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op basis waarvan de omgevingsvergunning voor de activi-
teiten bouwen en OBM geweigerd kan worden.
Verweerder kan er ook voor (blijven) kiezen terug te 
komen van het besluit van 10 januari 2019. Dan dient ver-
weerder bij een nieuw besluit op bezwaar uitsluitend het 
primaire besluit te herroepen, waarna de aanvraagfase 
weer openvalt. Alvorens opnieuw te beslissen op de aan-
vraag zal hij van het besluit van 10 januari 2019 dan bij 
afzonderlijk besluit moeten terugkomen. Verweerder 
zal daarbij acht moeten slaan op hetgeen de Afdeling in 
rechtsoverweging 2.2 van de uitspraak van 25 juni 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2281 in algemene zin over het intrekken 
van onherroepelijk geworden besluiten heeft overwogen 
ook al is het besluit van 10 januari 2019 nog niet onherroe-
pelijk geworden. Dit brengt met zich dat, nu de bevoegd-
heid tot intrekking van een definitieve voorbereidings-
beslissing niet wettelijk is geregeld, de intrekking in ieder 
geval wordt begrensd door de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, in het bijzonder het rechtszekerheids-
beginsel.
Tegen een besluit waarbij verweerder terugkomt van het 
besluit van 10 januari 2019 kan eiseres bezwaar maken en 
vervolgens eventueel rechtstreeks beroep instellen bij de 
Afdeling. De uitkomst van de procedure bij de Afdeling be-
paalt vervolgens wat de strekking zal zijn van het nieuwe 
primaire besluit dat verweerder in de voorliggende pro-
cedure op de aanvraag om omgevingsvergunning dient te 
nemen. Tegen het nieuwe primaire besluit kan bezwaar 
worden gemaakt en vervolgens kan eventueel weer beroep 
worden ingesteld bij de rechtbank.
[…]

  Beslissing

De rechtbank
- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;
- draagt verweerder op een nieuw besluit op het bezwaar 

van eiseres te nemen met inachtneming van hetgeen in 
deze uitspraak is overwogen;

 […]

  Noot

Er zijn twee redenen om bovenstaande uitspraak op te 
nemen en kort te bespreken.
In de eerste plaats puur vanwege de uitspraak en de casus-
positie zelf. In deze zaak had de omgevingsdienst in reactie 
op een aanmeldingsnotitie eerst (in januari 2019) namens 
het bevoegd gezag besloten dat er geen m.e.r. noodzakelijk 
was. Niet veel later echter (in april 2019) besloot het be-
voegd gezag zelf om de aangevraagde m.e.r.-OBM te wei-
geren omdat een m.e.r. wél noodzakelijk werd geacht. Het 
vervolg van de procedure spitst zich toe op de vraag of het 
bevoegd gezag dat nog wel mocht doen.
Het oordeel van de rechtbank is dat het bevoegd gezag 
dit in elk geval niet tegelijkertijd met de beslissing in de 
hoofdprocedure mocht doen (zie 2.4.3 en 2.4.4). Dragend 

hiervoor is de kwalificatie van het besluit omtrent de m.e.r.-
beoordeling als een voorbereidingsbeslissing (conform 
vaste Afdelingsjurisprudentie), waarna hieraan wordt 
toegevoegd dat zo’n voorbereidende beslissing – in on-
gewijzigde vorm – moet worden meebeoordeeld in het 
kader van het hoofdbesluit. Tegelijkertijd met de beslis-
sing op het hoofdbesluit terugkomen op het voorberei-
dingsbesluit is hiermee volgens de rechtbank niet mo-
gelijk. In meer inhoudelijke zin geeft de rechtbank het 
bevoegd gezag (als schot voor de boeg (?)) mee dat, nu de 
bevoegdheid tot intrekking van een definitieve voorberei-
dingsbeslissing niet wettelijk is geregeld, de intrekking in 
ieder geval wordt begrensd door de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het rechtszeker-
heidsbeginsel.
De tweede reden voor het opnemen van de uitspraak en 
deze noot is dat er per 1 januari 2021 een wijziging is door-
gevoerd in de regels omtrent de m.e.r.-beoordeling. Deze 
wetswijziging was opgenomen in een Verzamelwet van het 
Ministerie van I en W 2019 (Stb. 2020, 455). Deze wetswijzi-
ging was in dit tijdschrift nog niet gesignaleerd en/of in de 
rubriek A&D besproken. In de kern komt de wijziging erop 
neer dat voor gevallen onder de drempelwaarde de m.e.r.-
beoordeling voortaan weer (net als voor de wetswijziging 
van 16 mei 2017) na de ontvangst van aanvraag kan worden 
uitgevoerd (de oude “vormvrije m.e.r.-beoordeling”). De 
voorprocedure (waarbij de m.e.r.-beoordelingsbeslissing bij 
de aanvraag moet worden gevoegd) blijft gelden voor ge-
vallen boven de drempelwaarde.

Bart Arentz

M en R 2021/25

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 no-
vember 2020, nr. 202002624/1/A3
(Bijloos, Drop, Baldinger)
m.nt. P. Mendelts

(Wnb)

ECLI:NL:RVS:2020:2737

Natuurontwikkeling Bloemendalerpolder – Wnb-ontheffing
voor aanleg compensatiegebied voor woningbouwproject –
verhouding tot de onaantastbare Wnb-ontheffing voor 
woningbouwproject. 

In een eerdere Wnb-ontheffing voor de aanleg van een woon-
wijk bij Weesp is de aanleg van een compensatiegebied voorge-
schreven. Voor de aanleg van dat compensatiegebied is echter 
ook een Wnb-ontheffing nodig en afgegeven. Over deze laatste 
ontheffing gaat deze uitspraak. In de ontheffing voor het com-
pensatiegebied kunnen geen voorschriften worden opgenomen 
die zien op de uitvoering van de ontheffing voor de woonwijk.
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Uitspraak op het hoger beroep van:
stichting Flora & Faunabescherming, gevestigd te 
Amsterdam,
appellante,
tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 
11 maart 2020 in zaak nr. 18/4824 in het geding tussen:
de stichting
en
het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

  Procesverloop

Bij besluit van 10 april 2018 heeft het college aan GEM 
Bloemendalerpolder C.V. ontheffing verleend op grond van 
de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ten behoeve 
van de ontwikkeling van het project ‘Natuurontwikkeling 
Bloemendalerpolder’ aan de Papelaan en de Weesperweg te 
Weesp.
Bij besluit van 26 september 2018 heeft het college het door 
de stichting daartegen gemaakte bezwaar gegrond ver-
klaard, maar het besluit van 10 april 2018 gehandhaafd.
Bij uitspraak van 11 maart 2020 heeft de rechtbank het door 
de stichting daartegen ingestelde beroep ongegrond ver-
klaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de stichting hoger beroep inge-
steld.
Het college en GEM hebben een schriftelijke uiteenzetting 
gegeven.
De stichting heeft een nader stuk ingediend.
[…]

  Overwegingen

  Inleiding
1. GEM realiseert in de Bloemendalerpolder in Weesp 
een woonwijk met 2.750 woningen met de daarbij beho-
rende voorzieningen. Het project is verdeeld in een aantal 
gebiedsdelen en fasen waarin werkzaamheden zullen 
plaatsvinden. In verband met de realisatie van de woonwijk 
heeft het college op grond van de Wnb verschillende ont-
heffingen aan GEM verleend van een aantal verbodsbepa-
lingen.
1.1. Bij besluit van 1 november 2017 heeft het college 
een ontheffing op grond van de Wnb verleend ten behoeve 
van werkzaamheden in het kader van de realisatie van het 
(deel)project Bloemendalerpolder fase 2. Deze werkzaam-
heden bestaan onder meer uit het bouwrijp maken van het 
projectgebied, grondverzet en nieuwbouwwerkzaamheden. 
Omdat de realisatie van de woonwijk tot gevolg heeft dat 
leefgebied van beschermde diersoorten verloren gaat, heeft 
het college in de ontheffing van 1 november 2017 de ver-
plichting voor GEM opgenomen om een geoptimaliseerde 
habitat in te richten in de westelijke helft van de Bloemen-
dalerpolder en ecologische verbindingen te realiseren. 
Verder zijn aan deze ontheffing specifieke voorschriften 
verbonden over dit te realiseren compensatiegebied. De 
ontheffing van 1 november 2017 is voorwerp geweest van 
een gerechtelijke procedure. Bij uitspraak van 8 mei 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:1491, heeft de Afdeling de uitspraak van 
de rechtbank van 16 juli 2018 bevestigd. De ontheffing van 
1 november 2017 staat daarmee in rechte vast.
1.2. In deze procedure staat de bij besluit van 10 april 
2018 aan GEM verleende ontheffing op grond van de Wnb 
centraal. Deze ontheffing is verleend om de inrichting en 
ontwikkeling van het in de ontheffing van 1 november 2017 
bedoelde compensatiegebied mogelijk te maken. Meer in 
het bijzonder gaat het om de aanleg en inrichting van een 
kerngebied en een verbindingszone in de Bloemendaler-
polder. In het westelijk deel van de Bloemendalerpolder 
ligt het kerngebied (de locaties D3 en D2). Aansluitend ligt 
ten oosten van het kerngebied de verbindingszone (locatie 
D1) die het kerngebied met de natuurgebieden ten noorden 
van de Rijksweg A1 verbindt. Om dit compensatiegebied 
te kunnen realiseren, moeten er werkzaamheden worden 
verricht, zoals het graven van waterpartijen, de realisatie 
van plasdrasgebieden, verhoging van het waterpeil en het 
aanleggen van poelen. Voor de uitvoering van die werk-
zaamheden en voor het stimuleren van het ontstaan van 
een meta-populatie van de heikikker heeft het college ont-
heffing verleend van verschillende verbodsbepalingen van 
de Wnb. De ontheffing heeft onder meer betrekking op de 
beschermde diersoorten heikikker, rugstreeppad, platte 
schijfhoren, hermelijn, wezel en ringslang.

  De uitspraak van de rechtbank
2. De rechtbank heeft het beroep van de stichting on-
gegrond verklaard. Zij is heeft het betoog van de stichting 
verworpen dat de aard, omvang en locatie van de werk-
zaamheden waarvoor de ontheffing is verleend onvol-
doende duidelijk zijn. Verder heeft de rechtbank geen reden 
gezien om te oordelen dat als voorschrift aan de onthef-
fing moet worden verbonden dat de werkzaamheden voor 
de inrichting van het compensatiegebied afgerond moeten 
zijn voordat van de ontheffing van 1 november 2017 ge-
bruik mag worden gemaakt. Over het aan de ontheffing 
verbonden voorschrift 23, waarin staat dat het compen-
satiegebied dient te voldoen aan de specifieke eisen die 
de beschermde soorten aan hun biotoop stellen, heeft de 
rechtbank geoordeeld dat het niet onjuist is. Verder heeft de 
rechtbank de stichting niet gevolgd in haar betoog dat ten 
onrechte geen voorschrift aan de ontheffing is verbonden 
dat de plaatsing van faunaschermen voorschrijft. De recht-
bank heeft het betoog verworpen dat in de ontheffing ten 
onrechte geen voorschrift is opgenomen over de pH-waarde 
van het water waarin geraapte eiklompen worden uitgezet. 
Bovendien heeft de rechtbank het college in zijn standpunt 
gevolgd dat een totaalverbod op werkzaamheden in de 
kwetsbare perioden te ver strekt. Ook in de overige betogen 
van de stichting heeft de rechtbank geen aanleiding gezien 
om het besluit van het college van 26 september 2018 te 
vernietigen.

  Het hoger beroep van de stichting
3. De stichting betoogt dat de rechtbank heeft mis-
kend dat de ontheffing van 10 april 2018 onvoldoende waar-
borgen biedt voor de beschermde diersoorten waarop de 
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ontheffing ziet. Zij voert aan dat de aard, omvang en locatie 
van de werkzaamheden onvoldoende duidelijk zijn en dat 
in de ontheffing geen afstemming is voorgeschreven met 
de ontheffing van 1 november 2017. Daarnaast waarborgt 
de ontheffing niet dat het compensatiegebied zijn functie 
voor het behoud van beschermde soorten kan vervullen en 
zijn daarin geen specifieke voorschriften opgenomen over 
de kwaliteit van de gebieden en de locaties waarnaar dieren 
kunnen worden verplaatst. Ten onrechte is het plaatsen van 
faunaschermen niet als verplichting in de ontheffing opge-
nomen, daardoor kunnen de verplaatste dieren weer terug-
keren tijdens de werkzaamheden. In voorschrift 18 over de 
waterkwaliteit bij het verplaatsen van eiklompen van de 
heikikker had ook een geschikte pH-waarde van het water 
moeten worden bepaald. Verder had moeten worden be-
paald dat er geen werkzaamheden mogen plaatsvinden in 
de kwetsbare periode van de hermelijn, wezel en ringslang 
en is het college niet op alle bezwaargronden ingegaan, 
aldus de stichting.

  De aard, de omvang en de locatie van de 
werkzaamheden

4. De stichting voert aan dat de werkzaamheden 
onder meer bestaan uit het graven van waterpartijen, het 
verbreden van slootoevers, de realisatie van plas-drasgebie-
den en veenmoeras, de verhoging van het waterpeil en het 
aanleggen van poelen. In verband hiermee had preciezer 
moeten worden aangegeven op welke plekken welke werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Ook in het inrichtingsplan 
Compensatie Bloemendalerpolder is niet inzichtelijk ge-
maakt hoe het compensatiegebied precies wordt ingericht. 
Op basis van de beschikbare informatie kon geen goede 
belangenafweging worden gemaakt, aldus de stichting. De 
stichting heeft in dit kader gewezen op de uitspraak van 
de Afdeling van 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2788, 
waarin is overwogen dat het belang dat met de uitvoe-
ring van een project is gediend, dient te worden afgewogen 
tegen de aantasting van de voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van de in het gebied voorkomende soorten.
4.1. Op pagina 3 van de ontheffing is in voorschrift 12 
vermeld dat wijzigingen ten opzichte van de bij de aanvraag 
gevoegde ‘Inrichtingsschets compensatiegebied’ moeten 
worden gemeld en dat een kopie van de Inrichtingsschets 
als bijlage bij het besluit is opgenomen. Ook in voorwaarde 
23 op pagina 5 is naar deze Inrichtingsschets verwezen. 
Verder staat op pagina 8 van de ontheffing een kaart waarop 
de globale ligging van het compensatiegebied (locaties D3, 
D2 en D1). Daarbij is vermeld dat locaties D3 en D2 kernge-
bied zijn en dat locatie D1 een ecologische verbindingszone 
wordt met de geschikte natuurgebieden ten noorden van de 
Rijksweg A1 zodat de populaties heikikker en rugstreeppad 
op eigen kracht kunnen groeien. De Inrichtingsschets is als 
bijlage B03 bij het besluit gevoegd. Zoals de rechtbank ook 
heeft overwogen, is in de ontheffing beschreven welke na-
tuurtypen gerealiseerd gaan worden en wat de ligging van 
die natuurtypen is. Door middel van de door de stichting ge-
noemde werkzaamheden worden de compensatiegebieden 
geoptimaliseerd als leefgebied voor de beschermde soorten. 

Gelet op het doel, namelijk het optimaliseren van leefgebie-
den voor beschermde soorten, en de omstandigheid dat het 
tijdelijke ingrepen betreft waarna de soorten weer kunnen 
terugkeren naar de gebieden, heeft het college de belangen-
afweging als bedoeld in de hiervoor genoemde uitspraak 
van 26 oktober 2016 kunnen baseren op de beschikbare in-
formatie. Voor die afweging was geen meer gedetailleerde 
informatie noodzakelijk. Het betoog van de stichting slaagt 
niet.

  Onderlinge afstemming met de ontheffing van 
1 november 2017

5. De stichting betoogt dat in de ontheffing een 
voorschrift moet worden opgenomen dat eerst het com-
pensatiegebied moet worden gerealiseerd voordat verder 
mag worden gegaan met de werkzaamheden op grond van 
de ontheffing van 1 november 2017. In samenhang bezien 
zullen de ontheffingen ongewenste effecten hebben door 
het verdwijnen van geschikt leefgebied. Als de werkzaam-
heden op grond van de ontheffingen gelijktijdig plaats-
vinden, zijn er namelijk geen geschikte gebieden beschik-
baar waar de heikikker naartoe kan worden verplaatst.
5.1. Het betoog van de stichting slaagt niet. In de eerder 
genoemde uitspraak van de Afdeling van 8 mei 2019 is over-
wogen dat voorschriften 18 en 19 [van de ontheffing van 
1 november 2017] zo moeten worden begrepen dat de soor-
ten waarop de ontheffing ziet pas kunnen worden verplaatst 
wanneer het compensatiegebied voldoende functioneel is, 
waarbij geldt dat het compensatiegebied geschikter wordt 
voor grote aantallen dieren naarmate het optimaler wordt 
ingericht. Ook is daarin overwogen dat het onttrekken van 
meer gronden aan het leefgebied van de beschermde soor-
ten in het projectgebied moet worden voorafgegaan door 
uitplaatsing van deze soorten naar voor hen geschikt com-
pensatiegebied. Uit de omstandigheid dat in de ontheffing 
van 1 november 2017 is bepaald dat het onttrekken van 
leefgebied moet worden voorafgegaan door uitplaatsing 
volgt al dat niet gelijktijdig in het hele compensatiegebied 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden. In de schriftelijke 
uiteenzetting heeft het college daarover toegelicht dat op-
timalisatie van de inrichting van het compensatiegebied 
nodig is om alle exemplaren van de soorten heikikker, rug-
streeppad en platte schijfhoren uit het projectgebied daar 
naartoe te kunnen verplaatsen. Zoals ter zitting hierover 
is toegelicht, wordt hiervoor een hectareboekhouding bij-
gehouden. Voor ieder perceel dat wordt ontwikkeld voor 
woningbouw, moet van tevoren worden bezien of de draag-
kracht van het compensatiegebied voldoende is om ook de 
te verplaatsen dieren op te kunnen vangen. Hieruit volgt 
dat niet alle exemplaren van genoemde soorten naar het 
compensatiegebied kunnen worden verplaatst als daar nog 
werkzaamheden plaatsvinden. Ook volgt uit de hiervoor be-
schreven werkwijze dat niet alle exemplaren op hetzelfde 
moment naar het compensatiegebied zullen worden ver-
plaatst, zodat de inrichting daarvan nog verder kan worden 
geoptimaliseerd. Bovendien kan in deze ontheffing niet 
worden bepaald onder welke omstandigheden uitvoering 
mag worden gegeven aan de ontheffing van 1 november 
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2017 en betreffen de werkzaamheden in het compensa-
tiegebied telkens tijdelijke werkzaamheden na afronding 
waarvan de dieren weer kunnen terugkeren. Het door de 
stichting gewenste voorschrift dat ziet op de uitvoering van 
de ontheffing van 1 november 2017 is daarom niet mogelijk.

  De inrichting van het compensatiegebied
6. De stichting betoogt dat uit het inrichtingsplan en 
de inrichtingsschets onvoldoende blijkt hoe het compen-
satiegebied wordt ingericht. Het compensatiegebied heeft 
een essentiële functie voor het behoud van de populatie 
van beschermde soorten, met name de heikikker. Daarom 
hadden in voorschrift 23 specifieke eisen moeten worden 
opgenomen. Een kwaliteitsverbetering met factor 3 en een 
minimale oppervlakte van 109 hectare zouden daarbij in 
ieder geval nodig zijn.
6.1. Het betoog slaagt niet. Uit voormelde uitspraak 
van 8 mei 2019 volgt dat de heikikker in de oorspronke-
lijke situatie een groter leefgebied tot zijn beschikking had 
maar dat dit agrarisch in gebruik was. Het compensatiege-
bied zal wat betreft leefomstandigheden van de heikikker 
veel gunstiger worden ingericht en niet agrarisch worden 
gebruikt. In voorschrift 23 is daarbij bepaald dat het com-
pensatiegebied moet voldoen aan de specifieke eisen die de 
beschermde soorten aan hun biotoop stellen. De stichting 
heeft niet aannemelijk gemaakt dat het compensatiegebied 
daarmee niet voldoende draagkracht heeft voor alle te ver-
plaatsen exemplaren van de heikikker.
De overlap tussen de twee ontheffingen en de verplaatsing 
van dieren naar locaties buiten het compensatiegebied
7. De stichting betoogt dat hoewel het niet de 
bedoeling is om dieren te verplaatsen naar gebieden buiten 
de Bloemendalerpolder, daarvoor toch een verbodsbepaling 
in de ontheffing moet worden opgenomen. Zo kan worden 
uitgesloten dat de populatie wordt verplaatst naar gebieden 
ten noorden van de Rijksweg A1. Bovendien is er sprake van 
overlap tussen het compensatiegebied en het gebied waarop 
de ontheffing van 1 november 2017 ziet en waarbinnen ook 
het afvangen van eieren is toegestaan.
7.1. In de schriftelijke uiteenzetting is toegelicht dat 
het op grond van de activiteiten die zijn toegestaan op grond 
van de ontheffing niet mogelijk is om dieren naar gebieden 
buiten de Bloemendalerpolder te verplaatsen. Verder is vol-
gens het college op grond van de ontheffing van 1 november 
2017 het binnen het projectgebied afvangen van eieren niet 
toegestaan en overlapt het compensatiegebied waarop deze 
ontheffing ziet dan ook niet met het projectgebied van de 
eerstgenoemde ontheffing. Gelet hierop heeft de rechtbank in 
deze gronden terecht geen aanleiding gezien om het besluit 
van 26 september 2018 te vernietigen. Het betoog slaagt niet.

  Het plaatsen van faunaschermen
8. De stichting betoogt dat de ontheffing niet waar-
borgt dat heikikkers, rugstreeppadden en platte schijfho-
rens die zijn verplaatst vanwege de werkzaamheden, tij-
dens of voorafgaand aan de werkzaamheden terugkeren 
naar hun leefgebied. Op foto’s en videomateriaal is vast-
gelegd dat dit in de praktijk ook gebeurt. Daardoor zullen 

alsnog dieren worden gedood, ook al gaat het om kortdu-
rende werkzaamheden. Voor het opzettelijk doden van 
dieren is geen ontheffing verleend. Hoewel het doden van 
dieren nooit helemaal kan worden uitgesloten, moeten alle 
maatregelen worden getroffen om dat te voorkomen. Als 
dat niet wordt gedaan, is er sprake van opzettelijk doden 
waarvoor geen ontheffing is verleend. Om dat te voorkomen 
moeten er faunaschermen worden geplaatst als gebieden 
ongeschikt zijn gemaakt in verband met werkzaamheden, 
aldus de stichting.
8.1. In de schriftelijke uiteenzetting heeft het college 
benadrukt dat niet het hele compensatiegebied onge-
schikt wordt gemaakt en dat te werkzaamheden veelal kort 
duren, zoals het graven van poelen. Alleen de locaties waar 
direct kortdurende werkzaamheden gaan plaatsvinden, 
zoals bijvoorbeeld het graven van een poel, worden tijde-
lijk ongeschikt gemaakt. Na de werkzaamheden kunnen 
de dieren daar weer terugkeren. Dit is in overeenstemming 
met voorschrift 24 op grond waarvan de ontheffinghouder 
voorafgaand aan de werkzaamheden de locatie waar de 
werkzaamheden zullen plaatsvinden ongeschikt dient te 
maken en tijdens de werkzaamheden ongeschikt dient te 
houden voor de beschermde diersoorten. Ter zitting is de 
werkwijze nader besproken. Op de betrokken werklocatie, 
een ruime cirkel daaromheen en het pad van de werk-
machines worden kort voor de aanvang van de werkzaam-
heden zoveel mogelijk dieren gevangen en naar een andere 
plek binnen het compensatiegebied verplaatst. Vervolgens 
wordt het gras heel kort gemaaid en wordt rondom de 
locatie plaatmateriaal neergelegd. Voordat daadwerkelijk 
met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt iedere dag 
opnieuw het plaatmateriaal gecontroleerd op eventueel er-
onder schuilende dieren. Het hele proces wordt begeleid 
door een ecoloog die op de handelingen toeziet. Verder is ter 
zitting toegelicht dat de heikikkers en rugstreeppadden niet 
gebonden zijn aan een specifieke verblijfplaats in het com-
pensatiegebied. Als er een andere poel of locatie beschik-
baar is, het inrichtingsplan voorziet in minimaal 10 poelen, 
is het goed mogelijk dat zij niet naar de werklocatie zullen 
terugkeren. Dit geldt in het bijzonder zo lang daar werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Gelet hierop heeft de recht-
bank terecht geoordeeld dat de ontheffing met voorschrift 
24 voldoende waarborgt dat geen beschermde dieren op-
zettelijk zullen worden gedood. Het betoog slaagt niet. Ove-
rigens heeft GEM ter zitting verklaard dat het plaatsen van 
faunaschermen bij werkzaamheden die langer duren dan 
zeven dagen waarschijnlijk wel aan de orde is.

  De pH-waarde bij het verplaatsen van eiklompen
9. De stichting betoogt dat in voorschrift 18 ten on-
rechte niet is bepaald welke pH-waarde het water moet 
hebben als er eiklompen in worden uitgezet. De eis van een 
functionele habitat is niet eenvoudig te handhaven zonder de 
verplichting om de chemische samenstelling van het water 
te controleren. Daartoe ingediende handhavingsverzoeken 
worden volgens de stichting dan ook stelselmatig afgewezen.
9.1. Op grond van voorschrift 18 mogen eieren van de 
heikikker alleen worden uitgezet naar gebieden die naar het 
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oordeel van deskundigen op het gebied van de heikikker be-
schikken over een functioneel habitat voor deze soort. De 
rechtbank heeft terecht overwogen dat water met een te 
hoge pH-waarde niet voldoet aan dit voorschrift en dat op 
die wijze de geschiktheid van het water is gewaarborgd. Het 
betoog slaagt niet.

  Werkzaamheden in gevoelige periodes
10. De stichting betoogt dat de ontheffing ten on-
rechte mogelijk maakt dat in de gevoelige periodes van 
onder meer de hermelijn, wezel en ringslang werkzaam-
heden mogen uitgevoerd. In de ontheffing is niet bepaald 
op welke wijze met deze dieren rekening moet worden ge-
houden in de gevoelige periodes, waardoor ook niet hand-
havend kan worden opgetreden.
10.1. Het betoog slaagt niet. Op grond van de onthef-
fing moet rekening worden gehouden met de gevoelige pe-
riodes van de verschillende soorten. De werkwijze van de 
ontheffinghouder is erop gericht om ter plaatse aanwezige 
dieren van tevoren te verwijderen en verwijderd te houden. 
De geschiktheid van een locatie wordt voorafgaand aan de 
werkzaamheden bepaald door een ecoloog waarbij geen 
werkzaamheden worden toegestaan op locaties waar in-
gegraven dieren in hun kwetsbare periode zouden kunnen 
worden verstoord. De rechtbank heeft op goede gronden 
overwogen dat de werkzaamheden die verricht worden ter 
uitvoering van de inrichting van het compensatiegebied, af-
zonderlijk van beperkte omvang en van korte duur zijn en 
dat het voldoende is dat in de ontheffing is voorgeschreven 
om rekening te houden met de kwetsbare perioden van de 
verschillende diersoorten.

  Behandeling van de bezwaargronden
[…]

  Conclusie en proceskosten
12. Het hoger beroep van de stichting is ongegrond. De 
aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.
13. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding.

  Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
bevestigt de aangevallen uitspraak.
Aldus vastgesteld door mr. A.W.M. Bijloos, voorzitter, en mr. 
J.Th. Drop en mr. H.J.M. Baldinger, leden, in tegenwoordig-
heid van drs. M.H. Kuggeleijn-Jansen, griffier.
De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.
De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.
Uitgesproken in het openbaar op 18 november 2020

  Noot

1. Voor de aanleg van een woonwijk in de Bloe-
mendalerpolder in Weesp was eerder al een ontheffing 
op grond van de Wet natuurbescherming verleend. Deze 
eerdere ontheffing is na de uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1491, M en R 2019/78, m.nt. Gundelach, 
onaantastbaar geworden. In deze ontheffing is de aanleg 
van een compensatiegebied voorgeschreven omdat met 
de aanleg van de woonwijk leefgebied van beschermde 
soorten verloren gaat. Omdat op de plaats waar het com-
pensatiegebied moet komen al andere beschermde soorten 
aanwezig zijn, is ook hiervoor een ontheffing vereist. Over 
de compensatie is wel vaker wat te doen. De casus van het 
Polderhoofdkanaal in Friesland is exemplarisch voor hoe-
veel gedoe dit kan opleveren. In die casus begon het met een 
besluit uit 2011 en is het de vraag of de zaak nu helemaal 
is opgelost na de Afdelingsuitspraak van 2 september 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:2091, M en R 2020/92, m.nt. F. Onrust.
2. Terug naar deze casus. Hoewel de benodigde toe-
stemmingen voor de aanleg van de woonwijk en voor de 
aanleg van het compensatiegebied natuurlijk prima in één 
ontheffing geregeld zouden kunnen worden, is het begrijpe-
lijk dat een projectontwikkelaar ervoor kiest hiervoor twee 
verschillende aanvragen te doen. Dat maakt het voor de aan-
vrager ‘behapbaar’. Van belang voor de projectontwikkelaar is 
uiteindelijk dat alle handelingen die overtreding van één van 
de verboden van hoofdstuk 3 Wnb inhouden, worden gedekt 
door een ontheffing. Het doet er dan niet toe of dit in één ont-
heffing, of in meerdere ontheffingen wordt geregeld. Wat wel 
blijkt als we deze uitspraak lezen, is dat de afbakening tussen 
de oorspronkelijke, inmiddels onaantastbaar geworden, ont-
heffing voor de woonwijk (waarin het compensatiegebied 
wordt voorgeschreven) en de hier voorliggende ontheffing 
voor de aanleg van het compensatiegebied, voor betrokken 
burgers blijkbaar moeilijk navolgbaar is. In de uitspraak is 
te lezen (r.o. 5) dat de stichting Flora en Faunabescherming 
(eiseres) aanvoert dat in de voorliggende ontheffing voor het 
compensatiegebied opgenomen zou moeten worden dat de 
eerder verleende ontheffing voor de aanleg van de woonwijk 
pas gebruikt zou mogen worden nadat de werkzaamheden 
voor de inrichting van het compensatiegebied afgerond zijn. 
De stichting meent dat beide ontheffingen in samenhang be-
zien moeten worden. De Afdeling oordeelt dat een dergelijk 
voorschrift hier niet mogelijk is. In de onaantastbare onthef-
fing van de woonwijk is hieromtrent ook al één en ander ge-
regeld. Voor ons juristen een begrijpelijke redenering, maar 
lastiger aan te voelen voor burgers die het project als één ge-
heel zien. Het is daarom goed dat de Afdeling dit punt uitge-
breid weerlegt, en het niet met een paar zinsneden afdoet. 
3. Interessant is verder de grond dat faunaschermen 
geplaatst hadden moeten worden om te voorkomen dat ver-
plaatste soorten gedurende de werkzaamheden niet terug-
keren naar hun leefgebied (r.o. 8). In voorschrift 24 van de 
ontheffing is voorgeschreven dat de plaatsen waar werk-
zaamheden zullen worden verricht tijdelijk ongeschikt 
moeten worden gemaakt voor de heikikkers, rugstreeppad-
den en platte schijfhorens (een slak). De werkwijze van de 
uitvoerder wordt in r.o. 8.1 verder uitgebreid beschreven. De 
Afdeling is van mening dat daarmee voldoende is gewaar-
borgd dat de dieren er niet terugkeren en daarmee niet met 
voorwaardelijke opzet worden gedood. Of dit oordeel juist is, 
vergt een ecologische inschatting. De Afdeling geeft verder 
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niet aan waarop dit oordeel is gebaseerd. Wellicht dat dit in 
het procesdossier terug te vinden is, maar de Afdeling laat 
zich daar verder niet over uit. Gezien het feit dat ter zitting is 
gebleken dat de schermen waarschijnlijk wel geplaatst zullen 
worden, vraag ik mij af of ter zitting ook gepolst is of deze 
niet toch als voorschrift opgelegd kunnen worden. Uit de uit-
spraak blijkt daaromtrent echter niets.
4. Een laatste opmerking over de ondertekening van 
de uitspraak. Op grond van art. 8:77 lid 3 in samenhang met 
art. 8:108 Awb wordt de uitspraak van de Afdeling in be-
ginsel ondertekend door de voorzitter en de griffier. Bij ver-
hindering van de voorzitter of de griffier moet dit in de uit-
spraak worden vermeld. Een in het geheel niet ondertekende 
uitspraak, en daarmee verhindering door de voorzitter én 
de griffier, lijkt mij door deze bepaling niet gedekt. In ieder 
geval komt een in het geheel niet ondertekende uitspraak 
mij merkwaardig voor. Ik begrijp dat in deze tijd waarin het 
COVID-19-virus rondwaart en waarin veel wordt thuisge-
werkt, de ondertekening praktisch lastig is. De Afdeling heeft 
de laatste maanden veel meer uitspraken uitgedaan die niet 
door voorzitter noch door griffier zijn getekend. Wellicht 
dat de oplossing gelegen kan zijn in het gebruikmaken van 
digitale ondertekening (of anders door een verhoogde inzet 
van bodediensten). Wij ervaren allemaal dat er meer digitale 
mogelijkheden zijn, zoals ook online vergaderen en online 
zittingen houden. Wat dat betreft is de COVID-19-lockdown 
m.i. de tijd bij uitstek om de mogelijkheid van digitale onder-
tekening van uitspraken te onderzoeken in plaats van niet-
ondertekende uitspraken te doen uitgaan.

Peter Mendelts

M en R 2021/26

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2020, nr. 200.275.855
(Janse, Steeg, Rinkes)
m.nt. W.Th. Douma

(Art. 6:162, 7:605 lid 1 BW; art. 288 lid 2 VWEU; art. 2, punt 
15, art. 22 EVOA; art. 7 aanhef en lid 2 Brussel I-bis; art. 4 lid 
1 Rome II)

ECLI:NL:GHARL:2020:9689

Internationale bevoegdheid; toepasselijk recht; eerste pro-
ducent; eigenaar; baggerspecie; afval; in het verkeer brengen 
zaak; onrechtmatigheid; export afval; bewaarnemer. 

Een bedrijf in België exporteerde via het in Nederland gevestigd 
bedrijf Deewal in juli 2017 baggerspecie naar een Nederlandse 
afnemer. Deze laatste firma weigerde een deel van de specie. 
Hierop heeft Deewal een overeenkomst met de firma Sagro 
gesloten om dit overgebleven deel op diens terrein te kunnen 
storten; in totaal ging het daarbij om circa 30.000 m2 specie. 
De afspraak was dat het materiaal ontwaterd zou worden 
ten behoeve van een nieuwe Nederlandse afnemer en daar na 

ongeveer een maand naar toe zou gaan. Als dat niet gebeurt 
eist Sagro in kort geding dat de baggerspecie moet worden weg-
gehaald door het in België gevestigde bedrijf of door Deewal. 
In eerste instantie wordt Deewal opgedragen om de bagger-
specie te verwijderen, maar de vordering tegen het in Belgische 
bedrijf wordt afgewezen (ECLI:NL:RBMNE:2020:393). Dat is 
pech voor Sagro want Deewal is inmiddels failliet. In de hier 
besproken hoger beroepszaak tracht Sagro tevergeefs om het 
Belgische bedrijf het afval te laten terugnemen. Het hof acht een 
dergelijke terugnameverplichting op grond van de EVOA of de 
in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid on-
voldoende aannemelijk, onder meer omdat de EVOA er is voor 
de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid en 
niet voor bedrijven die een stuk grond weer in gebruik willen 
nemen.

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.,
gevestigd te ’s-Heerenhoek, gemeente Borsele,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres,
hierna: Sagro,
tegen:
de vennootschap naar buitenlands recht
[geïntimeerde] N.V.,
gevestigd te Beveren-Melsele, België,

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar 
de inhoud van het vonnis in kort geding van 24 januari 
2020 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Mid-
den-Nederland, locatie Utrecht, tussen partijen heeft ge-
wezen (verder: het vonnis). Het is gepubliceerd onder 
ECLI:NL:RBMNE:2020:393.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding in hoger beroep van 20 februari 2020,
- de memorie van grieven (met producties),
- de memorie van antwoord,
- de als pleitnota aangeduide gezamenlijke spreekaan-

tekeningen van mrs. A.M. Nijboer en J.H. Meerburg,
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 

19 oktober 2020, gehouden via een skypezitting.
2.3 Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd, 
waartoe Sagro de stukken al voor de mondelinge behande-
ling aan het hof had overgelegd, en heeft het hof arrest be-
paald.

3 De vaststaande feiten

3.1 Grief 1 tegen de feitenvaststelling in rov. 2.1 van 
het vonnis is onweersproken en slaagt, maar leidt op zich-
zelf niet tot vernietiging van het bestreden vonnis. Het hof 
gaat uit van de volgende feiten.
3.2 In de loop van 2017 is, met schriftelijke toestem-
ming van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
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