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Op 31 mei 2021 heb ik uw verzoek voor verlenging van de lopende ontheffing met
kenmerk WNB/2020/036 voor het project ´BBV Twente D-003046’ ontvangen. Ik
heb uw verzoek met de aanvullingen van 1 juni 2021 beoordeeld. In deze brief
leest u wat dit betekent.
Inhoud aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project ‘BBV Twente D003046’, gelegen in de gemeente Lochem. Het project betreft het vernieuwen van
de bovenbouwverbindingen (BBV) voor een goede en veilige treinverbinding in
Nederland.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen of vernieuwen van onderdelen van
het spoor. In dit project gaat het om het vernieuwen van dwarsliggers (inclusief
ballast), spoortakken, overwegbelvoering, ES-LL’n en wissels op twee locaties in
de gemeente Lochem. Er zullen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden en
er worden tijdelijke werk- en opslagterreinen aangelegd, waarvan de exacte
locaties worden bepaald vlak voor de aanvang van de BBV. De werkzaamheden
zullen voornamelijk met een kettinghor voor het vernieuwen van de ballast en met
krollen en shovels voor het vernieuwen van het spoor vanaf het spoor worden
uitgevoerd. Proefsleuven worden gegraven met een minigraver die door de berm
rijdt. Er zal mogelijk her en der in de berm worden gelopen of gereden.
U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub
a, en voor artikel 3.10, lid 1 sub b Wet natuurbescherming voor wat betreft
exemplaren van de hazelworm (Anguis fragilis). U vraagt ook ontheffing van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub a en voor artikel 3.10, lid 1
sub b Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de levendbarende
hagedis (Zootoca vivipara).
De uitvoering van het project zal meer tijd in beslag nemen dan in eerste instantie
was gepland. De werkzaamheden zullen hierdoor niet op 23 juni 2021 worden
afgerond. U verzoekt mij dan ook om de ontheffingsperiode te verlengen tot
24 juli 2021.
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Beoordeling verlengingsverzoek
Door onvoorziene omstandigheden heeft het project vertraging opgelopen.
Hierdoor kan het project niet worden gerealiseerd voor de einddatum van de
huidige ontheffing met kenmerk WNB/2020/036. Indien alsnog wordt voldaan aan
de voorschriften uit de ontheffing kan de termijn van de ontheffing zonder
aanvullende voorschriften worden verlengd.
Besluit
Ik ga akkoord met uw verzoek. Dit betekent dat de looptijd van de ontheffing met
kenmerk WNB/2020/036 is gewijzigd . Hierbij ontvangt u de gewijzigde ontheffing
met kenmerk WNB/2020/036A.
De ontheffing met kenmerk WNB/2020/036 komt hiermee te vervallen.
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Ik verleen u voor de periode van 4 juni 2021 tot en met 23 juli 2021 ontheffing
van de verbodsbepalingen genoemd in artikel artikel 3.10, lid 1 sub b Wet
natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen
van voortplantings- of rustplaatsen voor exemplaren van de hazelworm (Anguis
fragilis) en ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub
b Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen of
vernielen van voortplantings- of rustplaatsen voor exemplaren van de
levendbarende hagedis (Zootoca vivipara).
Ik verleen u geen ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10,
lid 1 sub a Wet natuurbescherming voor exemplaren van de hazelworm en van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub a Wet natuurbescherming
voor exemplaren van de levendbarende hagedis. Indien de specifieke maatregelen
die u beschrijft in hoofdstuk 3 in het ´Projectplan BBV Twente D-003046´ van 27
januari 2021 en in de aanvullingen van 27 januari 2021 worden uitgevoerd, is er
geen sprake van een overtreding van dit artikel.
De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in
bijlage 1 toegelicht.
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
a.
b.

c.
d.

De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort(en) en
beschreven verboden handelingen verleend.
Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag
worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is
aangegeven.
Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen onder de
bevoegdheid van onze minister conform artikel 1.3 van de wet.
Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de
realisatie van het project ´BBV Twente D-003046, gelegen in de gemeente
Lochem, ter hoogte van spoorkilometer 7.80 in deelgebied 2 en ter hoogte
van spoorkilometer 17.80 in deelgebied 3, één en ander zoals weergegeven in
de kaarten op pagina 4 tot en met 11 van het geactualiseerde projectplan
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´Ecologische maatregelen BBV Twente D-003046´ van 27 januari 2021
(bijlage 2 bij het vorige 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
Hazelworm
i. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen
uit te voeren zoals beschreven op pagina 3 en pagina 13 en in hoofdstuk 3 in
het geactualiseerde projectplan ‘BBV Twente D-003046´ van 27 januari 2021
en in de aanvullingen van 27 januari 2021 (bijlage 2 bij het vorige besluit).
j. U dient bij het maaien van het leefgebied met als doel het plangebied
ongeschikt te maken en te houden, een maaihoogte van 10 centimeter aan te
houden.
k. Het ruimtebeslag voor de voorgenomen werkzaamheden dient zo beperkt
mogelijk te zijn en mag niet onnodig ten koste gaan van aanwezig leefgebied.
Daarom dient opslag van materialen zoveel mogelijk aan de noordzijde van
het spoor plaats te vinden.
l. De emmers dienen minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden
te worden aangebracht om de kans op vangst van aanwezige exemplaren van
de hazelworm zo groot mogelijk te maken.
m. In het werkgebied en in de ingegraven emmers aangetroffen exemplaren van
de hazelworm dienen te worden verplaatst naar een geschikt alternatief
heenkomen buiten de directe invloedssfeer van de werkzaamheden.
Levendbarende hagedis
n. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen
uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 3 in het projectplan ‘BBV Twente
D-003046´ van 27 januari 2021 (bijlage 2 bij het vorige besluit).
o. De specifieke voorschriften die hierboven onder j. tot en met m. zijn genoemd
voor de hazelworm, gelden ook voor de levendbarende hagedis.
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Overige voorschriften
p. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de
soorten waarvoor ontheffing is verleend.
q. 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.
r. 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

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
Afwijzing artikel 3.10, lid 1 sub a Wet natuurbescherming
U vraagt ontheffing aan van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1
sub a Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk doden van de
hazelworm
en
de
levendbarende
hagedis.
Er
worden
de
nodige
voorzorgsmaatregelen genomen om het risico op doden weg te nemen.
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U bent van plan de volgende maatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden te
nemen:
• Aan beide zijden van de waarnemingslocaties van zowel hazelworm als
levendbarende hagedis in de spoorzone, respectievelijk spoorkilometer 17.80 en
7.80, gaat u faunaschermen plaatsen over een afstand van 500 meter aan
weerszijden. Op de spoorkilometers 8.64 en 10.44 plaatst u schermen over een
lengte van 200 meter aan weerszijden vanwege eerdere waarnemingen van de
levendbarende hagedis. U heeft dit aangegeven op de kaartjes op de bladzijden 4
t/m 11 van het bij de ontheffingsaanvraag aangeleverd projectplan.2
• Om het werkgebied ter plaatse onaantrekkelijk voor reptielen te maken én te
houden totdat de werkzaamheden zijn afgerond gaat u voorafgaand aan, en
regelmatig tijdens de werkzaamheden, onder begeleiding van een ecoloog het
werkgebied maaien. Ik leg u als aanvullende voorwaarde j. op dat een maaihoogte
van 10 centimeter dient te worden aangehouden.
• Het ruimtebeslag voor de voorgenomen werkzaamheden dient zo beperkt
mogelijk te zijn en mag niet onnodig ten koste gaan van aanwezig leefgebied.
Opslag van materialen dient zoveel mogelijk, conform de kaarten uit het
projectplan, aan de noordzijde van het spoor, of waar nodig achter de schermen
plaats te vinden.
• U gaat emmers ingraven langs de schermen. U stelt voor deze emmers 2 weken
voorafgaande aan de werkzaamheden te plaatsen. Ik leg u als aanvullende
voorwaarde l. op dat de emmers minimaal 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden dienen te worden aangebracht om zo voldoende tijd te hebben
om eventueel nog in het werkgebied aanwezige exemplaren effectief te kunnen
wegvangen.
• Aangetroffen exemplaren van de hazelworm en de levendbarende hagedis in
het werkgebied en in de ingegraven emmers dienen direct te worden verplaatst
naar een geschikt alternatief heenkomen buiten de directe invloedssfeer van de
werkzaamheden. Ik leg dit aanvullend op als voorwaarde onder o.
Deze maatregelen worden voldoende geacht om een overtreding te voorkomen
van de verbodsbepaling in artikel 3.10, lid 1 sub a Wet natuurbescherming voor
zover dit betreft het opzettelijk doden van exemplaren van de hazelworm en de
levendbarende hagedis.

Spekrijse-Deijs M., 2021. Ecologische maatregelen BBV Twente D-003046. BAM
Infraconsult bv, Gouda.
2
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Instandhouding van de soort hazelworm
Artikel 3.10, lid 1 sub b Wet natuurbescherming
De hazelworm is in het plangebied aangetroffen.
In de in 2019 uitgevoerde quickscan is geconcludeerd dat de werkzaamheden aan
het spoor mogelijk effect heeft op verschillende reptielensoorten. Het voorkomen
van de hazelworm in de omgeving van het plangebied bleek bekend op basis van
brongegevens op wat grotere afstand van het spoor. Om meer uitsluitsel te
kunnen geven over de aanwezigheid van reptielen is in het voorjaar van 2020
nader onderzoek uitgevoerd aan beide zijden van het spoor.
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Dit nader onderzoek is volgens de relevante onderzoekprotocollen uitgevoerd op
plaatsen waar het voorkomen van reptielen op voorhand niet zonder meer kon
worden uitgesloten. Het betrof een intensief onderzoek, waarbij onder andere een
groot aantal herpetoplaatjes is gebruikt om de trefkans te vergroten. Op basis van
dit onderzoek wordt bevestigd dat de hazelworm in het plangebied voorkomt; in
deelgebied 3 is één volwassen hazelworm waargenomen ter hoogte van
spoorkilometer 17.80 in de zuidelijke berm van het spoor.
Een deel van het plangebied voldoet dus als leefgebied voor de hazelworm. Binnen
de spoorzone wordt aangenomen dat het spoor zelf geen geschikt leefgebied voor
de hazelworm vormt, net als het schouwpad. De spoorberm, inclusief
achterliggende terreinen buiten het ingreepgebied, wordt binnen de spoorzone het
meest geschikt geacht als leefgebied voor de soort. Deze is ook matig begroeid en
zal daarom het meest gebruikt worden. De spoorzone als geheel wordt als
marginaal habitat bestempeld gezien het zeer beperkte aandeel aangetroffen
exemplaren alsook afgezet tegen de waarnemingen uit de verdere omgeving van
de ingreepgebieden in de spoorzone. De meest recente waarneming van de
hazelworm langs het spoor wordt dan als uitgangspunt genomen bij de verdere
uitvoering van het project.
Het leefgebied wordt tijdelijk aangetast als gevolg van de geplande
spoorwerkzaamheden ter plaatse. Het handelt zich hier om delen van de
spoorberm. Aantasting is niet te voorkomen en inherent aan de voorgenomen
ingreep die mede plaatsvindt in de (zuidelijke) spoorberm. Daardoor is er sprake
van het overtreden van verbodsbepalingen van artikel 3.10, lid 1 sub b Wet
natuurbescherming.
De werkzaamheden zijn echter van tijdelijke aard en het ingreepgebied zal zich na
de afronding van de werkzaamheden weer kunnen herstellen. Het ruimtebeslag
dient daarbij ook zo beperkt mogelijk te worden gehouden en activiteiten vinden
waar mogelijk ook vanaf het spoor zelf plaats dat als leefgebied voor de
hazelworm niet geschikt bevonden wordt. De verwachting is voorts dat het gaat
om een beperkt aantal dieren ter plaatse langs het spoor, vanwege de enkele
dieren die ondanks intensief onderzoek zijn aangetroffen. Verondersteld wordt
zelfs dat het mogelijk zwervende dieren zijn, althans dat er geen sprake is van
een aan de spoorzone geboden populatie. In de verdere omgeving van het spoor,
binnen enkele honderden meters afstand, zijn (natuur)gebieden gelegen waar
grotere aantallen dieren en daarmee zeer waarschijnlijk ook gevestigde populaties
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zich ophouden. Hoewel niet direct verbonden met de spoorzone en ondanks
plaatselijke aanwezig versnipperd (en ongeschikt) tussenliggend landschap, is het
niet uit te sluiten dat de in de spoorzone aangetroffen dieren oorspronkelijk hieruit
afkomstig zijn.
Voor de kleine aantallen verwachte dieren ter plaatse, mag worden aangenomen
dat er gedurende de werkzaamheden voldoende alternatief leefgebied ter
beschikking blijft in de directe omgeving dat onaangetast blijft. Aanwezige dieren
kunnen zich hierheen zelfstandig begeven (nadat het ingreepgebied waar nodig op
voorhand ook ongeschikt gemaakt is) dan wel worden actief weggevangen en
daarheen verplaatst en uitgezet. Vanuit deze gebieden kan het werkgebied later
ook opnieuw gekoloniseerd worden.
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Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de hazelworm tot een minimum
te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk 3 in het
projectplan ‘BBV Twente D-003046´ van 27 januari 2021 en in de aanvullingen
van 27 januari 2021.
• Ruim voor aanvang van de geplande werkzaamheden wordt het werkgebied ter
plaatse gemaaid om het onaantrekkelijk voor reptielen te maken én te houden
totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Het maaien vindt maandelijks plaats
vanaf begin maart.
• Aan beide zijden van de meest recente waarneming van de hazelworm in de
spoorzone, ter hoogte van spoorkilometer 17.80, plaatst u faunaschermen
over een afstand van 500 meter aan weerszijden.
• De schermen worden vergezeld van emmers die om de 100 meter in de bodem
worden ingegraven om eventueel nog in het werkgebied aanwezige dieren te
kunnen afvangen. De emmers worden vervolgens iedere dag gecontroleerd.
• Eventuele opslag van materialen ter plekke worden eveneens achter deze
schermen geplaatst zodat deze voor eventueel aanwezige reptielen ook niet
(als schuilplaats) bereikbaar zijn.
• Centrale (opslag)depots worden niet aangebracht op de locaties waar de
reptielen zijn gevonden. Tevens worden de looppaden en rijroutes zo
aangelegd dat waar mogelijk de berm wordt ontzien. Het materieel wordt
tevens zo laat mogelijk aangevoerd.
• De werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk vanaf het spoor plaats, zoals
opgemerkt op pagina 3 van het projectplan.
De door u voorgestelde maatregelen zijn onvoldoende. Ter aanscherping heb ik
hiervoor in de ontheffing aanvullende voorschriften (j. tot en met o.) opgenomen.
Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf voor een
afgeschermd leefgebied dat overeenkomt met de huidige functionaliteit van het
gehele leefgebied. Na de werkzaamheden kan de hazelworm weer het oude deel
koloniseren.
De gunstige staat van instandhouding van de hazelworm komt niet in gevaar, mits
gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige
in de ontheffing opgelegde voorschriften.
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Instandhouding van de levendbarende hagedis
Artikel 3.10, lid 1 sub b Wet natuurbescherming
De levendbarende hagedis is in het plangebied aangetroffen.
In de in 2019 uitgevoerde quickscan is geconcludeerd dat er een tweetal recente
waarnemingen bekend zijn uit 2017 en 2019 van de levendbarende hagedis direct
langs het spoor in deelgebied 2, ter hoogte van spoorkilometers 8.64 en 10.44.
Het gehele plangebied aan beide zijden van het spoor zijn in het voorjaar van
2020 tijdens meerdere veldbezoeken onderzocht op het voorkomen van de
levendbarende hagedis. Er is gebruik gemaakt van reptielenplaatjes om de
trefkans te vergroten. In het onderzochte gebied is op één locatie ten zuiden van
het spoor een exemplaar van de levendbarende hagedis aangetroffen ter hoogte
van spoorkilometer 7.80.
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Een deel van het leefgebied van de levendbarende hagedis wordt door de
werkzaamheden aangetast. Net als bij de hazelworm wordt aangenomen dat het
spoor zelf geen geschikt leefgebied is. Het schouwpad, direct naast het spoor,
wordt waarschijnlijk incidenteel gebruikt als opwarmplek voor de levendbarende
hagedis. De spoorberm, inclusief achterliggende terreinen buiten het
ingreepgebied, wordt binnen de spoorzone het meest geschikt geacht als
leefgebied en zal vanwege de matige begroeiing het meest gebruikt worden.
Net als voor de hazelworm wordt de spoorzone als geheel als marginaal habitat
gezien vanwege de waarnemingen in het plangebied en de waarnemingen daar
net buiten.
Net als bij de hazelworm zijn de werkzaamheden tijdelijk en het gebied zal zich
daarna snel herstellen. Zolang gewerkt wordt conform uw beschrijving in het
projectplan ‘BBV Twente D-003046´ van 27 januari 2021,
blijft er in de directe omgeving voldoende alternatief leefgebied ter beschikking
dat onaangetast blijft. Aanwezige dieren kunnen zich hierheen zelfstandig
begeven (nadat het ingreepgebied waar nodig op voorhand ook ongeschikt
gemaakt is) dan wel worden die actief weggevangen en daarheen
verplaatst/uitgezet. Vanuit deze gebieden kan het werkgebied later ook opnieuw
gekoloniseerd worden.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de levendbarende hagedis tot
een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk
3 in het projectplan ‘BBV Twente D-003046´ van 27 januari 202 1en in de
aanvullingen van 27 januari 2021.
• Ruim voor aanvang van de geplande werkzaamheden wordt het werkgebied ter
plaatse gemaaid om het onaantrekkelijk voor reptielen te maken én te houden
totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Het maaien vindt maandelijks plaats
vanaf begin maart.
• Aan beide zijden van de meest recente waarneming van de levendbarende
hagedis in de spoorzone, ter hoogte van spoorkilometer 7.80, plaatst u
faunaschermen over een afstand van 500 meter aan weerszijden. Op de
spoorkilometers 8.64 en 10.44 plaatst u schermen over een lengte van 200
meter aan weerszijden vanwege eerdere waarnemingen. U heeft dit
aangegeven op de kaarten op de bladzijden 4 t/m 11 van het bij de
ontheffingsaanvraag aangeleverd projectplan.
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• De schermen worden vergezeld van emmers die om de 100 meter in de bodem
worden ingegraven om eventueel nog in het werkgebied aanwezige dieren te
kunnen afvangen. De emmers worden vervolgens iedere dag gecontroleerd.
• Eventuele opslag van materialen ter plekke worden eveneens achter deze
schermen geplaatst zodat deze voor eventueel aanwezige reptielen ook niet
(als schuilplaats) bereikbaar zijn.
• Centrale (opslag)depots worden niet aangebracht op de locaties waar de
reptielen zijn gevonden. Tevens worden de looppaden en rijroutes zo
aangelegd dat waar mogelijk de berm wordt ontzien. Het materieel wordt
tevens zo laat mogelijk aangevoerd. De werkzaamheden vinden zoveel als
mogelijk vanaf het spoor plaats, zoals opgemerkt op pagina 3 van het
projectplan.
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De door u voorgestelde maatregelen zijn onvoldoende. Ter aanscherping heb ik
hiervoor in de ontheffing aanvullende voorschriften (j. tot en met o.) opgenomen.
Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf voor een
afgeschermd leefgebied dat overeenkomt met de huidige functionaliteit van het
gehele leefgebied.
De gunstige staat van instandhouding van de levendbarende hagedis 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 locatie gebonden en kan daarmee niet op andere locaties worden
uitgevoerd. Het werk vindt plaats vanwege onderhoud aan het spoor.
Op het traject van de werkzaamheden is er slechts een enkel spoor. Hierdoor is
het niet mogelijk om via een nevenspoor materialen met een werktrein aan te
voeren in plaats van tijdelijk in de berm op te slaan. Zoveel mogelijk materieel zal
per spoor worden aangevoerd. Centrale depots liggen niet op de locaties waar de
reptielen zijn gevonden. Hierdoor wordt al een beperkt onderdeel van de
reptielenhabitat gebruikt. Daar waar het niet aan te ontkomen valt dat materiaal
toch tijdelijk langs het spoor in reptielenhabitat dient te worden geplaatst, zal dit
zoveel mogelijk aan de noordzijde van het spoor gebeuren (daar waar de dieren
primair aan de zuidzijde van het spoor zijn waargenomen) dan wel worden
afgeschermd. Het ruimtebeslag wordt daarbij zo klein mogelijk gehouden en er
worden allerlei aanvullende maatregelen genomen om het risico op het doden van
exemplaren van de hazelworm en de levendbarende hagedis zo klein mogelijk te
laten zijn.
De voorgenomen activiteiten langs het spoor zijn ook van tijdelijke duur en na
afloop kunnen de dieren vanuit gebieden in de directe omgeving het voormalig
werkgebied opnieuw koloniseren.
Daarmee wordt schade aan exemplaren van de hazelworm en de levendbarende
hagedis zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat er
geen andere bevredigende oplossing is.
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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’.
Het spoor, met inbegrip van alle spoor elementen zoals spoorbeveiliging,
spoorbermen, spoorsloten en geluischermen, dienen regelmatig onderhouden te
worden. Ook dienen er grootschalig onderhoud van de bovenbouwconstructie van
de spoorbaan plaats te vinden waarbij spoorstaven, dwarsliggers en het ballastbed
vervangen worden.
Het werk vindt plaats vanwege onderhoud aan het spoor. Onderhoud aan het
spoor is noodzakelijk voor een goede en veilige treinverbinding in Nederland.
Zonder onderhoud aan het spoor, is er geen goede treinverbinding meer mogelijk
en zullen er meer treinen uitvallen en uiteindelijk zelfs geen treinen meer rijden.
Dit zal schade aan de economie van Nederland brengen aangezien er geen
personen en/of goederen meer over het spoor kunnen worden vervoerd. Zonder
een veilige verbinding is de kans op ongelukken door ontsporingen van treinen
groter, met mogelijke dodelijke afloop.
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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 hazelworm en de levendbarende hagedis, die als gevolg van de
uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.
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