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STICYITING FLORA & FAUNA BESC:1-IERMING 

1 8 

Op 4 mei 2021 per fur en e-mailbericht en ven.onden 

Aan: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Dampten 2 Hoorn 
Postbus 2095 
1620 EB Hoorn 
Fax: 0229-265311 

postbus@odnhn.nt 

Gedeputeerde Staten van Noord. Holland 
Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
Fax: 023 - 5143030 

Weesp: 4 mei 2021 
Kenmerk: Wob/verz/04052021 
UW: 
Aantal bijlage: 
Onderwerp: Wob verzoek 

Geachte 
. 

mijnheer/mevrouw, 

Bii deze ontvangt u een verzoek tot het verstrekken van informatie op grond van de Wet 

openbaarheid bestuur. 

Op 10 april 2017 heeft de toenmalige Regionale Uitvoeringsdienst een ontheffing verleend op 
de wet Natuurbescherming aan de GEM Bloemendaterpolder C,V./GEM Bloemendaterpolder 
beheer b.v (verder: ontheffingshouder). Deze ontheffing is geregistreerd onder kenmerk: 
RUD]7.222616. Deze ontheffing is gewijzigd op 26 september 2018 en tevens geregistreerd 
onder kenmerk RUD17.222616 
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Gegevens ontheffingshouder: GEM Bloemendalerpolder C.V. 
KvK: 57120331 
Postbus: 4376 
Postcode: 2003 EJ Haarlem 

Onder voorschrift 10 van bedoeld besluit opgenomen dat de ontheffingshouderjaarlijks een 

raPPortage dient op te stellen over de voortgang en planning van de inrichting van het 
compensatiegebied en de kwaliteit van de ingerichte percelen. 

Onder voorschrift 11 van bedoeld besluit is opgenomen dat de ontheffingshouder jaarlijks, 
voor 1 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de monitoring is uitgevoerd, de 
onder voorschrift 10 genoemde rapportage aan Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland 
Noord dient toe te zenden. 

Onder voorschrift 12 van bedoeld besluit is opgenomen dat de ontheffingshouder wijzigingen 
ten opzichte van bij de aanvraag gevoogde inrichtingsschets compensatiegebied ten aller tijde 
bij de RUD NHN dient te melden. 

Onder voorschrift 20 van bedoeld besluit is opgenomen dat de onthellingshouder het rapen en 

uitzetten van eieren van de heikikker dient bij te houden in een logboek. Het logboek dient op 
verzoek direct te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of 
opsporingsambtenaren. 

Onder voorschrift 25 van bedoeld besluit is opgenomen dat de ontheffingshouder bij de 
realisatie van plas-dras percelen, bij de realisatie van nieuwe watergangen en bij de 

aanpassing van oevers van bestaande watergangen de oevers in te richten conform de 
daarvoor geldende richtlijnen en aanleg vereisten zoals opgenomen in de handreiking 
natuurvriendelijke oevers van stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA). 

Onder voorschrift 26 van bedoeld besluit is opgenomen dat de ontheffingshouder ten minste 

tien poelen dient te realiseren conform de daarvoor geldende richtlijnen en aanleg vereisten 
zoals deze zijn beschreven op onder meer de website van RAVON en het kennisdocument 

rugstreeppad en het handboek agrarisch natuurbeheer. 

Onder voorschri ft 27 van bedoeld besluit is opgenomen dat nieuwe watergangen en 

natuurvriendelijke oevers in een zo vroeg mogelijk stadium te worden gerealiseerd en 

geschikt gemaakt te worden voor de platte schijfhoren. 

Onder voorschrift 31 van bedoeld besluit is opgenomen dat de ontheffingshouder de 
ontwikkeling van het herstel van de populaties en van het leefgebied van de beschermde 
soorten waarvoor ontheffing is verleend middels monitoring dient te volgen. Hiertoe dient de 
ontheffingshouder jaarlijks een inventarisatie in het compensatiegebied uit te voeren. De 

monitoring dient de uitgangssituaties locatie en aantallen on de getroffen maatregelen helder 
in beeld te brengen om de effecten van de werkzaamheden en de effectiviteit van de 

maatregelen te kunnen bepalen. 
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Onder voorschrift 32 van bedoeld besluit is opgenomen dat de ontheffingshouder na het 
uitzetten van de heikikker, tüdens de ontwikkelingsfase van ei tot juveniel, de uitzetlocaties 
dient te monitoren op de overleving van de exemplaren van deze soort (het aantal dieren dat 
succesvol metamorfoseert tot een kikker). Deze monitoring duurt totdat de dieren het water 
hebben verlaten. De resultaten van de monitoring worden opgenomen in een rapportage als 
bedoeld in voorschrift 10. 

Onder voorschrift 33 van bedoeld besluit is opgenomen dat in de rapportage over de 

monitoring minimaal de volgende aspecten dienen te worden opgenomen; 
A. beschrijving van de uitgevoerde imichtingswerkzaamheden, inclusief duidelijk 

detailkaarten en foto's per perceel; 
B. beoordeling van de ontwikkeling van de beoogde natuurtypen op de nieuwe en reeds 

ingerichte percelen; 
C. beoordeling van de kwaliteit van de natuurtypen van de nieuwe en reeds ingerichte 

percelen in realisatie tot de habitateisen van de beschermde soorten waarvoor de 

ontheffing is verleend; 
D. de beoordeling van de kwaliteit van de natuurtypen van de nieuwe en reeds ingerichte 

percelen in relatie tot de draagkracht van de biotoop voor de beschermde soorten 

waarvoor ontheffing is verleend. 
E. planning van de nog uit te voeren werkzaamheden. 

Onder voorschrift 36 van bedoeld besluit is opgenomen dat voordat de 

monitoringswerkzaamheden worden gestart, dient een monitoringsplan ter goedkeuring te 

worden voorgelegd bij de RUD NHN. Enkel na schriftelijke toestemming van de RUD NHN 
kan de ontheffingshouder starten met de monitoring. 

Onder voorschrift 38 van bedoeld besluit is opgenomen dat de ontheffingshouder voor het 

compensatiegebied voor 1 januari 2019 een beheerplan dient op te stellen waarin het beheer 
voor wat betreft het behoud van de biotopen voor de beschermde soorten is uitgewerkt. Het 

beheerplan dient ter toetsing te worden voorgelegd aan de RUI). 

Met in acht neming dat een Wob-verzoek kan worden gedaan tot onder meer met betrekking 
tot voorbereiding of uitvoering van beleid van een bestuursorgaan betrekking hebbende 
informatie verzoekt de Stichting Flora & Fauna bescherming (vordor tc noemen; de stichting) u bij 
deze om op grond van de wet Openbaarheid bestuuri 

- Alle documenten welke voortvloeien uit de hierboven genoemde voorschriften 
alsmede de daaraan verbonden goedkeuringsbesluiten alsmede alle correspondentie, 
waaronder e-mails, app verkeer, bricfwisselingen, telefoonnotitjes, et cetera, tussen 

ambtenaren van uw dienst onderling, tussen uw dienst en de initiatiefnemer, de 

gemachtigde van de initiatiefnem  van ecologisch advies 
bureau Els & Linde b.v., en derde) die verband houden en/of samenhangen en/of 

betrekking hebben met de hierboven bedoelde stukken, aan de stichting te doen 
toekomen. 

Voorts; 

Op blz. 21 van de ontheffing van 1 november 2017 (RUD17,213991) wordt onder de kop 
'meldingsplicht' bepaald dat indien er nieuwe percelen in de faunaschermen worden gezet dit 
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alvorens gemeld dient te worden aan uw dienst. De stichting heeft in 2020 geconstateerd dat 
er in de Bloemendalerpolder grote nieuwe percelen in de faunaschermen zijn gezet en aldus 

zijn onttrokken aan het functionele leefgebied van de in de reeds verstrekte ontheffingen 
genoemde diersoorten. Met in acht neming dat een Wob-verzoek kan worden gedaan tot 
onder meer met betrekking tot voorbereiding of uitvoering van beleid van een bestuursorgaan 
betrekking hebbende informatie verzoekt de Stichting Flora & Fauna bescherming (verder le 
noemon: de stichting) u bü deze om op grond van de wet Openbaarheid bestuur; 

- de melding van initiatiefnemer aangaande het onttrekken van functioneel leefgebied in 
2020 in de Bloemendaterpolder aan uw dienst, inclusief te daarbij behorende stukken 
waaronder de actuele hectareboekhouding van de initiatiefnemer, alsmede de 

schriftelük goedkeuring van uw dienst voor het onttrekken van bedoelde gronden en 

alle overige met dit onderwerp voortvloeiende en samenhangende correspondentie 
tussen uw dienst waaronder e-mails, app verkeer, briefwisselingen, telefoonnotities, et 

cetera, tussen ambtenaren van uw dienst onderling, tussen uw dienst en de 

Gedeputeerde Staten van Noord - Holland, initiatiefnemer, de gemachtigde van de 

initiatiefnem van ecologisch advies bureau Els & Linde 
b.v., en derde gemachtigde) die verband houden en/0 f samenhangen en/of betrekking 
hebben met het onttrekken van de gronden in 2020 in de Bloemendaterpolder, aan de 

stichting te doen toekomen. 

Met in acht neming dat een Wob-verzoek kan worden gedaan tot onder meer met betrekking 
tot voorbereiding of uitvoering van beleid van een bestuursorgaan betrekking hebbende 
informatie verzoekt de Stichting Flora & Fauna bescherming (verder te noemen: de stichting) u bii 
deze om op grond van de wet Openbaarheid bestuurs 

- de afvangresultaten van de in 2018, 2019 en 2020 afgevangen dieren uil de onttrokken 
gronden en de in door de z.g. nulmeting die volgens initiatiefnemer al in 2018 zou 

hebben plaatsgevonden, aan de stichting te doen toekomen. 

Met in acht neming dat een Wob-verzoek kan worden gedaan tot onder meer met betrekking 
tot voorbereiding ofuitvoering van beleid van een bestuursorgaan betrekking hebbende 
informatie verzoekt de Stichting Flora & Fauna bescherming (vordgr to noonten: de stichting) u bij 
deze om op grond van de wet Openbaarheid bestuur; 

. alle correspondentie, waaronder e-mails, app verkeer, briefwisselingen, 
telefoonnotities, et cetera, tussen ambtenaren van uw dienst onderling, tussen uw 

dienst en de Gedeputeerde Staten van Noord - Holland, initiatiefnemer, de 

gemachtigde van de initiatiefne  van ecologisch advies 
bureau Els & Linde b.v., en derde) die verband houden en/of samenhangen en/of 

betrekking hebben met het de procedures HAAI 9/3333 - HAA20/3077 - HAA20/2264 
- I-IAA 20/2265 - ECLI:NL:RVS:2020:1558 - ECL1:NL:RVS:2020:2737 - 
ECLI:NL:RVS:2021:805 - ECLI:NL:RVS:2021:806 - aan de stichting te doen toekomen. 

Met in acht neming dat een Wob-verzoek kan worden gedaan tot onder meer met betrekking 
tot voorbereiding of uitvoering van beleid van een bestuursorgaan betrekking hebbende 
informatie verzoekt de Stichting Flora & Fauna bescherming (verder k noemun: de stichting) u bij 
deze om op grond van de wet Openbaarheid bestuur; 
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- alle overige - niet hierboven genoemde documenten - aan u verstrekt en door u 

verzonden door en aan de GEM Bloemendaterpolder C.V. / Bloemendalerpolder 
beheer b,v. (verder initiatiefnemer) welke voortvloeien uit en samenhangen met het 
gehele project Bloemendaterpolder alsmede alle - niet hierboven genoemde 
correspondentie - waaronder e-mails, app verkeer, briefwisselingen, telefoonnotities, 
et cetera, tussen ambtenaren van uw dienst onderling, tussen uw dienst en de 

Gedeputeerde Staten van Noord - Holland, initiatiefnemer, de gemachtigde van de 

initiatiefnem van ecologisch advies bureau Els & Linde 

b.v., en derde) die verband houden en/of samenhangen en/of betrekking hebben met 

het gehele project Bloemendalerpolder sedert 1 augustus 2019 tot op het moment van 

het besluit op ondethavig verzoek bij u in het bezit zijn, aan de stichting te doen 
toekomen. 

Aangezien dit verzoek betrekking heeft op Milieu informatie verzoekt de stichting u uiterlijk 
binnen twee weken na dagtekening een besluit te nemen op het onderhavig verzoek. 

Hoogachtend, 

er) 
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