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Geachte
Op 9 januari 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met
de aanvullingen van 15 februari 2021, 12 maart 2021 en 9 april 2021 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 ‘BBV Blauwkapel’,
gelegen in de gemeente Utrecht. Het project betreft het saneren en vervangen
van spoorwissels. De werkzaamheden bestaan uit bovenbouwvernieuwingen,
waarbij wissels worden gesaneerd of vervangen. Ballast wordt vernieuwd en spoor
en overweg worden gesaneerd. Tevens wordt een kabel gelegd tussen
kilometrering 4.0 en 6.2. U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd
in artikel 3.10, lid 1 sub a en b van de Wet natuurbescherming voor wat betreft
exemplaren van de ringslang (Natrix natrix).
Besluit
Ik verleen u voor de periode van 22 april 2021 tot en met 9 juli 2021 ontheffing
van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub b van de Wet
natuurbescherming voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van
voortplantings- of rustplaatsen van de ringslang.
Ik verleen u geen ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.10, lid
1, sub a van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk
doden of vangen van de ringslang.
De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in
bijlage 1 toegelicht.
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
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Algemene voorschriften
a.

De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort 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 ‘BBV Blauwkapel’, gelegen in de gemeente Utrecht
aan het spoor in deelgebieden 3 en 4 met geocode 093, van kilometer 5.7 tot
5.8 en kilometer 6.0 tot 6.8, en richting deelgebied 2 tussen km 4.0 en 6.2,
één en ander zoals is weergegeven in figuur 1a, 1b, 1 en 2 van het bij de
aanvullingen van 12 maart gevoegde rapport ‘Projectplan BBV Blauwkapel
revisie 1.0’ (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.
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Specifieke voorschriften
i. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen
uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het bij de aanvullingen van
12 maart gevoegde rapport ‘Projectplan BBV Blauwkapel revisie 1.0’ van 12
maart 2021 (bijlage 3 bij dit besluit).
Overige voorschriften
j. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de
soorten waarvoor ontheffing is verleend.

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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k.

l.

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.
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.
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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.
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
Instandhouding van de ringslang
Artikel 3.10, lid 1, sub b, Wet natuurbescherming
De ringslang is in de omgeving van het plangebied aangetroffen. Zomerbiotoop is
aanwezig op enkele plaatsen waar de spoorbermen naast sloten en nat bos
aanwezig zijn. De taluds van de fly-overs zijn geschikt als potentieel winterbiotoop.
Deze liggen naast de berm waarin gewerkt wordt. Er zijn geen broeihopen
aangetroffen van de soort.
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Doordat de werkzaamheden plaatsvinden in de spoorberm, wordt zomerbiotoop
(rustplaatsen) van de ringslang tijdelijk aangetast. Ook kunnen door het transport
door de bermen exemplaren van de soort worden gedood of verwond.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de ringslang tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het rapport
‘Projectplan BBV Blauwkapel revisie 1.0’ van 12 maart 2021.
De berm wordt onder begeleiding van een ecologisch deskundige gemaaid, zodat
deze zo onaantrekkelijk mogelijk wordt voor reptielen en de zichtbaarheid van
eventueel aanwezige exemplaren wordt vergroot. Door het maaien wordt een deel
van het zomerhabitat van de soort aangetast. Er wordt stapvoets en in één richting
gereden, zodat aanwezige dieren kunnen vluchten. Daarnaast wordt voorkomen dat
er ringslangen vast komen te zitten in de gegraven kabelsleuven, door de sleuven
gelijk te dichten, tijdelijk af te dekken of te voorzien van takken, zodat ingevallen
dieren weer omhoog uit de gleuf kunnen komen. Dit gebeurt ook onder ecologische
begeleiding. Na de werkzaamheden is het gebied weer beschikbaar voor de soort.
Met bovengenoemde maatregelen wordt voldoende voorkomen dat exemplaren van
de ringslang opzettelijk worden gedood. Er is dan ook geen sprake van een
overtreding van verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub a van
de Wet natuurbescherming. Een ontheffing voor deze verbodsbepaling is dan ook
niet nodig.
Wel wordt een deel van het zomerbiotoop en daarmee mogelijke vaste rustplaatsen
van de ringslang aangetast. Daarom is er sprake van een overtreding van
verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub b van de Wet
natuurbescherming. Hiervoor wordt ontheffing verleend.
Gunstige staat van instandhouding
De ringslang is aanwezig in een ruim gebied rond het IJsselmeer. De belangrijkste
populaties bevinden zich in Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Friesland en
Flevoland. De instandhouding van de ringslang op landelijk niveau is de laatste jaren
stabiel. De ringslang komt voor in (de omgeving van) het plangebied. Op enkele
plaatsen is de soort aangetroffen en de bermen vormen mogelijk zomerbiotoop voor
de soort. Er wordt een klein deel van het zomerbiotoop tijdelijk aangetast. Er blijft
echter buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden voldoende biotoop aanwezig
om naar uit te wijken. Na de werkzaamheden is het gebied weer toegankelijk en
geschikt voor de ringslang.
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Het is dan ook aannemelijk dat de ringslang in de omgeving van het plangebied
aanwezig blijft. De gunstige staat van instandhouding van de ringslang 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
Het project is locatiegebonden omdat het onderhoud aan het spoor betreft. Het
uitvoeren van de werkzaamheden op een andere locatie is dan ook niet mogelijk.
Wat betreft de uitvoering is de huidige wijze van werken, inclusief alle genomen
maatregelen, het minst schadelijk voor de ringslang. Ten slotte kunnen de
werkzaamheden niet in een andere periode worden uitgevoerd, aangezien een
treinvrije periode (TVP) is bepaald. Deze treinvrije periode valt echter buiten de
gevoelige perioden van de ringslang, waardoor deze geschikt is voor het uitvoeren
van de werkzaamheden. Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning
(buiten de kwetsbare perioden) wordt schade aan de ringslang zoveel mogelijk
voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende
oplossing voorhanden is.
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Belang
U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang
genoemd in de artikelen 3.8, lid 5, sub b en 3.10, lid 2, Wet natuurbescherming
‘het algemeen belang’.
Het werk vindt plaats als onderhoud van het spoor. Onderhoud aan het spoor wordt
uitgevoerd om de veiligheid en bereikbaarheid van reizen met de trein in Nederland
te borgen. Zonder onderhoud aan het spoor zullen er treinen uitvallen, waardoor
plaatsen in Nederland minder goed bereikbaar zullen zijn met de trein. In het ergste
geval kan het niet uitvoeren van onderhoud leiden tot ontsporingen van treinen,
met ernstige gevolgen. Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang
‘het algemeen belang’ voldoende is om de negatieve effecten op de ringslang, die
als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.
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