> Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle

ProRail B.V.
T.a.v. dhr. G.van den End
Postbus 2038 (F2.16)
3500 GA UTRECHT

Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland
Postbus 40225,
8004 DE Zwolle
mijn.rvo.nl
T 088 042 42 42
wnb@rvo.nl
Onze referentie
Aanvraagnummer
5190024439688

Datum 30 december 2020
Betreft Beslissing op aanvraag

Kenmerk
WNB.2020.035.toek
Bijlagen
4

Geachte heer Van den End,
Op 10 november 2020 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag
met de aanvullingen van 23 november 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 Onderstation
Driebergen-Austerlitz , gelegen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het project
betreft het vergroten van het tractievermogen en het verminderen van de
aanraakspanning op de corridor Arnhem-Schiphol zodat het aantal intercity´s op
dit traject per dag kan toenemen.
De werkzaamheden bestaan uit de sloop van een schakelstation aan de noordzijde
van het spoor, de nieuwbouw van een onderstation en het verbreden en
verstevigen van de toegangsweg, beide aan de zuidzijde van het spoor. U vraagt
ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2 en lid 4 Wet
natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus) en voor verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2,
lid 3 en lid 4 Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de
zandhagedis (Lacerta agilis).
Besluit
Ik verleen u voor de periode van vanaf de dag van bekendmaking van dit besluit
tot en met 31 december 2023 ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk
beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen voor exemplaren van
de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en ontheffing van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming voor
zover dit betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of
rustplaatsen voor exemplaren van de zandhagedis (Lacerta agilis).
Ik verleen u geen ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid
2 Wet natuurbescherming voor exemplaren van de gewone dwergvleermuis, en
van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 3.5, lid 2 en lid 3 Wet
natuurbescherming voor exemplaren van de zandhagedis. Indien de specifieke
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maatregelen die u beschrijft in hoofdstuk 8 en 9 in het ´Projectplan zandhagedis
en gewone dwergvleermuis onderstation Driebergen-Austerlitz´ van 10 november
2020 en in de aanvullingen van 23 november 2020, worden uitgevoerd is er geen
sprake van een overtreding van betreffende artikelen.
De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in
bijlage 1 toegelicht.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
a.

De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort(en) en
beschreven verboden handelingen verleend.
b. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag
worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is
aangegeven.
c. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen onder de
bevoegdheid van onze minister conform artikel 1.3 van de wet.
d. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de
realisatie van het project ´Onderstation Driebergen-Austerlitz , gelegen in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de noordkant van de rijksweg A12, vanaf
spoorkilometer 50.7 tot 52.8, één en ander zoals weergegeven in figuur 1 tot
en met 3 als opgenomen op bladzijde 5 en 6 van het bij de
ontheffingsaanvraag aangeleverde rapport ´Projectplan zandhagedis en
gewone dwergvleermuis onderstation Driebergen-Austerlitz´ van 10 november
2020 (bijlage 2 bij dit besluit).
e. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het bevoegd
gezag indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere
beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere
handelingen als bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn.
f. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de
ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar
rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
juiste naleving van deze ontheffing.
g. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze
ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden
aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde
toezichthouders of opsporingsambtenaren.
h. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen
aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen
en naar het bevoegd gezag te zenden.
Specifieke voorschriften
Gewone dwergvleermuis
i. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen
uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 9 in het ´Projectplan zandhagedis
en gewone dwergvleermuis onderstation Driebergen-Austerlitz´ van 10
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j.

november 2020 en de aanvullingen van 23 november 2020 (bijlage 3 bij dit
besluit).
U dient bij de planning van de werkzaamheden, specifiek de sloop van het
schakelstation, rekening te houden met de kwetsbare winterperiode van de
gewone dwergvleermuis. Deze periode start in oktober en eindigt in maart.
Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode
langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren
van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige op het
gebied van de gewone dwergvleermuis.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

Zandhagedis
k. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen
uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 8 in het´ Projectplan zandhagedis

en gewone dwergvleermuis onderstation Driebergen-Austerlitz´ van 10
november 2020 en de aanvullingen van 23 november 2020 (bijlage 4 bij dit
besluit).
l.

U dient in relatie tot de geplande werkzaamheden in het leefgebied van de
zandhagedis rekening te houden met de kwetsbare voortplantings- en
overwinteringsperiode van de soort. Deze perioden bevatten globaal genomen
respectievelijk de maanden mei-september en oktober-maart, maar kunnen
eerder aanvangen of later eindigen afhankelijk van de heersende
klimatologische en meteorologische omstandigheden.
m. De zuidelijke werkgrens van de te verbreden en te verharden toegangsweg
dient vóór medio mei en voordat de wegverbreding plaatsvindt, te worden
voorzien van een deugdelijk hekwerk in combinatie met een amfibieënscherm.
Ook de zuidelijke werkgrens van het te bouwen onderstation dient van een
soortgelijk hekwerk te worden voorzien.
n. U dient zoveel mogelijk, conform uw streven van 100%, de verbreding van de
toegangsweg te realiseren aan de noordkant van de huidige weg.
o. Er dient, onder begeleiding van een reptielendeskundige, ter plaatse aan de
zuidzijde van het spoor voor de soort nieuw leefgebied te worden gerealiseerd
van minimaal vergelijkbare oppervlakte en van een minimaal voor de
zandhagedis vergelijkbare kwaliteit als het leefgebied dat verloren gaat door
de verbredings- en nieuwbouw-activiteiten. De oplevering hiervan dient
uiterlijk in 2023, in het actieve seizoen van de zandhagedis, plaats te vinden
óf zoveel eerder als mogelijk zodra bekend is wat het totaal areaal leefgebied
van de soort is dat door de werkzaamheden verloren gaat.
p. In aanvulling hierop geldt dat daarbij speciale aandacht dient uit te gaan naar
een evenwichtige balans tussen het realiseren van nieuwe
voortplantingsplekken en structuur verbeterende maatregelen voor de soort
op thans minder optimale locaties, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten
op locaties waar de structuur reeds goed is en de soort in redelijke getale
aanwezig is.
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Overige voorschriften
q. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de
soorten waarvoor ontheffing is verleend.
r. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde
voorschriften. Alle betrokken partijen, met name de uitvoerenden op de bouwof projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte te worden
gesteld.
s. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de
werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u,
minimaal vier maanden voor het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot
verlenging van de ontheffing in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging
van het project.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

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.
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:

Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1

“Onder een ecologisch deskundige verstaan wij een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden

begeleidt op het gebied van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische
kennis heeft.
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Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming

Datum
«DatumBeslissing»

Afwijzing artikel 3.5, lid 2 en lid 3 Wet natuurbescherming
U vraagt ontheffing aan van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 2
Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de
gewone dwergvleermuis.
Er is door de geplande werkzaamheden geen sprake van opzettelijk verstoren van
exemplaren van de gewone dwergvleermuis. De meest kwetsbare periode van de
gewone dwergvleermuis wordt ontzien doordat de rustplaats voorafgaand aan de
geplande werkzaamheden ongeschikt wordt gemaakt.
Een ontheffing voor opzettelijk verstoren is daarom niet aan de orde.

Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

Er is ook geen sprake van het overtreden van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 3.5, lid 2 Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk
verstoren van de zandhagedis. Zo worden de meest kwetsbare delen van de
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen die in het werkgebied zijn gelegen
voorafgaande aan de geplande werkzaamheden buiten deze perioden tijdig
ongeschikt gemaakt. Het ruimtebeslag van het werkterrein wordt daarbij voorts zo
klein als mogelijk gehouden en kwetsbare terreindelen direct grenzend aan het
werkgebied worden niet betreden.
Voorts ontziet u de kwetsbare voortplantingsperiode van de zandhagedis door
aanwezig leefgebied (waaronder potentiele ei-afzetplekken) voorafgaande aan de
geplande werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode tijdig ongeschikt te
maken en te houden voor zover deze binnen het werkgebied zijn gelegen. Voorts
worden er schermen geplaatst om te verhinderen dat de dieren het werkgebied
kunnen betreden (en eventueel eieren kunnen afzetten). Het gevaar van ei-afzet
en daarmee de aanwezigheid van eieren van de zandhagedis in het werkgebied is
daarmee voldoende weggenomen. Daarnaast worden kwetsbare terreindelen
grenzend aan het werkgebied niet betreden wat het risico op het vernielen van
eieren ook tegengaat. Dit alles vindt plaats onder ecologische begeleiding.
Al met al worden de maatregelen voldoende bevonden om daarmee een
overtreding van de verbodsbepaling in artikel 3.5, lid 3 Wet natuurbescherming
voor zover dit betreft het opzettelijk vernielen of rapen van eieren van de
zandhagedis, te voorkomen.
Instandhouding van de soort gewone dwergvleermuis
Artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming
De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. In de periode van
mei tot en met september 2020 is het te slopen schakelstation aan de noordzijde
van het spoor en de aanwezige groenstructuren in de omgeving ervan onderzocht
op vleermuisactiviteit. Daarbij is gebruik gemaakt van het op dat moment
vigerende Vleermuisprotocol.
Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat het schakelstation dienst doet als
zomerverblijf voor één enkel individu van de gewone dwergvleermuis. Het dier
maakt gebruik van de spouw. De binnenruimte van het schakelstation is voor het
dier niet toegankelijk. De aanwezigheid van een mogelijk (solitair) winterverblijf
wordt niet uitgesloten, maar dit is lastig te onderzoeken.
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Hoewel foeragerende vleermuizen in de omgeving zijn aangetroffen is het
plangebied en de directe omgeving geen belangrijk foerageergebied of is er
sprake van een belangrijke vlieg- of migratieroute. Het ecoduct Mollebos
overspant het spoortraject waar de voorgenomen werkzaamheden plaatsvinden
en ligt op korte afstand van het te realiseren onderstation. Naar verwachting
maakt de gewone dwergvleermuis gebruik van het ecoduct als begeleidend
element van en naar de gebieden ten noorden en zuiden van het spoor en de A12.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

Van de soort gaat een zomerverblijf verloren als gevolg van de voorgenomen
sloop van het schakelstation. Een solitair winterverblijf kan niet worden
uitgesloten. Het schakelstation kan niet behouden blijven.
Daardoor is er is sprake van een overtreding van verbodsbepalingen zoals
genoemd in artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het
opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen voor
exemplaren van de gewone dwergvleermuis.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis tot
een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk
9 van het bij de aanvraag gevoegde rapport Projectplan zandhagedis en gewone
dwergvleermuis onderstation Driebergen-Austerlitz´ van 10 november 2020 en
uw aanvullingen van 23 november 2020.
U houdt bij de sloop van het schakelstation rekening met de kwetsbare
winterperiode van de gewone dwergvleermuis, van oktober tot maart. Afhankelijk
van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel
korter zijn. Een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis bepaalt
de geschiktheid van deze periode voorafgaande aan het uitvoeren van de
werkzaamheden.
Het schakelstation wordt ten minste één week voor aanvang van de geplande
sloopwerkzaamheden door of onder begeleiding van de vleermuisdeskundige
ongeschikt gemaakt. Het station wordt pas vrij voor sloop gegeven als na controle
blijkt dat er geen dieren meer aanwezig zijn.
De sloop van het schakelstation alsmede de afvoer van puin vindt plaats
vanaf/over het spoor om het ruimtebeslag aan deze zijde van het spoor zo
minimaal mogelijk te laten zijn.
Voordat het schakelstation wordt gesloopt worden er minimaal 4 alternatieve
verblijfplaatsen gerealiseerd in het nieuw te bouwen onderstation aan de zuidzijde
van het spoor. Dat is ongeveer 200 meter ten zuidoosten van de huidige
verblijfplaats en in de directe nabijheid van het ecoduct Mollebos waarvan
aangenomen wordt dat het ecoduct deel uit maakt van de vliegroute van de
gewone dwergvleermuis.
De kasten dienen op voldoende hoogte en op (een) rustige locaties(s) in het
gebouw te worden aangebracht en dienen voorts gevrijwaard te zijn van
hinderlijke verlichting en de aan- en uitvliegroute moet obstakelvrij zijn.
Het bestaande schakelstation wordt pas gesloopt nadat het nieuwe onderstation
met ingebouwde vleermuisverblijven voor de vleermuizen functioneel is
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opgeleverd en er minimaal 6 maanden gewenningstijd is geboden gerekend over
de actieve periode van de dieren (vanaf april tot in oktober).
Wanneer er tijdens de werkzaamheden na zonsondergang wordt gewerkt, en er
gebruik gemaakt wordt van kunstverlichting, dan moet het ecoduct Mollebos
worden gevrijwaard van voor vleermuizen (potentieel) hinderlijke lichtuitstraling.
De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende.
Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf voor een
alternatieve rustplaats dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige
functionaliteit van de rustplaats van de aanwezige gewone dwergvleermuis. Een
solitair winterverblijf wordt in het schakelstation niet uitgesloten, maar ook die
functie kan in het nieuwe onderstation allicht behouden blijven, zeker bij milde
winters.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

De gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuissoort van Nederland.
Exacte cijfers zijn echter niet bekend, maar in Nederland is het een wijdverbreide
soort. De gewone dwergvleermuis komt ook algemeen voor in de omgeving van
het plangebied. Het is op basis van het ecologisch onderzoek niet mogelijk een
populatiegrootte te geven.
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis komt niet
in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en
volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
Instandhouding van de zandhagedis
Artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming
De zandhagedis is in het plangebied aangetroffen.
Het gehele plangebied aan de zuidzijde van het spoor is in het voorjaar van 2020
tijdens meerdere veldbezoeken onderzocht op het voorkomen van reptielen.
Tevens is gebruik gemaakt van reptielenplaatjes om de trefkans te vergroten.
In het onderzochte gebied ten zuiden van het spoor zijn op diverse locaties
exemplaren van de zandhagedis aangetroffen. Het gaat in totaal om een twintigtal
waarnemingen. De zandhagedissen zijn voornamelijk aangetroffen niet ver van
het ecoduct, tussen spoorkilometer 51.1 tot 51.5 en tussen spoorkilometer 52.0
en 52.3 aan de oostelijke kant van het plangebied en vooral gelegen aan de
zuidzijde van de bestaande (en te verbreden) toegangsweg. Hier is de vegetatie
structuurrijk en is er voldoende beschutting. Aan deze zijde van het spoor wordt
niet uitgesloten dat zich op de locaties tussen de waarnemingen ook exemplaren
van de zandhagedis kunnen ophouden. De bermen in het plangebied worden
zowel als voortplantingsgebied, foerageergebied als rustgebied gebruikt.
De noordzijde van het spoor, waar het te slopen schakelstation staat, wordt als
leefgebied weinig geschikt geacht en is niet in het nader (veld)onderzoek
meegenomen. Het terrein direct rond het schakelstation is zonder begroeiing en
bevat als ondergrond voornamelijk betontegels en ballastmateriaal.
Door de aanleg van het onderstation en de verbreding van de weg neemt de
oppervlakte van het leefgebied van de zandhagedis af. Daardoor is er is sprake
van een overtreding van verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.5, lid 4
Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen of
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vernielen van voortplantings- of rustplaatsen voor exemplaren van de
zandhagedis.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het bij de
ontheffingsaanvraag aangeleverde Projectplan zandhagedis en gewone
dwergvleermuis onderstation Driebergen-Austerlitz van 10 november 2020 en uw
aanvullingen van 23 november 2020.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

Tijdens het onderzoek zijn de meeste dieren aan de zuidzijde van de huidige
toegangsweg waargenomen, hier is ook de meeste dekking en structuur aanwezig.
Indien de wegverbreding aan de zuidzijde plaatsvindt zal dit het meest ten koste
gaan van leefgebied van de soort. Voorts gaan door de bouw van het onderstation
enkele tientallen vierkante meters (circa 150 m2) aan suboptimaal habitat
verloren. Er is op deze locatie echter al veel verharding aanwezig. Hoewel
aanwezigheid van de zandhagedis hier niet kan worden uitgesloten, zijn er ter
plaatse tijdens het uitgevoerde onderzoek geen exemplaren van de soort
aangetroffen.
Onduidelijk is nu nog hoeveel leefgebied er in totaal zal worden aangetast door de
werkzaamheden. Daarom wordt in het contract met de aannemer opgenomen dat
de verbreding zoveel als mogelijk is aan de noordzijde van de huidige
toegangsweg dient plaats te vinden. Uw streven is 100%. Zoals gezegd, uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat dat gebied als leefgebied minder geschikt is.
Voorts wordt het werkgebied zo klein als mogelijk gehouden, worden er
hekwerken met amfibieënschermen geplaatst, worden dieren die nadien in het
werkgebied worden aangetroffen weggevangen en naar het resterend leefgebied
verplaatst en wordt onder ecologische begeleiding erop toegezien dat het
resterend leefgebied niet wordt betreden of dat er materiaal op de niet verharde
delen wordt opgeslagen. Desondanks zal aantasting niet geheel te voorkomen
zijn. De inschatting door u is dat van het plangebied in het ergste geval circa 10%
van het lokale leefgebied van de zandhagedis door de werkzaamheden zal worden
aangetast. Voor de wegverbreding en het te bouwen onderstation tezamen komt
dit grofweg neer op 1000 m2.
Na de werkzaamheden zult u het resterende leefgebied optimaliseren waardoor
het gebied als geheel als volwaardig leefgebied kan functioneren voor de
zandhagedis.
Met inachtneming van alle in hoofdstuk 8 van het bovengenoemde projectplan
opgenomen mitigerende maatregelen en de aanvullende informatie van 23
november 2020 zorgt u vooraf niet voor voldoende alternatief leefgebied dat in
kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige functionaliteit van de
voortplantings- of rustplaatsen voor de aanwezige populatie van de zandhagedis.
De door u voorgestelde herstelmaatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter
aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing aanvullende voorschriften
opgenomen.
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De uitvoering van alternatief leefgebied zal uiterlijk in 2023 gereed zijn, in het
actieve seizoen van de zandhagedis, óf zoveel eerder als mogelijk zodra bekend is
wat het totaal areaal leefgebied van de soort betreft dat door de werkzaamheden
verloren gaat. U gaat bij de realisatie van nieuwe voortplantingsplekken en
structuur verbeterende maatregelen op de nu minder optimale locaties zoveel
mogelijk aansluiten op de omstandigheden op de locaties waar de structuur reeds
goed is en de soort in redelijke getale aanwezig is.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

De ter plaatse aanwezige exemplaren van de zandhagedis maken onderdeel uit
van een grote (meta-)populatie. Zo ligt in de directe omgeving van het plangebied
ook het belangrijkste bolwerk van de zandhagedis van de Utrechtse Heuvelrug.
Het is daarbij dan ook zeer aannemelijk dat de zandhagedissen bij het spoor
onderdeel uitmaken van een groter netwerk. Uitwisseling zal plaatsvinden via de
spoorbermen en andere geschikte biotopen in de omgeving. Mede op basis van de
bekende verspreidingsgegevens (NDFF) in het plangebied en omgeving,
bestaande uit honderden waarnemingen, kan worden geconcludeerd dat de dieren
in het plangebied niet een geïsoleerde populatie zijn.
Doordat het deel van het plangebied dat vernieuwd of anderszins aangetast gaat
worden beperkt wordt, het uw voornemen is om het ruimtebeslag door de
verbreding van de weg zo klein mogelijk te houden, en de combinatie met de door
u te nemen mitigerende en compenserende maatregelen, zal de invloed van de
ingreep op de lokale populatie niet significant zijn. De gunstige staat van
instandhouding van de zandhagedis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt
conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de
ontheffing opgelegde voorschriften.
Andere bevredigende oplossing
De voorgenomen ontwikkeling is locatie specifiek waardoor er geen alternatieve
locaties mogelijk zijn voor het planvoornemen. De locatie van de bouw van het
nieuwe onderstation is gerelateerd aan de ligging van de kabels van het huidige
schakelstation. Deze bekabeling is ook nodig voor het nieuwe onderstation. De
bestaande toegangsweg aan de zuidzijde van het spoor moet worden verbreed en
verstevigd om het onderstation bereikbaar te houden voor de brandweer zodat de
treinveiligheid gewaarborgd kan worden.
Een alternatieve inrichting op de gekozen locatie is eveneens niet mogelijk omdat
het bestaande schakelstation is vervallen en niet meer voldoet aan de eisen van
deze tijd.
Voor beide soorten geldt dat rekening gehouden wordt met de meest kwetsbare
perioden. Er wordt op een zorgvuldige wijze gehandeld, waarbij de aanwezige
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen op een geschikt moment voorafgaande aan
de daadwerkelijke sloop en wegverbreding ongeschikt worden gemaakt. Daarbij
wordt het ruimtebeslag op verschillende wijzen zo minimaal mogelijk gehouden en
wordt er zorg voor gedragen dat de beide soorten functionele alternatieven tot
hun beschikking hebben en houden in de directe omgeving. Dit alles onder
ecologische begeleiding.
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Daarmee wordt schade aan exemplaren van de dwergvleermuis en de
zandhagedis zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat er
geen andere bevredigende oplossing is.
Belang
U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang
genoemd in artikel 3.8, lid 5, sub b van de Wet natuurbescherming de
volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten .

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
WNB.2020.035.toek

Voor de gewone dwergvleermuis en de zandhagedis wordt de openbare veiligheid
als geldend belang aangevoerd. Het spoor, met inbegrip van alle spoorse
elementen zoals spoorbeveiliging, spoorbermen, spoorsloten en geluidschermen,
dienen regelmatig onderhouden te worden. Het schakelstation is aan verval
onderhevig en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Indien de
onderhoudswerkzaamheden achterwege blijven kunnen risico s op
spoorcalamiteiten niet volledig worden uitgesloten. De spoorveiligheid en daarmee
de openbare veiligheid komt daarmee in het geding. Daarom wordt een ontheffing
aangevraagd in het belang van de openbare veiligheid, specifiek de
verkeersveiligheid, en of andere dwingende redenen van groot openbaar belang,
met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.
Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang de volksgezondheid,
de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang,
met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten voldoende is om de negatieve
effecten op de zandhagedis en de gewone dwergvleermuis, die als gevolg van de
uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.
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