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Geachte
Op 23 juli 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag
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 ‘Wapse
voorbereiding LDS’, gelegen in de gemeente Westerveld. Het project betreft het
verlengen van de mijnbouwlocatie aan de noordwestzijde met circa 33 meter
extra asfaltverharding. Om dit te realiseren wordt een aanwezige grondwal
vergraven en verplaatst in noordwestelijke richting. Achter deze grondwal wordt
een waterberging gerealiseerd. De uitbreiding van de mijnbouwlocatie is
onderdeel van een tweetal diepboringen die gepland staan in 2022. U vraagt
ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub a en
sub b van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de
hazelworm (Anguis fragilis).
Besluit
Ik verleen u voor de periode 1 september 2021 tot en met 30 september 2021
ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub b van de
Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het vernielen of beschadigen van
voortplantings- of rustplaatsen van de hazelworm.
Ik verleen u geen ontheffing van verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid
1, sub a van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk
doden of vangen van de hazelworm.
De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in
bijlage 1 toegelicht.
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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 ‘Wapse voorbereiding LDS’, gelegen in de gemeente
Westerveld aan de Noordenveldweg 3, 7983LH Wapse, één en ander zoals is
weergegeven in figuur 1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport
‘Activiteitenplan inzake ruimtelijke ontwikkeling mijnbouwlocatie Wapse’ van
juli 2021 (bijlage 2 bij dit besluit).
e. De ontheffinghouder dient zo snel mogelijk 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 aanvraag
gevoegde rapport ‘Activiteitenplan inzake ruimtelijke ontwikkeling
mijnbouwlocatie Wapse’ van juli 2021 (bijlage 3 bij dit besluit).
j. U dient, onder voor de hazelworm gunstige weersomstandigheden, de in het
werkgebied aanwezige exemplaren van de soort voorafgaande aan de
werkzaamheden weg te vangen en vervolgens schermen te plaatsen.
Inspecties worden uitgevoerd om de soort op te sporen. Dit dient uitgevoerd
te worden door minimaal twee personen om de trefkans te vergroten. Er
wordt gestopt met zoeken als volgens de begeleidend ecoloog het gebied kan
worden vrijgegeven, wanneer de aannemelijke trefkans verwaarloosbaar klein
is geworden.
k. De hoeveelheid (golf)platen te gebruiken in het terrein wordt nader bepaald
door de ecologisch deskundige.
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l. Ook geschikt uitzet gebied wordt bepaald door de ecologisch deskundige.
m. Aanvullend op de reeds gestelde maatregelen ten behoeve van het
wegvangen van aanwezige hazelwormen, dient binnen het werkgebied
plaatselijk de dekking (in de vorm van ruigte) verwijderd te worden door deze
met een bosmaaier kort te maaien. Hiermee kan de trefkans verder worden
vergroot. Bij het maaien dient een hoogte van minimaal 10 centimeter te
worden aangehouden om maaislachtoffers tegen te gaan.
n. Wanneer binnen het werkterrein exemplaren worden gevonden tijdens de
werkzaamheden, dient de ecologisch deskundige ingeschakeld te worden om
te plannen hoe deze netjes worden weggevangen, en/of hoe het gebied moet
worden afgezet/gemaaid.
o. Werkzaamheden kunnen pas aanvangen nadat het gebied is vrijgegeven door
een ecologisch deskundige op het gebied van de hazelworm.
p. Het reptielen/amfibieën-werende scherm rond het werkterrein dient tijdens de
werkzaamheden functioneel te zijn.
q. Wanneer onverwacht buiten het werkterrein gewerkt moet worden, dient
contact opgenomen te worden met RVO.
r. Beslissingen dienen in het op te stellen ecologisch werkprotocol te worden
gerapporteerd.
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Overige voorschriften
s. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige1 op het gebied
van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
t. 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. Het werkprotocol moet ook beschikbaar zijn voor de genoemde
partijen op de werklocatie.
u. 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
zo snel mogelijk contact op te nemen met het bevoegd gezag.
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.

1

Onder een ecologisch deskundige verstaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 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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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).
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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
Afwijzing artikel 3.10, lid 1, sub a Wet natuurbescherming
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub a van de Wet natuurbescherming voor zover dit
betreft het opzettelijk doden of vangen. Ontheffing voor het opzettelijk doden of
vangen van de hazelworm is in casu niet aan de orde. Er worden door u voldoende
maatregelen genomen om het opzettelijk doden te voorkomen. Daarnaast is het
voor wat betreft het vangen niet de bedoeling deze soort definitief aan de natuur te
onttrekken en onder u te houden, maar te verplaatsen binnen hun natuurlijke
leefgebied. Slechts als soorten niet binnen een redelijke termijn worden
teruggeplaatst, heeft u ontheffing nodig van artikel 3.10, lid 1, sub a van de Wet
natuurbescherming. De zorgplicht uit artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is
wel van toepassing. Er worden door u maatregelen voorgesteld om de zorgplicht na
te leven.
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Instandhouding van de hazelworm
Artikel 3.10, lid 1, sub b Wet natuurbescherming
De hazelworm is tijdens een op de soort gericht onderzoek in de buurt van het
plangebied aangetroffen (op 7 juli 2021 onder één van de uitgelegde
reptielenplaten in een houtsingel). Om deze reden wordt aangenomen dat het
werkterrein onderdeel is van het leefgebied van de hazelworm. Ondanks dat de
soort niet in het werkterrein zelf is aangetroffen, kan de soort wel gebruik maken
van de grondwal om te overwinteren.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in paragraaf 8.1 van het bij de
aanvraag gevoegde rapport ‘Activiteitenplan inzake ruimtelijke ontwikkeling
mijnbouwlocatie Wapse’ van juli 2021.
Door de werkzaamheden gaat een deel van het leefgebied van de hazelworm
tijdelijk verloren. De grondwal wordt verplaatst waardoor deze tijdelijk niet
toegankelijk is voor de hazelworm. De grondwal kan na de werkzaamheden weer
functioneren als winterrustplaats.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het werkterrein afgeschermd met een
padden-/reptielenscherm, zodat exemplaren van de hazelworm het gebied niet
meer kunnen betreden. De schermen worden ten minste 10 centimeter in de bodem
verwerkt. Binnen de schermen worden exemplaren van de hazelworm weggevangen
door het gebruik van (golf)platen. De platen worden meerdere dagen door een
ecologisch deskundige gecontroleerd op de aanwezigheid van de hazelworm (en
andere soorten). Aangetroffen exemplaren worden uitgezet in de directe omgeving
van het plangebied in geschikt leefgebied, buiten de invloedsfeer van de
werkzaamheden. De werkzaamheden zijn afgerond voor de winterrustperiode van
de hazelworm. Na de werkzaamheden kan de grondwal weer functioneren als
winterrustplaats voor de hazelworm.
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Daarnaast wordt het kwaliteit van het leefgebied verder verbeterd op de nieuwe
locatie van en rondom de grondwal, onder begeleiding van een ecologisch
deskundige. Dit door het creëren van open zonplekken en/of extra schuilplaatsen
aan te bieden in de vorm van takkenrillen, boomstammen en maaisel- of bladhopen.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. U dient, onder
voor de soort gunstige weersomstandigheden, de nodige inspanning te leveren om
de in het werkgebied aanwezige exemplaren van de hazelworm zo ruimschoots
mogelijk voorafgaande aan de werkzaamheden weg te vangen. Dit betekent dat u
ook aanvullende visuele inspecties uitvoert om de soort op te sporen. Dit dient
uitgevoerd te worden door minimaal twee personen om de trefkans te vergroten.
Er wordt pas gestopt met zoeken als volgens de begeleidend ecoloog de
aannemelijke kans op het nog treffen van exemplaren van de hazelworm
verwaarloosbaar klein is geworden. Dit dient in het op te stellen ecologisch
werkprotocol te worden gemotiveerd.
Daarnaast dient u binnen het werkgebied plaatselijk de dekking (in de vorm van
ruigte) te verwijderen door deze met een bosmaaier kort te maaien. Hiervoor dient
een hoogte van circa 10 centimeter te worden aangehouden (om maaislachtoffers
tegen te gaan). Hiermee kan de trefkans verder worden vergroot. De
werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een ecologisch deskundige op het
gebied van de hazelworm het gebied heeft vrijgegeven. Ter aanscherping heb ik
hiervoor in de ontheffing aanvullende voorschriften opgenomen.
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Door het treffen van mitigerende maatregelen hoeft de hazelworm geen hinder te
ondervinden van de verplaatsing van de grondwal. Echter is het werkgebied en
daarmee een deel van het leefgebied van de hazelworm ten tijde van de
werkzaamheden ontoegankelijk voor de hazelworm. Er is dan ook sprake van een
overtreding van verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub b van de Wet
natuurbescherming. Na de werkzaamheden kan de grondwal weer functioneren als
winterrustplaats.
Gunstige staat van instandhouding
Op basis van de gegevens van Ravon/CBS laat de staat van instandhouding over
de laatste 10 jaar een stabiele matige toename zien van de hazelworm. Deze soort
treft men in Nederland vooral aan op de pleistocene zandgronden en is met name
algemeen in Zuid-Limburg, op de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Daarnaast
treft men deze soort matig verspreid aan in Brabant en in Drenthe. Meer dan andere
reptielen komt de soort ook voor in het bos.
De hazelworm is in de buurt van het plangebied aangetroffen. Om deze reden wordt
aangenomen dat het werkterrein onderdeel is van het leefgebied van de hazelworm.
De functionaliteit van het leefgebied van de hazelworm zal tijdens de
werkzaamheden mogelijk tijdelijk achteruitgaan. Er blijft voldoende leefgebied
buiten het plangebied aanwezig voor de soort.
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Omdat tijdens het nader onderzoek geen hazelwormen in het werkterrein zijn
aangetroffen is de kans aannemelijk dat er buiten de winterrustperiode geen
hazelworm in het werkterrein aanwezig zijn, echter is de aanwezigheid niet volledig
uit te sluiten, omdat de houtsingel direct grenst aan het werkterrein. Na afloop van
de werkzaamheden zal leefgebied weer geschikt zijn voor de hazelworm. 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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Andere bevredigende oplossing
Deze activiteit is locatie gebonden en kan niet elders gerealiseerd worden. Er zijn
geen alternatieve mogelijkheden voor de uitbreiding aangrenzend aan de huidige
mijnbouwlocatie. Het uitbreiden van de locatie aan de noordwestzijde is de meest
voor de hand liggende optie omdat het gebied direct grenzend aan de
mijnbouwlocatie landbouwpercelen betreffen. De uitbreiding kan niet op een andere
wijze ingericht worden. Ecologisch gezien wordt het voornemen goed uitgewerkt
door de grondwal te verplaatsen in de nabijheid van de huidige locatie. Hierdoor
verliest de hazelworm geen potentieel winterrustgebied.
De planning is afgestemd op de aanwezigheid een potentiële winterrustplaats
(grondwal) van de hazelworm. De werkzaamheden worden in september,
voorafgaand aan de winterrustperiode, uitgevoerd. Omdat het niet volledig is
uitgesloten dat de hazelworm in september in het werkgebied aanwezig is, zal
voorafgaand aan de werkzaamheden getracht worden aanwezige hazelwormen weg
te vangen en buiten het werkterrein in geschikt gebied vrij te laten.
Er is geen alternatieve werkwijze mogelijk waarbij het potentiële winterrustplaats
niet (tijdelijk) wordt aangetast. Voor de uitbreiding van de mijnbouwlocatie is het
verplaatsen van de grondwal noodzakelijk. Bij de werkwijze zal rekening gehouden
worden gehouden met de aanwezigheid van de hazelworm. Daartoe zal een
ecologisch werkprotocol worden opgesteld en de werkzaamheden zullen worden
begeleid door een ter zake kundig ecoloog.
Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning (buiten de kwetsbare periode)
wordt schade aan de hazelworm zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende
aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.
Belang
U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van 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’ genoemd in de
artikelen 3.8, lid 5, sub b en 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming.
In de transitie naar een duurzame energievoorziening vervult aardgas een
belangrijke rol. Aardgas vormt een natuurlijke combinatie met de duurzame
energiebronnen (zoals zon en wind).
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Doordat aardgas flexibel inzetbaar is vormt het de komende decennia nog een
wezenlijk onderdeel van de energiemix, en draagt zo bij aan de stabiliteit van een
duurzame energievoorziening, ook in perioden van energietransitie en een stijging
in energieverbruik.
In de brief "Gaswinning uit de kleine velden in de energietransitie" van onze Minister
van Economische Zaken en Klimaat (d.d. 30 mei 2018) wordt het belang van
gaswinning de komende decennia nog eens onderstreept. Zolang en in zoverre de
gebouwde omgeving en de bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas, blijft
gaswinning of import van aardgas noodzakelijk. Met de afbouw van de vraag naar
gas als gevolg van de energietransitie, is ook de winning uit kleine velden (waar het
onderhavig project onder valt) in de afbouwfase beland. In deze afbouwfase heeft
voor het kabinet gaswinning uit de kleine velden, waar dit veilig en verantwoord
kan, de voorkeur boven gasimport: gaswinning uit kleine velden heeft
klimaatvoordelen en is beter voor de economie en de energieleveringszekerheid.
Gaswinning in eigen land, wanneer dit veilig kan, is beter dan importeren. Dit is
mede ingegeven doordat Nederland nog enkele decennia (in een afnemende
hoeveelheid) behoefte zal hebben aan aardgas zoals hiervoor omschreven. In dat
geval is zelf winnen beter voor het klimaat, beter voor de werkgelegenheid en de
economie, beter voor het behoud van de aanwezige kennis van de diepe ondergrond
en van de aanwezige gasinfrastructuur, en ook beter geopolitiek.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum
26 augustus 2021
Onze referentie
Aanvraagnummer
5190025683699
Kenmerk
WNB/2021/021.toek

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, die als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te
rechtvaardigen.
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