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MACHTIGINGSBESLUIT WET NATUURBESCHERMING

Het college van burgemeester van wethouders van de gemeente Apeldoorn

Overwegende dat:

• het op grond van de Wet natuurbescherming verboden is om vogels genoemd in deze wet 
opzettelijk te storen dan wel opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen 
of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Tevens is het verboden om in het wild 
levende dieren van soorten zoals genoemd in wet in hun natuurlijk verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen, de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of 
te vernielen;

• Gedeputeerde Staten van Gelderland op 9 juli 2019 voor voornoemde verbodsbepalingen van 
de Wet natuurbescherming een ontheffing heeft verleend aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Apeldoorn onder zaaknummer 2019-005024 ;

• Woningbouwcorporaties bouwwerken binnen de bebouwde kom van Apeldoorn en Ugchelen 
willen slopen en renoveren met het oog op verduurzaming;

• Het college van burgemeester en wethouders de gemeente Apeldoorn deze 
woningbouwcorporaties machtigt om conform de voorwaarden van de ontheffing van 
Gedeputeerde Staten werkzaamheden uit te voeren;

Gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, 
van de Wet natuurbescherming en de voorschriften 28 en 29 behorende bij de ontheffing van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 9 juli 2019;

BESLUIT:

een machtiging te verlenen om werkzaamheden te verrichten conform de aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn verleende ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming, afgegeven door Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 9 juli 2019 aan de 
volgende woningbouwcorporatie:

Wooncorporatie De Goede Woning 
T.a.v. mevrouw G.M.C. Walter 
Sleutelbloemstraat 26 
7322 AG Apeldoorn

Onderhavige machtiging dan wei volmacht wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden:

• Deze machtiging wordt afgegeven voor de sloop en renovatie van bouwwerken ter
verduurzaming. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het beheer en onderhoud van 
gebouwen (zoals schilderwerk), renovatie van gebouwen, verduurzaming van gebouwen 
(zoals isolatie van dak en spouw), sloop van gebouwen, asbest verwijderen, het verwijderen 
en vervangen van gevelbetimmering, boeiboorden en luiken en het plaatsen van 
zonnepanelen;
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• Deze machtiging wordt afgegeven voor bouwwerken binnen de bebouwde kom van 
Apeldoorn en Ugchelen;

• Onderhavige machtiging is conform de ontheffing van Gedeputeerde Staten van toepassing 
op de volgende diersoorten: de huismus, de gierzwaluw, de gewone dwergvleermuis, de 
laatvlieger, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis;

• Het gestelde in de ontheffing en de bijbehorende voorschriften van Gedeputeerde Staten blijft 
onverminderd van kracht. De wooncorporaties dienen zich dan ook te houden aan de 
verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit de voorschriften behorende bij de ontheffing;

• Een kopie van de ontheffing is als bijlage bij dit machtigingsbesluit gevoegd;

• Dit besluit treedt in werking 1 dag na bekendmaking;

• Deze machtiging wordt verleend tot 31 december 2028.

Aldus vastgesteld op 9 juli 2019,

Het college van burgemeester en wethouders, 

namens hen,

Manager eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

Wooncorporatie De Goede Woning 

Mevrouw G.M.C. Walter




