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Op 30 juni 2022 heb ik uw verzoek tot wijzigen van de ontheffing met kenmerk
WNB/2021/014.toek (5190025423374) voor het project ‘BBV Liempde’
ontvangen. Ik heb uw verzoek beoordeeld. In deze brief leest u wat dit betekent.
Vorig besluit
Bij besluit van 19 augustus 2021 is ontheffing met kenmerk WNB/2021/014.toek
verleend van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet
natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk nesten, rustplaatsen en
eieren vernielen, beschadigen of nesten wegnemen van de huismus; artikel 3.5,
lid 4 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het beschadigen of
vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de kamsalamander 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 levendbarende hagedis en hazelworm voor een periode van 1 september 2021
tot en met 31 december 2023.
Inhoud aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project ‘BBV Liempde’,
gelegen in de gemeente Boxtel. Het project betreft onderhoudswerkzaamheden
aan het spoor. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van twaalf wissels,
verplaatsen van portalen, saneren van oude leidingen, het aanleggen van nieuwe
kabels en het plaatsen van een voedingshuis. Hiervoor worden
graafwerkzaamheden uitgevoerd, sloten gedempt en tijdelijke werkterreinen
aangelegd.
Verzoek
U verzoekt tot een wijziging van de ontheffing met kenmerk WNB/2019/014.toek
door aanvullend ontheffing te vragen van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 3.1, lid 2 voor zover dit betreft het opzettelijk nesten, rustplaatsen en
eieren vernielen, beschadigen of nesten wegnemen van de koolmees (Parus
major) en de zwarte mees (Periparus ater). Ook geeft u aan dat het aantal dicht
te zetten huismusnesten is opgelopen, waardoor de ontheffing dient te worden
aangepast.
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Besluit
Ik ga akkoord met een deel van uw wijzigingsverzoek. Dit betekent dat de
ontheffing met kenmerk WNB/2019/014.toek is gewijzigd en komt te vervallen
vanaf de dag dat onderliggend besluit wordt afgegeven.
Hierbij ontvangt u de gewijzigde ontheffing met kenmerk WNB/2021/014A.toek.
Aan deze ontheffing zijn de specifieke voorschriften i tot en met m toegevoegd,
alsmede een nieuwe toelichting in bijlage I wat betreft de instandhouding van de
huismus.
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De rest van het besluit WNB/2021/014.toek ten aanzien van de kamsalamander,
de levendbarende hagedis en de hazelworm voor wat betreft de voorschriften, de
beschreven instandhouding van de soorten, de andere bevredigende oplossingen
en het belang, blijft ongewijzigd. De andere bevredigende oplossingen en het
belang blijft tevens voor de huismus ongewijzigd. Ik verwijs u hiervoor naar
bijlage I van het besluit van 19 augustus 2021 met kenmerk WNB/2021/014.toek
(bijlage 6 bij dit besluit).
Ik verleen u vanaf de dagtekening van dit besluit tot en met 31 december 2023
ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet
natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk nesten, rustplaatsen en
eieren vernielen, beschadigen of nesten wegnemen van de huismus; artikel 3.5,
lid 4 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft het beschadigen of
vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de kamsalamander 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 levendbarende hagedis en hazelworm.
Ik verleen u geen ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1,
lid 2 voor zover dit betreft het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen,
beschadigen of nesten wegnemen van de koolmees en de zwarte mees.
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.

De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten 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.
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d.

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de
realisatie van het project ‘BBV Liempde’, gelegen in de gemeente Boxtel aan
de spoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven ter hoogte van Liempde (geocode 617
en 054, spoorkilometer 40.25 tot en met 44.00), één en ander zoals is
weergegeven in figuur 1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport
‘Projectplan - Kamsalamander, levendbarende hagedis, hazelworm en huismus
BBV Liempde’ van 28 juni 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.
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
met betrekking tot de kamsalamander, de levendbarende hagedis en de
hazelworm uit te voeren zoals beschreven in paragraaf 7.3, de hoofdstukken
8, 9, 10 en paragraaf 12.6 van het bij aangeleverde rapport ‘Projectplan
Kamsalamander, levendbarende hagedis, hazelworm en huismus BBV
Liempde’ van 28 juni 2021 (bijlage 3 bij dit besluit) en de memo met
aanvullende informatie van 30 juni 2021 (bijlage 4 bij dit besluit). De
maatregelen met betrekking tot de huismus dienen te worden uitgevoerd
zoals beschreven in hoofdstuk 11 van het bij de aanvraag gevoegde rapport
‘Wijzigingsverzoek ontheffing Huismussen Bovenleiding Liempde’ van 29 juni
2022 (bijlage 5 bij dit besluit).
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Huismus
j. U dient de nog aanwezige nesten in de bovenleidingportalen te traceren/
observeren en zodra de nesten niet meer in gebruik zijn (de jongen zijn
uitgevlogen) de betreffende buizen af te sluiten voor de start van de
werkzaamheden per 9 augustus 2022. Daarbij vindt, vooruitlopend op het
daadwerkelijk dichtzetten, (fysieke) controle plaats op aanwezigheid van
bezette nesten.
k. U dient zo spoedig mogelijk na de start van de spoorwerkzaamheden en
uiterlijk eind augustus 2022, een verslag van de aanstaande uitvoering
rondom het preventief dichten van de portalen bij RVO ter kennisgeving aan
te leveren. Hierin dienen tevens het definitief aandeel mussennesten dat is
aangetroffen inclusief de locaties daarvan te worden vermeld.
l. U dient voorts ten behoeve van de huismus alternatieve nestgelegenheid aan
te bieden in de vorm van voor de soort geschikte nestkasten. Hierbij geldt dat
voor elke nestplaats die aangetast of verwijderd wordt, minimaal twee nieuwe
nestplaatsen worden aangeboden in de directe omgeving van het plangebied.
Vooralsnog geldt hierbij dat minimaal 16 nestkasten dienen te worden
aangeboden. Geschikte locaties worden in het veld in beeld gebracht door de
begeleidend ecoloog.
m. Huismussen hebben de tijd nodig om aan nieuwe nestplaatsen te wennen. Een
voldoende lange gewenningsperiode is nodig om een voldoende succes van de
maatregelen, in dit geval de aanvullende nestkasten, te waarborgen. U dient
dan ook minimaal 3 maanden voor aanvang van het eerstkomend
voortplantingsseizoen van de soort (maart 2023) de kasten op te hangen.
Voorts geldt hoe dichter de vervangende verblijfplaats bij de oorspronkelijke
verblijfplaats wordt gerealiseerd en hoe geschikter de omgeving, hoe groter
de kans is op succes. De begeleidend ecoloog dient op dit alles te anticiperen.
n. De werkzaamheden dienen te worden begeleid door een ecologisch
deskundige op het gebied van de huismus.
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Kamsalamander
o. U dient ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden rekening te houden
met de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode van de
kamsalamander. Als kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode van
de kamsalamander dient u respectievelijk de perioden februari tot en met
september en november tot en met januari te hanteren. Deze perioden
kunnen echter eerder aanvangen of later eindigen afhankelijk van de
heersende klimatologische en meteorologische omstandigheden.
p. Het benodigd ruimtebeslag ter plaatse van het leefgebied van de
kamsalamander dient zo minimaal als mogelijk te zijn. Daarbij dient het aan
te brengen amfibieënscherm zo te worden aangebracht, dat het scherm het
benodigd (minimaal) ruimtebeslag van ‘werkgebied 2’ aan de noordoostzijde
van het spoor adequaat afschermt tegen ongewenste betreding door
exemplaren van de kamsalamander.
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q.

Het te plaatsen amfibieënscherm dient periodiek op functioneren te worden
gecontroleerd en zo nodig te worden hersteld door een ter zake kundig
ecoloog.
r. Nadat het amfibieënscherm is geplaatst, dient voorafgaand aan het dempen
de sloot zekerheidshalve middels een schepnet te worden bemonsterd op het
voorkomen van de kamsalamander. Aangetroffen exemplaren worden
weggevangen en verplaatst naar geschikt leefgebied in de directe omgeving,
buiten de directe invloedssfeer van de werkzaamheden.
s. De spoorsloot en de aangrenzende spoorberm dienen zo spoedig mogelijk
nadat de werkzaamheden aan het spoor zijn afgerond, te worden hersteld en
het amfibieënscherm dient aansluitend hierop weer te worden verwijderd.
t. De uit nabijgelegen sloten afkomstige en naar het nieuw gegraven profiel van
de spoorsloot te transplanteren oever- en watervegetatie, dient voor een
belangrijk deel te bestaan uit vegetatie die de kamsalamander prefereert voor
de eiafzet: moerasvergeet-mij-nietje en mannagras. Dit transplanteren dient
op een zorgvuldige wijze door of onder begeleiding van een ter zake kundig
ecoloog op het gebied van de kamsalamander te worden uitgevoerd. Deze
persoon dient tevens de juiste verhouding te bepalen ten aanzien van het te
benutten aandeel van deze vegetatie, mede om het functioneren als
(potentieel) voortplantingswater in de omgeving niet te frustreren. Indien
noodzakelijk dient betreffende vegetatie van elders te worden ingebracht of
aanvullend te worden ingezaaid.
u. Nadat het profiel van de gedempte spoorsloot aan de noordoostzijde van het
spoor in werkgebied 2 is hersteld, inclusief aangebrachte vegetatie, dient door
een ecologisch deskundige op het gebied van de kamsalamander ecologische
monitoring plaats te vinden, om zo te kunnen duiden of alle door eerder
onderzoek vastgestelde ecologische functies van de kamsalamander ter
plaatse zich herstellen of zijn hersteld. Dit monitoringsonderzoek dient op
vergelijkbare wijze plaats te vinden als het oorspronkelijk (beoogd) onderzoek
gericht op het voorkomen van de soort, namelijk:
a. Het gedurende de maanden april tot en met juni gedurende minimaal
3 veldbezoeken met een tussenperiode van minimaal 20 dagen
onderzoek te verrichten door:
1. met behulp van een schepnet en eventueel amfibieënfuik te
controleren op de aanwezigheid van exemplaren van de
kamsalamander;
2. door te zoeken naar eitjes van de kamsalamander op
aanwezige waterplanten.
v. Een verslag van deze monitoring dient uiterlijk 15 oktober 2023 bij RVO te
worden ingediend. Daarin dient naast een beschrijving van (de resultaten van)
het uitgevoerd onderzoek, ook de algehele ontwikkeling van de spoorsloot te
worden beschreven alsmede eventuele reeds getroffen dan wel eventuele
nader te treffen aanvullende maatregelen ten behoeve van een voorspoedig
herstel van het leefgebied van de kamsalamander. Zo nodig kunnen aan de
hand van deze bevindingen door RVO ook extra maatregelen worden
voorgeschreven.
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Het is uiteraard toegestaan in het kader van efficiëntie hierbij aansluiting te
zoeken bij de eveneens door de Omgevingsdienst Brabant Noord in haar
besluit opgelegde – reeds lopende – monitoring in relatie tot de
kamsalamander (Omgevingsdienst Brabant Noord, Besluit Wet
natuurbescherming soortenbescherming, kenmerk Z/141029 van 29 april
2021).
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Levendbarende hagedis en hazelworm
w. U dient ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden rekening te houden
met de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode van de
levendbarende hagedis en de hazelworm. Hiervoor dient u respectievelijk de
perioden augustus tot en met september en oktober tot en met april te
hanteren. Deze periodieken kunnen echter eerder aanvangen of later eindigen
afhankelijk van de heersende klimatologische en meteorologische
omstandigheden.
x. Bij het maaien van het werkgebied dient als maaihoogte 10 centimeter te
worden gehanteerd.
y. Het benodigd ruimtebeslag ter plaatse van het leefgebied van de
levendbarende hagedis en de hazelworm dient zo minimaal als mogelijk te
zijn. Daarbij dient het aan te brengen reptielenscherm zodanig te worden
aangebracht, dat het scherm het benodigd (minimaal) ruimtebeslag aan de
noordoostzijde van het spoor adequaat afschermt tegen ongewenste
terugkeer van exemplaren van de levendbarende hagedis en de hazelworm.
z. Het te plaatsen reptielenscherm dient periodiek op functioneren te worden
gecontroleerd en zo nodig te worden hersteld door een ter zake kundig
ecoloog.
aa. De migratieroute van oost naar west (en vice versa) onder het spoor door via
de aanwezige faunatunnels, dient te worden verbeterd ruim voordat de
spoorvernieuwingswerkzaamheden plaatsvinden en uiterlijk gelijktijdig met
het plaatsen van het reptielenscherm aan de noordoostzijde van het spoor.
bb. Het werkgebied dient zo spoedig mogelijk nadat de werkzaamheden aan het
spoor zijn afgerond, te worden hersteld en het reptielenscherm aansluitend
hierop weer te worden verwijderd.
cc. Het monitoringsonderzoek wat toeziet op het herstel van het leefgebied na
afloop van de werkzaamheden inclusief de tijdens eerder onderzoek
vastgestelde ecologische functies, dient in beginsel op vergelijkbare wijze
plaats te vinden als het oorspronkelijk onderzoek gericht op het voorkomen
van de soorten, te weten:
a. Het gedurende de maanden april tot en met juni onder gunstige
weersomstandigheden onderzoek te verrichten door het terrein rustig
te doorlopen en visueel te inspecteren. Daarbij wordt eveneens
gebruik gemaakt van eerder in het terrein op potentieel geschikte
locaties aangebrachte artificiële schuilgelegenheden (tapijttegels) om
de trefkans te vergroten.
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dd. Aanvullend hierop dient de periode augustus tot en met september te worden
benut voor het kunnen aantonen van voortplanting in het voormalig
plangebied.
ee. Het vereist monitoringsonderzoek wat toeziet op het herstel van het
leefgebied dient voorts gedurende minimaal 4 veldbezoeken met een
tussenperiode van minimaal 20 dagen te worden uitgevoerd.
ff. Een verslag van deze monitoring dient uiterlijk 15 oktober 2023 bij RVO te
worden ingediend. Daarin dient naast een beschrijving van (de resultaten van)
het uitgevoerd onderzoek, ook de algehele ontwikkeling van het voormalig
werkgebied te worden beschreven alsmede eventuele reeds getroffen dan wel
eventuele (adviezen voor) nader te treffen aanvullende maatregelen ten
behoeve van een voorspoedig herstel van het leefgebied. Zo nodig kunnen
aan de hand van deze bevindingen door RVO ook extra maatregelen worden
voorgeschreven. Het is uiteraard toegestaan in het kader van efficiëntie hierbij
aansluiting te zoeken bij de eveneens door de Omgevingsdienst Brabant
Noord in haar besluit opgelegde – reeds lopende – monitoring
(Omgevingsdienst Brabant Noord, Besluit Wet natuurbescherming
soortenbescherming, kenmerk Z/141029 van 29 april 2021).
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Overige voorschriften
gg. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de
soorten waarvoor ontheffing is verleend.
hh. 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.
ii. 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.

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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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.
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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). Uw aanvraag is bekend onder nummer
5190027125753. Gebruik dit nummer als u contact opneemt. Dan kan ik u beter
helpen.
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
Afwijzing artikel 3.1, lid 2 Wet natuurbescherming
Uit het wijzigingsverzoek blijkt dat aanvullend ontheffing is aangevraagd van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet natuurbescherming
voor zover dit betreft het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen,
beschadigen of nesten wegnemen van de koolmees en zwarte mees. Voor deze
soorten is er geen sprake van een overtreding indien de nesten in de portalen na
het uitvliegen van de jongen en voorafgaande aan de voorziene werkzaamheden
ongeschikt worden gemaakt. De nesten van deze soorten kennen in het algemeen
geen jaarronde bescherming en er zijn voor deze soorten geen zwaarwegende
ecologische omstandigheden van toepassing die een zwaardere bescherming
zouden vereisen dan te wachten totdat de jongen het nest hebben verlaten en het
nest als zodanig niet meer in functie is. Het volstaat in deze om zorgvuldig te werken
in lijn met de algemene zorgplicht. Indien dit gebeurt is er geen sprake van een
overtreding van art. 3.1, lid 2 Wet natuurbescherming en ik wijs daarmee de
aanvraag voor beide soorten dan ook af.
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Instandhouding van de huismus
Artikel 3.1, lid 2 Wet natuurbescherming
De oorspronkelijke ontheffingsaanvraag voor de huismus had betrekking op één bij
toeval ontdekte nestlocatie van de huismus in het voorjaar van 2020. Deze bevond
zich in één van de (te verplaatsen/ aan te passen) spoorportalen in het
projectgebied ter hoogte van spoorkilometer 43.307. Destijds werd door u ook te
kennen gegeven dat het voorkomen in het bewuste spoorportaal een incidenteel
geval betrof, maar dat wel kort nabij, ten noordoosten van het spoor, een boerderij
gelegen is waar tijdens het onderzoek is vastgesteld dat daar zich ook andere
(broedparen) huismussen bevonden.
Aan u is daarom ook enkel voor voorgenoemd broedgeval van de huismus destijds
ontheffing verleend, met de voorwaarde dat bij de voorgenomen werkzaamheden
rekening gehouden diende te worden met het voortplantingsseizoen van de soort
(globaal maart-september). Meer specifiek is daarbij in het besluit ook kenbaar
gemaakt dat u voornemens was om gelijktijdig met het verwijderen van het
bestaande mussennest alle buizen van aan te passen portalen buiten het
broedseizoen (dus vóór maart) preventief af te dichten om te voorkomen dat het
probleem zich verplaatst.
Uitvoering van de preventieve maatregelen om nestelen te voorkomen konden
volgens u niet eerder worden uitgevoerd dan in de nacht van zaterdag 19 op zondag
20 maart 2022. Eerdere uitvoering bleek niet mogelijk door een aantal
onderliggende (technische) redenen. Het gevolg hiervan is dat er inmiddels meer
broedparen van de huismus hun intrek in te verplaatsen/ aan te passen
spoorportalen hebben genomen en een nest hebben gemaakt. Daar waar
broedgevallen zijn geconstateerd zijn de portalen niet dichtgezet.
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U wenst de portalen waar deze aanvullende broedparen zich bevinden op korte
termijn alsnog dicht te zetten vooruitlopend op het moment dat de werkzaamheden
aan het spoor en portalen aanvangen gedurende een buitendienstregeling in
augustus. Er is gedurende het voortplantingsseizoen nader onderzoek gedaan naar
het aandeel broedgevallen in nog niet dichtgezette spoorportalen. Op basis van de
meest recente gegevens van eind juni 2022 komt u hierbij op een achttal
aanvullende nesten van de huismus. Aangezien het voortplantingsseizoen nog niet
ten einde is zou dit aantal in de tussentijd nog kunnen oplopen. De dieren kunnen
per jaar meerdere legsels voortbrengen en ook het ecologisch onderzoek van de
laatste tijd betreft een momentopname.

Onze referentie
Aanvraagnummer
5190027125753
Kenmerk
WNB/2021/014A.toek

Doordat portalen met daarin (circa een achttal) huismusnesten zullen worden
verplaatst/aangepast, zullen deze nesten verloren gaan/ongeschikt worden
gemaakt. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de huismus tot een
minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk 11
van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Wijzigingsverzoek ontheffing
Huismussen Bovenleiding Liempde’ van 29 juni 2022 (bijlage 5 bij dit besluit). Het
gaat om de volgende maatregelen:
-

-

-

U zal de nog aanwezige nesten in de bovenleidingportalen traceren/ observeren
en zodra de nesten niet meer in gebruik zijn (de jongen zijn uitgevlogen) de
betreffende buizen afsluiten voor de start van de werkzaamheden per 9
augustus 2022. Daarbij vindt, vooruitlopend op het daadwerkelijk dichtzetten,
(fysieke) controle plaats op aanwezigheid van bezette nesten.
Voorts wordt ten behoeve van de huismus alternatieve nestgelegenheid
aangeboden in de vorm van voor de soort geschikte nestkasten. Hierbij geldt
dat voor elke nestplaats die aangetast of verwijderd wordt, minimaal twee
nieuwe nestplaatsen worden aangeboden in de directe omgeving van het
plangebied.
De werkzaamheden worden begeleid door een ecologisch deskundige op het
gebied van de huismus.

De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter
aanscherping heb ik in de ontheffing aanvullende voorschriften opgenomen.
De huismus kan per jaar meerdere legsels voortbrengen en het
voortplantingsseizoen kan, in theorie, tot in september duren. De nog aanwezige
nestlocaties zijn echter voor een goed deel in beeld gebracht op basis van zeer
recente waarnemingen (daar waar de portalen nog niet zijn dichtgezet) en op het
moment dat de spoorwerkzaamheden beginnen (9 augustus 2022) is niet de
verwachting dat dan nog veel aanvullende huismusnesten zullen worden
aangetroffen. Er zullen met aan alle zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dan ook
geen groot aantal nestlocaties van de soort bijkomen.
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Wel acht RVO het noodzakelijk dat alsnog precies kenbaar wordt gemaakt hoeveel
mussennesten uiteindelijk waar zijn aangetroffen en, na uitvliegen van de jongen,
zijn dichtgezet. Een verslag van de toekomstige uitvoering rondom het preventief
dichten van de portalen met daarin tevens vermeld het definitief aandeel
mussennesten dat is aangetroffen inclusief de locaties daarvan, dient u zo spoedig
mogelijk na de start van de spoorwerkzaamheden en uiterlijk eind augustus 2022
bij RVO aan te leveren (voorschrift k).

Datum
14 juli 2022
Onze referentie
Aanvraagnummer
5190027125753
Kenmerk
WNB/2021/014A.toek

Tevens dient het aantal te plaatsen nestkasten overeenkomstig te zijn met het
aantal aangetroffen nesten (verhouding 1:2), vooralsnog geldt hierbij dat minimaal
16 nestkasten dienen te worden aangeboden. Ook verlangt RVO van u dat u dit
eveneens ruim voor aanvang van het eerstkomend voortplantingsseizoen (2023)
doet vanwege de noodzakelijke gewenningsperiode voor de dieren (minimaal 3
maanden) (voorschriften l en m) .
Doordat portalen met daarin (circa een achttal) huismusnesten zullen worden
verplaatst/aangepast, zullen deze nesten verloren gaan/ongeschikt worden
gemaakt. Het effect is echter tijdelijk. Na de werkzaamheden is door u toegezegd
dat dezelfde type portalen in dezelfde hoeveelheid beschikbaar blijven als
nestgelegenheid voor de soort. Kwaliteit en kwantiteit blijven daarmee behouden,
temeer omdat het project verder niet wezenlijk van invloed is op het leefgebied
(waaronder ook het foerageergebied) van de huismus.
Ook zal er door u tijdig aanvullende nestgelegenheid worden aangeboden die
tijdelijk/aanvullend in nestgelegenheid zal voorzien alsook blijven er in de omgeving
spoorportalen voor de soort beschikbaar waar(aan) geen werkzaamheden
plaatsvinden.
Al met al is het effect op de huismus, met inbegrip van de gestelde (aanvullende)
maatregelen, tijdelijk en gezien de omstandigheden alsnog relatief beperkt van
omvang. Er wordt zodoende ook geen nadelig effect op de staat van instandhouding
van de soort verwacht. Omdat een aantal jaarrond beschermde nestlocaties van de
huismus (tijdelijk) verloren gaan, is er wel sprake van een overtreding van art. 3.1,
lid 2 Wnb.
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