
 
   

  

  

  

    

     

  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

    

 

       

 

 

 

 
  

  

 

 
  

 

 

 
  

   

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

               

     

         

     

 

  

         

             

       

         

            

 

          

        

       

           

            

          

         

       

 

 

           

       

         

            

           

 

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 40225, 8004 DE  Zwolle 

Prorail B.V. 

T.a.v. 

Postbus 2038 

3500 GA UTRECHT 

Datum 26 april 2022 

Betreft Beslissing op aanvraag 

Geachte , 

Op 14 april 2022 heb ik uw verzoek tot wijzigen van de ontheffing met kenmerk 

WNB/2021/037.toek (5190026143156) voor het project ‘Maastricht 
Noord/Limmelderweg’ ontvangen. Ik heb uw verzoek beoordeeld. In deze brief 

leest u wat dit betekent. 

Vorig besluit 

Bij besluit van 14 februari 2022 is ontheffing met kenmerk WNB/2021/037.toek 

verleend van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1b van de Wet 

natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen 

van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de levendbarende hagedis en 

hazelworm voor een periode van 15 februari 2022 tot en met 30 september 2022. 

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project ‘Maastricht 

Noord/Limmelderweg’ gelegen in de gemeente Maastricht. Het project betreft 

graafwerkzaamheden (deelgebied 1) en werkzaamheden om de bevloering en 

bestrating van de overweg Limmelderweg op te ruimen en het spoor technisch 

aan te passen aan de situatie zonder overweg. De werkzaamheden bestaan uit het 

verwijderen en vervangen van kabels, verwijderen van bestrating, vervangen van 

dwarsliggers en spoorstaven, herstellen van het ballastbed, doortrekken van het 

schouwpad langs het spoor en het plaatsen van hekwerk. 

Verzoek 

U verzoekt mij de beschrijving van de maatregelen te wijzigen. Het project is een 

aantal weken uitgesteld, hierdoor worden de reptielenschermen later geplaatst 

dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit heeft als gevolg dat er later wordt 

begonnen met reptielen afvangen dan in het vorige besluit (en bijlage 3) 

beschreven. U verzoekt mij dit aan te passen in het besluit. 
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Besluit 

Ik ga akkoord met uw verzoek. Dit betekent dat de ontheffing met kenmerk 

wnb/2021/037.toek komt te vervallen vanaf de dag dat onderliggend besluit wordt 

afgegeven. 

Hierbij ontvangt u de gewijzigde ontheffing met kenmerk wnb/2021/037A.toek. 

Aan deze ontheffing zijn de specifieke voorschriften n, o en p toegevoegd. 

Ik verleen u voor de periode van 26 april tot en met 30 september 2022 

ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in 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 levendbarende hagedis 

en hazelworm. 

Ik verleen u geen ontheffing 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 van de levendbarende hagedis en de hazelworm. 

De overwegingen voor de wijziging van de voorschriften vind u in bijlage 1. Voor 

wat betreft mijn overige overwegingen verwijs ik u naar mijn brief van 14 februari 

2022 met kenmerk WNB/2021/037.toek. 

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 waarop de ontheffing toe ziet betreft deelgebied 1 en 2 van het 

plangebied voor de realisatie van het project ‘Maastricht-

Noord/Limmelderweg’, gelegen in de gemeente Maastricht, één en ander zoals 

is weergegeven in figuur 1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 

‘Mitigatieplan levendbarende hagedis en hazelworm, Spoortraject Maastricht-

Noord’ van 29 november 2021 (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. 
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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. 

Specifieke voorschriften 

i. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen 

uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het bij de aanvraag 

gevoegde rapport ‘Mitigatieplan levendbarende hagedis en hazelworm, 
Spoortraject Maastricht-Noord’ van 29 november 2021 (bijlage 3 bij dit 

besluit, met uitzondering van de gewijzigde afvangperiode) en de brief met 

aanvullende informatie van 1 februari 2022 (bijlage 4 bij dit besluit). 

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

kwetsbare overwinteringsperiode en voortplantingsperiode van de 

levendbarende hagedis en de hazelworm. 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 hazelworm en 

de levendbarende hagedis. 

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

kwetsbare broedperiode van vogels. Deze loopt globaal van half maart tot en 

met half juli. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan 

deze periode langer dan wel korter zijn. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. 

Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. De 

geschiktheid voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden 

bepaald door een deskundige op het gebied van vogels. 

l. Om te voorkomen dat de dieren over het reptielen-/amfibieënscherm heen 

klimmen moet er gezorgd worden voor een overstaande rand waardoor dit 

onmogelijk wordt. De voorzieningen die getroffen zijn om het gebied 

ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en beheerd worden dat ze 

hun functie ten allen tijden kunnen vervullen. De voorzieningen dienen 

regelmatig gecontroleerd te worden op kieren en overhangede vegetatie door 

een ecologisch deskundige. 

m. Bij het verplaatsen en weer uitzetten van de individuen moet rekening 

gehouden worden met de weersomstandigheden. Gunstige 

weersomstandigheden zorgen ervoor dat de verplaatste individuen zich in 

veiligheid kunnen stellen in het nieuwe gebied. 

n. Om verstoring tijdens de gewenningsperiode te voorkomen dient de plaatsing 

van de amfibieënschermen, het ingraven van de emmers en het neerleggen 

van de tapijttegels uiterlijk half mei te zijn afgerond. 
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Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland o. De emmers worden gedurende drie weken onder gunstige 
Datum weersomstandigheden dagelijks gecontroleerd op aanwezigheid van 
26 april 2022 

levendbarende hagedissen en eventuele algemene soorten amfibieën. Deze 
Onze referentie drie weken worden verspreid gepland in de geschikte periode voor 
5190026655749 

levendbarende hagedis, namelijk: de tweede helft van mei, in juni, en half 

september (vlak voor start van de werkzaamheden). In de periode tussen de Kenmerk 

WNB/2021/037A.toek vangstweken worden de emmers afgeschermd met deksels. 

p. De wekelijkse controle van de tapijttegels wordt uitgevoerd in de periode half 

juni tot en met half september (vlak voor start van de werkzaamheden) onder 

gunstige weersomstandigheden. 

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. 

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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Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Datum 

26 april 2022 

Onze referentie 
Meer informatie 

5190026655749 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 

088 042 42 42 (lokaal tarief). Kenmerk 

WNB/2021/037A.toek 

Met vriendelijke groet, 

De Minister voor Natuur en Stikstof, 

namens deze: 

Robin Nieuwenkamp 

Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming 

In de vorige ontheffing, en in bijlage 3, wordt beschreven dat de emmers die binnen 

het reptielenscherm zijn geplaats gedurende drie weken dagelijks gecontroleerd 

worden op de aanwezigheid van levendbarende hagedissen en eventuele algemene 

soorten amfibieën. Deze drie weken werden verspreid gepland in de geschikte 

periode voor de levendbarende hagedis, namelijk: de tweede helft van april, in juni, 

en half september (vlak voor start van de werkzaamheden). Door uitstel van de 

werkzaamheden is de eerste controle periode later komen te liggen. Deze 

verschuiving zal geen negatieve invloed hebben op beide soorten. De hagedissen 

worden nog steeds in de geschikte periode weggevangen. Het belangrijkste is 

hierbij dat de hagedissen gedurende twee weken zijn weggevangen voor het einde 

van juni. Met de verschuiving van het wegvangen worden daarom geen extra 

negatieve effecten op de soorten verwacht. Er worden voldoende maatregelen 

genomen om te voorkomen dat reptielen ten tijde van de werkzaamheden in het 

gebied aanwezig zijn. Voor de overige voorschriften en overwegingen verwijs ik u 

naar de brief van 14 februari 2022 met kenmerk WNB/2021/037.toek. 
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Mitigatieplan levendbarende hagedis en hazelworm Spoortraject Maastricht-
Noord 

RA21184-02 6 

Hierna zijn de deelgebieden apart toegelicht. 

1 

2 
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2.1 Plangebied 

Het plangebied bestaat uit 3 deelgebieden ter plaatse van het spoor ten noorden van Maastricht, tussen 

de Balijeweg in Maastricht (spoorkm 34.3) en de Kerkweg te Meerssen (spoorkm 32.3) in de gemeenten 

Maastricht en Meerssen, provincie Limburg. Het plangebied heeft in totaal een lengte van circa 1,5 km. 

De begrenzingen van de deelgebieden zijn op Figuur 1 met rood aangegeven. 

2.1.1 Deelgebied 1: Nieuwe Limmelderweg Rothem 

Deelgebied 1 bestaat uit een spoortraject dat vanaf de Nieuwe Limmelderweg naar Rothem gaat (Figuur 

2). De spoorberm bestaat uit kort gemaaid, voedselrijk tot matig voedselrijk grasland. Rondom de 

spoorberm zijn diverse bomenrijen en kleine bosjes aanwezig. Ten zuiden van het traject ligt een 

landgoed met daarop kleine bosjes en een vijver. Aan de noordzijde van het spoortraject stroomt een 

smalle afwateringssloot. 



     

           

             

              

               

             

              

           

             

               

        

            

      

         

    

             

     

            

             

      

           

            

        

          

     

           

            

       

          

                  

   

Negatieve effecten op de levendbarende hagedis en de hazelworm kunnen ontstaan doordat bij de 

ingreep dieren worden verwond en gedood en vaste rust- en verblijfplaatsen worden vernield. Deze 

effecten leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. In dit hoofdstuk staan de maatregelen 

beschreven die genomen dienen te worden om schade aan deze beschermde soorten zoveel mogelijk te 

voorkomen dan wel te beperken. Hierbij wordt het Kennisdocument van de levendbarende hagedis 

(BIJ12, 2017) gevolgd. Voor de hazelworm is geen Kennisdocument van Bij12 beschikbaar. Voor deze 

soort wordt gebruik gemaakt van andere, betrouwbare literatuurbronnen (zie paragraaf 6.1). Door de 

werkzaamheden uit te voeren conform de eisen uit deze standaard en de andere betrouwbare bronnen is 

er een grote mate van zekerheid dat de mitigerende maatregelen van voldoende kwaliteit zijn om 

overtreding van de Wet natuurbescherming zoveel mogelijk te voorkomen. 

5.1 Maaien werkgebied 

Vooraf aan de werkzaamheden wordt het werkgebied ongeschikt gemaakt voor de aanwezige 

soorten door het werkgebied te maaien. 

De maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van minimaal 10 centimeter boven 

maaiveld. 

De maaiwerkzaamheden worden tweemaal uitgevoerd: 

in de periode van winterslaap van de levendbarende hagedis en de hazelworm. Dit is de 

periode vanaf begin november tot half februari. 

nadat de dieren zijn weggevangen (zie paragraaf 5.3) en voor de start van de 

werkzaamheden (zie paragraaf 5.4). Dit is de periode van eind juni tot half juli. 

5.2 Plaatsen amfibie nscherm 

Rondom het gehele werkgebied wordt een reptielen-

Het reptielen- wordt in de lengterichting van het spoor aan weerszijden van 

het werkgebied met 50 meter verlengd, om de kans te verkleinen dat levendbarende hagedissen 

of hazelwormen alsnog via de ballast het werkgebied bereiken. 

Dit reptielen- bestaat uit stevig plastic van 50 centimeter hoog en is minimaal 

10 centimeter ingegraven in de grond. 

5.3 Wegvangen en verplaatsen individuen 

Binnen afgeschermde gebied worden op 10 meter afstand van elkaar tapijttegels neergelegd. 

Deze tapijttegels worden na een gewenningsperiode van een maand, wekelijks gecontroleerd op 

Alle aangetroffen dieren worden weggevangen en verplaatst naar 

geschikt habitat grenzend aan het werkgebied of in de directe omgeving. 

De dieren worden weggevangen in de periode van half april tot en met juni, als er nog geen 

juveniele dieren aanwezig zijn. 
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5.6 Ecologische begeleiding 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog. 

5.4 Maatregelen tijdens de werkzaamheden 

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de periode half juli tot eind september. Dit is 

de periode vooraf aan de periode van winterrust van de levendbarende hagedis, hazelworm en 

en buiten het broedseizoen van vogels. 

De geplande werkzaamheden worden zoveel als mogelijk vanaf het spoor en verharde delen 

uitgevoerd. 

Tijdens de werkzaamheden wordt 1 richting op gewerkt, zodat eventueel nog aanwezige dieren 

de kans hebben om te vluchten naar onverstoord gebied. 

Ter plaatse van het ballastbed wordt met kleine graafmachines of handmatig het ballast 

Onnodige betreding van de spoorberm en opslag van materialen wordt voorkomen. Plaatselijk 

wordt hiertoe langs het gehele werkgebied gebruik gemaakt van linten en/of mobiele hekwerken 

verwijderd, om te voorkomen dat eventueel aanwezige dieren in en onder het ballast worden 

gedood. 

ter zonering. 

De aannemer maakt enkel gebruik van verhard terrein voor opslag van bouwmateriaal. 

Na afronding van de werkzaamheden wordt het reptielen- en 

worden de bodem en de vegetatie hersteld, zodat het werkgebied weer geschikt wordt voor de 

betreffende soorten. 

5.5 Maatregelen voor aanwezige zeldzame vaatplanten 

De groeiplaatsen van de aanwezige zeldzame vaatplanten worden vooraf aan de werkzaamheden 

gemarkeerd met rood-wit lint. Deze groeiplaatsen mogen niet worden vergraven. 

Na de graafwerkzaamheden wordt de oorspronkelijk aanwezige bodem weer teruggeplaatst, 

zodat de vegetatie zich weer kan herstellen. 

De realisatie van maatregelen ter verbetering van het leefgebied voor de hazelworm en 
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levendbarende hagedis worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog. 

5.7 Periode uitvoering werkzaamheden 

In de onderstaande tabel zijn de meest gunstige en ongunstige perioden voor het uitvoeren van de 

ingrepen weergegeven, rekening houdend met de kwetsbare perioden van de aanwezige beschermde 

soorten. 



jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
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Maaiwerkzaamheden 

Plaatsen reptielenscherm 

individuen Wegvangen 

werkzaamheden Uitvoering 

5.8 Overige maatregelen 

Alle werkzaamheden die een negatief effect kunnen hebben op de hazelworm en levendbarende 

hagedis moeten aantoonbaar worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het 

gebied . 

Voordat de ingreep plaatsvindt dient een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming 

te worden aangevraagd. 

 

      
 

  

 

             

                         

                          

                          

                          

 

 

 

   

              

            

  

               

    

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 




