijderen van het leefgebied van de rugstreeppad door het 
dempen van de sloot langs de Chrysant, zal er op drie plaatsen leefgebied voor de 
rugstreeppad worden ingericht (zie bijlage 1): 
a. Bij Hortensia wordt een bestaande sloot geoptimaliseerd voor de rugstreeppad, 
b. Bij Anemoon wordt een amfibiepoel gegraven, 
c. Bij Fuchsia wordt een nieuwe sloot gegraven. 
De genoemde sloten en poel worden voorzien van een natuurvriendelijke oever en 
worden ingericht voor de rugstreeppad. 
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8. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige 
op het gebied van rugstreeppadden. 

9. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de 
seizoensactiviteit van de rugstreeppad, om verstoring in de meest kwetsbare perioden 
(voortplanting en winterrust) te voorkomen. De voortplantingsperiode loopt globaal van 
april tot en met augustus en de overwinteringsperiode loopt globaal van oktober tot en 
met maart. Voordat er werkzaamheden plaatsvinden wordt het werkterrein en de te 
dempen sloot gecontroleerd op aanwezigheid van rugstreeppadden. Eventueel 
aanwezige rugstreeppadden (en andere dieren) worden verplaatst, daarna kan de sloot 
langs de Chrysant voorzichtig worden gedempt (waarbij vanaf 1 zijde langzaam de sloot 
wordt volgestort).  

10. Voorafgaand aan de verstorende werkzaamheden dienen de werklocaties onderzocht te 
worden op de aanwezigheid van de rugstreeppad. Aanwezige exemplaren dienen onder 
toezicht van een deskundig ecoloog gevangen en overgezet te worden naar geschikt 
leefgebied in de omgeving. Indien verplaatsing noodzakelijk is dan wordt hiervan 
melding gedaan via handhaving@ofgv.nl. 

11. Voordat er werkzaamheden op de locatie plaatsvinden wordt het werkterrein 
afgeschermd met een doelmatig paddenscherm. Het paddenscherm wordt tenminste 
tweemaal per week op functionaliteit gecontroleerd. Wanneer er rugstreeppadden 
worden aangetroffen op de bouwlocatie dan worden rugstreeppadden volgens het 
ecologisch werkprotocol gevangen en naar geschikt leefgebied in de nabije omgeving 
verplaatst. Indien verplaatsing noodzakelijk is dan wordt hiervan melding gedaan via 
handhaving@ofgv.nl. 

12. Zowel de vervangende poel als een strook rondom de poel dient vrij te zijn van 
bodembedekkende vegetatie, er dienen indien nodig tenminste jaarlijks 
beheerwerkzaamheden te worden uitgevoerd om te zorgen dat het gebied geschikt 
blijft voor de rugstreeppad.  

13. De aanwezigheid van de rugstreeppad, de kwaliteit van het compensatiegebied en de 
kwaliteit van de omgeving wordt jaarlijks gemonitord volgens het monitoringsplan. 
Jaarlijks dient het monitoringsverslag voor 15 december naar 
wetnatuurbescherming@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl gestuurd te worden. Indien 
blijkt dat het compensatiegebied op termijn niet in voldoende mate gebruikt wordt 
door de rugstreeppad en er in de omgeving weinig ander geschikt leefgebied aanwezig is 
waar de rugstreeppad gebruik van maakt, kunnen er aanvullende compenserende 
maatregelen aan de ontheffing worden verbonden. Na drie jaar vindt een 
tussenevaluatie plaats, vergunninghouder organiseert hiertoe een overleg. 

14. De voor de rugstreeppad aangelegde compensatiegebieden (de poel bij Anemoon, de 
sloot langs Hortensia en de sloot langs Fuchsia) dienen zodanig beheerd te worden dat 
de functie als voorplantings- en overwinteringsbiotioop voor de rugstreeppad behouden 
blijft. 

15. Werkzaamheden wordt uitgevoerd conform het ecologisch werkprotocol. Alle betrokken 
partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het 
werkprotocol op de hoogte te zijn. 

 
B. Onderwerp aanvraag 
Op 28 juli 2020 hebben wij een aanvraag (inclusief bijlagen) voor een ontheffing, in het kader van 
de Wet natuurbescherming ontvangen van de gemeente Noordoostpolder, voor het verstoren, doden 
of vangen en of beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de 
rugstreeppad vanwege de bouw van woningen aan de Zuiderringweg te Ens. Bij de aanvraag horen 
de volgende bijlagen en aanvullingen: een quickscan, een Nader onderzoek, een activiteitenplan, 
een werkprotocol, een monitoringsplan en een aanvraagformulier. 
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C. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de 
soortenbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren. De Wnb geeft 
algemene beschermingsmaatregelen met de  zorgplicht (artikel 1.11) en de actieve 
soortenbescherming (artikel 1.12) Artikel 1.3 lid 1 luidt: Ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge het 
bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het nemen van een besluit met betrekking tot 
projecten of handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd Gedeputeerde Staten van de 
provincie waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 van de Wet natuurbescherming het 
bevoegd gezag voor de onderhavige handeling. In hoofdstuk 3: soorten, worden drie 
beschermingsregimes aangegeven: de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4), de 
Habitatrichtlijn(artikel 3.5 tot en met 3.9) en de andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11).  
De soort waarvoor ontheffing is aangevraagd van de in de Wnb genoemde verboden, valt onder het 
beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. 
 
Habitatrichtlijn 
Hiervoor gelden de volgende verboden: 
o opzettelijk doden of vangen (art 3.5, lid 1), 
o opzettelijk verstoren, (art. 3.5 lid 2). 
o eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid van artikel 3.5 Wnb in de natuur opzettelijk 

vernielen of rapen (art. 3.5 lid 3), 
o voortplantingsplaatsen of rustplaatsen beschadigen of vernielen (art. 3.5, lid 4) 
o opzettelijk planten plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen.(art.3.5 lid 

5) 
 
GS kunnen op basis van art. 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
o er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
o zij is nodig: 

o in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats, 

o ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom, 

o in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid, of andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten, 

o voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor 
de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 
planten, of 

o om onder strikt gecontroleerde omstandigheden op selectieve wijze en binnen 
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen onder zich te hebben, 
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde planten van de aangewezen soort te  plukken of onder zich hebben. 

o er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 
voortbestaan.   
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D. Beleidsuitgangspunten provincie Flevoland 
Omgevingsverordening Flevoland  
In de verordening zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter invulling van de taken die de 
provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de Wet Natuurbescherming. 
 
Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 
De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet Natuurbescherming zijn 
opgenomen in de Beleidsregels Wet Natuurbescherming. 

 
E. Inhoudelijke beoordeling 
De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 4 stappen: 
1. Identificeren van de mogelijke negatieve effecten; 
2. Andere bevredigende oplossing; 
3. Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken; 
4. Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort(en); 
 
Ad. stap 1: Identificeren van de mogelijke negatieve effecten 
Ad. stap 2: Zijn er andere bevredigende oplossingen? 
Ad. stap 3: Mitigerende of andere maatregelen die de effecten beperken 
Ad. stap 4: Toetsing aan de gunstige staat van instandhouding 
 
Mogelijk negatieve effecten 
De gemeente heeft het bestemmingsplan goedgekeurd om woningbouw mogelijk te maken aan de  
Zuiderringweg te Ens. Uit de hierna uitgevoerde quickscan flora en fauna en het nader onderzoek is 
naar voren gekomen dat in het plangebied de rugstreeppad voorkomt. De ruimtelijke ingreep heeft 
consequenties voor bovengenoemde soort. Mogelijk worden verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming overtreden. Tijdens het nader onderzoek werden op 3 locaties nabij de 
planlocatie koor- en voortplantingsactiviteiten van rugstreeppadden aangetroffen. Deze diersoort en 
zijn leefgebied zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. In het kader van de zorgplicht 
(artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) en het voorkomen van overtreding van 
verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming moeten bij de geplande ingreep voor de 
rugstreeppad mitigerende maatregelen worden getroffen. 
 
Alternatieven 
De uitbreidingslocatie van de woningbouw in Ens is reeds vastgesteld in een bestemmingsplan. Voor 
het vaststellen van het bestemmingsplan zijn meerdere opties overwogen waarbij deze locatie als 
beste naar voren kwam. Onbekend was toen nog dat op de locatie een populatie rugstreeppadden 
aanwezig is. De voorgenomen werkzaamheden zijn specifiek gekoppeld aan deze locatie zodat geen 
alternatieve locatie voorhanden is. In het huidige planvoornemen wordt een voortplantingsplaats en 
functionele leefomgeving van de rugstreeppad vernietigd. Een geschikt alternatief ter compensatie 
wordt elders aangeboden zodat de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad op lokaal 
niveau verzekerd blijft. 
 
Wettelijk belang 
De ontheffing voor de rugstreeppad wordt aangevraagd 'in het belang van de volksgezondheid, de 
openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige 
effecten' (artikel 3.8 lid 5). Gezien de huidige druk op de woningmarkt is het van belang dat het 
dorp Ens verder kan worden doorontwikkeld. De huidige uitbreidingsfase is inmiddels vol gebouwd, 
en voor de volgende fase heeft een loting van bouwkavels plaatsgevonden. Bij deze loting is ook 
gebleken dat de behoefte voor het bouwen in dit bouwplan groot is. Er is veel belangstelling, en van 
de beschikbare kavels 26 kavels zijn er sinds afgelopen maand alweer 20 kavels in optie uitgegeven. 
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Gunstige staat van instandhouding 
Landelijk 
In Nederland komt de rugstreeppad plaatselijk algemeen voor. De landelijke trend in aantallen 
rugstreeppadden laat een matige afname zien. De rugstreeppad kent in Nederland drie belangrijke 
verspreidingskernen: de duinen, het rivierengebied en delen van de polders in Noord-Holland, Zuid-
Holland, Zeeland en de Noordoostpolder. Op de hogere zandgronden komt de soort ook voor, maar 
in een minder dicht verspreidingspatroon dan in de genoemde verspreidingskernen.  
 
Lokaal 
De rugstreeppad komt lokaal verspreid voor in de Noordoostpolder. Er zijn geen aanwijzingen voor 
een af- dan wel toename in aantallen. Wel zijn gevalideerde waarnemingen bekend via 
Waarnemingen.nl. Daarnaast is uit veldinventarisatie gebleken dat zowel op de planlocatie zelf als 
in een straal van 3 km ten noordoosten van de planlocatie op nog 3 locaties niet geregistreerde 
populaties rugstreeppadden aanwezig waren. Het planvoornemen heeft betrekking op een relatief 
klein deel van de nationale- en regionale populatie. Het effect op de lokale populatie heeft een 
aanzienlijke impact. De impact kan tot een minimum worden beperkt door het nemen van 
maatregelen om doding en/of beschadiging te voorkomen. Ter compensatie worden alternatief 
leefgebieden aangeboden en wordt in een de minst kwetsbare periode gewerkt. Verder zal er 
monitoring plaatsvinden naar de staat van instandhouding. Hiermee is gewaarborgd dat de gunstige 
staat van instandhouding van de rugstreeppad niet in het geding komt. 
 
Mitigerende maatregelen 
1. Ter compensatie van het verwijderen van het leefgebied door het dempen van de sloot, zal er op 
drie plaatsen gecompenseerd worden in leefgebied: 
a. Bij Hortensia wordt een bestaande sloot geoptimaliseerd voor de rugstreeppad, 
b. Bij Anemoon wordt een amfibiepoel gegraven en 
c. Bij Fuchsia wordt een nieuwe sloot gegraven. 
2. Er wordt gewerkt buiten de kwetsbare periode van de rugstreeppad van september tot april. 
3. Voordat werkzaamheden starten wordt de sloot bij Hortensia geoptimaliseerd. 
4. Voordat werkzaamheden starten worden eventueel nog aanwezige rugstreeppadden weggevangen 
en verplaatst, hierna wordt een paddenscherm geplaatst. 
 
F. Kennisgeving en afschriften 
Van dit besluit zal conform artikel 3:42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons 
kennis worden gegeven door middel van publicatie in de Almere Deze Week en op de website van de 
provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan de Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. 

 
G. Bezwaar 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende 
informatieblad. 
 
H. Ondertekening 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
drs. D.J. Tijl                                    L. Verbeek   
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Bijlage 1: plangebied, de sloot in groen blijft behouden, de sloten en poel in blauw worden 
aangelegd/aangepast voor rugstreeppadden, de rode sloot wordt gedempt. 
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Bijlage 2 Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de  
Voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 
behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende 
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te 
slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het 
bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek  
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
 
 


