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Geacht college,

Hierbij zenden wij u de ontheffing voor soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Tevens is een bekendmaking bijgevoegd. De bekendmaking zullen wij plaatsen op onze eigen 
website.

Kortheidshalve venwijzen wij u naar de inhoud van bijgevoegde stukken.

Inwerkingtreding en bezwaar
De bijgevoegde ontheffing treedt in werking een dag na verzending van deze brief. Tegen de 
ontheffing kan door belanghebbenden binnen zes weken na verzending van deze brief bezwaar 
worden ingediend. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarom bestaat er voor 
belanghebbenden de mogelijkheid om bij de rechtbank een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening in te dienen. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar 
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Overige wet- en regelgeving
Dit besluit is een ontheffing op basis van de Wnb voor alleen het onderdeel soorten-bescherming. Het 
is mogelijk dat er voor uw plan of project op grond van andere wet- en regelgeving nog andere 
vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. Wij adviseren u om (in uw eigen belang) daarover 
navraag te doen bij andere overheidsorganen, bijvoorbeeld bij uw gemeente of waterschap.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702181 te vermelden.



Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, 
telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen.

mevrouw M. Volkers-Bredewold,

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Assen, 21 augustus 2017
Ons kenmerk 201702181 -00712049

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE ONTHEFFING OP BASIS VAN 
HOOFDSTUK 3 VAN DE WET NATUURBESCHERMING (WNB)

Ontheffinghouder
Activiteit
Locatie

: College van Burgemeester en Wethouders van Tynaario 
: Realisatie basisschool, kinderdagverblijf en sportcomplex 
: Nieuwbouwlocatie Groote Veen in Eelde

Deze ontheffing wordt verleend voor de periode vanaf het moment van afgifte tot en met 15 oktober
2020.

Besluit
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten om op basis van bijgevoegde motivering (bijlage
1) een ontheffing te verlenen aan College van Burgemeester en Wethouders van Tynaario voor wat
betreft de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 en lid 4 van de Wnb waar het gaat om het
opzettelijk verstoren van exemplaren en het beschadigen of vernielen rustplaatsen van poelkikkers.

Voorschriften
De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften;

1. Algemene voorschriften
1.1 De ontheffing wordt slechts voor de hierboven beschreven verbodsbepalingen en genoemde 

soorten verleend voor de jaarlijkse periode tussen 15 april en 15 oktober.

1.2 Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden 
uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

1.3 De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met de Provincie Drenthe indien bij 
het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de 
genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschriften 1.1 en 1.2 
noodzakelijk zijn.

1.4 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.

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

1.6 De ontheffinghouder dient, zodra de datum van aanvang van de werkzaamheden bekend is, 
doch uiterlijk 7 dagen van tevoren, hiervan melding te maken bij de Provincie Drenthe. Dit kan 
door een e-mail te sturen naar wnb@drenthe.nl.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702181 te vermelden.



2. Specifieke voorschriften
2.1 Er dient gewerkt te worden zoals beschreven in de door Arcadis opgestelde QuickScan Groote 

Veen Eelded.d. 1-8-2017(QuickScan).

2.2 De volgende maatregelen worden genomen voorafgaand aan het bouwrijp maken van het 
terrein:

voorafgaand aan de winterrust, dus voor 1 september, wordt een deel van het landhabitat 
afgezet met een scherm om het doden en verwonden van de te overwinterende individuen 
in het plangebied te voorkomen. De locatie van het scherm in weergegeven op bijlage 2. 
Hierbij wordt in de duiker van de sloot parallel aan de Burgemeester J.G. Legroweg een 
rooster gezet om te voorkomen dat dieren in het plangebied gaan overwinteren,
Het scherm is minimaal 50 cm hoog en deels (minimaal 10 cm) ingegraven, bijvoorbeeld 
van strakgespannen landbouwplastic of worteldoek. Regelmatig worden de schermen 
gecontroleerd op vouwen en scheuren etc. welke direct worden gerepareerd.
Tussen het voortplantingswater en het scherm worden in het landhabitat tijdelijke 
winterverblijfplaatsen aangelegd, in de vorm van takkenrillen en/of enkele stapels stenen 
deels overdekt met plaggen. Deze winterverblijfplaatsen zijn minimaal voor 15 september 
beschikbaar,
In het plangebied wordt tussen het voortplantingswater en het scherm niet gewerkt in de 
kwetsbare overwinteringsperiode (winterperiode: 15 oktober t/m 15 april),

- Het overige plangebied wordt ongeschikt gemaakt voorafgaand aan de werkzaamheden 
zodat aanwezige poelkikkers het plangebied verlaten. Dit betekend dat losliggend materiaal 
wordt verwijderd voor 1 oktober en de opgaande vegetatie wordt kort gemaaid (minimaal 10 
cm boven maaiveld) voordat het terrein bouwrijp wordt gemaakt.
Bij het ongeschikt maken wordt één richting opgewerkt, richting water of richting het 
scherm. Aangetroffen poelkikkers worden door de aanwezige deskundige gevangen en 
buiten het plangebied geplaatst.

De volgende maatregelen worden genomen bij de definitieve terreininrichting:
- in de groenzone van het plangebied wordt in het landhabitat een optimaal winterverblijf- 

plaats voor de poelkikker aangelegd,
De sloot parallel aan de Burgemeester J.G. Legroweg wordt ingericht als een functionele 
aaneensluiting van beide populaties in het plangebied.

2.3 U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de kwetsbare perioden 
van de poelkikker. Gezien de functie van het plangebied als landhabitat loopt de kwetsbare 
periode globaal van 15 oktober tot 15 april. Alle mitigerende maatregelen dienen uitgevoerd te 
zijn voor 15 oktober om gedurende de kwetsbare periode werkzaamheden te kunnen uitvoeren 
in het plangebied.
Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer of korter zijn. 
De periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient daarom afgestemd te worden met 
een deskundige op het gebied van amfibieën.

3. Overige voorschriften
3.1 Een deskundige op het gebied van amfibieën dient ten minste aanwezig te zijn op de volgende 

momenten:
- ongeschikt maken van het plangebied,
- eindcontrole plaatsing amfibieënscherm en aanbreng tijdelijke winterverblijven.



- eindcontrole aanbreng definitieve winterverblijven,
- eindcontrole inrichting sloot langs Burgemeester J.G. Legroweg als functionele aaneensluiting 
van populaties.

3.2 De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin 
bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de 
projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

3.3 Het kan voorkomen dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de 
werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren. In dat geval dient de 
ontheffinghouder, minimaal vier maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe 
aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

4. Zorgplicht

4.1 De ontheffinghouder dient voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende dieren en 
planten en hun directe leefomgeving. Activiteiten of werkzaamheden die leiden tot negatieve 
effecten op plant- of diersoorten dienen achterwege gelaten te worden, of zo uitgevoerd te 
worden waardoor de effecten beperkt of ongedaan gemaakt worden.

4.2 In navolging van het voorgaande voorschrift dient u rekening te houden met het broedseizoen 
van vogels. De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden buiten het 
broedseizoen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient een deskundige voorafgaand aan de 
werkzaamheden het plangebied en/of alle te kappen bomen te controleren op in gebruik zijnde 
nesten. Als er in gebruik zijnde nesten worden aangetroffen dienen de werkzaamheden te 
worden uitgesteld tot na het broedseizoen. Het plangebied moet hiervoor worden vrijgegeven 
door de deskundige.

Bezwaar
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit definitieve besluit, kunnen binnen zes weken na de 
dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde 
Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure zie 
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Gedeputeerde Staten voornoemd, 
namens dezen.

mevrouw M. Volkers-Bredewold,

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



BIJLAGE 1: MOTIVERING BIJ BESLUIT

1. Aanvraag en procesverloop
Op 7 augustus 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Tynaario (hierna 
ontheffinghouder) een aanvraag gedaan voor een ontheffing van de Wnb. De aanvraag heeft 
betrekking op de realisatie van een basisschool, kinderdagverblijf en sportcomplex in de 
nieuwbouwlocatie Groote Veen in Eelde in de gemeente Tynaario. Het project betreft het bebouwen 
van het huidige braakliggende terrein. Hiervoor vinden graafwerkzaamheden plaats en wordt de 
huidige vegetatie venwijderd. Ook wordt een brug aangelegd naar het gebied.

De ontheffinghouder heeft een ontheffing aangevraagd voor de verbodsbepalingen genoemd in artikel 
3.5, lid 2 en lid 4 van de Wnb voor de volgende soorten: poelkikker.

2. Wettelijk kader
De poelkikker is een beschermde inheemse soort als bedoeld in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn,

Op grond van artikel 3.5, lid 2, van de Wnb is het verboden om dieren als genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn opzettelijk te verstoren.
Op grond van artikel 3.5, lid 4, van de Wnb is het verboden om de voorplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren als bedoeld in genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn te beschadigen of te vernielen.

3. Overwegingen
De woonwijk Groote Veen is ontworpen in 2008, waarna de realisering stapsgewijs is gevolgd. De 
maatschappelijke locatie heeft een centrale rol in het ontwerp. Enerzijds worden de belangrijkste 
maatschappelijke functies hier gehuisvest, dichtbij de Burgemeester J.G. Legroweg, omdat zij een 
verkeer aantrekkende werking hebben. Anderzijds zijn de volumes van deze functies relatief groot 
waardoor de ligging in het overgangsgebied tussen de wijk en het open gebied richting de 
landgoederen gunstig is. De realisering van de woonwijk en de maatschappelijke voorzieningen zullen 
bijdragen aan de identiteit en de rijke historie van het gebied.

Nu de woonwijk voltooiing nadert, wordt gestart met de bouw van de noodzakelijke maatschappelijke 
voorzieningen voor de woonwijk; basisschool, kinderdagverblijf en sportcomplex.

In de QuickScan Groote Veen Eelde d.d. 1-8-2017(QuickScan) wordt ingegaan op alle ecologische en 
juridische aspecten van de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens is omschreven welke 
maatregelen genomen worden om negatieve effecten op soorten te voorkomen. Als gevolg van de 
werkzaamheden worden echter de verblijfplaatsen van poelkikkers beschadigd, vernietigd en 
verstoord. Het beschadigen, vernietigen van een winterverblijf en het verstoren van poelkikkers betreft 
een overtreding van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb waarvoor een ontheffing noodzakelijk is. Ter 
voorkoming van beschadiging, vernietiging en verstoring van de verblijfplaatsen van poelkikkers 
worden voorafgaand aan en na afloop van de werkzaamheden tijdelijke en permanente geschikte 
overwinteringsplaatsen aangebracht. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de poelkikkers op elk 
moment tijdens de werkzaamheden de beschikking hebben over water- en landhabitat. Ook kan het 
omliggende terrein na inrichting opnieuw als landhabitat gebruikt worden.



Uit de relevante wet- en regelgeving blijkt dat de aangevraagde ontheffing alleen kan worden verleend 
als er geen andere bevredigende oplossing bestaat, de ontheffing aangevraagd wordt onder een 
aangewezen belang en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is. De 
ontheffinghouder heeft aangegeven te voldoen aan de voorwaarden zoals deze worden gesteld in 
artikel 3.8, lid 5 van de Wnb.

3.1 Alternatievenafweging
Ten aanzien van de poelkikker heeft de ontheffinghouder aangegeven te voldoen aan de voonwaarden 
die zijn gesteld in artikel 3.8, lid 5 van de Wnb. De ontheffinghouder heeft aangegeven dat er geen 
andere bevredigende oplossing bestaat.

Bij het ontwerp van de woonwijk en in het bestemmingsplan heeft het betreffende terrein een 
maatschappelijke functie als bestemming gekregen. De bouw kan derhalve niet op een andere locatie 
plaatsvinden.

In deze situatie is er geen gunstigere oplossing voorhanden.

3.2 Belangenafweging
De ontheffinghouder geeft aan te werken onder belang van dwingende redenen van groot openbaar 
belang van sociale aard, artikel 3.8 lid 5 sub b 1.

In mei 2005 is het Integraal Accommodatiebeleid voor de kern Eelde-Paterswolde vastgesteld. Het 
doel van het accommodatiebeleid is 'het zo doelmatig mogelijk huisvesten van activiteiten op het 
gebied van welzijn, onderwijs en sport’. Mede uit overleg met bewoners is naar voren gekomen dat er 
behoefte is aan nieuwe locaties waarbij een integratie van functies aanwezig is.
In dit beleid wordt de locatie Groote Veen genoemd als een locatie waar oprichting hiervan mogelijk is. 
In het accommodatiebeleid staat vermeld dat bij de planvorming voor woningbouw in Groote Veen, 
gelijktijdig aan of vooruitlopend op het uiteindelijke bestemmingsplan, een wijkschool ontwikkeld kan 
worden. Deze wijkschool moet ruimte bieden voor onderwijs, opvang 4-12 jarigen, een 
sporthallencomplex, jongerenactivitelten en culturele uitvoeringen (in één van de sporthallen of andere 
ruimten).

Met de realisatie van een basisschool, kinderdagverblijf en sportcomplex wordt invulling gegeven aan 
het Integraal Accommodatiebeleid van de gemeente. Hiermee vormen bovenstaande belangen een 
voldoende onderbouwing om het optreden van (beperkte) tijdelijk negatieve effecten op de poelkikker 
te rechtvaardigen.

3.3 Staat van instandhouding
De landelijke staat van instandhouding van de poelkikker is matig ongunstig (RVO, 2014; Vogel et al, 
2013). De soort komt met name in het oosten van Nederland voor en de stand van de poelkikker is 
stabiel. De soort heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van waterkwaliteitsverbeteringen (RVO, 2014), 
De lokale staat van instandhouding van de poelkikker in de landgoederenzone ten noorden van eelde 
is gunstig.

Met het nemen van de mitigerende en compenserende maatregelen wordt verwacht dat de lokale 
staat van instandhouding van de poelkikker behouden blijft. Door het behoud van de 
voortplantingsplaatsen en de verbinding tussen de populaties aan beide zijden van het plangebied



blijven de populaties behouden. Daarnaast worden de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode 
van de poelkikker uitgevoerd en worden maatregelen genomen om te voorkomen dat poelkikkers 
sterven als gevolg van de werkzaamheden. Hierdoor wordt geen afbreuk gedaan aan het streven om 
de populatie in gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

3.4 Zorgplicht en broedseizoen
Naast de soorten waarvoor de ontheffinghouder de ontheffing heeft aangevraagd kunnen ook andere 
soorten worden aangetroffen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 1.11 van de Wnb gebiedt een ieder voldoende zorg in acht te nemen voor Natura 2000- 
gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende planten en hun directe 
leefomgeving. Activiteiten of werkzaamheden die leiden tot negatieve effecten op gebieden of 
specifieke plant- of diersoorten dienen achterwege gelaten te worden, of zo uitgevoerd te worden 
waardoor de effecten worden beperkt of ongedaan gemaakt.
Naast de zorgplicht dient de ontheffinghouder ook rekening te houden met het broedseizoen van 
vogels. Werkzaamheden die een negatief effect kunnen hebben op het broedsucces van vogels 
dienen uitgesteld te worden. Over het algemeen wordt voor het broedseizoen van vogels een periode 
aangehouden van 15 maart t/m 15 juli. Echter, dit kan in de praktijk per vogelsoort en per individu 
verschillen. Een deskundige dient vast te stellen dat het broedseizoen voor de op het plangebied 
aanwezige soorten ten einde is.

4. Conclusie
Gelet op vorenstaande besluiten wij ontheffing van de verbodsbepalingen in artikel 3.5, lid 2 en lid 4 
van de Wnb te verlenen. Aan deze ontheffing zijn de voorschriften verbonden zoals vermeld in het 
besluit.



Bijlage 2.
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BEKENDMAKING

Onderwerp: Wet natuurbescherming - soortenbescherming; verleende ontheffing

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van hoofdstuk 3 van de Wet 
natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Tynaario voor de realisatie van een basisschool, 
kinderdagverblijf en sportcomplex, Nieuwbouwlocatie Groote Veen in Eelde.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 22 augustus 2017 tot en met 2 oktober 2017 
digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Tot en met 2 oktober 2017 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer 
informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar 
http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.


