
  

 

 

    

   

    

     

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

           

            

  

            

          

           

         

         

          

          

          

         

             

        

              

      

 

 

              

             

        

          

           

          

  

             

     

> Retouradres Postbus 40225, 8004 DE  Zwolle 

Rijksvastgoedbedrijf 

t.a.v. 

Postbus 16169 

2500 BD S GRAVENHAGE 

Datum 17 november 2021 

Betreft Beslissing op aanvraag 

Geachte , 

Op 28 juli 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met de 

aanvullingen van 7 september 2021 en 7 oktober 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 ‘Realisatie Hot cargo 

pad vliegbasis Volkel’, gelegen in de gemeente Uden. Het project betreft het 

aanleggen van een ‘hot cargo pad’ voor het laden en lossen van vliegtuigen. 
Hiervoor wordt een betonnen platform, een taxitrack van het platform naar de 

startbaan en een track van het platform naar de shelterarea aangelegd. Het 

platform zal omgeven worden door een vier meter hoge betonnen wand. De 

werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van alle beplanting binnen het 

ingreepgebied (bos, struiken en grasland), het bouwrijp maken van de 

ingreeplocatie en het aanleggen van het hot cargo pad. 

U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 van de 

Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus) en artikel 3.10, lid 1 sub a en sub b van de 

Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de alpenwatersalamander 

(Ichthyosaura alpestris). 

Besluit 

Ik verleen u voor de periode van 17 november 2021 tot en met 15 juli 2023 

ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 van de Wet 

natuurbescherming voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van 

voortplantings- of rustplaatsen van de gewone grootoorvleermuis en artikel 3.10 lid 

1 sub b van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk 

beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de 

alpenwatersalamander. 

Ik verleen u geen ontheffing voor 3.10 lid 1 sub a voor zover dit betreft het 

opzettelijk doden of vangen van de alpenwatersalamander. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland 

Postbus 40225, 

8004 DE  Zwolle 

mijn.rvo.nl 

T 088 042 42 42 

wnb@rvo.nl 
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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. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten 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 ‘Realisatie Hot cargo pad vliegbasis Volkel’, gelegen 

in de gemeente Uden aan de Zeelandsedijk 10d-529 in Volkel, één en ander 

zoals is weergegeven in figuren 1 en 2 van het bij de aanvraag gevoegde 

rapport ‘Projectplan RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VLIEGBASIS VOLKEL: 

Realisatie Hot cargo pad t.b.v. ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming’ 
van 22 juli 2021 (bijlage 2 van 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 6 van rapport ‘Projectplan 
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VLIEGBASIS VOLKEL: Realisatie Hot cargo pad 

t.b.v. ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming’ van 22 juli 2021 (bijlage 3 

bij dit besluit) en de aanvullingen van 7 september 2021 (bijlage 4 bij dit 

besluit). 

j. U mag pas beginnen met kappen nadat de bomen zijn vrijgegeven door een 

ecoloog. 

k. Bij het kappen of rooien van bomen moet hout met holtes minimaal één dag 

blijven liggen, met de holte naar boven zodat eventueel toch aanwezige 

exemplaren van de grootoorvleermuis nog kunnen uitvliegen. Er moet dan 

gezorgd zijn dat de boom niet met een harde klap op de grond terecht is 

gekomen, bijvoorbeeld door het uittakelen van de boom, en er moet 

voldoende hoogte zijn om de vleermuizen uit te kunnen laten vliegen. Het 

hout moet minimaal 1 meter boven de holte afgezaagd worden en de bomen 

mogen niet worden geschud. 

l. De vleermuiskasten moeten duurzaam zijn opgehangen. 

m. Het bouwrijp maken van de locatie moet geschieden onder ecologische 

begeleiding. 

n. Mogelijke verstopplaatsen van de alpenwatersalamander in de vorm van 

bijvoorbeeld bladhopen, takkenhopen en boomstammen dient u handmatig te 

verwijderen. Aanwezige dieren worden verplaatst naar geschikt 

(overwinterings)gebied buiten het ingreepgebied. 

o. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de 

voortplantingsperiode van de gewone grootoorvleermuis. Deze loopt globaal 

van mei tot half september. 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 

grootoorvleermuis. 

p. U dient ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden rekening te houden 

met de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode van de 

alpenwatersalamander. Hiervoor dient u respectievelijk de perioden augustus 

tot en met september en oktober tot en met april te hanteren. 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 alpenwatersalamander. 
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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 bouw-

of 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. 

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 van de 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 vangen van dieren. Ontheffing voor het opzettelijk vangen 

van de alpenwatersalamander is in casu niet aan de orde, omdat het niet de 

bedoeling is deze soort definitief aan de natuur te onttrekken en onder u te houden, 

maar te verplaatsen binnen hun natuurlijke leefomgeving. 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. 

Instandhouding van de gewone grootoorvleermuis 

Artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming 

De gewone grootoorvleermuis is in het plangebied aangetroffen. Het plangebied 

wordt gebruikt als foerageergebied en in het bosje aan de noordkant van de sloot 

zijn kraamverblijfplaatsen aangetroffen in de kruin van twee naast elkaar staande 

oude eikenbomen. In het document ‘Nader ecologisch onderzoek & natuurtoets 
realisatie HCP vliegbasis Volkel’ van 24 augustus 2021 wordt vermeld dat hier zes 

tot tien gewone grootoorvleermuizen zwermend zijn aangetroffen. 

In het ingreepgebied worden alle bomen gekapt. De kraamverblijfplaats bevindt 

zich op minder dan tien meter afstand van de ingreeplocatie. Hierdoor zal de 

kraamverblijfplaats van de grootoorvleermuizen vrij geïsoleerd in het open 

landschap komen te liggen. Dit kan de functionaliteit van de kraamverblijfplaats 

aantasten. 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone grootoorvleermuis tot 

een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in paragraaf 

6.1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Projectplan RUIMTELIJKE 

ONTWIKKELING VLIEGBASIS VOLKEL: Realisatie Hot cargo pad t.b.v. 

ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming’ van 22 juli 2021 en de aanvullingen 

van 7 september 2021. 

Om negatieve effecten op de staat van instandhouding van de gewone 

grootoorvleermuis te beperken, zijn er voor de werkzaamheden alternatieve 

verblijfplaatsen gerealiseerd. Op 30 juni 2021 zijn er achttien houtbetonnen 

vleermuiskasten opgehangen volgens de voorschriften uit het Kennisdocument 

Gewone grootoorvleermuis (BIJ12, 2017). De vleermuiskasten zijn in vier clusters 

opgehangen in een straal van tien meter en bevinden zich buiten het ingreepgebied 

in geschikte bosgebiedjes. In de omgeving zijn ook nog bomen aanwezig met 

geschikte holten. Hiermee zijn er voldoende alternatieven verblijfplaatsen voor de 

aanwezige exemplaren van de gewone grootoorvleermuis gerealiseerd. U stelt voor 

de kap van de bomen te laten plaatsvinden gedurende de winterrustperiode van de 
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gewone grootoorvleermuis in de periode oktober tot en met maart. De gewone 

grootoorvleermuis is gedurende de winterrustperiode niet aanwezig in bomen. 

Hiermee wordt directe verstoring van de gewone grootoorvleermuis voorkomen. 

Daarnaast wilt u het gebruik van bouwverlichting in de actieve periode van de 

vleermuizen vermijden. Als dat niet geheel te voorkomen is, dient gebruik gemaakt 

te worden van amberkleurige LED-vlaklichtverlichting en deze dient niet uit te 

stralen in mogelijke leefgebieden van vleermuizen (bosjes en bosranden). Ook stelt 

u voor dat wanneer bij de realisatie van het hot cargo pad straatverlichting wordt 

aangebracht, deze dient te bestaan uit amberkleurige LED-vlaklichtverlichting die 

niet uitstraalt naar bossen en bosranden in de omgeving om verstoring van 

leefgebieden van vleermuizen te vermijden. 

De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. In de 

aanvullingen wordt aangegeven dat het waarschijnlijk om een kraamverblijf gaat, 

maar er wordt niet uitgesloten dat het een zomerverblijf is. Gezien de gewone 

grootoorvleermuis een zomerverblijf in gebruik kan hebben tot half oktober mogen 

de bomen pas na half oktober gekapt worden. Ter aanscherping heb ik hiervoor in 

de ontheffing voorschrift j. opgenomen. In de aanvullingen wordt de kap van de 

bomen beschreven. Deze is niet volledig volgens het kennisdocument en er is 

daarom nog een aanvulling gedaan op de beschreven kap zodat die wordt 

uitgevoerd volgens het kennisdocument. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de 

ontheffing voorschrift k. opgenomen. Vleermuiskasten zijn van oorsprong tijdelijke 

verblijfplaatsen. Gezien ze hier worden gebruikt als permanente verblijfplaats 

moeten de kasten duurzaam worden opgehangen zodat ze ruim na de 

ontheffingsperiode nog gebruikt kunnen worden. Ter aanscherping heb ik hiervoor 

in de ontheffing voorschrift l. opgenomen 

Door het zorgvuldig en zo kleinschalig mogelijk werken en het compenseren van 

het leefgebied dat verloren zal gaan door de werkzaamheden, in combinatie met 

het overblijvend geschikt leefgebied in de omgeving, mag worden aangenomen dat 

de staat van instandhouding door het projectvoornemen niet zal worden 

verslechterd. Mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en 

volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften. Daarentegen gaat wel 

een deel van het actueel leefgebied van de soort permanent verloren wat een 

overtreding van artikel 3.5, lid 4 van de Wet natuurbescherming inhoudt. 

Staat van instandhouding gewone grootoorvleermuis 

De gewone grootoorvleermuis komt algemeen voor in (de omgeving van) het 

plangebied. Het aantal gewone grootoorvleermuizen is over de periode 1986-2019 

matig toegenomen, maar sinds 2009 ook weer matig afgenomen. Op de landelijke 

Rode Lijst (2020) is de status van de soort ‘thans niet bedreigd’. 
De lokale staat van instandhouding is niet bekend. Historische data over de lokale 

populatie ontbreekt, hierdoor is niet te bepalen of de grootte van de populatie 

vooruit gaat, achteruitgaat of gelijk blijft. 

Tijdens de onderzoeken zijn er zes tot tien gewone grootoorvleermuizen 

aangetroffen. Omdat het kraamverblijf dicht bij het plangebied ligt, zijn er ter 

compensatie 18 vleermuiskasten opgehangen. Hiermee wordt voor alternatieve 
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verblijfplaatsen gezorgd. De aangetroffen kraamverblijfplaats blijft ook bestaan, 

alhoewel deze in functionaliteit aangetast kan worden door de werkzaamheden. Er 

lijken hierdoor ruimschoots voldoende verblijfplaatsen te zijn voor de gewone 

grootoorvleermuis. De gunstige staat van instandhouding van de gewone 

grootoorvleermuis komt hierdoor niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de 

door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde 

voorschriften. 

Instandhouding van de alpenwatersalamander 

Artikel 3.10, lid 1 sub b Wet natuurbescherming 

De alpenwatersalamander gebruikt het plangebied als landhabitat waarbij gebruik 

wordt gemaakt van bosjes en bosranden als verblijfplaats. Op de locatie is geen 

voortplantingshabitat aangetroffen van de alpenwatersalamander. In het document 

‘Nader ecologisch onderzoek & natuurtoets realisatie HCP vliegbasis Volkel’ van 
24 augustus 2021 wordt vermeld dat hier één á twee exemplaren van de 

alpenwatersalamander zijn aangetroffen. De dieren zijn gevonden onder 

reptielplaten langs de droogstaande greppel. De locaties waar de 

alpenwatersalamanders zijn aangetroffen liggen op twaalf tot vijftien meter van het 

ingreepgebied. 

Door de werkzaamheden gaat er een deel van het leefgebied verloren. Bij de aanleg 

van het hot cargo pad zal het nodige grondwerk plaatsvinden. Hierbij kunnen ook 

diepere bandensporen van vrachtverkeer ontstaan. Na regenval kunnen deze 

bandensporen geschikt zijn als tijdelijk voortplantingshabitat voor 

alpenwatersalamander. Bij grondwerk kunnen deze tijdelijke voortplantingsplaatsen 

worden aangetast. 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de alpenwatersalamander tot een 

minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in paragraaf 6.2 

van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Projectplan RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING VLIEGBASIS VOLKEL: Realisatie Hot cargo pad t.b.v. 

ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming’ van 22 juli 2021 en de aanvullingen 

van 7 september 2021. 

Het ingreepgebied wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt 

voor de alpenwatersalamander. Het ongeschikt maken van de locatie wordt gedaan 

door het maaien en het bouwrijp maken van de locatie. De aanlegwerkzaamheden 

worden uitgevoerd onder ecologische begeleiding, zodat schade aan een tijdelijk 

voortplantingshabitat kan worden voorkomen. Aan de oostzijde van het gebied 

wordt in de bestaande greppel een geschikt alternatief voortplantingshabitat 

gecreëerd. De bestaande greppel wordt over een afstand van 120 meter gedeeltelijk 

afgedamd en voorzien van een leemlaag. Alpenwatersalamanders die in tijdelijke 

regenwaterplassen binnen het werkterrein aanwezig zijn, zullen onder ecologische 

begeleiding naar alternatief voortplantingshabitat worden gebracht. 
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De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Gezien de 

grondwerkzaamheden tijdens de winterrustperiode van de alpenwatersalamander 

plaatsvinden, moeten eerst mogelijke verstopplaatsen in de vorm van bijvoorbeeld 

bladhopen, takkenhopen en boomstammen handmatig worden verwijderd. 

Aanwezige dieren worden verplaatst naar geschikt (overwinterings)gebied buiten 

het plangebied. Na het ongeschikt maken en voorafgaand aan de aanleg van het 

hot cargo pad wordt een controle uitgevoerd door een ecologisch deskundige naar 

de aanwezigheid van de alpenwatersalamander. Indien het gebied door de 

deskundige wordt vrijgegeven kunnen de werkzaamheden starten. Ter 

aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing voorschrift m. en n. opgenomen. 

Ten oosten van het ingreep gebied wordt een alternatief voortplantingsgebied 

gecreëerd. Buiten de ingreeplocatie zijn er nog voldoende uitwijkmogelijkheden, 

aangezien er op de locatie maar enkele exemplaren (één á twee) zijn aangetroffen. 

Door het zorgvuldig en zo kleinschalig mogelijk werken en het compenseren van 

het leefgebied dat verloren zal gaan door de werkzaamheden, in combinatie met 

het overblijvend geschikt leefgebied in de omgeving, mag worden aangenomen dat 

de staat van instandhouding door het projectvoornemen niet zal worden 

verslechterd. Mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en 

volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften. Daarentegen gaat wel 

een deel van het actueel leefgebied van de soort permanent verloren waardoor er 

sprake is van een overtreding van artikel 3.10 lid 1 sub b van de Wet 

natuurbescherming. 

Staat van instandhouding alpenwatersalamander 

De alpenwatersalamander komt algemeen voor in (de omgeving van) het 

plangebied. In de periode 1995-2017 is de populatie alpenwatersalamander matig 

toegenomen en op de rode lijst is de status ‘thans niet bedreigd’. De landelijke trend 

voor de populatie is stabiel. 

De lokale staat van instandhouding is niet bekend. Tijdens de onderzoeken op 

3 september 2020 en op 21 juli 2021 is er twee keer een exemplaar van de 

alpenwatersalamander aangetroffen bij de reptielenplaten op de oever van de west-

oost georiënteerde greppel nabij het plangebied. Ook is de alpenwatersalamander 

tijdens eerder onderzoek elders op de vliegbasis aangetroffen. Er wordt 

aangenomen dat de lokale trend overeenkomt met de landelijke trend. 

De gunstige staat van instandhouding van de alpenwatersalamander 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 

Er is geen alternatieve locatie mogelijk voor het realiseren van het hot cargo pad. 

Voor het laden en lossen van vrachtvliegtuigen moet een platform worden gebouwd. 

Deze aan- en afvoerroute is vanuit militair operationeel en logistiek oogpunt van 

essentieel belang. Een korte route van de landing-startbaan naar het vrachtplatform 

met directe aansluiting tot de vliegtuig stalling en opslag gebied is daarom 

noodzakelijk. Daarnaast moet de locatie voldoen aan de nationale en internationale 
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richtlijnen, waaronder de EASA-regelgeving, die de aanwezigheid en acceptatie van 

obstakels in het vlieggebied bepalen, zoals vrij zicht vanuit de verkeerstoren, 

obstakelvrije afstand tot het banenstelsel, invloed van het bouwwerk op wind en 

lichtreflectie en op het meteo-waarnemingsstation. 

Met deze richtlijnen in acht genomen is een locatiestudie uitgevoerd, waaruit de 

voorgesteld locatie als meest geschikte locatie kwam. 

De start van de werkzaamheden vindt plaats buiten de kwetsbare periode van de 

gewone grootoorvleermuis, zodat de verstoring voor deze soort het kleinst is. De 

werkzaamheden zullen op zorgvuldige wijze worden uitgevoerd en onder 

begeleiding van een ecologisch deskundige. Er wordt zorggedragen dat de soort 

functionele alternatieven tot zijn beschikking heeft in de directe omgeving. 

Door de gekozen inrichting, planning en werkwijze wordt schade aan de gewone 

grootoorvleermuis en de alpenwatersalamander 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 

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’. 

Nederland is lid van de NAVO, het samenwerkingsverband dat de verdediging en 

samenwerking van de legers van de westerse landen regelt. De NAVO is essentieel 

voor het veiligheidsbeleid van Nederland. Vliegbasis Volkel speelt een belangrijke 

rol in het uitvoeren van de NAVO-taken. De vliegbasis is namelijk aangewezen als 

plek voor de nieuwe F-35 straaljagers. Met de F-35 straaljagers levert Nederland 

een bijdrage aan het oplossen van de militaire tekortkomingen, die de NAVO en de 

EU hebben vastgesteld. Door de komst van deze F-35 straaljagers is de behoefte 

voor het aanleggen van het hot cargo pad ontstaan. 

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 

gewone grootvleermuis en de alpenwatersalamander, die als gevolg van de 

uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen. 

Gesignaleerde soorten 

Ik wil u erop wijzen dat in het bij de aanvraag gevoegde natuurwaardenonderzoek 

melding wordt gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van de veldleeuwerik in 

of in de nabije omgeving van het plangebied. U heeft er echter voor gekozen om 

voor deze soort geen ontheffing aan te vragen. Ik wil u er, wellicht ten 
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Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 
overvloede, op wijzen dat wanneer u bij uitvoering van de werkzaamheden 

Datum verbodsbepalingen ten aanzien van deze soort dreigt te overtreden, u de 
17 november 2021 

werkzaamheden dient stil te leggen en alsnog ontheffing voor deze soort dient aan 
Onze referentie 

te vragen. 
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