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Beslult opleggen last onder dwangsom en bevestiging stillegging
werkzaamhcden Wet natuurbeschermlng, projcct Blakersveld te Overveen

Geacht college,

Met deze brief bcvcstfgcn wi, de toepassing van een last onder bestuursdwang (sflllegging van de
werkzaamhedcn) zoals bedoeld ln artlkel 5:21 en 5:31 van de Algemene wet 

-bestuursiecñt 
¡nwU¡

in verband met overtredingen van de Wct natuurbeschermlng (Wnb) door het ultvoeren van
werkzaamhcden in hct plangebled Blekersveld te Ovcruecn zonder onthefflng dan wel zonder
voldocnde onderzoek naar aanwezige (beschermde) soorten ln het kader van dc Wnb.

Tevens leggen wÍj mct deze brícf een last onder dwangsom op zoals bedoeld ln arükel 5:32 van dc
Awb' Dc last onder dwangsom wordt opgelegd ter voorkoming van verdere ovettnedingen van de
Wnb door het verder uitvocrcn van werkzaamheden in het plcngebied Blcksrsvcld te Overveen
zondcr ontheff¡ng dan wel zonder voldoende onder¿oek naar ðanwezige (beschermde) soorten ln
het kader van de Wnb.

W.tt lltk krdrr
Overtreding aftikel l,tl Wnb
Op grond van aftlkel 1.11 van de Wnb dient iedcrcen voldoende zorg in ôcht te nemen voor Natura
2000-gebicdcn en voor ln het wlld levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze
zorg houdt in elk geval in dat cen leder die weet of redellJkenvfs kan vermocden dat dooi ziJn
handclen of nalatcn nadelige gevolgcn kunnen worden veroozaakt dcrgelfike handelingen
achtenrvege laat dan wel, indien achterwege laten redelijkerwiJs nlet kan worden gevergd, de
noodzakeliJke maatregelen treft om dle gevolgen te voorkomen.

Overtreding artikel 3.5, Itd 2 Wnb
Op grond van artikel 3.5, l¡d 2 van de Wnb is het vcrboden ln het wild levendc dleren van soorten,
genoemd in bijlage IV. onderdeel a, biJ dê habitatrlchtlijn, bijlage II bij het verdrag van Bern of
bijlage I bij het verdrag van Bonn, opzettelijk te verstoren.

Overtreding añikel 3.5, l¡d 4 Wnb
Op grond van artikel 3.5, l¡d 4 van de Wnb ls het verboden de voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van dieren als bedodd ln het eerste lid te beschadigcn of te vãrñ¡elen.

O n th effi ng s mog e I ij kh ei d
Op grond van de onthelTlngsmogeliJkheden van artikel 3.8 van de Wnb kunnen Gcdeputeerde
staten onthefflng verlenen van de vcrþoden als bedoeld in artikel 3.5 van de wnb.

Overtredlng artlkel 3.5
De door of namens u uitgevoerde werkzaamheden, te weten het kappen van bomen op het
plangebied Blekersveld, ziJn gedaan zonder dat u in het bezit bent van een onthelllng zoals
genoemd ln artlkel 3.8 van dc Wnb.
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CorrtrpondGnt¡G
op 9 oktober jt. hebben wij per e-maíl van de gerneente Bloemendaal een quickscðn van Groot Eco
Advles toegestuurd gekregen. HleròlJ zfn w[ geihformeerd over de taakstelling die uw gemeente
heeft om op korte termiJn zest¡g statushouders te huisvesten. Voor deze taakstelling zullen op de
proiectlocðtic het Blekersveld tiJdelijke woonunits inclusief parkeerplaatsen worden gerealiseerd,
ten behoeve waarvan het terreln dient te worden gesaneerd. De quickscan soortenbescherming,
d.d. 6 aprll 2020 van Groot Eco Advie¡ is aan ons toegestuurd met het verzoek om tc bcoordelen
of deze afdoendc is,
In verband met de planning van uw gemeente om binnen afzienbare term¡Jn te starten met
wcrkzaamhcden voor het bouwrfp maken, ls ecrst verzocht om tê b€oordelen of het struweel
verwlJderd kon worden. De bomen zouden blflven staan. Het kappen van bomen is overigens ook
niet benoemd in de quickscan.

l{¡ndh¡vln¡rvorzook
Op 26 oktober 202O hebben wij een handhavlngsverzoek ontvangen van SUchüng
Blekersvcldgroen. De stichting hecft ons vcrzocht om handhavend op te treden vanwege
overtrëdlng van Wet natuurbescherming vanwage het snoeien van struweel en kappen van bomen
op de locatie Blekersveld te Overveen.

Gontrulrb¡vlndlngrn
Naar aanlelding van het handhavingsvezoek hebben onze toezichthouders op 27 oktober 2020 een
controle ultgevoerd op de proJectlocatlc aan Blekcrsveld te Overveen. Tijdens deze controle is
geconstateerd dat medewerkers van een aannemercbedrflf bczlg waren met werkzaamhcdcn
binnen het proj€ctgebied. De werkzaamheden bestonden uit het kappen van bomen, het
vcrsnlppcrcn van dc boomstammen, het verw[deren van struwecl en het oprulmen van dit
struweel. Op het terreln lag een aantal stapels boomstammen cn stond cen groot aåntal
boomstobben. Tevens lagen er hopen houtsnippers en was er een pad van houtsnlppers aangelegd.
Dc wcrkzaamheden werden ln opdracht van de gemccnte Bloemendaal verricht.

lco logbcùr booordel ing
De qukkscan is door ons beoordeeld. Naar ons oordeel ls deze qulckscan niet volledlg en kan niet
diencn als gedegcn bcoordeling c.q. onderbouwlng van de ecologische gevolgen van dc door u
voorgÊnomcn werkzaamheden c.q. van de realisatie van hct door u uit te voeren project,

Dc quickscan stelt het volgende:
De lacatie is geschikt als foengeergebid voor vleermuizcn. VerbllJfplaats¿n ln dc aangrcnzendc
beplantlng ontbrcken, Geschlkte holtes zijn afwezig. De vleermuizen zullen blJ voorkeur foerageren
langs de randen van de beplanting.
In de qulckscan wordt alleen gesproken over het plaatsen van 50 tijdelijke woonunits op het
grasveld van het Blekersveld. Niet is gesproken over het venrfderen van struweel en het kappen
van bomen binnen het projectgebied bchalve dat de bcplanting buiten het broedseizoen voor
vogels veruriJdert dient tc wordcn. Bovendien is de quickscan gericht op t¡Jdelijke units maar zou er
inmiddels sprake ziJn van permanente woningen.

Omdat cr geen bomen gckapt zouden worden kan op basis van de quickscan alleen het volgende
gesteld worden over het foerageergebied van vleermulzen:
Met het plaatsen van de woonunits met de daarbiJ behorende lnfrastructuur adviseren wij rckentng
te houden met de verlichtlng tijdens dc ìnrichtings- cn gebruiksfase. Verlichting of strootltcht door
kunstmatige verllchting op de boomkrcnen kan het foerageergebíed voor vleermuissoortcn
ongeschikt maken.

Zoals in de quickscan aangegeven is de locatie geschikt als foerageergebied. Tevens bliJkt uit de
Natíonale Databank Flora en Fauna dat ln het gebled vleermuizen zijn waargenomen, en stellen
omwonenden dat vleermuizen gebruik maken van het Bfekersveld. Gebleken is dat er wel bomen
worden gekapt in het plangebied. Door het venvljdcrên van de bomen kan de luwtewerklng cn hct
voedselaanbod veranderen waardoor de functie voor vleermuizen verdwijnt. Dit maakt dat een
ondezoek op de locatie noodzakelijk is. Een gedegen beoordeling over het effect op de
vleermuizen kan pas plaatsvinden als in ieder geval bekend is welke bomen er worden verwijderd,
of vleermuizen gebruik maken van de locatie, welke functie de locatie heeft en hoeveel exemplaren
gebruik maken van de locatie.
Omdat dit nlet is gebeurd moet ervðn uit worden gegàan dat dc soort tcr plaatse voorkomt en dat
bij de door u uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden sprake is van negatieve effecten op de
soort. Het is daarom van essentieel belang dat het uiteindeliJke plan van de woningbouw,
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verlícht¡ng etc. wordt aangeleverd, anders is verstoring of vemleflglng van een cssentiéle
foerageerlocatie n¡et uit tc sluiten.

Om het effect van de bomenkap (ook van klelne bomen) op vleermuizen te kunnen bepalen isonderzock nodig volgens hct vleermulsprotocol 20t7, dán wet trit vfeermuisprotocol 2021, voor
zover dat van kracht is.

onderzoeken van projectcn uit de buurt mecaestuurd met de vezoeken om handhaving (bouw
ðppårtementencomplex) en de gemeente Bloemendaat (sloop/nieuwbouw g".ã;tãÀriã)'regg"n
nlets over de plaatselfke sítuatie. Dc stclling dat er altcmaülven in Ae omicv¡nc ,ùn ti op ottmoment nict rclcvant. Altêrnatiêven komen pas aan bod bij de bcoordelinglvan ãelàvãntuele
ontheffingsaanvraag. Alternatieven geven op voorhand gee-n vrljstelling orñ de Wet 

- -

natuurbêschermíng te ovcÊreden, in dtt geval mogelijk ãrtakel i,s li¿ 2 en 4.

Srmlnvlttlng ovortrudlngen
Tot voottplantlngs- of rustplaatsen als bcdoeld ln arUkel 3,5, lld 4 van de wnb worden locatiesgerekend waarin zich kraamkolonles, paarverbliJven, ovenvlntàringsplaatsen en verblfven van
9roepen mannetJes bevinden. afhankelijk van de soort. Essentíële mlgrafle- cn vlicarõutcs enfocragccrgebicdcn die_van belang z¡n voor de instandhouding van ee-n voortplantiñgi- ofrustplaats van de soort op populatieniveau, vallen hler ook oñder. Daarnaast vallen ãok tfdeliJke,
seizoensgcbonden, verbliJfplaatsen (bfvoorbeeld holen) of standplaaæcn die urn oetang zijn voor
de gunstige staat vðn- instandhouding van ccn soort_oppopulatieniveau hieronder. Het 

-kappen 
vande bomen heeft gevolgen op aanvliegroutes en het foèrågåergÀuieo van di 

"an""tióävleermulssooÊen waardoor verstoring kan zijn opgetrcdei. O-m tret effect van dc bomenkap opvleermuizcn t€ kunæn b.palen is onãerzoek nodit votgens het vleermuisprotocol 2017, dan welhet vleermuisprotocol 2021, voor zover dit van krãcht is. Dit geldt oot voãr ¿e tip ,ãÃ'n"ln"
bomen. Door het verwijdcren van de bomen kan de luwteweriinl en het voedselaenbod
veranderen waardoor de tunctie voor vlcermuizen verdwiJnt. Zorider vo¡¿oãn¿ãiãõioliicrt
onderzoek is mogclijke (ver)storlng niet ult te sluiten.

Door het ultvocren van de geconstatcerdc werkzaamheden, zonder voorafgaand gedegen
ecologisch ondczoek te doen dan wel te beschikken over eln onit cmng tñgevolgã irtiÈa 3.g vande Wnb, is door u dc zorgplicht van artikel 1.11 van de Wnb geschonden. Tcvens ls nlet uit tesluiten dat daarmee de verbodsbepaling van artiket 3.5 t¡d 2 õn a van de wnb is gcsittãn¿en.

Hor¡n
Vanwege de vereiste spoed ¡n deze zaak kunnen wiJ u nlet ln de gelegenheid stellen uw zienswíjzeschriftelijk naar vorcn te brengen (4:11 onder a Aglmcne wei bãstuursrecht).

lc¡lmclpl lcht tot hrndhrving
Gelet op het algemecn-bclang dat gcdlend ls Tel handhavtng, zal in hct gevalvan overtreding vanecn wettelijk voorschrift het bestuurcorgaan dat bevocad is õm met een last onder bestuursdwang
9I !a.st onder dwangsom op te treden, ln de regel van dãze bevoegdheid gebruík moeiðn maten.Het bestuursorgaan mag slechts onder biJzondlre omstandighcd;n van hãt opteggen vln cen tastonder dwangsom of last onder bestuursdwang afzíen. oergeii¡te ômstandighðdeñ-kunnin zicrrvoordoen als concreet zicht op legalisatie beslaat, of als hãt opleggen van ãen dergelijke last
zodanjg onev_enredig is. in verhouding tot de daarmee te dienen Oãiangen ¿at ¡n oiå colc.ete
s¡tuat¡e van die last behoort te worden afgezien.

Omdat er op dit moment geên concreet zicht is op legalisatie van de overtredlng, er
werkzaamheden zijn uitgevoerd met een onom¡<e'erUãre situatii en er verder niet van enige
onevenredigheid is gebleken, heeft de toezichthouder de werkzaamheden stitgiegJliast onaer
bestuursdwang), Tevens hebben wij gecn rËden om af te zlcn uan L"t opteggãn vãn ìiin-last on¿erdwangsom om verdere overtreding ván de Wnb te voorkomen.

l¡¡t ondrr bctuundwrng
om verdere overtreding in het kader van de Wnb te voorkomen is door de toezichthouders,
aangegeven dat het werk met onmiddellijke ingang gestopt dfende te worden. Hiermee is u ecnlast onder bestuursdwang opgelegd teneinde uóveãlaanóe ouért.l¿¡ng te beëindigen. nier ¡sgehoor aangegeven door de aannemer. Door de toezichthoudcrs ¡s ¿e Þroieale¡¿ei rin ¿.gemeente Bloemendaal telefonísch op de hoogte gesteld van het bovenstaande.

Wij bevestlgcn hierbij de stillegging van de werkzaamheden door onze toezichthouder. De
bevoegdheld hlertoe ontlcnen wij aãn artlkclcn 7.1, eenste ilo en i.z c€rstè lid van de Wet
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natuurbcschcrming, artikel I22van de Provinciewct ín samenhang met de årtikelen 5:21 en 5:31,
tweede lid, van de Algemcne wet bestuursrecht.

L¡lt ond¡r dunngrom
Gefet op het hiervoor vermclde cn het bepaalde in artikelen 7.1, eerste lid en 7.2 eerste lld van de
wet natuurbescherming, artikel L22van de Provinclewet juncto artikel 5:32 van de Algemene wet
bcstuursrecht bcsluiten wiJ een last onder dwangsom op [e lcagen om toekomstigc ovãrtreOing van
art¡kcl 1.11 cn/of artikel 3.5 Wnb te voorkomen.
Wij. leggcn u daarom op om de werkzaamheden in het projectgebied gestaakt tc houden totdat er
gcdegen ecologlsch ondezoek door ecn deskundiget heelt plaãtsgevonden conform het
vleermuisprotocol 2017, dan wel het vleermulsprotocol 2021, vool zover dit van kracht is, op hct
effect van de bomenkap op vleermuazen. Van dìt onder¿oek, de ondeaoeksmethode en de
bevindingen dient door de deskundlgc cen gcdegen rappotte worden opgemaakt. Het onderzoek
dient tertoetslng en accordering aan het bevoegd geza! te worden overiegA. Indien ult hct
ecologisch onderzoek blajkt dat voor de verdere weikzaãmheden een onthõffng nodig is, de
werkzaamheden nlet uit te voeren voordat deze onthefÍing in het kader van CJWn¡ i-s verleend.

ledrr¡ dwrn¡rom
Indicn wordt gcconstateerd det u nict aan dcze lasten voldoct en werkzaamheden alsnog uitvoert
voo.rdat het nodige onderzoek is uítgevocrd cn bcoordeeld cn de cventucel nodige onthelffing is
verkregen, bcnt u aan de provincie Noord-Holland een dwangsom verschuldigd lan G SO.OOOT-
ineens.

Het bedrag waerboven geen dwangsom meer wordt vcrbeurd bedraagt € sO.OOCI,-. Deze bedragen
staan in verband met de zwaarte van de door de overtreding geschonden belangen. WU hcbbe;baj
de vaststclllng van de bedragen rekenlng gehouden met de-belogdc etTecflcve ftcrklnd van de
dwangsomoplegging, alsmede met de aard en ernst van de overtieding en de voorgesõhledenls.

t¡¡un¡tlglngrt*mfn
De gestelde last vangt aan de dag na de datum van venendtng van deze beschlkklng, BiJ dc ult tc
voeren last gaåt het om het nalaten van handelingen c.q. werkzaamheden, zodat geén tårmiJn
nodig is. Indien werkzaamheden alsnog zonder voldoendc ecologisch onderzoek dãn wel zonder
onthclïlng ovcreenkomstig hoofdstuk 3 van de Wnb worden uítgrcvoerd, gaan wij over tot inning
van dc verbeurde dwangsom. WiJ vertrouwen erop dat hct nlctlover noitt te komen.

Ovcrvrglng.n t n ov¡rvlord¡: rtlkrtofdoporltle
In dc quickscôn voor het onderde"l stikstof wórdt verw¿zcn naar aan afzonderlijke rapportage met
daarbij de AERIUS-berekeningen.

Op grond van artikel 2.7,lid 2 van de Wnb is het vcrboden zonder vergunnlng van Gedeputeerde
Staten een project te realiseren dat nict direct verband houdt of nodig is vooi het behcei van een
{atq¡a 2000-gebled, maar afzonderl[k of ln comblnatle met andere pìannen of projecten
signlficante gevolgen kan hebben voor sen Natura 2000-gcbied.

-De 
projectlocatie is gelegen op korte afstand (circa 550 m) van het Natura 2000-gebied

'Kennemcrland-Zuid'en op ¡ets groterc öfstand (circa 10 km) van het Natura 2ooõ-gebicd .polder
Westzaan" U heeft een onderzoek uit laten voeren met bijbehorende AERlUS-berekãningen,
waaruit blijk dat in zowel de bouw. als gebruiksfase cr sprake is van stikstofdepositie op-de
Natura-2000 gebieden. Op dit moment bent u niet in het bezit van dc betrelïendc vcrgùnning,
terwljl deze ook voor de aanlegfase is vereist.

I Het bevoegd gezag verstaat onder een deskundþe een persoon dle v@r de sltuåflr ên soortên tan ãänzlen wrårvan hü of zUgêvrr.gd ls tc rdvlsÊr.n $/of tê bcgêla¡dcn, ¡.ntoonb.re êrvôrtng Gn kcnnls heêû op hct gebted vðn soortspedñeke ecäbgrc-,
Dc êrv¡rlng en kênnts moat tê rün opged¡ran doordat dê dcskundlg** op HEO'' dan wcl unþc¡sltal..nlvêau ecn opleldtng hccft gcnotcn mlt âls zwaartêpunt (f{ederlandse) ecologte; en/of- 9p M_89 nlveau een opleadlng heeft afgerond met als zwððrtepunt nätuurwetgevtng, soortenherkennfng etr iori"utOig

handelen ten opz¡chtr van dle soorten; ervof
- .ls Ècoþog wcrkzaa¡¡ ls voor rcn ecoloúlsch advlesburÉàu, zoals bl¡voorbecld cen burc.u welke ls aångesklten b[ het

Nctwerk Groene Bureåus; €n/of zlch aåntoonbðar actlef lnzet op hei gebted van de soort€nbeschermini'en ls aangesloten
bU en werkzaâ.Í Yoor de daðrvoor ln Nederlând bestaande orgintsa0ãs (zoats buvoorb€eld Zoogrdtcrvcfontglng, RAvoN,
Stlc.htlng DÐ-s !n goom, Vogellc-schcrmlng Nedcrland. vlhdersnchttng, Ñatuurhtåtorrch Genootichap, xlÑ,'li:H, ¡vr¡, e¡S
Nedêrland, FLoRoN, sovon, sToNE ståatsbosbêh..r, NatuurmonumänGñ. D¿ Landschappen en Stiéntmg úhec. ilatuu,
en Låndelük geblcd); en/of

zlch aantoonbôar actþf tnzet op het gebþd van de soortenmonltortng en/of -beschermlng.
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Door-het aanvangen voor het bouwrijp maken is er gestart met werkzaamhedcn die mogelijk
-signiflcant 

negatieve gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van het nabijgelegen
Nat¡rra 2000-gebied waardoor zowel de zorgplicht van artikeli.tl en ¿e íergunn¡ngplictrt vanartikel 2'7 ' lld 2 van de 

-wnb 
zijn geschondcn. Dit bctekent dat er sprake is vãn àeriãvÃnreA¡ng

ten aanzien van art¡kel 2.7 Wnb. Tegen de overtreding van de bepaiingen van de wnb dtent in
beglnsel handhavend te worden opgttreden, tenzf coìrcreet zicht op lãgallserlng bestaôt.-voor
concreet zicht op legaliserlng is verelst dat er eenbntvankclijke aanvraag voor een Wnb,
vergunning voor de betrokken activlte¡t is íngedlend, op basii waarvan hlt bevoegd gezag kan
beoordelen of een vergunning kan worden vãrleen¿.'

U feeS op 10 oktober jl' een vergunning aangevraagd als bedoeld ln artikel 2.7, inverband met destikstofdepositie van het proJect op oe naastgelegen-watura 2ggg-gebteden. ocåe aanviiag is o¡
ons gereglstreerd met kenmerk oD,326526. Met de aanvraag vooide vergunniÀg is hetióge¡¡k
dat de s¡tuatlc wordt gelegaliseerd. omdat er sprake ¡s van cãnoàet zichtlp legãllsage zal
vooralsnog nlet handhavend worden opgetreden met betrekking tot deze overträ¿¡nõ. 

--

Het besluit treedt op de datum van vezending in werking.

Itloor lnform¡tle
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met via

,@odnhn.nl. wiJ ver¿oekcn u hierbij het zaaknummer te vermerden.
of

l'loogachtend,

na
olland,

Toezicht en Handhaving
Noord-Holland Noord (OD NHN)

rilt

Rrclrt¡b¡¡chcrrnin¡
U en.andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dlt beslult, kunnen binnen 6 weken,gerekend vanaf dc dag na daturn van verzending van dit besluit, cen bezwaarschrift indlenen biJGedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. ãe secretaris van ¿e Hoor- en adviesCommissic,
Postbus 3007, 2001 DA Haartem,
Het bezwaôruchrift moet tenminste het volgcnde brvatten:. uur naäm, ðdres, postcode en woonplaats;o de datum;
' ovcr welke beschikking het gaat (u kunt hct beste een kopie van dit besluit bijsluiten);. de redenen waarom u het niet eens bent met het beslui$. uw handtekenlng.
ook kunt u voor meer inform¿tie de provinciale websíte bezoeken.

Het lndlenen van een bezwaarschrift schorst de.werking van het besluit niet. Indien onvenrijlde
spoed dit vere¡st, kan tijdens de bezwaarprocedu.re een-voorlopige voorziening worden gevraagd
aan_de voorzieningenrechter van de Rechibank Noord-Holtana, s-eaie ¡estuuÉreãhi,-po;ùbus 1621,2003 BR Haarlem. U kunt ook dlgltaal het verzoekschrift indlenen bi¡ de rechtUant via
l ftpt1¿!or.t.rechtspraak.n/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD)' voor meer informatie venrvijzen wij naar www.rechtspraak.nl. voãr het
behandelen van het veaoek wordt griffierecht geheven. 

-

De provincie wil bezwaren tegen beslulten graag op informele wfze behandelen. Als uw bezwaar inaanmerking komt voor deze informele bchándeling nernen w¡J op korte tcrmíjn telefonisch contactmet u op' In verband hiermee vezoeken w¡ u om in uw bezwaårschrifr het tätefoonnummer tevermelden waôrop u overdag bereikbaar beñt. voor meer informatie over de informele behandelingkunt u telefonlsch contact oþncmen met provlncie Noord-Holland.

Bijlage(n): gecn
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