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Datum 7 november 2022 

Betreft Beslissing op aanvraag 

Geachte 

Op 25 augustus 2022 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag 

met de aanvullingen van 3 oktober 2022 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 ‘BBV Crailoo’, 

gelegen in de gemeente Baarn. Het project betreft bovenbouwvernieuwingen van 

het spoor bij Crailoo, ten oosten van Hilversum (geocode 088 en kilometer 33.65 

tot en met 34.30). De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van 

dwarsliggers en één spoorstaaf over een traject van 660 meter. De berm wordt 

tijdelijk gebruikt om nieuwe en oude dwarsliggers en spoorstaven op te slaan. 

Tevens komt er tijdelijk een mobiele sanitaire unit in de berm te staan en zal er 

klein mechanisch gereedschap worden opgeslagen. 

U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub 

b van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de ringslang 

(Natrix natrix), de hazelworm (Anguis fragilis) en de levendbarende hagedis 

(Zootoca vivipara). 

Besluit 

Ik verleen u voor de periode van 21 november 2022 tot en met 25 december 

2022 ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub b 

voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van voortplantings- of 

rustplaatsen van de ringslang, de hazelworm en de levendbarende hagedis. 

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 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 ‘BBV Crailoo’, gelegen in de gemeente Baarn en 

omvat het spoor en de berm bij Crailoo ten oosten van Hilversum 

(spoorkilometer 33.65 tot en met 34.30), één en ander zoals is weergegeven 

in figuur 2 van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘BBV Crailoo L-005284 

Ontheffing Wet Natuurbescherming’ ontvangen op 25 augustus 2022 (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. 

Specifieke voorschriften 

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

uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 10 van het bij de aanvraag 

gevoegde rapport ‘BBV Crailoo L-005284 Ontheffing Wet Natuurbescherming’ 

ontvangen op 25 augustus 2022. (bijlage 3 bij dit besluit). 

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

voortplantingsperiode en overwinteringsperiode van de hazelworm, 

levendbarende hagedis en ringslang. Deze perioden lopen respectievelijk 

ongeveer van april tot en met september en van oktober tot april. Afhankelijk 

van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze periodes 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 reptielen. 

k. Het ruimtebeslag dient zo minimaal mogelijk gehouden te worden en er mag 

niet door de berm gereden worden. 
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l. Deze ontheffing is enkel geldig als het projectgebied voor eind oktober 2022 

gemaaid is. Dit dient te zijn uitgevoerd bij een buitentemperatuur van 

minimaal 15°C en een maaihoogte die is ingesteld op minimaal 10 centimeter. 

Het maaien moet in één richting gebeuren. 

m. Tijdens de maaiwerkzaamheden dient een ecologisch deskundige vooruit te 

lopen zodat eventuele reptielen weggejaagd of weggevangen kunnen worden. 

n. Er mag tijdens de werkzaamheden niet gegraven worden. 

o. De werkzaamheden die mogelijk van invloed zijn op de soorten waarvoor 

ontheffing is verleend, waaronder bijvoorbeeld het plaatsen van materialen in 

de berm, worden begeleid door een ecologisch deskundige op het gebied van 

de soorten. Deze deskundige zorgt er onder andere voor dat bij het plaatsen 

van materialen in de berm het blokkeren van muizen- en konijnenholletjes zo 

veel mogelijk vermeden wordt. 

p. Het ecologisch werkprotocol wordt door een begeleidend ecoloog opgesteld en 

is te alle tijden op de locatie aanwezig en bij de betrokken uitvoerder en 

werknemers bekend. Een ecologisch logboek dient door de ecoloog te worden 

bijgehouden en moet te overhandigen zijn bij eventuele handhaving. 

Overige voorschriften 

q. 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. 

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. 

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. Kijk onder 

Digitaal bezwaar indienen en kies voor eBezwaar. 

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 en de datum van de 

beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie in de rechter 

kantlijn van deze brief. 
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Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 

088 042 42 42 (lokaal tarief). Uw aanvraag is bekend onder nummer 

5190027307865. 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 

Instandhouding van de ringslang, de hazelworm en de levendbarende hagedis 

Artikel 3.10, lid 1, sub b Wet natuurbescherming 

De ringslang, de hazelworm en de levendbarende hagedis zijn in het plangebied 

aangetroffen. In het plangebied zijn twee jonge ringslangen waargenomen, aan 

beide kanten van het spoor. Het is aannemelijk dat de spoorbermen behoren tot 

het verspreidingsgebied van de ringslang. 

Aan beide kanten van het spoor zijn hazelwormen aangetroffen (7 individuen in 

totaal). Het is eveneens aannemelijk dat de spoorbermen behoren tot het 

functioneel leefgebied van de hazelworm. 

Ook de levendbarende hagedis is aan beide kanten van het spoor aangetroffen (9 

individuen in totaal). Aangezien zowel jonge exemplaren als volwassenen (en één 

hoogzwangere) zijn aangetroffen is het aannemelijk dat het projectgebied wordt 

gebruikt als leefgebied en voortplantingsgebied door de levendbarende hagedis. 

Binnen het projectgebied zijn meerdere ondergrondse muizenholletjes 

aangetroffen, deze kunnen fungeren als rust- en overwinteringslocaties voor alle 

eerder genoemde soorten. 

Door de werkzaamheden voor het vernieuwen van het spoor wordt een deel van 

het essentieel functioneel leefgebied van de levendbarende hagedis, hazelworm en 

ringslang (tijdelijk) aangetast. Het leefgebied wordt ter hoogte van de werklocatie 

(tijdelijk) ongeschikt voor de soorten. 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soorten tot een minimum te 

beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk 10 van het bij de 

aanvraag gevoegde rapport ‘BBV Crailoo L-005284 Ontheffing Wet 

Natuurbescherming’ ontvangen op 25 augustus 2022. 

Tijdens de werkzaamheden worden over een traject van 660 meter aan beide zijden 

van het spoor de dwarsliggers en één spoorstaaf vernieuwd. De berm wordt tijdelijk 

gebruikt om de nieuwe en oude spoorstaven en wissels neer te leggen. Tevens komt 

er tijdelijk een mobiele sanitaire unit en zal er klein mechanisch gereedschap 

worden opgeslagen. De materialen worden voorafgaand aan de werkzaamheden via 

het spoor aangevoerd en na afloop van de werkzaamheden via het spoor weer 

afgevoerd. Er worden geen bomen gekapt of struiken gesnoeid. 

Ter aanscherping is in het besluit opgenomen dat het ruimtebeslag zo minimaal 

mogelijk gehouden dient te worden en er mag niet door de berm worden gereden 

(voorschrift k). 

Er wordt één richting op gewerkt, dit geeft dieren de kans om te vluchten. Aangezien 

de reptielen tijdens de werkzaamheden in winterrust zijn (en daardoor niet kunnen 

vluchten) is ter aanscherping in het besluit opgenomen dat deze ontheffing enkel 

geldig is als het projectgebied in oktober 2022 gemaaid is. Dit dient te zijn 

uitgevoerd bij een buitentemperatuur van minimaal 15°C en een maaihoogte die is 

ingesteld op minimaal 10 centimeter. Het maaien is in één richting gebeurd. Tijdens 

de maaiwerkzaamheden is een ecologisch deskundige vooruitgelopen zodat 

eventuele reptielen weggejaagd of weggevangen konden worden (voorschrift l en 

m). U heeft aan deze voorschriften reeds voldaan. 
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De sanitaire unit en het klein mechanisch gereedschap word op blokken gezet om 

verdrukking van de bodem zo veel mogelijk te voorkomen. Er worden in totaal 2200 

dwarsliggers in de berm geplaatst. Ter aanscherping is in het besluit opgenomen 

dat er tijdens de werkzaamheden niet gegraven mag worden (voorschrift n). 

Tevens is ter aanscherping in het besluit opgenomen dat de werkzaamheden die 

mogelijk van invloed zijn op de soorten waarvoor ontheffing is verleend, waaronder 

bijvoorbeeld het plaatsen van materialen in de berm, worden begeleid door een 

ecologisch deskundige op het gebied van de soorten. Deze deskundige zorgt er 

onder andere voor dat bij het plaatsen van materialen in de berm het blokkeren van 

muizen- en konijnenholletjes zo veel mogelijk vermeden wordt (voorschrift o). 

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt door een deskundig ecoloog 

gecontroleerd of het gebied in dezelfde staat is als voorafgaand aan de 

werkzaamheden. De mitigerende maatregelen worden opgenomen in een 

ecologisch werkprotocol. De uitvoerders zijn op de hoogte gebracht van de inhoud 

van het protocol en het protocol is op de werklocatie aanwezig. Ter aanscherping is 

in het besluit opgenomen dat het ecologisch werkprotocol door een begeleidend 

ecoloog opgesteld wordt. Ook dient een ecologisch logboek door de ecoloog te 

worden bijgehouden. Deze moet te overhandigen zijn bij eventuele handhaving 

(voorschrift p). 

De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter 

aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing aanvullende voorschriften k tot en 

met p opgenomen, deze zijn reeds hierboven beschreven. 

De werkzaamheden zorgen voor een negatief effect op de kwantiteit van 

verblijfplaatsen van de levendbarende hagedis, hazelworm en ringslang. Door de 

werkzaamheden wordt leefgebied (tijdelijk) ongeschikt. De werkzaamheden zijn 

zeer lokaal, beperkt van aard en van korte duur waardoor de effecten niet significant 

zullen zijn. De kwaliteit van de leefomgeving van de levendbarende hagedis, 

hazelworm en ringslang zal (tijdelijk) afnemen tijdens de werkzaamheden. Na de 

werkzaamheden zal de kwaliteit van het leefgebied weer in de oorspronkelijke staat 

zijn. 

Met inachtneming van de door u voorgestelde maatregelen en de aanscherpingen 

wordt zoveel mogelijk voorkomen dat winterrustgebieden van de levendbarende 

hagedis, hazelworm en ringslang in het plangebied beschadigd worden. Door de 

werkzaamheden neemt het essentiële functionele leefgebied van de soorten 

(tijdelijk) af en kunnen voortplantings- en rustplaatsen (tijdelijk) worden 

beschadigd. Er is dan ook sprake van een overtreding van verbodsbepalingen zoals 

genoemd in artikel 3.10, lid 1, sub b van de Wet natuurbescherming. Om deze reden 

wordt ontheffing verleend. 

Staat van instandhouding van de ringslang 

De ringlang is geclassificeerd op de rode lijst als “kwetsbaar”. De belangrijkste 

populaties van de ringslang bevinden zich in Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, 

Friesland en Flevoland. De instandhouding van de ringslang op landelijk niveau is 

de laatste jaren stabiel en huidige staat van instandhouding van de ringslang is 

gunstig (RAVON, 2021; RAVON, 2022). 
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In de omgeving is veel geschikt habitat voor de ringslang aanwezig en er worden 

actief nieuwe broedhopen in de omgeving aangelegd om de kwaliteit van het habitat 

te verbeteren. Daarnaast is de zone waarin de dwarsliggers worden geplaatst 

beperkt en van mindere kwaliteit. 

De werkzaamheden zijn van tijdelijke aard en er zijn voldoende 

overwinteringslocaties beschikbaar in de directe omgeving. Na de werkzaamheden 

is het habitat weer toegankelijk. 

Het beperkte oppervlak van de ingreep en de geschiktheid van het leefgebied in de 

omgeving zorgen ervoor dat er geen significant negatieve effecten op de staat van 

instandhouding worden verwacht. De gunstige staat van instandhouding van de 

ringslang komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde 

maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften. 

Staat van instandhouding van de hazelworm 

De hazelworm is geclassificeerd op de rode lijst als “thans niet bedreigd”. De 
hazelworm komt, met uitzondering van zeeland, in alle provincies voor en staat, als 

enige reptiel in Nederland, niet op de rode lijst. De instandhouding van de populaties 

op landelijk en regionaal niveau is stabiel, met een matige toename in de laatste 

jaren (RAVON, 2021; RAVON, 2022). 

In de omgeving is veel geschikt habitat voor de hazelworm. Daarnaast is de zone 

waarin de dwarsliggers worden geplaatst beperkt en van mindere kwaliteit. De 

hazelworm is vooral aangetroffen in het hogere gras dichterbij de bosrand. Deze 

gebieden worden tijdens de werkzaamheden niet gebruikt voor opslag van materiaal 

en materieel. De werkzaamheden zijn van tijdelijke aard en er zijn voldoende 

overwinteringslocaties beschikbaar in de directe omgeving. Na de werkzaamheden 

is het habitat weer toegankelijk. 

Het beperkte oppervlak van de ingreep en de geschiktheid van het leefgebied in de 

omgeving zorgen ervoor dat er geen significant negatieve effecten op de staat van 

instandhouding worden verwacht. 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. 

Staat van instandhouding van de levendbarende hagedis 

Gelet op de brede verspreiding binnen Europa is Nederland vermoedelijk van 

gemiddeld belang voor de levendbarende hagedis binnen Europa. In Nederland kent 

de soort een vrij algemeen voorkomen in het midden en oosten. De staat van 

instandhouding is matig ongunstig. Zowel het verspreidingsareaal als de populatie 

aantallen nemen af, referentiewaarden worden niet gehaald. Ook de kwaliteit van 

het leefgebied en het toekomstperspectief zijn matig ongunstig, met name door 

verdroging, maar ook door versnippering, intensief beheer en overbegrazing. 

In de omgeving is veel geschikt habitat voor de levendbarende hagedis. Daarnaast 

is de zone waarin de dwarsliggers worden geplaatst beperkt en van mindere 

kwaliteit. De levendbarende hagedissen zijn vooral aangetroffen in het hogere gras 

dichterbij de bosrand. Deze gebieden worden niet gebruikt voor opslag van 

materiaal en materieel tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn van 

tijdelijke aard en er zijn voldoende overwinteringslocaties beschikbaar in de directe 

omgeving. Na de werkzaamheden is het habitat weer toegankelijk. 
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Het beperkte oppervlak van de ingreep en de geschiktheid van het leefgebied in de 

omgeving zorgen ervoor dat er geen significante negatieve effecten op de staat van 

instandhouding worden verwacht. 

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 

De voorgenomen werkzaamheden zijn locatie-specifiek, waardoor er geen 

alternatieve mogelijkheden bestaan wat betreft de locatie van de ingreep. 

Aangezien beide sporen worden vernieuwd is het niet mogelijk om de dwarsliggers 

per trein af te voeren. Het plaatsen van materieel in de berm is cruciaal voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden. De sanitaire unit kan niet op een andere locatie 

geplaatst worden aangezien het werkgebied zich in een moeilijk te bereiken bebost 

terrein bevindt. 

Het voorafgaand plaatsen van reptielenschermen zal voor meer verstoring zorgen 

aangezien hierbij door de berm gereden moet worden en graafwerkzaamheden 

benodigd zijn. Er is ook overwogen om de spoorstaven en dwarsliggers op houten 

blokken te plaatsen om druk op de berm te verlagen. Dit is echter niet mogelijk in 

de tijd die beschikbaar is om de werkzaamheden uit te voeren (binnen de trein vrije 

periode). De berm is reeds zeer compact en het opslaan van de dwarsliggers zal 

daardoor weinig tot geen schade aan de grond veroorzaken. 

Het uitstellen van de werkzaamheden tot een ander moment is niet mogelijk 

aangezien de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden binnen een treinvrije 

periode. Het verplaatsen van de geplande uitvoeringsdatum zal leiden tot een 

vertraging van de uitvoering van minimaal twee jaar. De slijtage van de spoorstaven 

zal dan dusdanig verslechterd zijn dat er geen treinen meer kunnen rijden. Een 

andere periode van uitvoering is dan ook niet mogelijk. 

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

de hazelworm en de levendbarende hagedis 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 de artikelen 3.8, lid 5, sub b en 3.10, lid 2 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, moeten regelmatig onderhouden 

of vervangen worden. Indien de voorgenomen vernieuwingswerkzaamheden 

achterwege blijven kan het risico op spoorcalamiteiten toenemen. 
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In het ergste geval zal het uitblijven van de werkzaamheden kunnen zorgen voor 

het ontsporen van een trein of het stil komen te liggen van het treinverkeer op het 

traject. De spoorveiligheid, en daarmee de openbare veiligheid, komt daarmee in 

het geding. 

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 

ringslang, de hazelworm en de levendbarende hagedis die als gevolg van de 

uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen. 
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