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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van gemeente 
Ede, Bergstraat 4, 6711 DD te Ede, hierna te noemen de aanvrager, van 27 augustus 2019 om 
een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb. 
 
De opbouw van deze beslissing is als volgt: 
- Allereerst worden de ingediende aanvraag en het procesverloop toegelicht; 
- Daarna volgt het besluit met inbegrip van de voorschriften; 
- Onder het kopje ‘beoordeling’ wordt de onderbouwing van het besluit gegeven; 
- De beslissing wordt afgesloten met enkele algemene bepalingen en een toelichting op het 

verdere procesverloop (‘overige verplichtingen’ en ‘zienswijzen’). 
 
AANVRAAG EN PROCESVERLOOP 
 
Op 27 augustus 2019 ontvingen wij een aanvraag van de Gemeente Ede voor een ontheffing in 
het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het opzettelijk 
vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de buizerd en 
artikel 3.1 lid 4 voor het verstoren van een buizerd. 
 
De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang van de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid.  
 
De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing. 
Er is voor de aangevraagde werkzaamheden niet eerder een ontheffing Wnb voor soorten 
verleend. 
Er heeft een toets plaatsgevonden naar de effecten van het project op het Natura 2000-gebied 
de Veluwe. Voor het overkoepelende project Parklaan (NSL), waar de aangevraagde 
werkzaamheden onderdeel van uitmaken, is op 30 oktober 2018 door de Provincie Gelderland 
een vergunning Wnb voor gebieden verleend. Deze vergunning is bij de Provincie Gelderland 
geregistreerd onder het zaaknummer 2015-010903.  
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode. 
 
Op 7 november 2019 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij 
per e-mail op 16 oktober 2019 hebben verzocht. 
 
Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. 
 

BESLUIT 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
gelet op artikel 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 van de Wet natuurbescherming 
 
ONTHEFFING TE VERLENEN 
 
aan Gemeente Ede, Bergstraat 4, 6711 DD te Ede; 
 
voor de soort, verbodsbepaling en het wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1 Soorten, verboden en belangen 

1) Het verbod uit artikel 3.1 lid 2 van de Wnb voor het beschadigen, vernielen of wegnemen van eieren 
wordt niet ontheft. 
2) Belang A: Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare 
veiligheid.  
 

 
Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende 
voorschriften verbonden: 
 
Algemene voorschriften 
 
1. De ontheffing geldt alleen voor het gebied zoals aangegeven op figuur 1 en 2 in bijlage 1. 

 
2. De geldigheidsduur van de ontheffing eindigt op 1 februari 2021. 
 
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, het verbod en het belang zoals weergegeven in 

tabel 1. Het beschadigen, vernielen of wegnemen van eieren betreffende het verbod artikel 
3.1 lid 2 van de Wnb, wordt niet ontheft.  

 
4. De ontheffinghouder dient contact op te nemen met de Provincie Gelderland indien er 

verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het 
geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is 
verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-
mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-010196.  

 
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 

ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De 
ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze 
ontheffing. 

 
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten 

van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen 
deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren. 

 
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel 

van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook 
invulling en uitvoering aan kunnen geven. 

 
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze 

naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de Provincie Gelderland, via e-
mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-010196. 

 
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is 

verleend, moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij 
de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het 
zaaknummer 2019-010196. 

Soort Verbod  Belang2 

 Vogelrichtlijn    

 Artikel 3.1 lid 2 Het opzettelijk vernielen of beschadigen van 
nesten, rustplaatsen of het wegnemen van 
nesten1   

A 
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10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een 
deskundige1 op het gebied van de buizerd.  

 
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is 

verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de 
ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres 
post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-010196. In de 
opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het 
telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld. 

 
12. De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens het 

aanbrengen van de mitigerende maatregelen en de ecologische begeleiding alle 
bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de 
deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel 
exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn 
waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto’s van de werkzaamheden en de geplaatste 
voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn 
op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder 
direct te worden overhandigd. 
 

13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de 
ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt 
via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2019-010196.  

 
Soortspecifieke voorschriften 
 
14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd onder het kopje ‘In de aanvraag beschreven 

mitigerende maatregelen’ en tabel 2 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd. 
 

15.  De deskundige begeleidt in elk geval het controleren, eventueel ongeschikt maken en 
kappen van de nestboom en het kappen van de bomen in de directe omgeving daarvan 
(binnen 25 meter van de nestboom).  

 
16. De nestboom van de buizerd en bomen in de directe omgeving daarvan (< 25 meter) dienen 

te worden gekapt tussen 1 oktober en 1 februari. Indien dit niet mogelijk is en er wordt 
gekapt na 1 februari dan dient de nestboom vóór 1 februari ongeschikt gemaakt te worden 
(zie voorschrift 17). 

 
17. De nestboom van de buizerd dient een dag voor de kap door een ecologisch deskundige 

uitvoerig gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedgevallen van vogels en/ of 
eekhoorns. Indien deze afwezig zijn kan de volgende dag gekapt worden. Als de kap wordt 
uitgesteld tot na 1 februari dient de boom vóór 1 februari ongeschikt gemaakt te worden door 
het nest en/of takken te verwijderen.  

 
1 De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of 
zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. 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. 
Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die: 
- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig 

handelen ten opzichte van die soorten; 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 
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, 
Staatsbosbeheer, 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. 
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18. Alle te kappen bomen en struiken binnen het plangebied worden buiten de algemene 
broedperiode van vogels gekapt die globaal loopt van 15 maart tot 15 juli. Voorafgaand aan 
de kap dient een visuele inspectie plaats te vinden op broedgevallen van vogels. Indien 
broedvogels met eieren of jongen worden aangetroffen, dient het nest met rust gelaten te 
worden totdat de vogels en hun jongen uit zichzelf vertrokken zijn. Een deskundige op het 
gebied van vogels dient hierbij geraadpleegd te worden. 
 

19. Indien andere beschermde soorten dan broedvogels worden aangetroffen (bijv. eekhoorns) 
dient contact opgenomen te worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen 
voor aanvullende maatregelen.    

 
 

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG 
 
Project 
In de aanvraag beschreven project 
De gemeente Ede werkt aan de herontwikkeling van de kazerneterreinen in Ede-Oost en de 
aanleg van de Parklaan als nieuwe ontsluitingsweg. Op het Prins Maurits Zuid-terrein gaan 
bouwwerkzaamheden voor het World Food Center van start. Het kruispunt 4b5 (zie bijlage 1; 
figuur 1) is het eerste deel van de toekomstige Parklaan dat aangelegd gaat worden, om de 
ontsluiting van het Prins Maurits Zuid-terrein op de hoofdinfrastructuur van Ede mogelijk te 
maken. Hiervoor zijn voorbereidende werkzaamheden nodig, zoals het kappen van bomen en 
het doen van gronddetectie op niet-gesprongen explosieven. Het buizerdnest bevindt zich in één 
van de te kappen bomen. 
De aanvrager is voornemens de nestboom voor 1 februari 2020 te kappen. 
 
Onderzoek 
In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek 
In de periode tussen 2015 en 2019 is het plangebied van het overkoepelende project Parklaan 
en De kazerneterreinen op diverse natuurwaarden onderzocht. Er hebben algemene 
(quickscans) en soortspecifieke onderzoeken plaatsgevonden. 
 
Het meest uitgebreide actuele ecologische onderzoek (2018) is beschreven in een rapportage 
(Natuurtoets 2018 - Van de Koppel & Van Hoof 2019). De resultaten uit de Natuurtoets 2018 zijn 
voor het betreffende plangebied (wegvak/ kruispunt 4B5) aangevuld met soortspecifieke 
veldonderzoeken in 2019. Er heeft in 2019 veldonderzoek naar de buizerd, havik, sperwer en 
ransuil plaatsgevonden, waarbij het onderzoek volgens kennisdocument Buizerd (BIJ12, 2017) 
leidend was voor het onderzoek. Verder heeft in 2019 binnen het plangebied onderzoek naar 
hazelworm en zandhagedis plaatsgevonden. Er zijn reptielenplaatjes neergelegd die vanaf maart 
tot en met oktober regelmatig zijn gecontroleerd, daarnaast is het plangebied op zicht en gehoor 
gecontroleerd. 
 
In de aanvraag beschreven ecologische waarden 
 
Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen: 

- 1 nest van de buizerd binnen het plangebied; 
 

Niet aangetroffen zijn: 
- Verblijfplaatsen, essentieel foerageergebied of vliegroutes van vleermuizen. 
- Verblijfplaatsen van vogels of andere dan bovengenoemde jaarrond beschermde 

nesten. 
- Reptielen, beschermde amfibieën, overige zoogdieren, planten, vissen, vlinders en 

ongewervelden. 
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In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden 
 
Door de kapwerkzaamheden wordt:  

- 1 nest van de buizerd beschadigd, vernield en weggenomen.   
 
In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen 
Omdat er buiten het broedseizoen van broedvogels wordt gewerkt, wordt doden, verwonden of 
verstoren van broedende vogels voorkomen. 
 
In de aanvraag beschreven gedragscode 
Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.  
 
Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb 
vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode 
van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig. 
 
In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen  
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de buizerd te beperken worden maatregelen 
voorgesteld. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen (zie ook tabel 2): 

- Werken buiten kwetsbare perioden 
- Ecologische controle (of ongeschikt maken) voor het kappen 
- Compenseren groen plangebied in ontwikkelingsgebied Parklaan of directe omgeving, of 

storting in groenfonds Ede. 
 
 
Beoordeling 
Beoordeling van de resultaten van het ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen 
Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste 
wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn met enkele 
aanvullingen voldoende. De nestboom van de buizerd wordt minimaal 1 dag vóór de kap 
uitvoerig door een ecologisch deskundige gecontroleerd op aanwezigheid van broedgevallen of 
beschermde soorten, waarna bij afwezigheid de dag daaropvolgend de kap kan plaatsvinden. 
Indien de kap op een later tijdstip plaatsvindt, moet de boom direct aansluitend op de controle 
ongeschikt gemaakt worden. Hiermee wordt voorkomen dat onvoorzien een broedsel van vogels 
of nestplaats van eekhoorn, worden vernield.  
 
Met inachtneming van het bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in tabel 
2 opgenomen. 
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Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.  
Soorten waarop 
negatief effect 
wordt verwacht 

Vermijden gevoelige 
perioden 

Tijdelijke mitigatie Ongeschikt maken of 
verjagen ruim vóór 
de ingreep 

Permanente mitigatie 

Buizerd Kapwerkzaamheden 
nestboom buiten 
broedseizoen buizerd 
(van 1 februari tot 1 
oktober) uitvoeren. 
 
Indien niet mogelijk en 
er gekapt wordt 
tussen 1 februari en 
15 maart, dient de 
nestboom na controle 
ongeschikt gemaakt te 
worden vóór 1 februari 

Niet van toepassing; 
er wordt buiten 
broedseizoen 
gewerkt 

Kapwerkzaamheden, 
ecologische controle 
en eventueel 
ongeschikt maken 
onder begeleiding van 
ecologisch deskundige 
 
Een dag voorafgaand 
aan de 
kapwerkzaamheden 
wordt de nestboom 
buizerd uitvoerig 
gecontroleerd op 
broedvogels of andere 
beschermde soorten. 
De volgende dag 
wordt de boom 
gekapt. 
Indien de kap niet vóór 
1 februari mogelijk is, 
wordt aansluitend aan 
de controle, de boom 
eerst ongeschikt 
gemaakt. 
 
Ongeschikt maken 
nestplaats door nest te 
verwijderen en/of 
takken weg te 
snoeien. 
 

Er blijven te allen tijde 
voldoende vrije 
broedplaatsen voor de 
buizerd aanwezig 
binnen 1 km van het 
plangebied.  
 
Het te verwijderen groen 
wordt binnen het nieuw 
aan te leggen kruispunt 
gecompenseerd volgens 
ontwerp (zie bijlage 2) óf 
er wordt een evenredige 
storting gedaan in het 
groenfonds van de 
gemeente Ede.  
 

 
Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort welke 
verbodsbepaling wordt overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1.  Voor deze soort en het 
genoemde verbod wordt de ontheffing verleend.  
 
Dit wijkt voor een deel af van de aangevraagde verboden. Voor de buizerd is ook een ontheffing 
voor artikel 3.1 lid 4, voor het opzettelijk verstoren, aangevraagd. Hiervoor kan alleen een 
ontheffing worden verleend wanneer als gevolg van het project sprake is van een wezenlijke 
invloed op de staat van instandhouding van de soort. Aangezien dit niet aan de orde is, kan en 
hoeft geen ontheffing te worden verleend voor het opzettelijk verstoren van de buizerd.  
 
Andere bevredigende oplossing 
In de aanvraag beschreven andere bevredigende oplossingen 
Andere bevredigde oplossingen staan beschreven op blz. 17; “Projectplan buizerd Nieuwe 
Kazernelaan te Ede” (Natuurbalans - Limes Divergens BV, 2019). 
 
Alternatieve periode:  
De bomenkap vindt in principe plaats buiten het broedseizoen van vogels en buiten de 
kwetsbare periode van de buizerd.  
 
Alternatieve locatie: 
De realisatie van de Parklaan is locatie specifiek. Voorafgaand aan de definitieve keuze voor de 
ligging van het tracé is een uitgebreide alternatievenafweging uitgevoerd.  
In de periode 2007-2011 zijn meerdere varianten voor het wegtracé Parklaan onderzocht, 
waarvan de gemeenteraad op 30 juni 2011 heeft gekozen voor variant ‘4’ (binnendoor-
binnendoor).  
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Vanwege de aanwezige bebouwing en natuurgebieden is een tracé dat parallel loopt aan de 
bestaande ontsluitingsweg de Nieuwe Kazernelaan de minst ingrijpende variant. 
In 2008 is een MER voor de ontwikkelingen in Ede-Oost gedaan, waar de Parklaan onderdeel 
van uit maakt. Deze is in 2015 voor de laatste keer geactualiseerd, inclusief passende 
beoordeling voor het bestemmingsplan waar het huidige ontwerp uit voortvloeit. 
 
Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen 
 
Alternatieve periode:  
De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd in de voor de buizerd minst kwetsbare periode 
(buiten het broedseizoen buizerd). Een ecologische inspectie van de nestboom een dag 
voorafgaand aan de kap, voorkomt dat door de kap onverhoeds een broedsel (of rustplaats van 
bijvoorbeeld eekhoorn) verloren kan gaan.  
 
Alternatieve locatie:  
Voor de bepaling van het tracé van de Parklaan zijn meerdere alternatieven afgewogen, hieraan 
liggen lange procedures ten grondslag waarbij veel verschillende factoren en belangen moeten 
worden afgewogen. Bij een dergelijke ingreep zijn ecologische effecten nooit helemaal uit te 
sluiten. De nestplaats en het directe leefgebied eromheen is binnen het plangebied en de 
beoogde bestemming niet als zodanig te handhaven Een buizerd accepteert relatief makkelijk 
een nieuw territorium en nestplaats. In de directe omgeving (langs de Veluwe-rand) zijn 
meerdere uitwijkmogelijkheden (territoria) beschikbaar die nog niet bezet zijn en kunnen dienen 
als alternatieve nestlocatie.  
 
Conclusie 
Er bestaat geen andere bevredigende oplossing. 
 
Belang 
In de aanvraag beschreven belang(en) 
In de aanvraag is bepaald welk wettelijk belang op het project van toepassing is. Het wettelijk 
belang wordt beschreven op blz. 8-9; “Projectplan buizerd Nieuwe Kazernelaan te Ede” 
(Natuurbalans - Limes Divergens BV, 2019). 
 
De realisatie van de Parklaan (waar dit project onderdeel vanuit maakt) is van groot belang voor 
de volksgezondheid en openbare veiligheid in Ede. 
In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen klaar zijn 
op het Enka-terrein en de kazerneterreinen. In totaal komen hier zo’n drieduizend woningen. De 
Parklaan is bedoeld om de kazerneterreinen en het Enka-terrein goed bereikbaar te maken. 
Maar ook om verkeersproblemen in deze omgeving in de toekomst te voorkomen. De Parklaan 
zorgt voor een betere verdeling van verkeer op bestaande wegen en om leefbaarheid van 
omwonenden.  
 
Toelichting volksgezondheid: 
Er is te veel (en toenemend) autoverkeer in het centrum van Ede, een betere doorstroming is 
dringend nodig. Het drukke verkeer heeft negatieve effecten op de volksgezondheid, door de 
uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof en lawaai en door verkeersongevallen. 
 
Toelichting openbare veiligheid: 
De verstopping van de verkeerswegen in de stad Ede leidt tot meer ongevallen en is gevaarlijk 
bij calamiteiten. De Parklaan wordt een belangrijke rijroute voor hulpdiensten. 
De huidige smalle wegen zijn niet geschikt voor de te verwachten groei in verkeersaantallen 
hetgeen leidt tot verkeersonveilige situaties en een groot risico van verkeersongevallen. 
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Beoordeling van belang(en) 
Wij zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van Ede-Oost met ruim drieduizend woningen een 
grote toename van verkeersbewegingen met zich mee zal brengen. Het huidige wegennet is al 
overbelast. Dit brengt onnodige luchtvervuiling en verkeersonveilige situaties met zich mee, 
waardoor de volksgezondheid en openbare veiligheid ter plaatse in gevaar komt.  Voor een 
goede geleiding van het te verwachten verkeer zijn de aanpassingen nodig. Wij kunnen daarom 
instemmen met het in de aanvraag beschreven belang. Het betreft het belang dat is 
weergegeven in tabel 1. 
 
 
Gunstige staat van instandhouding 
 
In de aanvraag beschreven effect op de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten 
De staat van instandhouding van buizerd staat beschreven op blz. 16; “Projectplan buizerd 
Nieuwe Kazernelaan te Ede” (Natuurbalans - Limes Divergens BV, 2019). 
 
De staat van instandhouding van de buizerd als broedvogel in Nederland is gunstig (bron: Sovon 
Vogelonderzoek Nederland). 
 
Voor de provincie Gelderland geldt: 

- 1990-2017: geen significante aantalsverandering (0) 
- laatste 10 jaren: geen significante aantalsverandering (0) 

 
Lokaal niveau 
Ede ligt op de westrand van de Veluwe. Op de Veluwe is de buizerd een algemene soort. Ook 
nabij Ede komt de buizerd talrijk voor in bossen. 
 
Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten  
Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding van de buizerd. Het betreft slechts een buizerdnest en een deel van 
het leefgebied. Er is in de omgeving voldoende (onbezet) leefgebied en nestgelegenheid 
aanwezig. 
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend. 
 
 
 
OVERIGE VERPLICHTINGEN 
 
Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde 
ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving. 
 
ZIENSWIJZEN 
 
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het 
uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het 
zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een 
mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen 
met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99). 
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Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend 
als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is. 
 
De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de 
kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl. 
 
bijlagen: 
- Bijlage 1: Kaart projectlocatie 
-  Bijlage 2: Ontwerp kruispunt 4B5 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/provinciaal_blad
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BIJLAGE 1 
 
Kaart projectlocatie 
 

 
Figuur 1: Plangebied voor aanleg wegvak 4B5 (blauw vak); onderdeel van het overkoepelende 
project Parklaan. Rode lijn vormt (deel van) het tracé van de Parklaan. Bron: Projectplan Buizerd 
Nieuwe Kazernelaan te Ede (Natuurbalans - Limes Divergens BV, 2019). 
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Figuur 2: Plangebied voor wegvak 4B5 in meer detail (rode stippellijn). Bron: 19-166 Notitie 
beantwoording vragen ontheffingsaanvraag Buizerd Parklaan Ede_NB191104 (Natuurbalans - 
Limes Divergens BV, 2019) 
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Bijlage 2 
Groeninrichting wegvak 4B5; Parklaan-tracé 
 

 
Ontwerp kruispunt 4B5 op tracé Parklaan. Bron: Projectplan Buizerd Nieuwe Kazernelaan te Ede 
(Natuurbalans - Limes Divergens BV, 2019). 


