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Geachte heer Boessenkool, 

Op 25 augustus 2017 heeft u een ontheffing in het kader van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming (hierna: wet) ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) 
namens het Ministerie van Econimische Zaken. Het kenmerk van deze ontheffingsaanvraag betrof 
FF/75C/2016/0703. toek.sk. De ontheffing is door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 3 april 2018 gewijzigd in 
een wijzigingsbesluit (briefnummer: 81 CBM60) met zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2018-0456. 

I. Monitoringsverplichting 
Omdat ontheffing is verleend met betrekking tot een grote kolonie gierzwaluwen is door RVO monitoring van het 
succes van de permanente voorzieningen opgelegd. Voorschrift 'm' uit de ontheffing van RVO luidt: "U dient in 
2018 en 2019, tijdens het broedseizoen van de gierzwaluw, het gebruik van de permanente 
gierzwaluwnestkasten te monitoren. Een monitoringsrapportage dient aangeleverd te worden bij het bevoegd 
gezag. Indien de resultaten van de monitoringsrapportage daar aanleiding toe geven, kunnen eventueel 
aanvullende maatregelen opgelegd worden door het bevoegd gezag." 

Op 18 september 2019 is door Ecologica het verslag bij de provincie Utrecht aangeleverd van de 
monitoringsresultaten van 2018. Hierin is aangegeven dat geen waarnemingen zijn dat één van de 300 
permanente voorzieningen in gebruik is genomen. Op 18 september 2019 is door mevr. Vijfhuize-Salm van de 
provincie aangegeven dat het monitoringsverslag onvoldoende is. Tijdens een overleg op 11 december 2019 is 
aangegeven dat de provincie nader zal uitwerken hoe deze kolonie in relatie tot de permanente voorzieningen 
dient te worden gemonitoord. Hierover heeft in het eerste kwartaal van 2019 enkele malen afstemming 
plaatsgevonden. Op 8 mei 2019 is aangegeven dat de monitoringsverplichting per brief nog nader zal worden 
uitgewerkt in een monitoringsprotocol. 

ll. Besluit 
Wij besluiten voorschrift 'm' nader uit te werken. Verder blijven de voorschriften zoals opgenomen in de ontheffing 
van kracht. Afhankelijk van de resultaten uit de monitoring in 2019 kunnen aanvullende voorschriften worden 
opgelegd. 
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Ill. Monitoringsprotocol 
De monitoring in 2019 dient op de volgende wijze te geschieden: 

• De monitoring van de kasten geschiedt vanaf het dakterras van de Hudson Bay. 
• Aan de drie zijden van het gebouw waar kasten zijn aangebracht dient minimaal één deskundige op het 

gebied van gierzwaluw aanwezig te zijn, zodanig dat er steeds uitzicht is op alle kasten. 
• Minimaal drie inventarisatiemomenten met een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen; 

o Waarvan minimaal 1 inventarisatie tussen 20 juni en 7 juli (jongen aanwezig); 
o Tussen 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang; 
o Tijdens goede (droge) weersomstandigheden; 

• Om te checken of de kasten niet te heet worden, dient vanaf 1 juni tot en met 1 augustus 2019 
temperatuurmeters te zijn geplaatst in minimaal 3 kasten aan de zuidoostzijde (zie foto 2) en aan de 
zuidwestzijde (zie foto 3). 

• Na afloop van het broedseizoen dienen de kasten (bijvoorbeeld met een endoscoop) te worden 
geïnspecteerd op (niet uitgekomen) eieren, (dode) vogels en tekenen van nestbouw. 

De verslaglegging van de monitoringsresultaten dient op de volgende wijze te geschieden: 
• In september 2019 dient het monitoringsverslag aangeleverd te worden; 
• Datum en tijdstip en tijdsduur monitoring per bezoek; locatie van waaraf gemonitord wordt en aantal 

personen per waarneming, 
• Weersomstandigheden per inventarisatiedatum (temperatuur, bewolking, neerslag, windsterkte, 

windrichting); 
• Resultaten van de monitoring per inventarisatiedatum en per zijde van het gebouw; 

o Het aantal in- of uitvliegende gierzwaluwen, met, indien mogelijk/aanwezig onderscheid tussen 
juvenielen en adulten; 

o In welke horizontale rij kasten vogels in- of uitvlogen; 
o In welke horizontale rij kasten jongen naar buiten keken; 
o Hoe het vlieggedrag er uitzag (m.n. hinder van de glazen balustrade); 
o Het aantal gierzwaluwen wat giergedrag vertoont in de buurt van de nestkasten (bounchen); 

• Resultaten temperatuurmetingen in de kasten per dag (alleen in 2019); 
• Resultaten van de na-inspectie op tekenen van nestbouw, niet-uitgekomen eieren en gestorven jongen, 

waarbij aangegeven dient te worden, in welke kast deze zich bevinden; 

Ill. 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 bezwaarschift 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 bezwaarschift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 
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. 

IV. Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. 

V. Verzending 
Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt 
verzonden aan: 
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- ECOquickscan, 
- Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, 
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Tevens hebben wij deze beschikking gepubliceerd via: https://www .officielebekendmakingen.nl/ 

Vl. Meer informatie 
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met servicebureau@provincieutrecht.nl, 
of op telefoonnummer 030-2583311. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

mens hen, 

Mevr. mr. S.L. Munsel 
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap 
Domein Leefomgeving 
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Bijlage: foto's van de permanente mitigatie 

Foto 1. Gierzwaluwkasten aan noordoostzijde . 

........... 
Foto 2. Gierzwaluwkasten aan de zuidoost zijde. Aan de beide uiteinden van de middelste rij dienen elektronische 
temperatuurmeters geplaatst te worden. 
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Foto 3. Gierzwaluwkasten aan de zuidwestzijde. Aan twee uiteinden van de middelste rij dienen elektronische 
temperatuurmeters geplaatst te worden. 
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