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Op 25 maart 2020 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met
de aanvullingen van 9 juli 2020 beoordeeld. In deze brief licht ik dit nader toe en
leest u wat mijn beslissing is.
Inhoud aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project
‘Reconstructiewerkzaamheden S-6249 Waarder’, gelegen in de gemeente
Waarder. Het project betreft het vervangen van schema S-6249 en het plaatsen
van een stoppel. De werkzaamheden bestaan uit het graven van een werkput, het
vervangen van het oude schema voor een nieuw schema en het tijdelijk dempen
van de sloot over een lengte van circa 30 meter. U vraagt ontheffing van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 en lid 4, Wet natuurbescherming
voor wat betreft exemplaren van de platte schijfhoren (Anisus vorticulus), de
heikikker (Rana arvalis) en de rugstreeppad (Bufo calamita).
Besluit
Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, omdat er geen sprake is van
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in
dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit te
voeren, mits de in deze brief genoemde maatregelen worden gerealiseerd.
Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag af voor een ontheffing ex artikel 3.5,
lid 2 en lid 4, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren en voortplantings- of
rustplaatsen beschadigen of vernielen van de platte schijfhoren, de heikikker en
de rugstreeppad.
De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in
bijlage 1 toegelicht.
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De
datum bovenaan deze brief is de verzenddatum.
Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u
schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus
40219, 8004 DE Zwolle.
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Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en
de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie
en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

Arjan Wierda
Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming
Functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen
Artikel 3.5, lid 2 en lid 4, Wet natuurbescherming
Heikikker
Uit de ontheffingsaanvraag is gebleken dat ontheffing is aangevraagd van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 en lid 4, Wet natuurbescherming,
voor wat betreft het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van
voortplantings- of rustplaatsen van de heikikker. In hoofdstuk 4 van het rapport
‘Aanvullend onderzoek amfibieën en platte schijfhoren GNIPA S-6249 Waarder’ van
30 juni 2020 staat aangegeven dat de platte schijfhoren gedurende het onderzoek
niet is waargenomen. Een ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel
3.5, lid 2 en lid 4, Wet natuurbescherming is derhalve voor de heikikker dan ook
niet van toepassing.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum
3 september 2020
Onze referentie
Aanvraagnummer
5190023491940
Kenmerk
WNB/2020/011.pos.afw.

Platte schijfhoren
Uit de ontheffingsaanvraag is gebleken dat ontheffing is aangevraagd van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 en lid 4, Wet natuurbescherming,
voor wat betreft het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van
voortplantings- of rustplaatsen van de platte schijfhoren. In hoofdstuk 4 van het
rapport ‘Aanvullend onderzoek amfibieën en platte schijfhoren GNIPA S-6249
Waarder’ van 30 juni 2020 staat aangegeven dat de platte schijfhoren gedurende
het onderzoek niet is waargenomen. Een ontheffing van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.5, lid 2 en lid 4, Wet natuurbescherming is derhalve voor de
platte schijfhoren dan ook niet van toepassing.
Rugstreeppad
De rugstreeppad is nabij het plangebied aangetroffen. Op circa 100 meter afstand
van het beoogde werkterrein aan de oostzijde van de Waarder zijn vier roepende
rugstreeppadden waargenomen. Aangenomen kan worden dat eisnoeren worden
afgezet in de aanwezige sloten. Er zijn geen rugstreeppadden waargenomen op de
locatie van stoppel en schema, deze sloten nabij vormen dan ook geen
voortplantingsgebied voor de rugstreeppad. Het werkterrein maakt zeker onderdeel
uit van het landhabitat van de rugstreeppad. Het is niet uitgesloten dat ook de
locatie van de stoppel en schema kunnen worden gekoloniseerd doordat de
rugstreeppad zeer mobiel is. Door de lage ligging van het werkterrein is het
plangebied geen overwinteringshabitat.
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U stelt de volgende maatregelen voor om het opzettelijk verstoren te voorkomen
en de functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad te
waarborgen:
•
Minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden worden de
volgende maatregelen uitgevoerd:
•
Grazige vegetaties binnen alle (vanwege mobiliteit rugstreeppad)
werkterreinen worden kort gemaaid (10 cm hoogte), zodat dekking
wordt weggenomen en eventueel aanwezige dieren uit zichtzelf het
plangebied gaan verlaten. Tevens zijn de werkterreinen hierdoor
efficiënter te controleren op aanwezigheid van amfibieën.
•
Rond alle werkterreinen wordt een amfibieënscherm geplaatst. Dit
bestaat uit een 40 cm hoog scherm dat aan de onderzijde geheel is
ingegraven, om te voorkomen dat dieren er onderdoor kunnen
kruipen. Aan de binnenzijde van het scherm worden emmers
ingegraven.
•
Na plaatsing van het scherm wordt het werkterrein door een
amfibieëndeskundige gecontroleerd op aanwezigheid van dieren.
Aanwezige exemplaren worden gevangen en direct uitgezet op een
nabijgelegen geschikte locatie buiten het werkterrein.
•
Gedurende de controleperiode van vier weken vinden géén verdere
activiteiten plaats binnen de schermen.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum
3 september 2020
Onze referentie
Aanvraagnummer
5190023491940
Kenmerk
WNB/2020/011.pos.afw.

De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende. Gedurende drie maanden gaat
een klein deel van de sloot (circa 30 meter) tijdelijk verloren en wordt er tijdelijk
een werkterrein van maximaal 2000 vierkante meter in gebruik genomen. Na de
werkzaamheden worden het werkterrein en de sloot zo goed mogelijk hersteld. Dit
betekent dat er in een erg korte periode minder leefgebied beschikbaar is voor de
rugstreeppad. Na de werkzaamheden wordt het leefgebied van de rugstreeppad
weer hersteld. De rugstreeppad is een mobiele soort die zich makkelijk aanpast
naar omstandigheden. Daarnaast is het plangebied geen gebied dat momenteel in
gebruik is door de rugstreeppad. De rugstreeppad zal geen belemmering
ondervinden aan de uit te voeren werkzaamheden. Opzettelijk verstoren en de
functionaliteit aantasten van het voortplantings- en rustplaatsen en leefgebied is
dan ook niet aan de orde.
Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen wordt voorkomen dat er
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 en lid 4, Wet natuurbescherming
overtreden worden. Een ontheffing is dan ook niet nodig.
Conclusie rugstreeppad
Dit houdt in dat het toegestaan is bovenstaande werkzaamheden zonder ontheffing
uit te voeren, mits de in dit besluit genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Dit
besluit geldt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden
handelingen. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de
aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders is
aangegeven.
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U dient direct contact op te nemen met het bevoegd gezag Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het
project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of
andere handelingen als beoordeeld bij dit besluit noodzakelijk zijn. Als u de
maatregelen zoals genoemd in dit besluit niet uitvoert, heeft u (mogelijk) toch
ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.
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