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Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 15 april 2020 van Koenders & Partners 
adviseurs en procesmanagers B.V., namens Monument Eikenstein BV, om ontheffing in het kader van artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: wet). 

I. Besluit 
Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap 
hebben wij besloten u ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, eerste, tweede en 
vierde lid, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk doden, het opzettelijk verstoren en het beschadigen 
en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis voor de periode tussen de 
datum van deze ontheffing en 31 december 2023. 

ll. Omschrijving van de aanvraag 
Uw aanvraag heeft betrekking op het monument en bijbehorende perceel Eikenstein aan de Utrechtseweg 37 te 
Zeist. Het plangebied betreft de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein te Zeist en het omliggende terrein van 
vier hectare, gelegen tussen de Utrechtseweg en de Laan van Eikenstein. Rondom het terrein staan meerdere 
hekken. De gevangenis bestaat uit twee gedeelten, een historisch gebouw uit 1910 en een recenter gedeelte 
Garen '90 en 2001) waarin de celblokken zich bevinden. Ook bevinden zich twee voormalige dienstwoningen 
binnen het plangebied. De voorgenomen werkzaamheden betreffen de sloop en renovatie van de bebouwing in 
het plangebied. 

U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 van de wet voor wat betreft de gewone 
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2023. 

Ill. Procedure 
De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Op 13 juli 2020 heeft u deze aanvraag aangevuld. 

IV. Toetsingskader 
De gewone dwergvleermuis is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet. 
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V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep 
Motivering 
Gewone dwergvleermuis 
Tijdens de vleermuisonderzoeken is vastgesteld dat er zes zomerverblijfplaatsen, één gecombineerd zomer- en 
paarverblijf en één paarverblijf van de gewone dwergvleermuis in het plangebied aanwezig zijn. Er zijn in totaal 
acht verblijfplaatsen in het plangebied aanwezig (zie bijlage 2 voor de locatie van de aangetroffen voorzieningen). 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een kraamkolonie of winterverblijf hebben in het plangebied. 
Hiermee is het gebruik als essentieel winterverblijf (massawinterverblijfplaats) tevens uitgesloten. Het gebruik van 
het gebouw in de winter door één of enkele dieren is, gezien de functies zomer- en paarverblijfplaats, niet uit te 
sluiten. Door het uitvoeren van de werkzaamheden worden exemplaren van de gewone dwergvleermuis 
verstoord en vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigd en vernield. Door de zeer verborgen leefwijze van de 
gewone dwergvleermuis is het doden van exemplaren niet geheel uit te sluiten. Ontheffing van de wet is daarom 
nodig. 

Tijdelijke vervangende verblijfplaatsen 
De twee paarverblijven zijn gecompenseerd door het plaatsen van acht vleermuiskasten (Vivarapro, type: VK MP 
01) aan de gevels van de historische dienstwoningen in het plangebied. De tijdelijke vleermuizenkasten zijn 
medio februari 2020 geplaatst. Deze bebouwing wordt tijdens de werkzaamheden niet aangetast en blijft buiten 
de invloedsfeer van de werkzaamheden. De kasten zijn opgehangen binnen de huidige paarterritoria waardoor 
het aannemelijk is dat de paarfunctie gecompenseerd is. De zomerverblijven zijn gecompenseerd door zeven 
paalkasten (Faunus, type: Luna) rondom het plangebied te plaatsen. Deze paalkasten zijn begin april 2020 
geplaatst. Deze paalkasten staan in de groenstroken rondom het plangebied en zijn daarom vrij van 
lichtverstoring en hebben een vrije aanvliegroute (zie bijlage 2). 

Voorkomen van doden van exemplaren van de gewone dwergvleermuis 
Voordat de werkzaamheden op de planlocatie zullen aanvangen, wordt de aangetroffen zomerverblijven en 
paarverblijven ongeschikt gemaakt. Het ongeschikt maken van de verblijven zal plaatsvinden in het najaar, 
voorafgaand aan de overwinteringsperiode. Omdat de oorspronkelijke vleermuisverblijven aangetroffen zijn onder 
een aantal sierdakpannen worden deze ongeschikt gemaakt door de pannen op te tillen. Op deze manier ontstaat 
er tocht, waardoor de verblijfplaatsen ongeschikt worden. Een deskundige is aanwezig bij het uitvoeren van het 
ongeschikt maken en zal de ongeschikt gemaakte verblijven naderhand controleren op de aanwezigheid van 
vleermuizen. 

Permanente vervangende verblijfplaatsen 
De nieuwbouw zal permanent geschikt worden gemaakt voor het gebruik door vleermuizen door middel van 
minimaal 32 permanente verblijven. Voor individuen in de paartijd en in de zomerperiode wordt dit bewerkstelligd 
door de toekomstige bebouwing toegankelijk te maken voor vleermuizen, middels het aanbrengen van open 
stootvoegen (± 2 centimeter breed) in de gevel van de nieuwbouw. Er wordt een ruimte in de spouw opengelaten, 
achter en boven de open stootvoegen (minimaal 1,5 bij 2 meter). Deze ruimtes worden met dun materiaal 
geïsoleerd, zodat er een spouwruimte van ongeveer 3 à 4 centimeter ontstaat tussen de buitenmuur en de 
isolatie. Hier kunnen vleermuizen verblijven. 

Per spouwmuurdeel wordt slechts één rij open stootvoegen aangebracht. Zo wordt voorkomen dat er tocht kan 
ontstaan in de spouwruimte. Omdat vleermuizen vanwege de warmte graag bovenin een spouwruimte verblijven, 
worden de open stootvoegen in het metselwerk van de plint aangebracht, minimaal een halve meter onder de 
rand, om warmteverlies en tocht te voorkomen. De spouwruimtes worden geïsoleerd met glaswol en 
aluminiumfolie, wat wordt afgewerkt met ISOVER Mupan Ultra XS (of gelijkwaardig), waardoor geen irritatie voor 
de vleermuizen ontstaat. Het isolatiemateriaal achter de verblijfplaatsen zal ook worden opgeruwd, zodat de 
vleermuizen voldoende houvast hebben. 

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. In bijlage 1 zijn extra voorschriften opgenomen om de 
negatieve effecten van de werkzaamheden te mitigeren. 

Staat van instandhouding 
De gewone dwergvleermuis komt in Nederland algemeen voor en is een wijdverbreide soort die in heel Nederland 
wordt waargenomen. De landelijke en regionale staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis wordt 
beoordeeld als niet bedreigd en er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor aantalsveranderingen. Met het 
nader onderzoek is geconstateerd dat zich slechts een klein aantal vleermuizen huisvest in het plangebied en dat 
het dus om een relatief kleine populatie gaat. Daarnaast is de staat van instandhouding van de gewone 
dwergvleermuis in de gemeente Zeist gunstig. Bovendien worden de verwijderde vleermuisverblijven tijdelijk en 
permanent in viervoud gecompenseerd, wat zal bijdragen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 
op deze locatie. Hierdoor wordt verwacht dat de voorgenomen werkzaamheden geen tot weinig invloed hebben 
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op de huidige vleermuispopulatie. Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na 
afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in 
gevaar door het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Belang van de aanvraag 
U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang van het project voor de volksgezondheid, de openbare 
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

Door middel van het realiseren van woningen in de voormalige jeugdgevangenis wordt een bijdrage geleverd aan 
de woningbehoefte onder alle lagen van de bevolking. Bovendien worden in de nieuwe plannen ook woonzorg 
appartementen gerealiseerd, waardoor ook voor de zorgbehoevende bevolking hier woningen zijn gerealiseerd. 
Het is van belang dat deze woningen worden gerealiseerd, omdat er grote vraag is naar koopwoningen en de 
huidige wachttijd voor sociale huurwoningen zijn erg lang. Hierdoor is het dus van belang om de voorgenomen 
werkzaamheden uit te voeren. 

Daarnaast is op diverse plaatsen in de bebouwing asbest aangetroffen. Hierdoor is het in het belang van de 
volksgezondheid of openbare veiligheid om de bebouwing te saneren en is het dus van belang de voorgenomen 
werkzaamheden uit te voeren. 

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang van het project zwaarder mag 
wegen dan het beschermingsbelang zoals opgenomen in de wet. 

Alternatievenafweging 
Het herbestemmen van de projectlocatie is niet op een andere locatie uit te voeren. Het project is daarmee locatie 
gebonden. Ook voor de voorgenomen werkzaamheden zijn geen alternatieven. Hoewel het voorhuis, waar de 
vleermuizen zich oorspronkelijk bevonden, niet wordt gesloopt, moet er wel ingrijpende renovatie plaatsvinden om 
het geschikt te maken voor de sociale huurwoningen. Hierbij dient de isolatiewaarde van het object verbeterd te 
worden, teneinde comfortabele woningen te hebben en energieverbruik te reduceren. Hierdoor is het dus niet 
mogelijk om de werkzaamheden niet of op een andere manier plaats te laten vinden. 
Ook zijn alternatieven voor de tijdelijke vleermuisverblijven overwogen, maar aangezien in de omgeving geen 
mogelijkheden waren die binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijven zijn en waar toestemming voor is 
gegeven. Daarom is uiteindelijk gekozen voor het ophangen van de acht tijdelijke vleermuiskasten aan eigen 
bebouwing en het plaatsen van zeven paalkasten in de nabije omgeving. Deze opties bieden verblijven buiten de 
invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden en hebben allemaal een vrije aanvliegroute en zijn vrij van de 
verstoring door kunstlicht. Hierdoor zijn de gekozen opties de meest optimale mogelijke optie. 

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief 
gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd. 

Vl. Conclusie 
Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet. Aan deze 
ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit. 

VII. Bezwaar 
U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen: 

• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw 
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www .provincie-utrecht.nl onder loket/ klacht, 
bezwaar of melding doorgeven I bezwaar tegen beslissing provincie; 

• Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH 
Utrecht. 

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 
uw naam en adres; 
de datum; 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding 
van het besluitnummer); 
de reden van bezwaar; 
ondertekening. 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 
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Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten 
op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om 
een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector 
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

VIII. Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van 
het besluit wordt mededeling gedaan op de website www .officielebekendmakingen.nl 

IX. Overleg en informatie 
Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo 
nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan. 

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via 
servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www .provincie-utrecht.nl. 

X. Verzending 
Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden 
aan de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht). 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 

,6.,-1. 
Mevr. mr. s.CMuns 
Teamleider Vergu ngverlening Natuur en Landschap 
Domein Landelijk Leefomgeving 
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ONTHEFFING 
Naar aanleiding van het verzoek van Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers B.V op 15 april 
2020, namens Monument Eikenstein BV, en de aanvulling hierop van 13 juli 2020, gelet op artikel 3.8 van 
de Wet natuurbescherming, 

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan: 
Naam: Monument Eikenstein BV 
Adres: Sherwood Rangers 1 
Postcode en woonplaats: 7551 KW Hengelo 

Ontheffing 82114F71 voor het tijdvak van: de datum van deze beschikking tot en met 31 december 2023 

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid van de Wet 
natuurbescherming, voor zover dit betreft het opzettelijk doden, het opzettelijk verstoren en het 
beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de Utrechtseweg 37 te Zeist (zie 
figuur 4 in bijlage 2). 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemeen 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen 

verleend. 
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor 

zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie 

Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie 
utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten 
dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk 
zijn. 

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

Voorafgaand aan de werkzaamheden 
5. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de 

voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient (aanvullend) de volgende aspecten te 
omschrijven: 

a. Omschrijving van het plangebied, inclusief kaart; 
b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning); 
c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd); 
d. Wie is de begeleidend ecoloog (inclusief contactgegevens); 
e. Welke activiteiten zijn/worden door de ecoloog begeleid; 
f. Hoe er wordUis omgegaan met onverwachte (beschermde) soorten binnen het plangebied. 

6. De ontheffinghouder dient, twee weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden zullen 
aanvangen die invloed hebben op de beschermde soorten, het meldingsformulier 'aanvang 
werkzaamheden' volledig in te vullen op https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb. 
Bij de melding dient het werkprotocol zoals omschreven in voorschrift 6 bijgevoegd te zijn. 

Tijdens de werkzaamheden 
7. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende 

brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de 
daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

8. Tijdens de werkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden. In het logboek dienen gemaakte 
ecologische keuzes vastgelegd te worden zoals goedkeuring I vrijgeven door een ecoloog, afwijkingen 
van het ecologisch werkprotocol en gekozen mitigerende maatregelen en de locatie daarvan. In het 
logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in 
de voorschriften 9 tot en met 13, geregistreerd. 

9. De maatregelen, genoemd in hoofdstuk 5 van het Activiteitenplan Eikenstein, Utrechtseweg 37 te Zeist 
van 14 april 2020 (zie bijlage 2) dienen te worden opgevolgd. 
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10. Indien bij het verwijderen van de sierkantpannen blijkt dat er diepe wegkruipmogelijkheden zijn voor 
vleermuizen, en het creëren van tocht niet afdoende is, dienen de openingen te worden dichtgemaakt 
met om de drie meter een exclusionflap. 

11. Naast de openingen waar vleermuizen in- of uitvliegend zijn waargenomen dienen alle potentiële 
invliegopeningen ontoegankelijk te worden gemaakt voor vleermuizen. 

12. Na het ongeschikt maken van het gebouw dienen ten minste drie dagen (met geschikte 
weersomstandigheden) te verstrijken om vleermuizen de gelegenheid te geven het gebouw te verlaten. 
Na afloop van deze periode dient door een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis 
het gebouw te worden gecontroleerd op in- of uitvliegende exemplaren. 

13. De tijdelijke voorzieningen mogen pas worden verwijderd nadat de permanente voorzieningen ten 
minste een half jaar lang beschikbaar zijn geweest voor vleermuizen. De tijdelijke voorzieningen mogen 
enkel verwijderd worden als er geen vleermuizen in verblijven. Als er vleermuizen in verblijven dienen de 
openingen te worden afgedicht met exclusionflaps bij goede weersomstandigheden. 

14. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 
van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. Deze dient in ieder 
geval bij de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn op de planlocatie. 

15. Deze ontheffing kan, conform artikel 5.4 van de wet, worden ingetrokken, indien blijkt dat de 
ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften. 

Na afloop van de werkzaamheden 
16. Na afronding van de werkzaamheden dient de ontheffinghouder het meldingsformulier 'einde 

werkzaamheden' volledig in te vullen op https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb. 
Het logboek zoals omschreven bij voorschrift 8 dient bijgevoegd te worden. 

Contactgegevens 
Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau 
van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 
030 - 258 33 11 of e-mailadres servicebureau@provincie-utrecht.nl. 
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Bijlage 2: Voorgestelde werkw ijze 

5 MAATREGELEN 

5 .. 1 Aanbi_.n •xn Ujd•lijke verblijfmoge,lljkhilden 
Omdat er zeven zomer- en twee paarverblijfplaatsen verstoord wOt"den door de geplande 
.-eno¥atiewerlcmomheden, zijn deze în viervoud tîjdelijlc gecompenseerd. De paarverblijven zijn 
gecompenseerd door het plaatsen van acht vleennuîskasten (Vivarapro, fypei VK. MP O 1, 
figLPJr 3) aan de gevels van de historische dienstwoningen op het plangebied. De tiîdelijlce 
vleermuizenlcasten zijn medio februorî geplo.atst. Deze bebouwing zol tijd'e115 de 
werkzaamheden niet worden O·angeto:st en zal bulen de invloedsfeer van de werkzaamheden 
blijvert. De zomerverblijven zijn gecompenseerd door zeven paalkasten (FCRJoos, type, luna, 
figLPJr 3) rondom tiet plangebied te plcctsen, Deze pao'lk,o!Sten zijn begin april geplo,Oil:st. Deze 
paallcasten staan in de groenstroken rondom het plangebied en zijn daarom vrij van 
lichtverstOt"ing en hebben een vrije oonvliegnx,rte. 

nguur 3, Lirt;s hel type vi...,rr,-,i,lcost geb<ndtt fer compensatie vorn de poar,,erhlïivern {V-r,arap.T·D, typ.e, 1/K NJ> 01 }, 
redm het typ.e paol:cm gebruikt Ier a,mpematie VCBl de zomerverbhjvern {Four.is, type, Lunat. 

D.e compenserende mo,ctregelen zijn binnen een strooi van max.îmool 200 meter van de huidige 
verblijfplaatsen gerealiseerd (figuur 4). 

Actr,,iteitenplCB1 ~enslein, t,/t:reclabe weg 37 te :ze.., 
P,qjechlunmer 19075,5-fO I 

14 opr,I 2020 
Pogino 7 von l 5 
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0 Paarverblijf gewone dwergvleermuis 
. • Zcmetverblïjf gewone dwetgvleermuis: 

Plii ebied 

Fi9""' 4, 8cr.en: cle poer• ,,., ,;om,:;,,.,rbf;p.,n VCII c:lè g....,.crlè dw.,rgvi...,rmui, (g>è1" "" blo.,.,.., mppèn) IB,r'!èn t,,.,1 
plC11g,eb.ied d;.,nen binn,,n een moa1 van 200 meter (oang"ge...,., in ibla11W) geàlmp.,,,..,erd ,., ...,,den~ onder, d., 
plac""" .,..n d., hijdefijlt., kmien jzworte stt"P""} voor cl>e pacrv.,.-blijvetn ·ten cpridite van t,,.,t v.,nnoe,delijlc,, 
paar1.,rritorit.m (blcuwe rcmi) era de plaobell von d., p,oaUunter., jorcnje cirkeihj. 

De paafkasten voor een zomerverblîjfplaots zi;i, gedurende een 9ewennin,gsperîode v,an ten 
mi~te drie maanden, btmen de actieve periode van de 9ewone dwergvleermuis (van a pril tot 
en met oktober] 9elijlctijdî9 met de huidige ver-bliifpla~n c,anwezig. De kusten voor de 
paarverblijfplaallsen zîîn ten minste zes mo.enden voor- het paarseîzoen van de gew(]flf! 
dwer-9vleermuîs (van ha.If auglJStus tot en me-t half oktober-) 9eliiktîjdî9 met de huidige 
verblîjfplactsen aanwezig. Dit betekent dat deze voor het paarseîzoen ven 2020 voor 1 5 
februari 2020 moeten worden ger-eoliseerd. 

Acl~ïr..nplar, Ei:ensi.,ïr,., l.li,-edrbew"g 37 te leist 
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Om aan deze voorwaarden te voldoen zijn op 1 4 februari 2020 acht .kleilile, plotté 
vleermuiskasten van Viva.mpro, mode.I VK MP 01 opgehangen aan de dîenstwonîmgen en de 
oostgevel van het woonhuis aan de Utrellhtseweg J9 als tijdelijke compensatie voor de 
paorverblijven (fiijuur 5). 

[lJJ lJj 
1.4/02/Z!Zl 

Figuur 5, loto .... van de odi! opgehangen iijd..Jijke vleemnMkosten als compensatie "oor de oangetro.ffen 
J><>arverl::iilir,en. 

De buitenzÏJde van de dienstwoningen zal ongemoeid blijven gedurende de werkzaamheden. 
Omdat de kosten voor 15 februari zijn geplootst wordt voldoen aan de eerder genoemde 
gewenningsperiode. De leasten zijn geplaatst in dusters van twee, met verschillende oriëntaties, 
waardoor verschillende microklimaten zijn gecreëerd Alle kas.ten zijn Of)\lehangen op minimaal 
drie meter hoogte en op een locatie die beschikt over een vrije aanvliegroute en vrij is van 
klWlstlkht. Dit is ollemool volgens de richtlip,en von Sij I 2i. Deze locaties zijn of-gestemd op de 
bestormde paarterritorio (figuur 61, 

3 http,,//www.bij12.nl/ossers/BH 12-2017-004-léennlsdocument-Gew•ane,,dwer9"ie«muÎ1S• l .O.p,df 

Acti'liteitenplm, Eicenslein, Lh,edmeweg 37 te le,i,t 
Prqjectnunmer l 9075!i-EO I 

14 oprii 2020 
Pagina 9 VCHl 15 

Behoort bij briefnummer: 82114F71 9 van 14 



·~=====,1 
-'l'0cml,I bsll!n ~- 
0 ~ilf~~nut 
O· ~ ,j>lartö!rltr.ritm • a~ 

liiig,uut ó, Lxiol\ie von êle ~plàátste vb;-rm...i.- jz....,rte 51lrep,:n) m. ,apzid;rte va, de plank>ootie jrood) êri de 
huidige paarveTbliïfp<lamser:i {geel) met huidige pt,or1"'1filaria (bil<RJwj. 

Omdat de provincie Utrecht haar zo..-g uitte ove..- mogeliike lichtuitstmlin,g vaooît de ramen nabij 
de aeplaatste kasten, is besloten deze te verplaatsen. De kasten zîjn begin cprll 2020, net 
voor de sliert van de actieve periode van de gewone dw-ergvleennuis, verplaatst op de2.elfde 
gevel, zodat deze verder van de ramen komen te hangen [figuur 7}. 

nguw 7, Verplc,ahte !oosten, omdat dezê mag,etoilc te did:it op roam bingen. 

Daarnaast hebben de bewone..-s aan,gegeven dat de ruimte met de ramen waar de 
vleemmislcasten nabij zijn opgehangen niet tot nauwelijks gebrui'lct wo..-dt en dat als deze ruimte 
wel gebnnkt zal worden de 90..-dijnen te sluiten als het licht aan sfoct '[bijlage 7}. Op deze 
manier wordt op versdtillende manieren zo.rg gedrogen voor het vocrkomen van lichtversforing 
voor de gewone dwe..-9vleennuis. 

Vrx>r tijdeliflce mitigatie van de zeven zomerverblijfpfoafs.en zijn op 7 april 2020 zeven 
pccilkasten van het model Luna vein Faunus (figuur 3) geplaatst worden langs de bosschages 
naast het plangebied en op het veld aan de andere ,kant ven het plangebied (figuur 8}. 

Acfioritèitenplëiri Öl;ensleiro, Utredrl5<:weg 37 te Ze;,1 
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Fiyw,- 8: l.ómlii" van pao.mien (oran;jè cirkels} ,.,n opû:h"' van d., .,.,tder iJ"V<llld"" worbt.Ï""" a;p dé planlocal:ie 
,bilC1Uwe cirkels}. 

De paalkasten bevinden zich op een paal op meer dan drie meter hoogte en op een locatie 
die beschikt over een vrije oanvfie9route en vrii ,îs van kunstlidrt• [figuur 9), 

•:1rttp,,//www.bijl2..nl/a,...,is/lliiJ 12-2017.()().:1.l(ennïsdocument-C,ewone-dwergolee,rnnk• l .O.p,df 
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figuu r 9, Fo.to'$ .-an geplCIIJ!ste poalkas1et!. 

Gedurende een 9ewennî11195periode van ten minste drie maanden •[omdat hiîe.r spmke is van 
minder dan tien dieren5) binnen de cdîeve periode van de gewone dwergvleermuis (van opril 
tot en met oktober), zullen de kasten vo« de zomerverblîjfplaatsen gelijktijdig met de huidige 
verblijfplc,ctsen aanwez:îg zijn!, 

~ lrttp«/ /www .bij 1 2.,,l/as,se1s/1B,1J l 2-2017-00,M(etnisdorument.Cewane-dwergvleerrnuis• l .O.pdf 
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.S.2 P•rmanan:te vtH'lllfjfplaatwn i.n d• nieuwbouw 

De rnieuwboi.,w :zeal permanent geschikt wa.-dé111 gemaakt voor het gebruik door vleermuizen door 
middel van minimaal 32 permanente verbliîven. Voor individuen in de paartijd en als 
zomerverbliif wordt d"it bewerkstelligd d:OOI" de toekomstige bebouwing toegankelijk te maken 
voor vleermuizen, middels het aanbrenge111 van open s'tootvoegen (± 2 centimeter breed} in de 
gevel van de nîeuwb~w. 'Er wo.-dt ruimte in deze spouw gelaten adrte.- en boven de open 
stooilvoegen {minimoo·I l,5 bij 2 meter). Deze ruimte!> worde111 met duime isolatie geïsoleerd, 
zodat een spouwruimte van ongeveer 3 à 4 c:.entimete.- ontstoot lus.sen de buitenmuur en de 
iS-Olotie. Hier kunne111 vleennuiz-en vei-blijven. 
:Per :.,pouwmuurdeel zal sledm. één rij open stootvoegen worden aangebracht. Zo wordt 
voorkomen dot e.- lodd kan ontstmm in de spouwruimte. Omdat vleermuizen vanwege de 
warmte graag bovenin een spouwruimte vei-blijven, wo.-den de open stootvoegen in het 
metse.lwe.rk v-an de plint aangebracht, minimaal een halve meter onder de rond, om 
w-armteve.-lies en tocht te voorkomen. De spouwen zullen wo.-den geïsolee.-d me-t glaswol en 
aluminiumfolie, wat zal worden afgewerkt met ISOVER Mupan 'Ultra XS [of gelijkwaardîal, 
woordoor geen î.rritotie voor de vleermuizen zal onhta<I1. Het isolatiemateriaal odder de 
verblîjfplaatsen zal ook worden opgeruwd, z.odot de vlee.-muÎzen voldoende houvast hebben. 
Deze pionnen zullen worden opgenomen in de plo11net1 voor de nieuwbouw. 

5 .. 3 Ot\g•schikt maken zomM• •n purwirblijfplaat5 

Voordot de werkzaamheden op de planlocotie zullen aanvangen, wordt de aan9etroffen 
zomerve.-blijven en paarverblîjven volgens de riditl-ijnen ongesdii'kt gemaakt. Een deskundige zal 
aonwe:zcig zijn bij het uitvoei-en van 1het oogeschi'kt maken en de ongeschikt 1;1emaak:le ve.-t>lijven 
naderhand te controle.-en op de O<IIWt!zigheîd van vleermuizen. Het ongeschikt maken van de 
verblijfplaatsen dient ploots te vinden Îll het actieve seizoen en buiten de kwetsbare periode 
van de gewone dweravlee.-muis. Dit betekent dat het ongeschikt maken alleen kan pdaotsvinden 
in de periode van ,op.-il tot en met november. Aangezien de zomerverblijven ollema-al minde. 
don tien individuen bevatten, is de gewenningsperiode voor de vervangende verblijven hiervan 
drie moonden2• Voor de poarve.-blijven geldt een gewennîngsperiode van zes maanden2• De 
tîjdeHjke z.omerverblîjven zijn 7 opril' 202-0 geploalst, maar aangezien de pao.-- en 
zomerve.-blijven in dezelfde IIIUUI" zitten, kan deze muur pas vanaf ha'lf ouguslus- op z'n vroegst 
onges.diikt !;lemoolct worden. De vervangende pa,arve.-blijven z:ijn voor half febrLJ10ri 2020 
opgehangen, wat betekent dat d'e poorverblîjve111 vanaf oolf augustus ongeschild gemaakt 
kunnen worden. Omd-a.t de oo.-spronkelillce vleennuisverblijven aangetroffen zwjn onder een 
aantal sierdokpannen zullen deze ongeschikt worden 1;1emookt door de pannen op te tillen en 
op deze manier toc:ht te creëren, woardoo.- de ve.-blijfplaatsen 0n1;1esdiikit worden. Vei-volgens 
kon, als zeker i's dat alle vleermuizen de 'l'Elrbltjfploats.en hebben verloten, oangevongen worden 
met de werkzaamheden. Dit kan het beste zo snel mogelijk no het vertrek van de vleermuizen 
worden gedaan. Er dient rekenÎng mee te worden gehouden dat 1het met minder guns,tige 
weersomstandigheden (bijvoorbeeld av-enden met laae tempern:tunm, neerslag of veel wind) 
langer duort voordcrl de dieren de verblijfplaats sua:esvol ,hebben verl.aten. Mochten er tijdens 
de uiteindelijke werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dan zullen de 
werkzaamheden ormiddellijk stopgezet wo.-den en zal dired de vleermuîsdeskund~e 
ingeschakeld wo.-den. Gewadit zal wo.-den trotdo,t de vleermuizen uit zidizelf ziîn vertroldcen.. In 
geen -geval zullen ze gevongen en verpla-otst worden. Ve.-de.- z,ol :le ollen tijde de ali3ehele 
zorgplicht ter harte worden genomen. 

5.4 Vermiid•n lichhfeHtoting 

Tîjdens de bouwwerkzaamheden worden geen felle bouwlampen op de locatie van de 
vlee.rmuiskasten/paalkosten worden gericht, zodat de alternatieve verblijfplekken niet aan 
verstoring onderhevia zijn. 
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S.S Zo,g,pticht 

Tijdens de werkzc cml'leden dient ook rekenîn9 te worden 9ehouden met de zo.-gplîcht. Om de 
zorgplîcht te concretîseren, is een c-antal sîmpele en werkbo.-e methoden omschreven, zodat aan 
de zor9plidit kan worden voldoan. Dît betreft de volgende methodertt 
• de werkzaamheden tussen zonsopkomst en zonsondergang pl-cats laten vînden; 
• gebruik maken van geen of alleen 9e.-ichte lid,tbronnen (afsche.-rnen oen de boven- en 

c.chte.-zijde); 
• het gebrutk van licht op het ter.-ein na zonsonde.-9an9 zo veel mogelîjk beper'lcen als het 

gebruik ven licht na zonsondergang nie,t te voorkomen is.; 
• vaorafgc·ond aan de we.-kzaamheden het plangebied controleren op (beschermde) dieren 

en deze de ruimte 9even te vluchten; 
• vooraf9ccnd aan de we.-kzaamheden het plangebied en directe orngevi"9 controle.-en op 

broedende vogels. {indien de Witrlczaomheden russen mcort en augustus st-orten); 
• tijdens de werkzaamheden alert zi~ op de ccnwezi9heid van .[beschermde) dleren op en 

rond het ter.-eîn1 
• bij de aanwezîgh.eid van (beschermde) dieren, deze de tijd gunnen cm te vlochten. 

·• waar noodzckelîfk de h.ulp van een deskundige inroepen; 
• indîen men (andere) beschermde soorten aantreft:, altijd het advies van een deskundige 

inwinnen. 

5.6 Opst•ll•n ëcol09i.sch lltttikptotoeol 

De bovengenoemde m<mt.-99elen worden in een ecolo9îsch werkprotocol opgenomen. Dit geldt 
ook voor de uitwerkin9 ven de zorgplicht, de maatregelen voor vogels en voor soorten die 
onder de vrijstellingsregeling vallen. 
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