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BESLUIT  

 

Onderwerp 

Op 25 november 2020 hebben wij van Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost een aanvraag ontvangen 
voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien 
van beschermde soorten, dit als gevolg van de reconstructie van de Postelsedijk, uit te voeren aan de 
Postelsedijk 1, 5541 NM te Reusel, in de gemeente Reusel-De Mierden. 
 

Besluit 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in 
deze ontheffing, 

I. aan Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost, Pettelaarpark 1, 5216 PC te ‘s-Hertogenbosch, de 
gevraagde ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:  

• artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren 

van de: 

-  gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), laatvlieger (Eptesicus 

serotinus); 

• artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het beschadigen of 

vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de: 

-  gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); 
 voor de periode van 25 april 2021 tot en met 15 oktober 2024; 

II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op 
de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;  

III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 
‘voorschriften’, en ook dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de 
deze ontheffing: 

• Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie 

• Bijlage 2: locaties van de mitigerende maatregelen 

• Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1) 
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Rechtsmiddelen 
 
Bezwaar 
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden 
ingediend bij: 
  
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151 
5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH 
  
Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. 
  
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de 
dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen. 
  
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw 
telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste 
aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. 
  
Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. 
  
U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 
04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl. 
  
Voorlopige voorziening 
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom 
mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige 
voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 
  
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het 
schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop 
een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van 
spoedeisend belang. 
  
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.mailto:bezwaar@brabant.nl 
 
  

mailto:bezwaar@brabant.nl
mailto:bezwaar@brabant.nl
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VOORSCHRIFTEN 

 
Algemene voorschriften  

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend 
is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde 
meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen.  

2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via info@odbn.nl 
indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde 
worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit 
noodzakelijk zijn.  

3. 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 de aan deze ontheffing 
verbonden voorschriften.  

4. Deze genoemde (rechts)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van 
deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en 
uitvoering aan kunnen geven. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze 
ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te 
worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.  

6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de 
mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag, het mitigatieplan, 
(hoofdstuk 3.3 t/m 3.5) en de aanvullende gegevens van 15 februari 2021 en 26 februari 2021.  

7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder 
begeleiding van een ecologisch deskundige1 op het gebied van de soorten waarvoor 
ontheffing is verleend. 

 
Specifieke voorschriften  

8. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de 
aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de 
uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de 
werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en 
dienen dit aantoonbaar na te leven.  

9. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden vóór 
aanvang van de werkzaamheden, via info@odbn.nl, onder vermelding van het zaaknummer 
Z/134853. 

10. Het permanent afsluiten van openingen met weringsgaas of purschuim is alleen toegestaan 
als deze ruimten voorafgaand aan het ongeschikt maken gecontroleerd zijn op de 
aanwezigheid van soorten en met zekerheid gesteld kan worden dat hierbij geen soorten 
worden ingesloten.  

11. De te slopen woning dient tenminste 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden 
ongeschikt gemaakt te worden. Op het moment van ongeschikt maken en de drie 
daaropvolgende dagen moet de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C zijn.  
 
 

 
1 Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier: 

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet_natuurbescherming__ontheffing_beschermde_soorten_16411 

 

mailto:info@odbn.nl
mailto:info@odbn.nl
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/wet_natuurbescherming__ontheffing_beschermde_soorten_16411
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12. Controleronde vleermuizen: Na het ongeschikt maken dient uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan 
de werkzaamheden een controle in de actieve periode bij juiste weersomstandigheden 
(conform vleermuisprotocol en/of kennisdocumenten) uitgevoerd te worden, teneinde zeker 
te zijn dat of de aangevraagde soorten daadwerkelijk vertrokken zijn. Voor vleermuizen dient 
deze controle uitgevoerd te worden als de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C is.  

13. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, die niet uit 
zichzelf vertrekken dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te vragen 
voor aanvullende maatregelen.  

14. Verwijderen tijdelijke voorzieningen: het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt 

plaats buiten de meest kwetsbare periodes, te weten voor vleermuizen de kraamperiode 

(half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april). De kasten mogen enkel 

verwijderd worden onder begeleiding van een ecoloog.  

15. De werkzaamheden binnen het plangebied dienen afgerond te zijn op 13 november 2021. De 

ontheffingsperiode is door ons verlengd tot 15 oktober 2024 vanwege de door ons 

opgelegde monitoringsplicht voor de permanente voorzieningen van de gewone 

dwergvleermuis en alternatieve vliegroute van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. 

16. De permanente voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis dienen te allen tijde 

aanwezig en functioneel te zijn. Hierna dient jaarlijks een visuele controle plaats te vinden. 

Indien de voorzieningen niet meer als zodanig kunnen functioneren dienen deze te worden 

hersteld. Bijvoorbeeld door het schoonmaken of vervangen van de kasten danwel het 

verwijderen van takken die de invliegopeningen versperren of zonlicht beperken.  

 

Monitoringsvoorschriften  
17. De tijdelijke vliegroute dient tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gemonitord te 

worden in de periode van 25 april 2021 tot en met 12 november 2021 in de geschikte 
periode en bij de juiste weersomstandigheden. 

18. De permanente voorzieningen van de gewone dwergvleermuis en alternatieve vliegroute van 
de gewone dwergvleermuis en laatvlieger dienen het eerste (2022) en derde kalenderjaar 
(2024) na realisatie in de geschikte periode en bij de juiste weersomstandigheden 
gemonitord te worden.  

19. De rapportage dient vóór 15 november van het betreffende onderzoeksjaar in ons bezit te 
zijn.  

20. Bij de uitwerking van de gegevens dient nader te worden ingegaan op:  
a. beschrijving van de soorten, aantallen en functies waarvoor maatregelen getroffen 

zijn;  
b. de wijze van monitoring gericht op de effectiviteit van genomen maatregelen;  
c. een uitwerking en motivatie van de wijze waarop een gedegen vergelijking gemaakt 

kan worden tussen aantallen en functie per soort (in relatie tot de staat van 
instandhouding) uit het onderzoek vooraf en het monitoringsonderzoek achteraf;  

d. analyse en aanbevelingen ten aanzien van de functionaliteit van de voorzieningen.  
21. Als uit de monitoring blijkt dat de voorzieningen niet voldoende effectief blijken te zijn, 

kunnen wij extra voorschriften opnemen. De bij de nulmeting vastgestelde soorten, aantallen 
en functies dienen geborgd te zijn in de toekomstige situatie. Dit zal moeten blijken uit de 
monitoringsrapportage.  
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN   

 

Aanvraag 

Op 25 november 2020 hebben wij van Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost een aanvraag voor een 
ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.  
De aanvraag is op 15 februari 2021 en 26 februari 2021 aangevuld. Een uitgebreide 
projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is 
geregistreerd onder zaaknummer Z/134853.  
 

Gedragscode 

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode. 
 

Bevoegd gezag 

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: 
GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde 
is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij 
ons besluit. 
 

Reguliere voorbereidingsprocedure 

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in 
hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. 
 

Ontvankelijkheid 

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij 
beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de 
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een 
ontheffing is gevraagd.  
 

Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming 

op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op 

basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke 

ordening of bouwen. 
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN  

 

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming 

 

1.1 Beschermingsregimes 

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt 
voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op 
verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. 
Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.  
 
Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de 
Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende 
verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De 
artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.  
 
Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 
van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en 
geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen. 
 
Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat 
dan zowel om beschermd als onbeschermde dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of 
er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.  
 
In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden 
ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de 
ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften. 
 

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld.  
Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.  
Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.  
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2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep 

 

2.1 Aangevraagde activiteiten  

De aangevraagde activiteiten betreffen het slopen van de opstallen en het verwijderen van het groen 
uit de tuin van het perceel gelegen aan de Postelsedijk 1 ten behoeve van de reconstructie van de 
Postelsedijk. In de bijlage van de aanvullende gegevens van 15 februari 2021 is de planning van de 
werkzaamheden bijgevoegd. Het aanbrengen van de permanente verblijfplaatsen en 
vleermuisschermen staat gepland vanaf week 13, hiermee zijn de maatregelen getroffen voordat er 
gestart wordt met de sloop. De vleermuisschermen blijven staan totdat de bomen voor de permanente 
vliegroute zijn aangeplant. De woning met daarin de zomerverblijfplaats van de gewone 
dwergvleermuis wordt begin april 2021, week 14 en 15, ongeschikt gemaakt. De sloopwerkzaamheden 
staan gepland in week 17, eind april 2021, en zullen twee weken in beslag nemen. Vervolgens wordt in 
november 2021, week 45, de nieuwe vliegroute voor de gewone dwergvleermuis en laatvlieger 
aangeplant. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag. 
 

2.2 Onderzoek soorten 

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de bij de aanvraag gevoegde 
rapportages ‘QuickScan beschermde flora en fauna Postelsedijk 1, Reusel’ (Kettu, 2020, versie 1.0), 
‘Nader onderzoek huismus, gierzwaluw en vleermuizen Postelsedijk 1, Reusel’ (Eco Assist, 2020, 
kenmerk: RA20006-01) en in hoofdstuk 2.3 en de aanvullingen van 15 februari 2021 en 26 februari 
2021. Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFF) en is op 6 januari 2020 
een ecologische potentie-inschatting (quickscan) uitgevoerd door Kettu. Het nader onderzoek naar 
huismus, gierzwaluw en vleermuizen heeft plaatsgevonden in 2020, op basis van de 
Kennisdocumenten ‘Huismus’ en ‘Gierzwaluw’ van BIJ12 en het Vleermuisprotocol 2017. 
 
Daarnaast is op 14 februari 2020 door Eco Assist, de heer B. Backx (MSc.) een aanvullend 
veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de woning en stallen afgezocht naar sporen van 
marterachtigen en uilen. Hierbij is tevens gelet op sporen van vleermuizen, zoals uitwerpselen en 
prooiresten (afgebeten vleugels van vlinders). Omdat waarnemingen uit de NDFF ontbreken binnen 
het plangebied en er geen sporen zijn aangetroffen tijdens het veldbezoek zijn jaarrond beschermde 
nesten van uilen en vaste rust- en verblijfplaatsen van marterachtigen binnen het plangebied 
redelijkerwijs uitgesloten. 
 

2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten 

Binnen het plangebied zijn in de kraamperiode op de kop van de boerderij drie uitvliegende gewone 
dwergvleermuizen waargenomen. Deze vlogen uit vanuit een opening welke links van de schoorsteen is 
ontstaan door het uitvallen van voegwerk, zie bijlage 1 van het aanvullend onderzoek. Tijdens de 
ochtendronde werden hier drie invliegende dieren waargenomen. Tijdens het tweede veldbezoek 
gedurende de kraamperiode werden hier eveneens twee uitvliegende gewone dwergvleermuizen 
waargenomen. Op basis van dit gedrag kan worden vastgesteld dat er een kleine zomerverblijfplaats 
van drie gewone dwergvleermuizen aanwezig is in de boerderij. Door het lage aantal waargenomen 
dieren is het uitgesloten dat er een kraamverblijfplaats aanwezig is in het plangebied.  
 
Verder bevindt zich binnen het plangebied een vliegroute van zowel de gewone dwergvleermuis als 
laatvlieger. Tijdens beide bezoeken in de kraamperiode zijn passerende gewone dwergvleermuizen op 
hun vliegroute waargenomen. De dieren kwamen daarbij vanuit het noorden aanvliegen, waarbij ze de 
groenstructuur tussen de tuinen van de Sleutelstraat 1 en Het Heike 11 volgen en steken dan in de 
Sleutelstraat over naar het plangebied toe. Daar volgen ze een stuk van de haag om de tuin heen om 
vervolgens via de achterzijde van de boerderij het plangebied in het zuiden weer te verlaten. 
Vervolgens volgen de dieren de bomen in de berm van de Postelsedijk.  
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De vliegroute werd door tien tot vijftien gewone dwergvleermuizen per avond gebruikt. Ook is er een 
vaste vliegroute van tenminste negen laatvliegers aanwezig welke het plangebied doorkruist. De dieren 
komen in de avond aanvliegen vanuit het noorden vanuit het Heike en vliegen vervolgens langs de 
voor- dan wel de achterzijde van de boerderij door het plangebied om vervolgens hun vliegroute via de 
bomen de langs de Postelsedijk te vervolgen richting het zuiden. Doordat een groot aantal dieren de 
vliegroutes volgen en er geen andere doorlopende geleidende elementen in de directe omgeving 
aanwezig zijn betreft het een essentiële vliegroute voor zowel de gewone dwergvleermuis als 
laatvlieger. De vliegroute is weergegeven in bijlage 1 van het aanvullend onderzoek. 
 
De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten: 

- Een kleine zomerverblijfplaats van drie gewone dwergvleermuizen wordt 
vernietigd. 

- Een vliegroute van zowel gewone dwergvleermuizen als laatvlieger wordt 
vernietigd. 

- Individuen van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger worden verstoord 
Dit zijn overtredingen van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb. 
 

2.4 Alternatievenafweging 

In de huidige situatie is de kruising Sleutelstraat / Postelsedijk heel onoverzichtelijk door de 
aanwezigheid van de woning gelegen aan de Postelsedijk 1. Deze kruising levert hierdoor 
verkeersonveilige situaties op. Mede doordat het de enige route naar de N284 is bevindt zich op 
deze locatie veel “groot” verkeer en landbouwverkeer. Er is met de herinrichting van de Postelsedijk 
gekozen om de woning te slopen en het wegtracé aan te passen zodat er een veilige en 
overzichtelijke situatie ontstaat. Dit maakt het voorgenomen project locatie gebonden. Voor een 
veilige inrichting van de kruising is meer ruimte nodig. Hierdoor is het behoud van de woning met 
daarin de zomerverblijfplaats van enkele gewone dwergvleermuizen niet mogelijk. Daarnaast is het 
niet uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de verkeersveiligheid geen optie.  
 
Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden is rekening gehouden met de kwetsbare 
perioden van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Voor de gewone dwergvleermuis zijn vier 
tijdelijke vleermuiskasten opgehangen aan de zuidzijde van het kantoorgebouw Postelsedijk 2b. De 
vleermuiskasten zijn aan een gebouw geplaatst om zoveel mogelijk de huidige verblijfplaats na te 
bootsen. Het enige alternatief was om de tijdelijke vleermuiskasten aan bomen te hangen, maar de 
voorkeur gaat conform  het kennisdocument van de gewone dwergvleermuis (versie 2017) uit naar 
plaatsing aan gebouwen. Buiten dit gebouw waren er geen gebouwen beschikbaar, omdat niemand 
uit de omgeving verder vleermuiskasten wilden accepteren. Bij het gekozen pand waren alleen aan 
de zuidzijde geschikte ophangplaatsen beschikbaar welke een vrije aanvliegroute hebben en vrij zijn 
van lichtverstoring. Ook bieden de kasten ondanks het plaatsen van alle tijdelijke kasten op de 
zuidzijde een verschillende microklimaat aan. De twee achterste kasten (verste van de weg af) zijn 
geplaatst aan een deel van het gebouw wat versprongen ligt. Hierdoor hangen deze kasten een groot 
deel van de dag in de schaduw, terwijl de andere twee kasten al vroeg op de dag zon krijgen. 
Hierdoor is er ondanks het hangen van alle kasten op één windrichting voldaan aan de eis van een 
spreiding in microklimaat.  
 
Voor de permanente voorzieningen is er gekozen voor het plaatsen van drie duurzame 
vleermuiskasten van houtbeton geschikt als zomerverblijfplaats aan twee bestaande zomereiken en 
een paalkast. Deze zomereiken en paalkast bevinden zich op zowel de huidige als de nieuw aan te 
leggen vliegroute van zowel de gewone dwergvleermuis als laatvlieger, waardoor ze eerder ontdekt 
kunnen worden door vleermuizen. Het is niet mogelijk om permanente inbouwvoorzieningen te 
realiseren voor de gewone dwergvleermuizen, omdat de bebouwing wordt gesloopt en hier geen 
nieuwbouw voor terugkomt. Daarnaast zijn eigenaren van omliggende gebouwen niet bereid om 
inbouwvoorzieningen voor de gewone dwergvleermuis te realiseren.  
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De permanente vleermuiskasten worden opgehangen aan bomen in het bezit van de gemeente en 
worden na plaatsing bij de groenbeheerder aangemeld als mitigerende maatregel, waardoor de 
aanwezigheid en functionaliteit van de permanente vleermuiskasten wordt gewaarborgd. Het 
bouwen van een vleermuistoren is in dit geval qua kosten niet in verhouding en daarom geen 
alternatief. Dit is niet iets wat redelijkerwijs verwacht kan worden ter mitigatie van een kleine 
zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis, waarvoor in de directe omgeving veel 
alternatieven beschikbaar zijn. Daarnaast wordt een vleermuistoren conform het Kennisdocument 
‘Gewone dwergvleermuis’ nog niet gezien als een bewezen effectieve maatregel. Het gebruik van 
paalkasten is eveneens geen effectief bewezen maatregel voor de mitigatie van een 
zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Een paalkast biedt echter wel een verblijfplaats 
met meerdere microklimaten, waarbinnen de vleermuizen zich kunnen verplaatsen. De gewone 
dwergvleermuis stelt weinig eisen aan zijn verblijfplaats. Een zonneluifel, houten luik of boeibord is 
vaak al voldoende. Daarnaast is van vleermuiskasten aan bomen uit monitoringsonderzoek van de 
afgelopen jaren bewezen dat ze kunnen dienen als zomerverblijfplaats van de gewone 
dwergvleermuis en om die reden is er voor gekozen om als permanente voorzieningen te kiezen voor 
een combinatie van drie vleermuiskasten en een paalkast. De permanente voorzieningen worden 
aansluitend aan de nieuwe vliegroute geplaatst, waardoor ze eerder ontdekt kunnen worden door 
vleermuizen.   
 
Bij de inrichting van het plangebied is rekening gehouden met de aanwezigheid van de gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger. Om lichtverstoring te voorkomen is er gekeken naar de aanleg van 
vleermuisvriendelijke verlichting. Dit is niet nodig omdat het plangebied niet meer of anders verlicht 
zal worden in de toekomstige situatie als in de huidige situatie het geval is. Doordat zowel de gewone 
dwergvleermuis als laatvlieger nu ook gebruik maken van een deel van deze vliegroute is de 
verwachting dat ze deze alternatieve vliegroute ook kunnen gebruiken. Daarnaast wordt de 
vliegroute zo dicht mogelijk bij de huidige vliegroute aangelegd, waardoor energieverliezen door 
omvliegen voorkomen worden. Bij de aanleg van de vliegroute wordt inheemse beplanting 
overwogen, bijvoorbeeld zomereiken, zodat vleermuizen hier ook kunnen foerageren.  
 
Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden 
leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook 
voldoende onderbouwd. 
 

2.5 Belang van de aanvraag 

De ontheffing is gevraagd op grond van het belang ‘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 redenen van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’ 
zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b, van de Wnb. 
 
De huidige verkeerssituatie is onveilig en onoverzichtelijk en daarom is er gekeken naar een veilige 
verkeerssituatie. Binnen het project Reconstructie Postelsedijk wordt het wegtracé aangepast zodat 
de kruising Sleutelstraat- Postelsedijk conform alle verkeersnormen overzichtelijk en veilig wordt 
ingericht. Het nieuwe ontwerp van de bocht is weergegeven in bijlage 5 van de aanvullende 
gegevens van 15 februari 2021.  
 
De bestaande woning belemmert in de huidige situatie het zicht in de bocht wat gevaarlijke situaties 
oplevert. Daarnaast betreft dit wegtracé de enige route naar de N284, waardoor er op deze locatie 
ook veel “groot” verkeer en landbouwverkeer aanwezig is. Gezien de beschikbare ruimte is het niet 
mogelijk om een veilige verkeerssituatie te creëren en de woning te behouden. In het kader van de 
verkeersveiligheid dient de woning gesloopt te worden. 
 



ODBN,           23 maart 2021 Pagina 12 van 19 
Kenmerk Z/ 134853-249382  

  

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang voldoende 
onderbouwd is om de ontheffing te kunnen verlenen.  
 

2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding 

In de aanvraag, het activiteitenplan (hoofdstuk 3.3 t/m 3.5), het nader onderzoek (paragraaf 5.2) en de 
aanvullende gegevens van 15 februari 2021 en 26 februari 2021 is beschreven welke maatregelen 
worden genomen om de effecten voor de gewone dwergvleermuis en laatvlieger zoveel mogelijk te 
voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen: 

• Alle werkzaamheden welke een negatief effect kunnen hebben op vleermuizen moeten 
aantoonbaar worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van 
vleermuizen. 

• Op 14 februari 2020 zijn vier tijdelijke vleermuiskasten (type VK WS 03) opgehangen aan de 
muren van het kantoorpand aan de Postelsedijk 2b gelegen aan de overzijde van de straat 
conform de eisen gesteld in het Kennisdocument ‘Gewone dwergvleermuis’ van BIJ12. Zie 
voor de locaties van de tijdelijke vleermuiskasten bijlage 2 van het mitigatieplan en figuren 
2 en 3 in bijlage 2 van dit besluit.  

• Het ongeschikt maken van de zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuizen 
gebeurt in het actieve seizoen (april tot en met oktober) en buiten de kwetsbare perioden, 
in week 17 en 18 van 2021 door de in- en uitvliegopening af te sluiten met ‘exclusion-flaps’ 
of ‘batcones’. Doordat de zomerverblijfplaats zich dicht bij het dak bevindt en er geen 
spouwmuur aanwezig is, is het aannemelijk dat de dieren zich in de dakruimte ophouden. 
Deze plaatsen worden ongeschikt gemaakt door aan deze zijde van de boerderij een groot 
deel van de dakpannen te verwijderen en openingen te creëren in de aftimmering, 
waardoor binnenruimtes gaan tochten. 

• Wanneer de periode tussen het ophangen van de ‘exlusion-flaps’ (danwel ‘batcones’) en de 
sloop meer dan zeven dagen bedraagt, moeten de ‘exclusion-flaps’ na de eerste zeven 
dagen regelmatig gecontroleerd worden of dat ze nog goed vasthangen. Ook kan ervoor 
gekozen worden de openingen op dat moment effectiever af te sluiten, bijvoorbeeld met 
weringsgaas of met purschuim. 

• Na het ongeschikt maken van de woning en voorafgaande aan de sloop wordt een 
controleronde naar de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis uitgevoerd. Als 
richtlijn moet ervanuit gegaan worden dat er drie avonden voorbij moeten gaan, na het 
ongeschikt maken van het pand, waarbij de temperatuur na zonsondergang minimaal 6 
graden is geweest, bij maximaal windkracht 5 Bft en droog weer of lichte motregen. Een 
deskundige op het gebied van vleermuizen kan bepalen wanneer vleermuizen voldoende 
de gelegenheid hebben gehad de woning te verlaten en ervanuit gegaan mag worden dat 
alle vleermuizen redelijkerwijs de te slopen woning hebben verlaten. 

• De verdere sloopwerkzaamheden kunnen het beste zo snel mogelijk na het verlaten van de 
verblijfplaatsen worden uitgevoerd. Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen 
worden aangetroffen moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden stopgezet. Er moet 
een vleermuisdeskundige worden geraadpleegd over de manier waarop de 
werkzaamheden verder uitgevoerd kunnen worden, met zo min mogelijk negatieve 
effecten voor de aangetroffen vleermuizen. 

• Indien gebruik van kunstmatige verlichting gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden noodzakelijk is dient deze beperkt te worden en gericht te worden op die 
plaatsen waar verlichting nodig is. Uitstraling van verlichting naar boven en naar de 
omgeving toe moet worden voorkomen door gebruik te maken van armaturen die licht 
bundelen. 
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• De sloop wordt op een vleermuisvriendelijke manier uitgevoerd, waarbij alle 
gevelbetimmering, regenpijpen, loodslabben en daklijsten voorafgaande aan de reguliere 
sloop verwijderd dienen te worden. Deze werkzaamheden dienen plaats te vinden met 
klein materieel, waarbij steeds een richting uit gewerkt wordt zodat dieren die proberen te 
ontsnappen niet ingesloten raken.  

• Voor de gewone dwergvleermuis worden drie duurzame boomkasten van houtbeton 
geschikt als zomerverblijfplaats (type VK WS 08 van VivaraPro) opgehangen. De 
vleermuiskasten worden geplaatst aan twee bestaande zomereiken, welke behouden 
blijven in de zuidhoek van het plangebied. Daarbij wordt één paalkast (type VK SK 04 
vleermuizen paalkast compleet) geplaatst. De exacte locatie wordt in het werk aangegeven 
door de vleermuisdeskundige. De te handhaven bomen en de paalkast sluiten in de 
toekomst aan op de bomenrij, nieuwe vliegroute, van de vleermuizen.  Zie de bijlage van 
de aanvullingen van 26 februari 2021 en figuur 3 van bijlage 2 van dit besluit voor de 
locaties van de permanente voorzieningen. 

• De kasten hangen aan bomen van de gemeente en worden na plaatsing bij de 
groenbeheerder aangemeld als mitigerende maatregel. De permanente vleermuiskasten 
dienen behouden en onderhouden worden, totdat aangetoond kan worden dat in te 
handhaven bomen in de directe omgeving voldoende nieuwe, als kleine 
zomerverblijfplaats geschikte, holtes ontstaan zijn om deze functie over te nemen. Door 
bovenstaande maatregelen wordt de aanwezigheid en functionaliteit van de permanente 
vleermuiskasten gewaarborgd. 

• De tijdelijke vleermuiskasten mogen pas weer verwijderd worden als de permanente 
voorzieningen aanwezig zijn en de gewenningsperiode verstreken is (drie maanden in de 
periode april t/m oktober). Voorafgaand aan het verwijderen van de kasten moet 
gecontroleerd zijn of hierin nog vleermuizen aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is 
moeten de kasten blijven hangen tot dit niet meer het geval is. 

• Het is niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden de alternatieve vliegroute aan te 
brengen. Hierdoor is het noodzakelijk delen van de vliegroute op te vangen met tijdelijke 
maatregelen om te zorgen dat deze beschikbaar is voor vleermuizen in de actieve periode 
(april t/m oktober). Dit wordt uitgevoerd in week 13 van 2021 door het plaatsen van 
vleermuisschermen, waarmee tijdelijke gaten in de vliegroute worden weggenomen. De 
locatie van de alternatieve en later permanente vliegroute is weergegeven in bijlage 2 van 
het mitigatieplan en in figuur 2 van bijlage 2 van dit besluit. De vleermuisschermen worden 
aaneengesloten geplaatst. Alleen als het niet anders kan wordt het vleermuisscherm op 
een locatie over een lengte van maximaal 5 meter onderbroken voor de doorgang van 
materieel, bij voorkeur tussen de huidige standplaats van de notenboom en de haag of 
boerderij, waar momenteel gaten van vergelijkbare breedte of groter aanwezig zijn in de 
geleiding van de vliegroute. De vleermuisschermen moeten voldoen aan de volgende 
eisen: 

o Het scherm dient tenminste minimaal 2 meter hoog te zijn en op palen te staan 
van minimaal 1,5 meter hoog (totale hoogte minimaal 3 meter). Het scherm kan 
van doek of gaaswerk (met een maximale maaswijdte van 1,5 cm) worden 
voorzien. Schermen zijn windgevoelig en moeten goed onderhouden worden na 
stormachtig weer in het actieve seizoen van vleermuizen. 

o Het tijdelijke scherm moet aanwezig blijven totdat de permanente vliegroute is 
aangeplant en functioneel is. Het vervangen van de schermen door een bomenrij 
dient plaats te vinden buiten de actieve periode van vleermuizen, welke loopt van 
april tot en met eind oktober. 
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• Het vervangen van de tijdelijke vliegroute door de permanente vliegroute wordt zoveel 
mogelijk uitgevoerd in de periode van november tot en met maart. De permanente 
vliegroute wordt nabij en parallel aan de originele vliegroute gerealiseerd, zodanig dat 
energieverliezen door omvliegen worden beperkt. De keuze voor de boomsoorten van de 
vliegroute is nog niet bekend, maar zal, afhankelijk van de keuze van de groenbeheerder, 
bestaan uit: Fraxinus excelsior, Platanus hispanica, Populus soorten, Prunus avium, Quercus 
robur. Op het moment van aanplanten zijn de bomen 5 meter hoog en bedraagt de 
onderlinge afstand tussen de bomen maximaal 7 meter. Het aanplanten van de bomen 
staat gepland in week 45 van 2021. Door de aanplant van maten van bomen welke 
voldoende beschutting en geleiding bieden is de permanente vliegroute na aanplant direct 
functioneel voor vleermuizen. 
 

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen ter borging van deze 
maatregelen extra voorschriften op om de gunstige staat van instandhouding van de gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger te kunnen waarborgen. Het betreft de volgende aanvullende 
mitigerende maatregelen:  

• Het permanent afsluiten van openingen met weringsgaas of purschuim is alleen 
toegestaan als deze ruimten voorafgaand aan het ongeschikt maken gecontroleerd zijn 
op de aanwezigheid van soorten en met zekerheid gesteld kan worden dat hierbij geen 
soorten worden ingesloten. Deze aanvullende maatregel is opgenomen om te 
voorkomen dat soorten als gevolg van het ongeschikt maken van de woning opgesloten, 
gewond raken of gedood worden. 

• De tijdelijke vliegroute van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger dient tijdens het 
uitvoeren van de werkzaamheden gemonitord te worden op het gebruik hiervan conform 
het Vleermuisprotocol 2017. Dit dient te gebeuren in de periode van 25 april 2021 tot 12 
november 2021 om er zeker van te zijn dat laatvlieger en gewone dwergvleermuis de 
vliegroute kunnen blijven gebruiken en de functionaliteit van de verblijfplaatsen binnen 
hun netwerk gewaarborgd is. 

• De te slopen woning dient ten minste 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden 
ongeschikt gemaakt te worden. Op het moment van ongeschikt maken en de drie 
daaropvolgende dagen moet de minimale temperatuur bij zonsondergang 10°C zijn. Dit 
om er zeker van te zijn dat vleermuizen voldoende de tijd hebben gehad om hun 
verblijfplaats te verlaten en andere verblijfplaatsen binnen hun netwerk in gebruik te  
nemen.  

• Controleronde vleermuizen: Na het ongeschikt maken dient uiterlijk 3 dagen voorafgaand 
aan de werkzaamheden een controle in de actieve periode bij juiste 
weersomstandigheden (conform vleermuisprotocol en/of kennisdocumenten) uitgevoerd 
te worden, teneinde zeker te zijn dat de aangevraagde soorten daadwerkelijk vertrokken 
zijn. Voor vleermuizen dient deze controle uitgevoerd te worden als de minimale 
temperatuur bij zonsondergang 10°C is. De door u voorgestelde temperatuur van 
minimaal 6 graden is te laag. Er is een risico dat vleermuizen niet zijn uitgevlogen op het 
moment van de controleronde en ten tijde van de werkzaamheden nog in het gebouw 
aanwezig zijn en als gevolg daarvan worden verwond of gedood. 

• Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, die niet uit 
zichzelf vertrekken dient contact opgenomen te worden met ons om toestemming te 
vragen voor aanvullende maatregelen. Dit om te voorkomen dat er maatregelen worden 
genomen, welke een negatief effect hebben op de aanwezige vleermuizen. 
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• Verwijderen tijdelijke voorzieningen: het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen vindt 

plaats buiten de meest kwetsbare periodes, te weten voor vleermuizen de kraamperiode 

(half mei tot half juli) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april). De kasten mogen 

enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecoloog. Dit om te voorkomen dat 

de tijdelijke voorzieningen op het moment van verwijderen in gebruik zijn door 

vleermuizen en vleermuizen als gevolg hiervan worden verstoord. 

• De werkzaamheden binnen het plangebied dienen afgerond te zijn op 13 november 

2021. De ontheffingsperiode is door ons verlengd tot 15 oktober 2024 vanwege de door 

ons opgelegde monitoringsplicht voor de permanente voorzieningen van de gewone 

dwergvleermuis en de vliegroute van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Dit 

omdat het plaatsen van vleermuiskasten aan bomen ter mitigatie van een 

zomerverblijfplaats afwijkt van de richtlijnen gesteld in het Kennisdocument ‘Gewone 

dwergvleermuis’ van BIJ12 en de paalkast een nog niet bewezen effectieve maatregel 

betreft. Daarnaast is er binnen het plangebied een essentiële vliegroute aanwezig, welke 

in gebruik is door grote aantallen individuen van de gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger. Om de functionaliteit van de verblijfplaatsen op deze vliegroute te kunnen 

waarborgen dient ook de alternatieve vliegroute gemonitord te worden. De monitoring 

dient uitgevoerd te worden in de periode van 15 april 2022 tot en met 15 oktober 2024. 

• De permanente voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis dienen te allen tijde 

aanwezig en functioneel te zijn. Hierna dient jaarlijks een visuele controle plaats te 

vinden. Indien de voorzieningen niet meer als zodanig kunnen functioneren dienen deze 

te worden hersteld. Bijvoorbeeld door het schoonmaken of vervangen van de kasten 

danwel het verwijderen van takken die de invliegopeningen versperren of zonlicht 

beperken. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat er te allen tijde voldoende 

en geschikte verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn binnen het 

plangebied.  

 
Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de 
werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. 
 

3. Conclusie 

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in 
het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor 
de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet 
anders is aangegeven.  
 
Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden. 
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BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE 

 

 
Figuur 1. Locatie Postelsedijk 1, 5541 NM te Reusel. De activiteiten vinden plaats binnen het rood 
omlijnde gebied. 



ODBN,           23 maart 2021 Pagina 17 van 19 
Kenmerk Z/ 134853-249382  

  

BIJLAGE 2. LOCATIES VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN 

 

 
Figuur 2. Locaties van de tijdelijke vleermuiskasten voor de gewone dwergvleermuis en de 
alternatieve vliegroute (zowel tijdelijk als permanent) voor gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. 
De oranje stippen zijn komen te vervallen, zie voor de permanente voorzieningen figuur 4 van deze 
bijlage. 
 

 
Figuur 3. Locaties van de tijdelijke vleermuiskasten voor de gewone dwergvleermuis aan het 
kantoorpand gelegen aan de Postelsedijk 2b. 
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Figuur 4. Locaties van de permanente voorzieningen voor de gewone dwergvleermuis. Het betreft 
drie vleermuiskasten aan bomen en een paalkast. 
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BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN 

Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten 
Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten 

 
Gegevens   

Aanvraagnummer Z/134853  

Naam initiatief Sloop opstallen Postelsedijk 1 

Ontheffingsperiode voor de periode van 25 april 2021 tot en met 15 oktober 2024 

Ontheffinghouder 
Naam aanvrager 
Adres 
PC-Woonplaats 

Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost 
De heer E. Torcque 
Pettelaarpark 1 
5216 PC ‘s-Hertogenbosch 

 
Gegevens 
werkzaamheden: 

  

Contactpersoon uitvoering 
werkzaamheden 

……………………………………………………………………………………………………………  

Telefoonnummer (vast) …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (mobiel) 
 
Contactgegevens ecoloog 
betrokken bij uitvoering  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Locatie(s) werkzaamheden 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum gereedkomen 
compensatiemaatregelen 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum start 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Overzicht planning 
werkzaamheden 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten 

bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant 
Noord 

Retouradres Omgevingsdienst Brabant Noord 
Email: info@odbn.nl  

 

mailto:info@odbn.nl


 
 

 
 

 

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost, Postelsedijk 1, 5541 NM 
te Reusel, Z/134853. 
 
Beschikking 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 23 maart 2021 een ontheffing artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/134853-249382 aan Dura Vermeer 
Infra Regio Zuid Oost, Pettelaarpark 1, 5216 PC te ’s-Hertogenbosch, voor de reconstructie van de Postelsedijk 
aan de Postelsedijk 1, 5541 NM te Reusel, in de gemeente Reusel-De Mierden. De ontheffing is geldig voor de 
periode van 25 april 2021 tot en met 15 oktober 2024.  
 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 maart 2021 tot en met 4 mei 2021 6 
weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 0000. Voor inzage 
in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. 
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website 
www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen. 
 
Rechtsmiddelen 
 
Bezwaar 
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij: 
  
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 
Postbus 90151 
5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH 
  
Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. 
  
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening 
en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is 
en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen. 
  
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw 
telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van 
behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. 
  
Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. 
  
U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, 
faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl. 
  
Voorlopige voorziening 
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om 
gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen 
bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
's-Hertogenbosch. 
  
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van 
het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. 
Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. 

 Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.mailto:bezwaar@brabant.nl 
 
Aan deze procedure is het kenmerk Z/134853 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te 
vermelden. 

 

 
's-Hertogenbosch, maart 2021 

mailto:info@odbn.nl
http://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen
mailto:bezwaar@brabant.nl
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