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Geachte heer Koperdraat, 

Naar aanleiding van uw verzoek van 9 September 2009, geregistreerd onder aanvraag-
nummer FF/75C/2004/0550a, om verlenging van de op 2 november 2004 verleende onthef
f ing met kenmerk FF/75C/2004/0550 als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet, 
deel ik u het volgende mee. 

Hierbij ontvangt u de ontheff ing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen ge-
noemd in de artikelen 9 ,10 ,11 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet, voor zover dit be-
treft het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; vervoeren of onder zich 
hebben van de bi t tervoorn, kleine modderkruiper en de rivierdonderpad. 

Voor de dotterbloem, zwanebloem, bunzing, egel, gewone bosspitsmuis, haas, huisspits-
muis, koni jn, mol, veldmuis, wezel, bruine kikker, gewone pad en de kleine watersala-
mander waarvoor u ontheff ing heeft aangevraagd, geldt met ingang van 23 februari 20051 

een vri jstel l ing, voor wat betreft de verboden, bedoeld in de artikelen 8 tot en met 12 van 
de Flora- en faunawet. Als gevolg van deze versoepeling van de regelgeving heeft u voor 
deze soorten derhalve geen ontheff ing meer nodig. Verder in deze brief staat vermeld 
wat daarvoor de redenen zijn. 

Het verzoek 
Bij besluit van 2 november 2004 is aan de gemeente Leiderdorp ontheff ing verleend met 
kenmerk FF/75C/2004/0550. 

1 Besluit vr i jstel l ing beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewi jz igd bij Stb.2007, 253. 

http://www.minlnv.nl/loket
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Ontheff ing is verleend van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de Flora- en 
faunawet voor wat betreft de dotterbloem en de zwanebloem, van de verbodsbepalingen 
genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Flora- en faunawet voor wat betreft de bunzing, 
egel, gewone bosspitsmuis, haas, huisspitsmuis, koni jn, mol , veldmuis en de wezel, als-
mede van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9,10, 11 en 13, lid 1, van de 
Flora- en faunawet, voor wat betreft de bruine kikker, gewone pad, kleine watersalaman-
der, bi t tervoorn, kleine modderkruiper en de rivierdonderpad, voor de periode van 
2 november 2004 to t en met 31 oktober 2009. De aanvraag heeft betrekking op het project 
'W4, Leiderdorp' in de gemeente Leiderdorp. Het plangebied bestaat uit 5 deelgebieden, 
te weten: 'Kalkhaven/Jachthaven', 'Plantage', 'Vierzicht/ Elisabethhof, 'Bospoort' en 'Om-
geving begraafplaats'. De gemeente Leiderdorp w i l in de twee deelgebieden Kalkhaven 
en Plantage won ingbouw realiseren en bestaande functies inclusief het Meubelplein in 
het deelgebied Plantage uitbreiden en aanvullende functies waar onder een poli t iebureau 
hieraan toevoegen. Het deelgebied Bospoort word t ontwikkeld als 'poort ' naar de Leidse 
Regio, met bedrijven, kantoren, horeca en/of detai lhandel. Hier zal een gedeelte grasland 
en bos verdwi jnen. De begraafplaats wordt uitgebreid en de aanwezige volkstuinen ver-
plaatst. Tevens word t een deel van de jachthaven in Kalkhaven gedempt en de hier aan
wezige vuilstort gesaneerd en ingericht als tennispark. Verder zal in het deelgebied Vier
zicht een groot deel van het bestaande bos verdwijnen en worden in totaal ruim 1000 
bomen gekapt. In uw brief van 9 September 2009 geeft u aan dat de werkzaamheden niet 
kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige ontheff ingstermijn. U verzoekt daarom de 
ontheff ing te verlengen met vijf jaar. 

Overwegingen 
Verlenging 

In de huidige situatie hebben zich, ten opzichte van de vorige aanvraag met kenmerk 
FF/75C/2004/0550, ter plaatse geen veranderingen voorgedaan. Ik acht de afweging die 
ten aanzien van ontheffingsaanvraag met kenmerk FF/75C/2004/0550 is gemaakt daarom 
nog steeds valide en zie geen redenen om verlenging van de ontheff ing met kenmerk 
FF/75C/2004/0550, te weigeren. 

Vrijstelling 

Op grond van art ikel 75, lid l , van de Flora- en faunawet kan bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur vri jstell ing worden verleend van de bij of krachtens de artikelen 8 
tot en met 18 van de Flora- en faunawet bepaalde verboden. Vrijstellingen worden onder 
andere geregeld in het Besluit vrijstell ing beschermde dier- en plantensoorten2. Op grond 
van artikel 16b, lid 1, van dit besluit gelden de verboden, bedoeld in de artikelen 8 tot en 
met 12 van de Flora- en faunawet niet bij een viertal onder de subleden a tot en met d 
onderscheiden situaties3. 

2 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd bij Stb.2007, 253. 
3 Onderscheiden situaties: 

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van vaarwegen, 
watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen en bermen en in het kader van 
natuurbeheer; 

b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw en 
de bosbouw; 

c. bestendig gebruik; 
d. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
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Op grond van art ikel 16b, lid 2, sub a, van dit besluit gelden de vrijstell ingen bedoeld in 
Lid 1 ten aanzien van bij ministeriele regeling4 aangewezen beschermde dier- en planten-
soorten. Omdat de dotterbloem, zwanebloem, bunzing, egel, gewone bosspitsmuis, haas, 
huisspitsmuis, koni jn, mo l , veldmuis, wezel, bruine kikker, gewone pad en de kleine wa-
tersalamander behoren to t deze bij ministeriele regeling aangewezen beschermde dier-
en plantensoorten en de werkzaamheden, voortvloeiende uit het project waarvoor u ont-
heffing aanvraagt, vallen onder genoemde vrijstellingssituaties, is in uw geval bovenom-
schreven vrijstell ing van toepassing op deze soorten. Voor de bi t tervoorn, kleine modder-
kruiper en de rivierdonderpad blijft ontheff ing we l vereist. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheff ing ex artikel 75 van de Flora- en 
faunawet, met kenmerk FF/75C/2004/0550a. Aan deze ontheff ing zijn voorwaarden ver-
bonden. De ontheff ing en de voorwaarden treft u hierbij aan. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van 
deze brief een bezwaarschri f t indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar 
Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, postbus 20401, 2500 EK Den 
Haag. 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval het aanvraagnummer en de datum van de 
beslissing. U vindt dit nummer bovenaan deze brief. 

Op onze intemetsite www.minlnv.nl / loket/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie 
over het indienen van een bezwaarschrift. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWAUTEIT, 
voor deze, 
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen, 

B. Kluivingh - Deetman 

4 Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet (Stcrt. 2002, 51 laatstelijk gewijzigd 
bij regeling van 25 januari 2005, Stcrt. 2005, 60). 

http://www.minlnv.nl/loket/bezwaar


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

Naar aanleiding van net verzoek van de heer E. Koperdraat 
namens de gemeente Leiderdorp, op 15 juni 2004 en 

de aanvulling daarop van 9 September 2004 
en net verzoek om verlenging van 9 September 2009 

gelet op artikel 75, lid 5 en 6, onderdeel c, van de Flora- en faunawet 

Verleent hierbij aan: Gemeente Leiderdorp 
Adres: Statendaalder a 
Postcode en woonplaats: 2353 TH LEIDERDORP 
Voor het tijdvak van: 1 november 2009 tot en met 31 oktober 2014 

ONTHEFFING 

FF/75C/2004/550a 

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 ,10 ,11 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet, 
voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen; opzettelijk verontrus-
ten; beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of 
vaste rust- of verblijfplaatsen; vervoeren en onder zich hebben van de bittervoorn 
(Rhodeus sericeus armarus), kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en de rivierdonderpad 
(Cottus gobio). 

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het project 'W4 
Leiderdorp' in de gemeente Leiderdorp, aan de noordwestzijde begrensd door bebouwing van Leider
dorp en de Persant Snoepweg, aan de noordoost- en zuidoostzijde door landbouwgrond en aan de 
zuidwestzijde door de watergang de Oude Rijn, een en ander zoals weergegeven in de bij de 00r-
spronkelijke aanvraag gevoegde 'Natuurtoets W4, Leiderdorp' van 9 juli 2004 en de bij de oorspronke-
lijke aanvraag gevoegde plankaart 'W4 Leiderdorp'. 

Aan deze ontheff ing zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

Algemene voorwaarden 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande-

lingen verleend. 
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project-

omschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
3. De gemeente Leiderdorp (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld contact op te 

nemen met Dienst Regelingen indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project ande
re beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld 
in voorwaarde l noodzakelijk zijn. 

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in 
opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie 
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoeg-
de toezichthouders of opsporingsambtenaren. 



Specifieke voorwaarden 
6. Direct voorafgaand aan de verschillende (deel-)werkzaamheden dient het betreffende gebied te 

worden onderzocht onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de beschermde dier-
soorten, waarvoor ontheffing wordt verleend. De in het (deel-) gebied aanwezige zoogdieren dienen 
te worden verjaagd. De nog aanwezige exemplaren van de bruine kikker, gewone pad, kleine water-
salamander, bittervoorn, kleine modderkruiper en de rivierdonderpad dienen vervolgens te worden 
gevangen en te worden verplaatst naar een geschikte biotoop in de directe omgeving van het plan-
gebied, maar buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. 

7. Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de seizoensactivi-
teiten van aanwezige beschermde dieren, om verstoring in de meest kwetsbare perioden (voortplan-
t ing, winterrust) zoveel mogelijk te voorkomen. 

8. Alvorens de graafwerkzaamheden ter uitbreiding en ter demping van de jachthaven beginnen, dient 
het aangrenzende deel van de haven dat ongemoeid wordt gelaten, respectievelijk he t te dempen 
deel van de haven, te worden afgedamd en de waterstand te worden verlaagd tot maximaal 5 cen
timeter diep. 

Overige voorwaarden 
9. Deze ontheff ing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan 

de voorwaarden. 
10. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waar-

op de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker twee maanden voor het verstrijken 
van deze termijn een verlenging aan te vragen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project. 

11. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst 
Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. 

Den Haag, 13 oktober 2009 

DE MINISTER VAN LANDB£#gOB5?*t iE E N VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 

de teammanager uity4afimaAeigdLReg%j\gen, 

B. Kluivingh - Deetm 

1 Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten 
ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 
soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk 
Groene Bureaus; en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in 
Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Ne-
derland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbe-
heer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 


