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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van gemeente
Zutphen, ’s Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen, hierna te noemen aanvrager, van 13 juli 2016 om
een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, Wnb.
Aanvraag en procesverloop
De aanvraag omvat de inrichting van de Tichelbeeksewaard voor recreatief medegebruik en is
gelegen in het Natura 2000-gebied Rijntakken.
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:
ondertekend aanvraagformulier van 12-7-2016;
rapport Notitie Ecologisch werkprotocol Tichelbeeksewaard-noord;
rapport Ecologische toetsing Tichelbeeksewaard-noord;
rapport Ecologische toetsing tijdelijke stikstofemissie Tichelbeeksewaard-Noord;
inrichtingstekening plangebied;
rapport Ruimte voor de rivier projecten dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei en
een geul in de Tichelbeeksewaard, Snip 3, Cotivo OM natuur, Passende beoordeling
Natuurbeschermingswet;
folder losloopgebieden honden in Zutphen.
Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen
ingekomen als reactie op de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen is de aanvraag aangepast en zijn de volgende aanvullende stukken
ingediend die zijn gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag:
- Aangepaste inrichtingstekening.
Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het soortendeel van de Wet natuurbescherming.
Mogelijk is hier ook nog een ontheffing nodig van de verbodsbepalingen voor beschermde
soorten uit de Wnb. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te
vragen.
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
verklaard.
Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
‘Ecologisering’ van de Tichelbeek in de nabijheid van de Oude IJsselbrug. De beek
wordt ter plaatse verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers.
Opruimen van de bestaande weg van de Kanonskade naar de kribben.
Verbetering van de toegankelijkheid van het gebied door middel van het creëren van
wandelpaden (uitgevoerd in stenige, niet verspoelende verharding of hout) en een trap
vanaf de Oude IJsselbrug naar de Tichelbeeksewaard.
Aanleg van educatieve informatiepunten. Er komen enkele informatieborden ‘spannend
Gelderland’ gekoppeld aan uitkijkelementen.
Aanleg van een trap vanaf de brug naar de uiterwaard. Rivierrecreanten (zonnen,
pootjebaden) worden zoveel mogelijk naar de rivieroever geleid en weg van het
weidegebied.
Er worden voorzieningen gemaakt die uitnodigen tot verblijf rond de Oude IJsselbrug.
Recreatie buiten dit gebied wordt licht ontmoedigd.
De inrichting van het landschap blijft, los van de aan te passen beek, overeenkomstig
met de huidige situatie.
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Het project is weergegeven op de kaart in bijlage 1.
In de aanvraag beschreven natuurwaarden
In de aanvraag zijn de volgende natuurwaarden beschreven:
Habitattypen
Het plangebied is geen onderdeel van habitatrichtlijngebied.
Habitatrichtlijnsoorten
Het plangebied is geen onderdeel van habitatrichtlijngebied.
Broedvogels
Binnen het plangebied is leefgebied van Kwartelkoning en Porseleinhoen aanwezig.
De uiterwaard ten noorden van de Oude IJsselbrug is aangewezen als kerngebied voor de
Kwartelkoning. Alle waarnemingen van de Kwartelkoning vanaf 2012 bevinden zich tot op heden
echter alleen ten zuiden van de oude Ijsselbrug, op de grens van het plangebied.
Hoewel de hele uiterwaard ten zuiden van de oude IJsselbrug is aangewezen als kerngebied
voor het Porseleinhoen, beperken de verblijfplaatsen vanaf 2012 zich tot het zuiden van de
uiterwaard. De afstand van het meest nabij gelegen verblijfplaats tot het plangebied bedraagt
meer dan een kilometer. Binnen het plangebied en directe omgeving zijn in het geheel geen
verblijfplaatsen van de Porseleinhoen bekend.
Niet-broedvogels
Verspreid over het hele plangebied zijn waarnemingen bekend van diverse soorten die zijn
aangewezen als niet-broedvogel. Dit betreft Fuut, Aalscholver, Wilde zwaan, Kolgans, Bergeend,
Smient, Wintertaling, Wilde eend, Kuifeend, Nonnetje, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Grutto,
Wulp en Tureluur.
In de aanvraag beschreven relevante factoren
In de aanvraag zijn de volgende relevante factoren beschreven:
ruimtebeslag;
optische verstoring;
geluidverstoring;
lichtverstoring;
stikstofdepositie.
In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten
In de aanvraag worden de volgende negatieve effecten beschreven.
Broedvogels
Kwartelkoning en Porseleinhoen
De voorgenomen verruiming van de beek en toename van recreatie vinden deels plaats in
potentieel leefgebied van de Kwartelkoning: deels in het kerngebied ten noorden van de brug
(geen waarnemingen van de soort) en deels in het gebied ten zuiden van de brug (geen
kerngebied, maar wel waarneming van de soort). Een toename van plas-dras en wateroppervlak
is in beginsel niet gunstig voor de Kwartelkoning aangezien dit biotoop geen leefgebied vormt
voor de soort. De nieuwe gebiedsinrichting rond de Oude IJsselbrug is daardoor ongunstig voor
de potentiele draagkracht van het plangebied voor de Kwartelkoning en brengt een (niet
significant) negatief effect op het uitbreidingsdoel met zich mee. Desondanks geldt dat het
Natura 2000-gebied in de huidige situatie reeds voldoende draagkracht heeft. Aanvullend dient
tevens opgemerkt te worden dat binnen het plangebied geen verblijfplaatsen van de
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Kwartelkoning bekend zijn. Aantasting van actief leefgebied en/of van individuele exemplaren
van de Kwartelkoning is dus uitgesloten.
De beoogde herinrichting van de beek is gunstig voor het Porseleinhoen. Het leidt tot nieuw
potentieel leefgebied (zowel foerageergebied als broedgebied). Belangrijk daarbij is de
aanwezigheid van plas-dras situaties waarbij moerasvorming mogelijk is en met voldoende
inundatie in de broedperiode. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een positief effecten op
de instandhoudingsdoelen van het porseleinhoen ten aanzien van ruimtebeslag en
versnippering.
Tijdens de aanlegwerkzaamheden is er sprake van verstoring in het gebied door geluid, trillingen
en optische verstoring. Er zijn graafwerkzaamheden en activiteiten door mensen. Zowel het
Porseleinhoen als de Kwartelkoning staan niet bekend als gevoelig voor geluid, trillingen en
optische verstoring. Echter, aangezien er werkzaamheden plaatsvinden in bestaand
broedbiotoop is het essentieel om tijdens de uitvoering rekening te houden met deze soorten. Dit
kan door werkzaamheden buiten de gevoelige broedperiode te laten plaatsvinden. De
broedperiode loopt globaal van april t/m juli (porseleinhoen) en van mei t/m juli (kwartelkoning).
Door de inrichtingswerkzaamheden buiten deze periode te laten plaatsvinden wordt verstoring
vermeden. Beide soorten overwinteren in Afrika waardoor negatieve beïnvloeding tijdens de
winterperiode wordt uitgesloten.
In de eindsituatie kan er tevens sprake zijn van verstoring. Het Porseleinhoen en de
Kwartelkoning zijn matig verstoringsgevoelig. Voor hoenders in het algemeen is sprake van een
verstoringsafstand van ca. 50 meter waarop dieren vluchten (bij foerageren). Door de
herinrichting van het plangebied is er sprake van een toename van recreatie ter hoogte van de
Oude IJsselbrug. Een toename van recreanten is in beginsel niet gunstig voor de beide soorten
vanwege de rust waarop zij gesteld zijn. Binnen het plangebied zijn echter geen verblijfplaatsen
van de Kwartelkoning en het Porseleinhoen bekend. De beoogde toename van recreanten rond
de Oude IJsselbrug is weliswaar ongunstig voor de draagkracht van het plangebied, maar
aangezien het Natura 2000-gebied in de huidige situatie reeds voldoende draagkracht heeft is er
geen sprake van aantasting van de instandhoudingsdoelstelling.
Overige broedvogelsoorten
Van overige kwalificerende broedvogelsoorten voor het Natura 2000 gebied zijn in de huidige
situatie geen waarnemingen binnen het plangebied. De Tichelbeeksewaard is voor deze soorten
dan ook niet aangewezen als kerngebied. Voor drie soorten (Roerdomp, Woudaapje en Grote
karekiet) is er een uitbreidingsdoelstelling voor het totale Natura 2000-gebied. In het deelgebied
Uiterwaarden IJssel liggen de beste potenties in de Havikerwaard. De voorgenomen verruiming
van de beek nabij de Oude IJsselbrug staat de uitbreidingsdoelstelling niet in de weg. Een
toename van water en natte oevers is gunstig voor bovengenoemde moerasvogels. Voor de
overige broedvogelsoorten wordt geconcludeerd dat er geen negatief effect is ten aanzien van
ruimtebeslag en versnippering.
Niet-broedvogels
De aanpassingen aan de beek vinden plaats binnen uiterwaardgebied. In de Passende
Beoordeling van Arcadis die eerder voor de inrichting van een stroomgeul door het plangebied is
opgesteld worden significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de
niet-broedvogels uitgesloten. De verbreding van de beek is een vergelijkbaar type ingreep,
echter beduidend minder grootschalig dan de stroomgeul. In de Passende Beoordeling is het
volgende opgenomen:
Tafeleend, Kuifeend, Wilde eend, Kleine zwaan, Wilde zwaan, Nonnetje, Aalscholver en
Meerkoet: Deze soorten profiteren in de toekomstige situatie van de toename van de
hoeveelheid open water Deze soorten profiteren hiervan, omdat deze vogels in het water
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foerageren. Omdat het foerageergebied vergroot wordt, zijn negatieve effecten
uitgesloten. Waarschijnlijk is er sprake van een positief effect.
Kolgans, Grauwe gans en Smient: De huidige aantallen Kolganzen en Grauwe ganzen in
het gehele Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel liggen boven de daarvoor
vastgestelde doelaantallen. Daarnaast is de trend voor deze soorten ook stabiel tot
positief. Het huidige aantal Smienten in de Uiterwaarden IJssel is lager dan het
doelaantal en de trend is negatief. Hier zou mogelijk aantasting van het doelaantal
kunnen optreden. Uit de uitgevoerde draagkrachtberekening in de Passende
Beoordeling is gebleken dat de draagkracht van de uiterwaard ook in de nieuwe situatie
(aanleg van een geul) voldoende groot is voor het voeden van de huidige aantallen
grasetende niet-broedvogels.
Wulp: Voor deze soort zal het areaal foerageergebied, bestaand uit weilanden, enigszins
afnemen door de aanleg van de geul (alleen open water). De kwaliteit van het
voedselgebied neemt toe door de ontwikkeling van slikkige oevers, waardoor het
voedselaanbod gelijk blijft.
Grutto, Scholekster, Tureluur en Kievit: Door afname van het oppervlak door de aanleg
van de geul (open water) is er een zeer beperkte afname van het huidige
seizoensgemiddelde van deze soorten mogelijk. De kwaliteit kan echter verbeteren
vanwege de aanwezigheid van slikkige oevers en het toepassen van extensief
hooilandbeheer.

Tijdens de aanlegwerkzaamheden is er sprake van verstoring in het gebied door geluid, trillingen
en optische verstoring. Er zijn graafwerkzaamheden en activiteiten door mensen. Diverse nietbroedvogelsoorten staan bekend als gevoelig voor geluid, trillingen en optische verstoring. Het is
essentieel om tijdens de uitvoering rekening te houden met deze soorten. Dit kan door
werkzaamheden buiten de gevoelige periode, namelijk het winterseizoen, te laten plaatsvinden.
Een optimale periode voor de aanlegwerkzaamheden waarbij rekening wordt gehouden met de
gevoelige perioden van broedvogels en niet-broedvogels, is de periode net voor de winter
(september/oktober). Werkzaamheden tijdens het broedseizoen zijn mogelijk mits onder
begeleiding van een ter zake kundig ecoloog.
In de eindsituatie kan er tevens sprake zijn van verstoring. De niet-broedvogelsoorten zijn in het
algemeen verstoringsgevoelig. In de huidige situatie wordt het plangebied als foerageergebied
gebruikt door onder andere Scholekster, Kievit, Tureluur en Wulp. Er is geen sprake van een
afname aan fysieke foerageermogelijkheden maar de aanwezigheid van recreanten kan het
gebied op wel minder aantrekkelijk maken om te foerageren. Door middel van het aangepaste
maaibeheer waarbij de recreanten beter gestuurd kunnen worden, wordt dit echter teniet
gedaan. Daarnaast geldt dat de Uiterwaarden IJssel en Rijntakken als geheel voldoende
foerageermogelijkheden voor de aanwezige niet-broedvogels biedt. Het gebied is voldoende
draagkrachtig, waardoor er geen sprake is van negatieve effecten op de niet-broedvogels.
Algemeen
Uit de AERIUS-berekeningsresultaten blijkt dat de stikstofdepositie op alle habitattypen lager is
dan 0,05 mol/ha/jaar. De hoogst berekende depositie bedraagt 0,03 mol/ha/jaar op H6510A
gelegen in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Het voorgenomen project is zodoende niet
meldings- of vergunningsplichtig voor stikstofdepositie.
In de aanvraag voorgestelde passende maatregelen
In de aanvraag zijn de volgende passende maatregelen opgenomen om effecten te voorkomen.
Om effecten als gevolg van verstoring tijdens de werkzaamheden te voorkomen op de
Kwartelkoning en het Porseleinhoen moeten de werkzaamheden buiten de gevoelige
broedperiode plaatsvinden. De broedperiode loopt globaal van april t/m juli (Porseleinhoen) en
van mei t/m juli (Kwartelkoning). Door de inrichtingswerkzaamheden buiten deze periode te laten

5

plaatsvinden wordt verstoring vermeden. Beide soorten overwinteren in Afrika waardoor
negatieve beïnvloeding tijdens de winterperiode wordt uitgesloten.
Om effecten te voorkomen op niet-broedvogels dienen de werkzaamheden buiten de gevoelige
periode, namelijk het winterseizoen, plaats te vinden.
Een optimale periode voor de aanlegwerkzaamheden waarbij rekening wordt gehouden met de
gevoelige perioden van broedvogels en niet-broedvogels, is de periode net voor de winter
(september/oktober). Werkzaamheden tijdens het broedseizoen zijn mogelijk, mits onder
begeleiding van een ter zake kundig ecoloog.
In de eindsituatie wordt het maaibeheer in het plangebied en daarbuiten afgestemd op het
broedgedrag van de Kwartelkoning en het Porseleinhoen. Hierdoor wordt een positief effect
bereikt. De gemeente Zutphen is grondeigenaar in het plangebied en daar omheen. Er worden
maaibeheerpakketten overeengekomen met de pachters (SNL(+)-pakketten) die worden
afgestemd ten gunste van de Kwartelkoning en het Porseleinhoen.
Door middel van het maaibeheer kunnen ook de recreanten beter gestuurd worden doordat de
hogere, ongemaaide vegetatie onaantrekkelijk wordt om te betreden. Hoewel een toename van
recreanten beoogd is, zullen deze geconcentreerder aanwezig zijn op de paden en minder tot
niet in het open veld. Hierdoor ontstaat meer rust in de vegetatie waardoor de geschiktheid voor
de Kwartelkoning en het Porseleinhoen op die plekken toe zal nemen.
Cumulatieve effecten
In de aanvraag is geen rekening gehouden met cumulatieve effecten omdat er door het nemen
van passende maatregelen geen effecten optreden.
Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen
Wij onderschrijven de beoordeling van de effecten in de aanvraag.
Broedvogels
Het plangebied ten noorden en zuiden van de Oude IJsselbrug is geschikt leefgebied voor de
Kwartelkoning en niet voor het Porseleinhoen. In het conceptbeheerplan is het gebied ten zuiden
van de brug wel aangegeven als kerngebied voor het Porseleinhoen maar geschikt leefgebied
van het Porseleinhoen bevindt zich meer naar het zuiden buiten het plangebied.
Het instandhoudingsdoel van de Kwartelkoning en het Porseleinhoen wordt momenteel nog niet
gehaald. Op voorhand zijn significante effecten daarom niet uit te sluiten. De geschiktheid van
een gebied voor Kwartelkoning wordt met name bepaald door het type beheer en de oppervlakte
van een gebied. Voor het Porseleinhoen zijn met name het beheer en de waterhuishouding van
belang.
De voorgestelde mitigerende beheermaatregel is daarom prima om effecten in de eindsituatie te
voorkomen op Kwartelkoning en Porseleinhoen. Op de kaart in bijlage 2 is aangegeven op welke
percelen het maaibeheer wordt afgestemd op het broedgedrag van de Kwartelkoning en
Porseleinhoen Om te borgen dat deze maatregel wordt uitgevoerd, is dit in een voorschrift
vastgelegd.
Daarnaast is in het conceptbeheerplan aangegeven dat het gebied geschikter wordt gemaakt
voor het Porseleinhoen door een NURG (Nader Uitwerking Rivierengebied) project uit te voeren
(vasthouden water en/of kleinschalig herstel van 1-3 ha) in de Tichelbeekse Waarden. Dit uit te
voeren project ligt buiten het plangebied in het zuiden van de uiterwaard. De uitvoering van het
project Tichelbeeksewaard belemmert de uitvoering van dit NURG-project niet. Er treden daarom
geen effecten op voor het Porseleinhoen.
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Daarnaast zijn er effecten mogelijk tijdens de uitvoering indien er broedende vogels in het
plangebied voorkomen welke beschermd zijn in het Natura 2000-gebied. De voorgestelde
mitigerende begeleidingsmaatregel is daarom prima om effecten in de eindsituatie te voorkomen.
Om te borgen dat deze maatregel wordt uitgevoerd, is dit in een voorschift vastgelegd.
De gemeente Zutphen heeft beleid voor het uitlaten van honden. Er zijn 15 losloopgebieden
vastgesteld en buiten deze plekken moet de hond altijd zijn aangelijnd. Het plangebied ligt niet in
of nabij een losloopgebied. In het plangebied of de rest van de uiterwaarden in de gemeente
Zutphen mogen honden niet loslopen. Op deze wijze wordt voorkomen dat loslopende honden
de beschermde broedvogels verstoren.
Niet-broedvogels
Wij kunnen ons vinden in de beoordeling in de aanvraag naar het voorkomen van de Kolgans,
Grauwe gans en de Smient. In het ontwerpwijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Rijntakken van
29 september 2016 is aangegeven dat de draagkracht van het Natura 2000-gebied op basis van
het feitelijk voorkomen van grasetende vogels hoger is dan modelmatig was berekend. De
draagkracht voor de grasetende soorten met uitzondering van de Smient is voldoende. De
beperkte afname van foerageergebied voor ganzen heeft daarom geen effect. Smienten
foerageren met name op natter grasland nabij open water. Dergelijk grasland gaat niet verloren
of komt in dezelfde mate weer terug. Er treden daarom geen effecten op niet-broedvogels op. Dit
geldt tevens tijdens de uitvoering omdat de werkzaamheden kleinschalig zijn ten opzichte van de
oppervlakte van het Natura 2000-gebied en ze zijn kortdurend.
Niet gebleken is dat er belangen aan de orde zijn zoals vermeld in artikel 19e sub c die in strijd
zijn met verlening van de gevraagde vergunning.
Zienswijzen
Zienswijze van Vogelwerkgroep Zutphen e.o. te Zutphen, gedateerd 19 januari 2017
Samenvatting zienswijze
Het gebruik van het meest noordelijke pad naar het uitkijkpunt aan de IJssel zorgt voor een
aantasting van natuurwaarden. Dit wordt voorkomen door het pad af te buigen ten westen langs
de waterloop naar de burg. Daarnaast is er de wens om te zorgen voor afgraving van het eiland
dat onstaat tussen de nieuwe waterlopen onder de brug want dat leidt tot meer ecologische
waarden voor moerasvogels. Verder dient het gebied buiten het extensieve recreatiegebied te
worden ontzien door deze aan de noord- en zuidzijde af te schermen en informatieborden te
plaatsen zodat recreanten en honden binnen het plangebied blijven. Tenslotte is er de wens om
de waterlopen zo nat mogelijk te houden middels stuwtjes zodat deze een extra barrière vormen
voor recreanten en honden om ze binnen het gewenste gebied te houden.
Reactie op zienswijze
De aanvrager heeft als reactie op de ingediende zienswijzen in overleg met de indieners van de
zienwijze de aanvraag aangepast. Hiervoor is een aangepaste inrichtingstekening gemaakt
welke in bijlage 1 is opgenomen. Deze aanpassing voorziet in het plaatsen van rasters ten
noorden en zuiden van het gebied dat wordt ingericht voor extensieve reactie. Daarnaast wordt
er een verlaging gemaakt in het deel tussen de nieuwe waterlopen. Verder komen er
informatieborden te staan. De waterlopen worden niet voorzien van stuwtjes maar het af te
graven gebied wordt wel natter. Met deze maatregelen wordt tegemoet gekomen aan de
ingediende zienswijze. Het natter worden van het gebied is niet gunstig als het gaat om de
geschiktheid voor de Kwartelkoning. Dit geeft geen extra negatief effect omdat de terreindelen
nabij de brug reeds minder geschikt zijn vanwege verstoring door het verkeer van de brug en
door recreanten in het gebied. De zuidelijker gelegen terreindelen in de polder zijn geschikter,
wat ook blijkt uit waarnemingen uit het verleden. Daarnaast zijn de terreindelen die natter worden
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niet benodigd om in het Natura 2000-gebied voldoende draagkracht te behouden voor het
behalen van het instandhoudingsdoel voor de Kwartelkoning.
Zienswijze van mevrouw M. Broekman te Zutphen, gedateerd 23 januari 2017
Samenvatting zienswijze
Het project voorziet erin om recreatie buiten het in te richten gebied licht te ontmoedigen en de
recreanten op de paden te houden en niet in het open veld. Momenteel neemt het aantal
recreanten juist toe buiten het in te richten gebied. Het is wenselijk om dit tegen te gaan door het
gebied beter af te schermen.
Reactie op zienswijze
In de zienswijze wordt niet ingegaan op effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura
2000-gebied Rijntakken waarvoor deze vergunning wordt afgegeven. Daarnaast is de aanvraag
aangepast waarbij met de zienswijze rekening is gehouden en het in te richten gebied met een
afrastering wordt afgeschermd. Met deze maatregelen wordt tegemoet gekomen aan de
ingediende zienswijze.
Conclusie
Op grond van het vorenstaande en de passende beoordeling hebben wij de zekerheid verkregen
dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van
de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 1.10 lid 3
Wnb niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.
Besluit
Gedeputeerde Staten van Gelderland:
Gelet op artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en 9 en artikel1.13 Wet natuurbescherming en
artikel 2.7 Besluit natuurbescherming;
HEBBEN BESLOTEN
Gemeente Zutphen een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen. Aan de
vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:
1.

Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moet melding worden
gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de Provincie Gelderland, via
emailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2016-009945.

2.

Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de vergunninghouder
of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De
vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze
vergunning.

3.

Indien de werkzaamheden plaatsvinden binnen de periode van 1 maart tot 1 september
dan starten de werkzaamheden niet eerder dan nadat door een ter zake deskundige
vooraf in het veld een controle is uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen broedende
beschermde vogels en geen niet-vliegvlugge jongen aanwezig zijn.

4.

Binnen twee weken na realisering van de activiteit/het project dient een gereedmelding te
worden gedaan aan de Provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder
vermelding van het zaaknummer 2016-009945.
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5.

Op de percelen die zijn aangegeven op de kaart in bijlage 2 dient een aangepast
maaibeheer plaats te vinden waarbij er niet voor 1 juli wordt gemaaid. Daarnaast dient het
gehele plangebied twee maal, voorafgaand aan het maaien, door een terzake kundige te
worden geïnventariseerd op het voorkomen van Porseleinhoen en Kwartelkoning. Indien
Porseleinhoen of Kwartelkoning op een perceel voorkomt dan mag het gehele perceel pas
na 1 augustus worden gemaaid. Daarnaast moet van buiten naar binnen worden gemaaid
of in mozaiekpatroon indien er niet-vliegvlugge jongen aanwezig kunnen zijn.

N.B. Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel
benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet en
regelgeving.
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

H. Boerdam

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen.
Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf
of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige
voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de
rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

bijlagen:
Bijlage 1: Tekening plangebied
Bijlage 2: Kaart met ligging percelen met maaibeheerovereenkomst
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BIJLAGE 1
Tekening plangebied

10

BIJLAGE 2
Kaart met ligging percelen met maaibeheerovereenkomst
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