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Op maandag 3 september 2018 is, door Arcadis Nederland B.V. namens TenneT TSO B.V. voor het project net
op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha), een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel
3.8 van de Wet natuurbescherming bij u ingediend. De aanvraag is bij u bekend onder nummer 5190021494142.
Middels dit schrijven geven wij een aanvullende toelichting op de ingediende aanvraag ten aanzien van de
zandhagedis, te treffen maatregelen en planning van de werkzaamheden.
Leefgebied zandhagedis
In het rapport ‘Soortbeschermingstoets net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse kust (west Alpha)’ van
22 augustus 2018 wordt, in tabel 7, aangegeven dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn en er tevens
geen geschikt leefgebied voor beschermde soorten is ter hoogte van de aansluiting op het strand. Dit wordt mede
veroorzaakt door de hoge recreatiedruk ter plekke. Wij weten dat er echter ook vergelijkbare situaties zijn, met
zelfs zeer hoge recreatiedruk, waar het voor komen van de zandhagedis mogelijk niet is uit te sluiten. Dit blijkt
onder andere uit de Nationale Database Flora en Fauna; Castricum, IJmuiden, Bloemendaal aan Zee, Zandvoort,
Scheveningen, Kijkduin en Hoek van Holland. Direct ten noorden van de aansluiting op het strand in Wijk aan Zee
is een vergelijkbare situatie te vinden, namelijk het voor komen van zandhagedis tot voorbij de duinvoet in het
recreatieve gebied. Desondanks kunnen wij de aanwezigheid van de zandhagedis op deze locatie uitsluiten
omdat de werkzaamheden op het strand plaatsvinden, grotendeels beneden de vloedlijn. De werkzaamheden
vinden derhalve niet in de duinen of de duinovergang (duinvoet), mogelijk leefgebied van de zandhagedis, plaats.
De locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden is derhalve geen leefgebied van de zandhagedis.
Naast de aanlanding op het strand, worden er ook werkzaamheden uitgevoerd op de transformatorstationslocatie
op het terrein van Tata Steel te Beverwijk. Deze locatie is door ons beoordeeld en niet geschikt bevonden als
leefgebied voor de zandhagedis. Tijdens de habitatsgeschiktheidsboordeling in maart 2018, zie paragraaf 5.1.3
van de Soortbeschermingstoets, is op het terrein van Tata Steel voornamelijk gekeken naar de aanwezigheid van
jaarrond beschermde nesten en de geschiktheid van het terrein voor vleermuizen, reptielen, vlinders en flora. Op
het betreffende perceel is geen inventarisatie uitgevoerd naar de aan- dan wel afwezigheid van de zandhagedis
omdat destijds (maart 2018) is geconstateerd dat geen geschikt habitat aanwezig is voor bovenstaande
soortgroepen (vleermuizen, reptielen, vlinders en flora). Dit geldt derhalve ook voor de zandhagedis (reptiel). In
combinatie met bekende verspreiding is aanwezigheid van de zandhagedis niet te verwachten. Een nader
onderzoek naar deze soort(en) is dan ook niet uitgevoerd omdat dit destijds als niet nodig is beoordeeld.
Planning werkzaamheden
Ten aanzien van de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd en de maatregelen die worden
getroffen verduidelijken wij graag het volgende. In de aanvraag hebben wij een planning, voor uitvoering van de
werkzaamheden, op hoofdlijnen gegeven (paragraaf 3.7 van de Soortbeschermingstoets). Op dit moment is het
niet mogelijk om een detailplanning, een detaillering van de planning op hoofdlijnen, te geven. Dit omdat wij nog
niet zover zijn dat de uitvoering tot in detail is gepland. Eerst dienen de aangevraagde vergunningen en
ontheffingen nog te worden verleend en dient bijvoorbeeld nog een aannemer te worden geselecteerd. Ook zijn
nog vele andere factoren onduidelijk. Vandaar dat wij in onderhavige aanvraag, voor dit moment, volstaan met
een planning op hoofdlijnen. Omdat altijd buiten het leefgebied van de zandhagedis wordt gewerkt is een
detailplanning in onze optiek op dit moment ook minder relevant. Daarnaast is de voorgenomen activiteit
beschreven in hoofdstuk 3 van de Soortbeschermingstoets. De paragrafen 3.4 tot en met 3.6 gaan over het landdeel, in paragraaf 6.2. worden maatregelen beschreven.
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