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Geachte heerStaal, 

Op 15 april 2021 heb ik uw verzoek tot wijziging van de ontheffing met kenmerk 
WNB/2017 /010.toek voor het project 'A7 / N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 
2' ontvangen. Ik heb uw verzoek beoordeeld. In deze brief leest u wat dit 
betekent. 

Procedure 
Het bes luit met WNB/2017/010.toek is voorbereid ingevo lge artike l 20, lid 2 van 
de Tracéwet in verband met artikel 20, lid 4 van de Tracéwet met toepassing van 
de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Op dit 
bes luit is daarnaast afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing . 

Het verzoek tot wijziging betreft wijzigingen van ondergeschikt belang. De 
wijzigingen hebben alleen betrekking op de voorschrift j. van de ontheffing m et 
kenm erk WNB/ 2017 /010.toek. Er is geen sprake van verdere overtredingen van 
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 , vierde lid Wet natuurbescherming voor 
zover dit betreft het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen 
van de gewone dwergvleermuis, laatvliegeren de watervleermuis. De afdeling 3.4 
van Algemene wet bestuursrecht wordt niet van toepassing verklaard. 

Inhoud aanvraag 
Het verzoek tot wijzigen van de ontheffing met kenmerk WNB/2017/010.toek 
betreft het ve rplanten van elf bomen rondom de Braillevijver en daarmee 
samenhangende boomverzorgende maatregelen . Dit betreffen 
graafwerkzaamheden, het verwijderen van de ondergroei, het verplaatsen van 
bomen en snoeiwerkzaamheden en andere boomve rzorgingsactiviteiten. De 
snoeiwerkzaamheden dienen om vraag en aanbod van transport van 
voedingsstoffen en water van de bomen in balans te brengen. 
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Besluit 
Ik ga akkoord met uw verzoek. Dit betekent dat de ontheffing met kenmerk 
WNB/2017.010.toek is gewijzigd en komt te vervallen op de dag van 
bekendmaking van het definitieve wijzigingsbesluit. 

De wijziging ziet toe op het vroegtijdig verplaatsen van elf bomen inclusief 
ondervegetatie rondom de Braillevijver. 

Hierbij ontvangt u de nieuwe ontheffing met kenmerk WNB/2017 /0l0A.toek. De 
overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in bijlage 
1 toegelicht. 

Aan de ontheffing zijn de volgende aanvullende voorschriften verbonden : 
p. De verplanting van bomen langs Brailleweg dient plaats te vinden voor 10 

mei 2021. 
q . De verplanting d ient plaats te vinden zoals aangegeven op de kaart met 

bijbehorende toelichting in bijlage 2 en 3 van dit besluit. 
r. Indien blijkt uit monitoring conform hetVleermuisprotocol, dat de open 

ruimte ondanks de plaatsing van een linde toch onvoldoende blijkt te zijn 
voor de vlieg routeondersteuning Braillevijver-Vondellaan dient u in 
overleg met mij te treden en aanvullende maatregelen ter goedkeuring 
voor te leggen aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland . 

s. Direct voorafgaand aan de snoeiwerkzaam heden dient een ecologisch 
deskundige I de Braille vijver en omgeving te controleren op nesten, 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde soorten. 

t . Direct voorafgaand aan de verplanting en daarmee samenhangende 
werkzaamheden dient een ecologisch deskundige de Braillevijver en 
omgeving te controleren op nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
van beschermde soorten. 

u . Het is niet toegestaan de snoeiwerkzaamheden ofde verplanting uit te 
voeren indien door de ecologisch deskundige nesten, 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde soorten worden 
aangetroffen. 

v. Het verplanten van bom en en de snoeiwerkzaamheden en andere 
boom verzorgende maatregelen dienen plaats te v inden onder begele iding 
van een deskundige op het gebied van boomzorg . 

Het oorspronkelijke besluit (kenmerk WNB/2017/010.toek) en de daar in 
opgenomen voo rschriften blijven verder ongewijzigd. Indien er strijdigheden 
optreden tussen de aanvullende voorschriften en de voorschriften a. tot en met o., 
prevaleren de aanvullende voorschriften zoals hierboven beschreven. 

' Onder een ecologische deskundige verstaan we iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt 

op het gebied van habitats en soorten. Deze persoon heeft schliftel ijk aantoonbare ervaring en specifieke 

eco logische kennis. 
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Voor wat betreft mijn overige overwegingen voor de nieuwe ontheffing, met name 
de voorschriften voo rde gewone dwergvleermuis, laatvliegeren de 
watervleermuis, de andere bevredigende oplossing en het belang, verwijs ik naar 
bijlage 1 van de brief van 1 februari2018metkenmerkWNB/2017/010.toek. 

Ik verleen u voorde periode vanaf de dag van bekendmaking van het definitieve 
besluit tot en met 1 augustus 2021 ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd 
in artikel 3.5, vierde lid Wet natuurbescherming voor zove r dit betreft het 
beschadigen of vernie len van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, laatvliegeren de watervleermuis. 

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 M 

Arjan Wi r 
De Team anagerVergun gen NatuurRijksdlenstvoorOndernemend Nederland 
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Bijlage 1 : overwegingen Wet natuurbescherming 

Vorig besluit 
Bij beslu it van 1 februari 2018 Is ontheffing met kenmerk WNB/2017/010.toek 
verleend van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3 .5, vierde lid Wet 
natuurbescherming voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van 
voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, laatvlleger en de 
watervle':!rmuis, voor de periode vanaf de dag van bekendmaking van het 
definitieve besluit tot e n met 1 augustus 2021. 

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van cluster Il van het project 'A7 /N7 
Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2', gelegen in de stad Groningen. Het gebied 
waarvoo r de ontheffing geldt, betreft het gebied van de A7 /N7 gelegen tussen km 
197.1 - km 197.55 in de gemeente Groningen, één en ander zoals is weergegeven 
op kaart 06 van het Tracébesluit van 12 september 20 14. 
In cluster II van het project 'A7 /N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase ' worden in 
hoofdlijnen de volgende drie zaken gerealiseerd; het aanpakken van het 
Julianapleln, een tijdelijke om leid ing langs de oostkant van het A28 viaduct en een 
tijdelijk kruispunt aan de zuidoostzijde van het Julianaplein. · 

Gewone dwergvleermuis en watervleerrnuis 
Het'Geactualiseerd Mit igatie - en Compensatieplan'van 23 januari 2018 voorziet in 
de inrichting van de Braille vijver als compensatiegebied. De Braillevijver is 
compensatiegebied voor het essent iële foerageergebied voor de gewone 
dwergvleermuis en de watervlee rm uis boven de Julianavijver. Uit het rapport 
' Groningen A7 Ringweg Zuid - Ecologisch onderzoek' van 3 december 2020 blijkt 
dat het gebruik van de Braillevijver in 2019 laag is (nauwelijks gebru ikt werd als 
foerageergebied)en nog niet als essentieel foerageergebied functioneert . De bomen 
wo rden over geringe afstand verplaatst en blijven alle behouden. 

Het verplaatsen van de bomen leidt volgens u niet tot vermindering in potentie van 
de Braille vijver als compensatie voor essentieel foerageergebied. 

In hetrapport'GroningenA7 Ringweg Zuid - Ecologischonderzoek'van 3 december 
2020 staat vermeld dat de essentiële vliegroute langs de Brailleweg beperkt In 
gebruik is door een aantal vleermuizen. U stelt dat deze essentiële vliegroute 
mogelijk is verplaatst naar de Van Idde)<ingeweg. Na verplaatsing blijft de bomenrij 
aaneengesloten . Wel ontstaat er een grotere ruimte bij de splitsing Brailieweg en 
de Vond ellaan. Door maatregelen te nemen om één linde te verplaatsen naar de 
overkant van de Brailleweg, tracht u de ontstane ruimte zo beperkt mogelijk te 
houden. Het verplaatsen van de bom en leidt volgens u niet tot vermindering van de 
functie van de bomenrij als potentiële vliegroute. 

In het bij uw aanvraag gevoegde document 'Informatie aanpassingen beplanting 
Braillevijver' staat daarnaast vermeld dat er een vliegroute van de watervleermuis 
is vastgesteld langs de Vondellaan aan de oostzijde van de Braillevijver. De bomen 
aan de oostzijde van de Braillevijver worden niet verplant. 
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Om de verplaatsing van bomen ee n goede kans van slagen te geven ste lt u voor 
om de bomen te snoeien. De bomen worden op deze wijze in balans gebracht voor 
de vraag en aanbod van transport van voedingsstoffen en water van de bomen. 
Deze maatregel is vo ldoende voor de overlevingskans van de bomen. U stelt verder 
dat de vliegroute in stand blijft, mede omdat u één boom verplaatst naar de 
ove rkant van de Brailleweg om de ontstane ruimte te verkleinen. Dit dient echter 
gemonitord te worden. Indien blijkt dat de maatregel de vliegroute niet voldoende 
ondersteunt dienen aanvullende maatregelen uitgevoerd te worden in overleg met 
Rijksdie nst voorondernemend Nederland en te rgoed keuring te worden voorgelegd. 
Als laatste dienen er ook maatregelen vóór de verplanting te worden uitgevoerd. Er 
dient ee n controle te worden uitgevoerd naar beschermde soorten en op nesten, 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde soorten in het gebied 
rondom de Braillevijver vóór de verplanting, zodat kan worden uitgesloten dat 
soorten worden gedood of verstoord en nesten, voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen worden beschadigd of vernield. Hiervoor zijn in de ontheffing 
aanvullende voorschriften opgenomen. 

Gesignaleerde soorten 
Ik wil u erop wijzen dat in het bij de aanvraag gevoegde natuurwaardenonderzoek 
melding wordt gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van broedvogels In het 
plangebied. U heeft er echter voor gekozen om voor deze soorten geen ontheffing 
aan te vragen. Ik wil u er, wellicht ten overvloede, op wijzen dat wanneer u bij de 
uitvoe ring van de werkzaamheden verbodsbepalingen t en aanzien van deze soorten 
dreigt te overtreden, u de werkzaamheden dient stil te leggen en alsnog ontheffing 
voor deze soorten dient aan te vragen. 
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