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Geachte 

Op 16 mei 2022 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met de 
aanvullingen van 17 juni 2022 beoordeeld. In deze brief licht ik dit nader toe en 
leest u wat mijn beslissing is.  

Inhoud aanvraag 
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project ‘LDS 01 + 02 
diepboringen Wapse’, gelegen in gemeente Westerveld, op mijnbouwlocatie 
Wapse aan de Noordenveldweg ten noordwesten van het dorp Wapse, één en 
ander zoals is weergegeven in figuur 1 (bijlage 2 bij dit besluit).  

Het project betreft een tweetal diepboringen. Deze diepboringen worden 
uitgevoerd in twee nieuw aan te leggen boorkelders met conductor voor de putten 
LDS-01 en LDS-02. De boortijd voor de putten wordt geschat op 130 dagen en 
worden deels 24/7 uitgevoerd. Voorafgaand aan de boringen vinden er op de 
locatie diverse grootschalige werkzaamheden plaats ter voorbereiding op de 
daadwerkelijke boringen. Deze voorbereidende werkzaamheden worden 
uitgevoerd op de huidige bestemde mijnbouwlocatie waarbinnen de 
asfaltverharding aan de noordwestzijde verlengd wordt met circa 33 meter. In 
totaal komt dit neer op circa 1500 vierkante meter extra asfaltverharding. Het 
hekwerk wordt hier op aangepast. In 2021 is hiervoor een bestaande grondwal 
verplaatst in de richting van de Wapsermadeweg. Door de aanwezigheid van de 
hazelworm in de omgeving is ontheffing aangevraagd en verleend. De 
voorbereidende werkzaamheden worden op reguliere werktijden uitgevoerd.  

Samengevat betreft het project: voorbereidende civiele werkzaamheden, het 
aanvoeren en gereed maken van de mobiele boorinstallatie, het uitvoeren van de 
diepboringen, het demonteren en afvoeren van de mobiele boorinstallatie met 
bijbehorende faciliteiten (materiaal en materieel), het afvoeren van afvalstoffen, 
het schoonproduceren (aanwezige vloeistof en vaste deeltjes te verwijderen), 
testen en aansluiten van de putten op de productie-installaties en in gebruik 
nemen van de putten. 
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U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 van de 
Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de gewone 
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus 
nathusii), de rosse vleermuis (Nyctalus noctula noctula), de gewone 
grootoorvleermuis (Plecotus auritus) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus). 
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Besluit 
Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, omdat er geen sprake is van 
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in 
dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit te 
voeren, mits de in deze brief genoemde maatregelen worden gerealiseerd. 
 
Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag voor een ontheffing van artikel 3.5, 
lid 2 van de Wet natuurbescherming af. 
 
De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in 
bijlage 1 toegelicht.  

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.  
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Kijk onder 
Digitaal bezwaar indienen en kies voor eBezwaar.  
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift 
naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, 
postbus 40219, 8004 DE Zwolle. 
 
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de 
beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie in de rechter 
kantlijn van deze brief.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op:  
088 042 42 42 (lokaal tarief). Uw aanvraag is bekend onder nummer 
5190026916699. Gebruik dit nummer als u contact opneemt. Dan kan ik u beter 
helpen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Minister voor Natuur en Stikstof,  
namens deze:  
 
 
 
 
Robin Nieuwenkamp 
Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
 



 
 
 

Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming 
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Functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen 
Artikel 3.5, lid 2, Wet natuurbescherming 
 
De gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de 
gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger zijn in het plangebied aangetroffen.  
 
Het huidig onderzoek behelst een ecologische quickscan, waarbij naast 
bronnenonderzoek (waaronder raadpleging van de NDFF) het terrein en de  
omgeving in 2021 en 2022 zijn beoordeeld op het potentieel voorkomen van 
soorten. Op het terrein zelf zijn geen gebouwen of bomen aanwezig, waarmee 
vleermuisverblijven ter plaatse kunnen worden uitgesloten. Wel staan er in de 
omgeving, ten noorden van het plangebied, bomen die een functie voor vleermuizen 
kunnen hebben langs de Wapsermadeweg. Langs dit zandpad loopt een houtsingel 
met relatief oude eiken en ondergroei van heesters en struwelen.  
 
Betreffende houtsingel is in 2022 nader geïnspecteerd op aanwezige holten en 
spleten. Daaruit is de conclusie getrokken dat de dichtstbijzijnde potentiële 
vleermuisverblijfplaats op een respectievelijke afstand van 250 meter ten westen 
van de mijnbouwlocatie ligt en ten noordoosten op ongeveer 280 meter afstand 
gelegen is.  
 
Uit een nulmeting die is uitgevoerd in 2014 (ten behoeve van de aanleg van de 
mijnbouwlocatie en de uitvoering van een proefboring op de locatie) is gebleken dat 
de betreffende houtsingel langs de Wapsermadeweg een functie heeft als 
(essentiële) vliegroute en ook een foerageerfunctie kent voor de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. Deze gegevens zijn 
echter gedateerd. U geeft daarbij echter aan dat hoewel de situatie zich in de 
tussentijd qua soorten heeft kunnen wijzigen, alle vleermuissoorten in zekere zin 
gevoelig zijn voor dezelfde effecten. U draagt daarbij aanvullend aan dat u de NDFF 
geraadpleegd heeft (met een straal van circa 3 kilometer rondom het plangebied) 
binnen een periode van 10 jaar. Hieruit blijkt dat in de ruime omgeving van het 
plangebied aanvullend enkel de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis zijn 
waargenomen. Het zou dus kunnen dat ook de gewone grootoorvleermuis en de 
laatvlieger de vliegroute gebruiken. Andere soorten sluit u daarbij uit.  
 
Resumerend baseert u uw ontheffingsaanvraag in relatie tot het gebruik van de 
houtsingel langs de Wapsermadeweg als (essentiële) vliegroute op een nadere 
analyse van de NDFF en een vleermuisonderzoek daterend uit 2014. RVO acht deze 
inspanning, gezien het projectvoornemen en voorziene effecten (zie hierna), 
voldoende. 
 
Gelet op de aanwezige foerageergebieden verspreid in de omgeving aanwezig,  is 
het volgens u op voorhand reeds uitgesloten dat het planvoornemen een essentieel 
foerageergebied aantast. De omgeving biedt voldoende uitwijkplaatsen om te 
foerageren. Aantasting van de functie van de houtsingel langs de Wapsermadeweg 
als essentiële vliegroute kan door u echter op voorhand niet uitgesloten worden en 
u stelt hier dan ook aanvullende mitigerende maatregelen tegenover welke van 
toepassing zijn op het vijftal aangevraagde vleermuissoorten.  
 



 
 
 

Aantasting van foerageergebieden en vliegroutes is enkel ontheffingsplichtig indien 
door aantasting van de foerageergebieden en vliegroutes de functionaliteit van de 
voortplantings- of rustplaatsen van de betreffende soort wordt aangetast. 
 
U stelt de volgende maatregelen voor om het opzettelijk verstoren te voorkomen 
en de functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen van de vleermuizen te 
waarborgen: 
 
Er wordt rekening gehouden met de kwetsbare perioden van de dieren en met 
(werk)verlichting, zoals beschreven in paragraaf 7.3 en hoofdstuk 8 van het bij de  
aanvraag gevoegde rapport ‘Activiteitenplan Wet Natuurbescherming - Een 
activiteitenplan inzake grootschalige werkzaamheden op mijnbouwlocatie Wapse’ 
van april 2022 (bijlage 3 bij dit besluit) en de aanvullingen van 17 juni 2022  
(bijlage 4). Het gaat samengevat om de volgende maatregelen.  
 
• De werkzaamheden worden door een ecologisch deskundige begeleid. 
• De werkzaamheden worden buiten de kraamperiode uitgevoerd. 
• In relatie tot het gedurende de periode van de boring tussen zonsondergang en 

zonsopkomst in te zetten kunstlicht dient lichtverstrooiing naar de omgeving 
(houtsingel Wapsermadeweg) te worden tegengegaan.  
Dit door onder meer alle lampen schuin naar beneden af te stellen in de richting 
van de binnenzijde van de mijnbouwlocatie en door de lampen van boven en 
opzij af te schermen met armaturen, het plaatsen van (3 meter hoge) schermen 
rondom het plangebied en door op de inrichting geen onnodige verlichting te 
laten branden op werk- en opstelplaatsen gedurende de nacht. 

• Al het transport vindt plaats via de Noordenveldweg. Er wordt nadrukkelijk geen 
gebruik gemaakt van de Wapsermadeweg. 

• Er vindt ecologische monitoring plaats om de effectiviteit van de getroffen 
maatregelen vast te stellen. 

 
De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende. Door het uitvoeren van 
bovenstaande maatregelen wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen genoemd 
in 3.5, lid 2 van de Wet natuurbescherming overtreden worden. Een ontheffing is 
dan ook niet nodig. 

  
 

  

  

 
Conclusie vleermuizen 
Dit houdt in dat het toegestaan is bovenstaande werkzaamheden zonder ontheffing 
uit te voeren, mits de in dit besluit genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Dit 
besluit geldt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden 
handelingen.  
Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden 
uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders is aangegeven. 
 
U dient direct contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren 
van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de 
genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als beoordeeld bij dit besluit 
noodzakelijk zijn. Als u de maatregelen zoals genoemd in dit besluit niet uitvoert, 
heeft u (mogelijk) toch ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. 
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