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Op donderdag 19 december 2019 heeft de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord namens ons het besluit met nummer OD.278547
genomen, waarbij aan Noordwest Ziekenhuisgroep onder voorschriften 
ontheffing is verleend van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 
lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze ontheffing is 
benodigd voor het kappen van bomen in verband met voorbereidingen 
voor nieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis op de locatie 
Wilhelminalaan 12 te Alkmaar. Tegen dit besluit is twee keer bezwaar 
gemaakt als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). De bezwaarschriften, gedateerd op 9 en 13 januari 2020, zijn
ontvangen op donderdag 9 en 14 januari 2020.

ADVIES COMMISSIE

Bezwaarden hebben aangegeven af te zien van het recht om gehoord te 
worden. De Hoor-en adviescommissie heeft op 28 mei 2020 op basis 
van de stukken een raadkamer gehouden. De commissie heeft op basis 
van de stukken en het besprokene in de hiervoor genoemde raadkamer 
advies aan ons uitgebracht. Het advies vindt u als bijlage bij deze brief.
Wij hebben besloten het advies van de commissie integraal over te 
nemen.

Betreffende de overwegingen van de Commissie ten aanzien van 
bezwaar 4 merken wij het navolgende op. 

De Commissie overweegt over bezwaar 4: Verlichting (pagina 6 van
het advies): 
Bovenstaande maatregelen zijn door verweerders aan de ontheffing 
verbonden op basis van het onderzoeksrapport van SWECO. Bezwaarde 
heeft niet onderbouwd waarom de genomen maatregelen niet voldoende 
zijn. SWECO is een adviseur die ter zake – zo is tussen partijen niet in 
geschil – als deskundige kan worden beschouwd. Bezwaarde heeft niet 
aannemelijk gemaakt dat de adviezen van SWECO qua inhoud of wijze 
van totstandkoming niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 
Bovendien heeft bezwaarde niet met een advies van een andere 
deskundige toereikend onderbouwd dat aan de juistheid van het advies 
en de conclusies van SWECO moet worden getwijfeld. De commissie 
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heeft gelet op de deskundigheid van SWECO geen reden om te twijfelen 
aan de conclusies aangaande de gunstige instandhouding van de soort.
De commissie merkt wel op dat het haar niet duidelijk is geworden 
waarom er geen gehoor is gegeven aan de aanbeveling van Endemica 
met betrekking tot de verlichting (blz. 33). Hoewel het geen navolging 
geven aan deze aanbeveling niet van invloed is op de juistheid van het 
bestreden besluit, zou het aanvrager sieren om aan deze aanbeveling 
gevolg te geven. 

De ontheffing ziet slechts op de gevolgen van de 109 bomen voor vier 
vleermuissoorten en hun zes verblijfplaatsen. Het pakket aan 
compenserende en mitigerende maatregelen dat getroffen wordt ziet 
daar op. In voorschrift 22 en 23 van de ontheffing is vastgelegd dat de 
verlichting conform het verlichtingsplan wordt uitgevoerd, dat 
amberkleurig licht toegepast wordt en dat afstraling van licht naar de 
Westerhout voorkomen moet worden. Langs de aanrijroute voor 
ambulances dient daarbij een zodanige vorm van verlichting gebruikt te 
worden dat de armaturen tijdens de nachtperiode alleen licht geven 
zodra er ambulances passeren. Zoals ook op blz. 9 en 10 van de 
ontheffing is te lezen wordt het boscompensatiegebied en het 
daarachter gelegen deel van de oude Westerhout zo donker mogelijk 
gehouden. Dit is in overeenstemming met de aanbeveling in het rapport 
van Endemica. 

Voor zover het rapport van Endemica op pagina 33 aanbevelingen doet 
ten aanzien van het compenseren van foerageergebied door middel van 
het verplaatsen en weghalen van verlichting, willen wij erop wijzen dat 
de aanvraag niet zag op het vernietigen/beschadigen van essentieel 
foerageergebied van vleermuizen. De ontheffing zag daar dus ook niet 
op. 

Het besluit van 19 december 2019 (OD.278547) behoeft geen 
aanvulling ten aanzien van de verlichting. 

Gezien het vorenstaande hebben wij, gelet op de stukken en het 
besprokene tijdens de op donderdag 28 mei 2020 gehouden 
raadkamer, in aanmerking nemend het bepaalde in de Wet 
natuurbescherming,  alsmede het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht, besloten:

1. het bezwaarschrift van  niet-ontvankelijk te 
verklaren;
2. het bezwaarschrift van ongegrond  te 
verklaren;
3. de bestreden beslissing van 19 december 2019, nr. 
OD.278547 niet te herroepen.
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Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan het secretariaat 
van de Hoor- en adviescommissie en Noordwest Ziekenhuisgroep.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Concernzaken

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het 
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een 
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van 
Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite 
www.Rijksoverheid.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift 
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u -
bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.




