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• Algemene aanpak
- Uitgebreide hoeveelheid onderzoeken vanaf 2018 
- Doorgaande consultatie van diverse deskundigen (zowel in- als externen, 

belanghebbenden, etc)

• Integraal onderdeel planontwikkelingsproces op basis van:
- Beleid (gemeentelijk + provinciaal)
- Wetgeving

• Wet natuurbescherming (Wnb)
• Wet milieubeheer (Wm)

Ecologie & Natuurwaarden



• 14 ha 
optimaal foerageergebied 
voor water- en meervleermuizen

• 12,5 ha 
geschikt broedgebied voor Geoorde futen

(Oorspronkelijke) compensatieopgave



Watervleermuis en Meervleermuis



Compensatiegebied 1

• binnen plangebied De Suikerzijde
• ca 6,7 ha aangelegd in de winter van 2020 / 2021





• Niet alle compensatie past in het plangebied De Suikerzijde

• Waar moet locatie o.a. aan voldoen:
- afstand tot kolonies vleermuizen
- voldoende wateroppervlakte
- juist waterdiepte
- luwte
- beschikbaarheid

• Locatie wordt bepaald door vleermuis

Locatieonderzoek compensatiegebied 2





Compensatiegebied 2

Waterpartij van ruim 7 ha aan de rand van de Polder de oude Held

aanleg beoogd najaar 2023

• Kavelstructuur uitgangspunt
• Bosschages buitenranden en op eilandjes (luwte en beschutting)
• ‘Randjes en kantjes’ langs oevers voor vleermuizen
• Brede sloot westkant en lagere begroeiïng westkant waterpartij

(tegengaan predatie weidevogels)
• Verbetering aangrenzende weilanden voor weidevogels (11 ha) 

(plasdraszones langs bestaande watergangen)



Weidevogelcompensatie

Opgave: 40/ 62 ha weidevogelgebied 
(afhankelijk van zwaarte weidevogelbeheer)

2022: 13 ha 
2023: 40 ha
(vanaf 2024: uitbreiden tot 62 ha, indien dat uit monitoring nodig blijkt)



Compensatiegebied 3 bij Dorkwerd 

• Voorjaar 2022 al 52 ha beschikbaar 
(= 30 ha zwaar beheer + 7 ha licht beheer)

• Monitoring loopt
• Optimalisatie inrichting (plasdras e.d.) 

komende winter
• Indien t.z.t. nodig, doorgroei naar 62 ha
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Werken in fasen



Procedures

Bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord

•06-2021 gemeenteraad stelt Chw-bestemmingsplan vast

•08-2021 bezwaar + verzoek voorlopige voorziening van NMF / 
natuurorganisaties

•10-2021 Raad van State wijst verzoek voorlopige voorziening af

•Heden in afwachting van zitting Raad van State



Ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb)

• 02-2021 aanvraag ontheffing Wnb ingediend bij provincie 

•09-2021 provincie verleent ontheffing Wnb

•09-2021 bezwaar + verzoek voorlopige voorziening NMF / 
natuurorganisaties

•11-2021 voorlopige voorziening toegekend

•12-2021 herstelbesluit Wnb door provincie 
(met oa weigering ontheffing Geoorde fuut)



Ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb)

•04-2022 advies onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming

•04-2022 besluit op bezwaar door provincie (bezwaar afgewezen, 
ontheffing blijft in stand)

•05-2022 beroep + verzoek voorlopige voorziening van NMF / 

natuurorganisaties

•07-2022 voorlopige voorziening toegekend 



Uitspraak Voorlopige Voorziening

• Complex dossier

• Aandachtspunten:

- ontheffing Geoorde fuut geweigerd (herstelbesluit Wnb)

- garanties bij compensatie voor instandhouding weidevogels

- werkzaamheden noordoost i.r.t. functioneren compensatiegebied 1

• Opening voor opheffing schorsing: nadere onderbouwing met extra 
deskundigenrapporten 



Compensatiegebied 2 

•08-2022  raadsvoorstel toepassing coördinatieregeling 

•Najaar 2022 ter inzage legging gecombineerde ontwerp-besluiten
(Omgevingsvergunning, ontgrondingsvergunning, 
watervergunning) 

•Voorjaar 2023 besluit over gecoördineerde vergunningen

•Najaar 2023 start aanleg



Vervolgstappen (onder voorbehoud procedures)

• Deskundigenrapporten over effecten werkzaamheden op korte termijn 
beschikbaar voor overleg met natuurorganisaties

• Bepalen uitvoering vervolgwerkzaamheden binnen randvoorwaarden 
ecologie/compensatie:

o Korte termijn

o Na broedseizoen 2023

• Start bouw zo spoedig als mogelijk




