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Geachte
Op 11 november 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag
m et de aanvullingen van 16 december 2021 beoordeeld. In deze brief licht ik dit
nader toe en leest u wat m ijn beslissing is.
Inhoud aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project ‘10 kV kabels
Driebergen’, gelegen in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. Het project betreft
het aanleggen van een kabeltracé op de locatie Driebergen. Dit zal het
tractieverm ogen vergroten en de aanraakspanning verm inderen op dit traject.
Dit is noodzakelijk om op de corridor Arnhem-Schiphol vanaf de dienstregeling
2022 hoogfrequent “spoorboekloos” te kunnen rijden, zodat er in plaats van 4 er 6
intercity’s kunnen gaan rijden op dit baanvak.
De werkzaam heden bestaan uit het ondergronds aanleggen van een tweetal 10 kV
kabels vanaf een stroomtoevoer in Driebergen naar een nieuw te realiseren
onderstation direct ten oosten van het plangebied, zoals is aangegeven op figuur
4.1 uit het ´Projectplan zandhagedis en hazelworm kabeltracé Driebergen´ van 9
novem ber 2021. Voor de realisatie van het onderstation is reeds ontheffing
verleend, geregistreerd onder kenmerk WNB.2020.035.toek (aanvraagnum mer
5190024439688) voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van
voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de zandhagedis
voor een periode van 30 december 2020 tot en m et 31 december 2023.
De aanleg van de 10 kV kabel is gepland in het voorjaar 2022, ná het wegvangen
van de zandhagedis en de hazelworm in april 2022, en dient eind juni 2022 in
gebruik te zijn.
U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 1 en lid
4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de
zandhagedis (Lacerta agilis); en ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 3.10, lid 1 sub a en sub b van de Wet natuurbescherming voor wat betreft
exem plaren van de hazelworm (Anguis fragilis).
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Besluit
Ik verleen u voor de periode vanaf 1 februari 2022 tot en m et 1 september 2022
ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 4 voor zover dit
betreft het voortplantings- of rustplaatsen beschadigen of vernielen van de
zandhagedis, en ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid
1b voor zover dit betreft het vaste voortplantings- of rustplaatsen opzettelijk
beschadigen of vernielen van de hazelworm.
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Ik verleen u geen ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid
1 voor zover dit betreft het opzettelijk doden of vangen van exem plaren van de
zandhagedis en geen ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel
3.10, lid 1 voor zover dit betreft het opzettelijk doden of vangen van exemplaren
van de hazelworm . De door u voorgestelde maatregelen voorkomen dat er
exem plaren van de zandhagedis en de hazelworm worden gedood.
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.
d.

e.

f.

g.

De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort(en) en
beschreven verboden handelingen verleend.
Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaam heden die conform de aanvraag
worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is
aangegeven.
Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaam heden die vallen onder de
bevoegdheid van onze m inister conform artikel 1.3 van de wet.
Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de
realisatie van het project ‘10 kV kabels Driebergen’, gelegen in de gem eente
Driebergen-Rijssen, één en ander zoals is weergegeven in figuur 4.1 van het
bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Projectplan zandhagedis en hazelworm
kabeltracé Driebergen´ van 9 november 2021 (bijlage 2 bij dit besluit).
De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen m et het bevoegd
gezag indien bij het uitvoeren van de werkzaam heden van het project an dere
beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere
handelingen als bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn.
Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (m edewerkers 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.
Tijdens de uitvoering van de werkzaam heden dient een afschrift van deze
ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaam heden
aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde
toezichthouders of opsporingsambtenaren.

Pagina 2 van 9

h. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen
aanvangen bekend is, het bijgevoegde m eldingsformulier volledig in te vullen
en naar het bevoegd gezag te zenden.

i.

j.

k.

l.

Specifieke voorschriften
U dient, m et in achtneming van onderstaande voorschriften, de m aatregelen
uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 uit het bij de
aanvraag gevoegde rapport ‘Projectplan zandhagedis en hazelworm kabeltracé
Driebergen´ van 9 november 2021 (bijlage 2 bij dit besluit) ) en zoals
beschreven in de brief van ProRail d.d. 16 december 2021 m et aanvullende
inform atie (bijlage 3 bij dit besluit)
U dient bij de planning van de werkzaam heden rekening te houden met de
kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode van de zandhagedis en de
hazelworm . Deze perioden lopen respectievelijk globaal van m idden m ei tot en
m et september en van oktober tot en m et m aart.
Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze
perioden langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het
uitvoeren van de werkzaam heden dient te worden bepaald door een
deskundige op het gebied van de zandhagedis en de hazelworm.
Vanuit het oogpunt van zorgvuldig handelen, dient u het benodigd
ruim tebeslag voor de werkzaam heden en opslag van m aterieel zo klein als
m ogelijk is te houden.
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Overige voorschriften
m . De werkzaam heden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige 1 op het gebied van de
soorten waarvoor ontheffing is verleend.
n. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen m et daarin bovengenoemde
voorschriften. Alle betrokken partijen, m et name de uitvoerenden op de bouwof projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte te worden
gesteld.
o. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de
werkzaam heden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u,
m inim aal vier m aanden voor het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot
verlenging van de ontheffing in te dienen. Dit voorkom t onnodige vertraging
van het project.
Bezwaar
Als u het niet eens bent m et 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 m ijn.rvo.nl/bezwaar. Als u
schriftelijk bezwaar wilt m aken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus
40219, 8004 DE Zwolle.
Verm eld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en
de datum van de beslissing waartegen u bezwaar m aakt. U vindt onze referentie
en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van de ze brief.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Aanvraagnummer
5190026079526
Kenmerk
Wnb/2021/034.toek

Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website m ijn.rvo.nl. Of bel ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet,

De Minister voor Natuur en Stikstof,
nam ens deze:

Robin Nieuwenkam p
Team m anager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming
Afwijzing opzettelijk artikel 3.5, lid 1 en 3.10, lid 1a Wet natuurbescherming
Er is m et de geplande werkzaamheden geen sprake van opzettelijk doden of vangen
van exem plaren van zowel de zandhagedis als de hazelworm . Er wordt voldoende
zorgvuldig gehandeld. Zo wordt het werkgebied tijdig uitgerasterd en de in het
afgerasterde gebied aanwezige dieren worden tijdig weggevangen en verplaatst
naar een geschikt alternatief heenkomen buiten het werkgebied. De dieren worden
gevangen m et het doel om ze direct uit te zetten, niet m et het doel om ze gedurende
langere tijd onder zich te houden.
De periode waarin dit gebeurt is ook afgestemd op het ontzien van de kwetsbare
voortplantings- en overwinteringsperiode van de dieren. Het ruim tebeslag van het
werkterrein wordt voorts zo klein als m ogelijk gehouden en betreding van overig
leefgebied buiten het feitelijke werkgebied wordt tegengegaan.
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Het vangen en direct verplaatsen van dieren voorafgaande aan de werkzaamheden
ter voorkom ing van slachtoffers is daarbij toegestaan . Hierm ee wordt een
overtreding van het doden voorkomen.
Instandhouding van de soort zandhagedis en hazelworm
Artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming
Artikel 3.10, lid 1b Wet natuurbescherming
De zandhagedis en de hazelworm zijn in het plangebied aangetroffen.
Het onderzoek naar reptielen is conform erkende onderzoeksprotocollen uitgevoerd.
Daarbij zijn onder gunstige weersomstandigheden in de periode april-juli 2021 in
totaal een 8-tal veldbezoeken afgelegd aan de zone tussen de berm van de A12 en
de berm van het spoor en tussen enerzijds het ecoduct Mollebos aan de oostzijde
en Drift 34 aan de westzijde. Dit is de binnen het projectgebied gelegen zone die
voor reptielen geschikt habitat bevat en bestaat uit droge voedselarme zandgrond
m et daarbinnen enkele bosschages en ruigtes. Tijdens de inventarisatie zijn naast
controle van een 50-tal specifiek voor het onderzoek aangebrachte kunstmatige
schuilplaatsen (in de vorm van tapijttegels) om de trefkans te vergroten, ook andere
al aanwezige schuilplekken gecontroleerd en is er naar zonnende dieren gezocht
door het traject rustig af te lopen.
Tijdens het onderzoek zijn, zowel onder de tapijttegels als zonnend binnen het
plangebied, tenminste 7 exem plaren van de zandhagedis en 3 exem plaren van de
hazelworm waargenomen. Het ecologisch onderzoek naar aanwezigheid en
verspreiding van de zandhagedis e n de hazelworm in het plangebied is voldoende.
In het plangebied zijn (verlaten) zoogdierholen aanwezig die geschikt zijn als
winterverblijfplaats en voortplantingsplaats van zandhagedis en hazelworm . Ook
zijn er zandige delen waar de dieren zelf een holte kunnen graven als nestplaats of
winterverblijfplaats. De exacte verblijfslocaties zijn echter niet direct vast te stellen.
Geconcludeerd wordt derhalve dat het volledige plangebied direct ten zuiden van
het spoor gezien m oet worden als potentiële verblijfplaats en derhalve als actueel
leefgebied van zowel zandhagedis als hazelworm . De aanwezige elem enten hierin
(spoortalud, ruigtes en bosschages, werkwegen) hebben allem aal zo hun potenties
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voor de beide soorten in term en van onder m eer voortplanting, foerageren en
overwintering.
De ter plaatse aanwezige exemplaren van de zandhagedis en de hazelworm m aken
naar verwachting onderdeel uit van een grote (m eta-)populatie, die m et elkaar in
verbinding staan via het nabij gelegen ecoduct Mollebos, de spoorbermen en andere
zandige geschikte biotopen. Het betreft dus zeker geen geïsoleerde populatie. Het
plangebied ligt op de Utrechtse Heuvelrug wat voor beide soorten als een van de
belangrijkste leefgebieden binnen Nederland geldt.
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Door de werkzaam heden gaat een deel van het leef- en voortplantingsgebied van
de zandhagedis en hazelworm (tijdelijk) verloren.
Mitigerende maatregelen
Om negatieve effecten van de werkzaam heden op de soorten tot een m inimum te
beperken stelt u m aatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk 7 voor de
zandhagedis en hoofdstuk 8 voor de hazelworm uit het bij de ontheffingsaanvraag
aangeleverd rapport ‘Projectplan zandhagedis en hazelworm kabeltracé
Driebergen´ van 9 novem ber 2021 alsook de brief van ProRail d.d. 16 december
2021 m et aanvullende inform atie.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. U dient er op
toe te zien dat het ruim tebeslag van de werkzaam heden tot een m inim um wordt
beperkt. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing aanvullend voorschrift l.
opgenomen.
Het gaat onder m eer om de volgende m aatregelen:
•
Het gehele werkgebied wordt ruim voorafgaande aan de werkzaam heden
en voordat de beide soorten uit hun winterslaap ontwaken, voor de dieren
afgesloten door plaatsing van een hekwerk voorzien van deugdelijk
am fibiescherm.
•
in aanvulling daarop wordt ruim voorafgaande aan de werkzaam heden een
hekwerk geplaatst om te voorkomen dat uitvoerend personeel het
leefgebied van de beide soorten buiten het feitelijke werkgebied betreedt.
•
De hekwerken en het scherm dienen gedurende de gehele duur van de
werkzaam heden functioneel te blijven en daarop dient ook actief te
worden toegezien.
•
Dieren aanwezig binnen het afgeschermde werkgebied dienen in de
periode april-m ei te worden afgevangen en te worden verplaatst naar
buiten het werkgebied gelegen leefgebied in de directe omgeving.
•
De werkzaam heden dienen te worden uitgevoerd onder ecologische
begeleiding van (een) deskundige(n) op het gebied van de in dit besluit
van toepassing zijnde soorten.
•
Er dient voorafgaande aan de werkzaam heden een ecologisch
werkprotocol te worden opgesteld alsook dient er een logboek te worden
gehanteerd. Het uitvoerend personeel dient tevens te worden geïnstrueerd
hoe te handelen overeenkomstig de voorschriften uit dit besluit.
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Vanuit het principe van het zorgvuldig handelen dient u er voor te zorgen dat het
ruim tebeslag van de werkzaam heden zo beperkt m ogelijk te laten zijn. Ik leg u
hiertoe aanvullend voorschrift l. op.
In het projectplan en in de aanvullend aangeleverde inform atie van 16 december
2021 blijkt de intentie om het huidig leefgebied van beide soorten een extra im puls
te geven door het te optim aliseren door m arginaal functionerende gebiedsdelen
voor beide soorten te voorzien van onder m eer extra ei-afzetplekken en aanvullende
structuurvariatie.
Om dat tijdens de werkzaam heden er voldoende geschikt leefgebied aanwezig blijft
waarnaar de dieren kunnen uitwijken, is dit extra op dat wat wettelijk noodzakelijk
is. Deze m aatregel is daarom niet opgenomen als aanvullend voorschrift in het
besluit, m aar wordt hier vanwege de extra inspanning voor de soorten wel
genoemd.
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Voor de hazelworm heeft u in paragraaf 8.1.3 van het projectplan als extra
m aatregel opgenomen om op warm e dagen het bouwverkeer alleen tussen 10.00
en 17.00 uur toe te staan.
Mijns inziens is deze m aatregel overbodig. Indien er conform uw voornemen en
volgens planning het gehele werkgebied wordt afgesloten door am fibieschermen,
het scherm regelmatig wordt gecontroleerd en door een deskundige alle in het
werkgebied aanwezige dieren voorafgaand aan werkzaam heden en bouwverkeer
weg te vangen, zijn er geen dieren in het werkgebied m eer aanwezig en is deze
m aatregel overbodig.
Gunstige staat van instandhouding.
De zandhagedis en de hazelworm kom en algem een voor in de om geving van het
plangebied. Aantasting van het leef- en voortplantingsgebied heeft als gevolg dat
de functionaliteit tijdelijk verdwijnt. Dit is een overtreding van artikel 3.5, lid 4 en
3.10, lid 1b van de Wet natuurbescherming.
De gunstige staat van instandhouding van de zandhagedis en de hazelworm komt
niet in gevaar, m its gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en
volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
Andere bevredigende oplossing
Locatie: Alternatieve locaties zijn niet overwogen om dat het kabeltracé locatie
specifiek is. De kabel m oet van een stroom toevoer naar het nieuwe onderstation
leiden. Het onderstation Driebergen-Austerlitz is nodig om extra tractie energie te
leveren voor de vijfde en zesde intercity die gaat rijden vanaf Nijm egen -UtrechtSchiphol en Rotterdam. Er is voor de kabel geen alternatieve route die geen invloed
heeft op zandhagedissen en hazelwormen.
Inrichting: Een alternatieve inrichting op de gekozen locatie is eveneens niet
m ogelijk. De 10kV-kabels kunnen niet boven de grond gelegd worden. Conform
wettelijke en ProRail voorschriften is dit niet toegestaan. Daarnaast is dit diefstalen vandalism egevoelig en in het kader van veiligheid niet acceptabel. Voor
alternatieven is onder andere gekeken naar een tracé nabij het schouwpad aan de
zuidzijde en noordzijde van de spoorbaan. Beide varianten zijn kom en te vervallen
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in verband m et de zeer geringe ruimte om hierin de kabels te kunnen ingraven, het
feit dat er een HD gasleiding aan de noordzijde van de spoorbaan loopt en dat aan
de noordzijde het natuurgebied de Utrechtse Heuvelrug zit. Bij aanleg aan de
noordzijde is de verstoring op het natuurgebied vele malen groter en onacceptabel.
Daarnaast is ook het ingraven in de zuidelijk gelegen werkweg zelf geen haalbare
optie, evenm in is het m ogelijk het gepland gronddepot verder van het spoortalud
te realiseren dat als leefgebied voor reptielen van voornaam belang geacht wordt.
De werkweg is slechts voor een klein gedeelte van het tracé aanwezig, zowel aan
de oostelijke- als aan de westelijke zijde van het tracé parallel aan A12 en
spoorbaan. Het grootste gedeelte van het tracé zal wanneer er zuidelijker gewerkt
zou gaan worden, dichter bij de A12 en in eigendom van Rijkswaterstaat
terechtkomen en daarm ee in de obstakelvrije ruim te die Rijkswaterstaat langs de
snelweg vereist. Dit is niet toegestaan. Er is voorts voorzien om aan de zuidkant
van de geul m et de m achines te werken (dit is het m ee st vlakke gedeelte en het
best bereikbaar) en het gronddepot daarom aan de noordzijde van de geul te
plaatsen. Hiervoor is geen werkbaar alternatief: het vorm t anders een belemmering
voor aanvoer van de kabelhaspels.
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Uitvoerwijze/planning: Voor beide soorten geldt dat rekening gehouden wordt met
de kwetsbare perioden van de soorten, en er afdoende zorgvuldig wordt gehandeld.
Zo worden er hekken en schermen aangelegd zodat opslag van m ateriaal in, en
betreding van de voor zandhagedissen en hazelworm en gesc hikte leefgebied van
berm en en terreinen rondom het werkgebied, wordt voorkomen. Voor de start van
de graafwerkzaam heden worden zandhagedissen en hazelworm en binnen het
werkgebied weggevangen om het doden van dieren uit te sluiten. Dit alles gebeurt
onder ecologische begeleiding.
Geconcludeerd wordt dat er voor de uitvoering van het project een voldoende
bevredigende oplossing is gekozen. Door de gekozen inrichting, werkwijze en de
planning (buiten de kwetsbare periode) wordt schade aan de zandhagedis en
hazelworm zoveel m ogelijk voorkomen. Hierm ee 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, m et inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
m et inbegrip van voor het m ilieu wezenlijke gunstige effecten’, en van 3.10, lid 2
van de Wet natuurbescherming ‘in het kader van ruim telijke inrichting of
ontwikkeling van gebieden en het algemeen belang’.
Voor de zandhagedis wordt de openbare veiligheid als geldend belang aangevoerd.
Het spoor, m et inbegrip van alle spoorse elem enten zoals spoorbeveiliging,
spoorbermen, spoorsloten en geluidschermen, dienen regelmatig onderhouden te
worden. Het schakelstation is aan verval onderhevig en voldoet niet m eer aan de
eisen van deze tijd. Om de taak van dit station over te nem en wordt een nieuw
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onderstation gerealiseerd dat voldoet aan alle m oderne eisen. Het kabeltracé
waarvoor deze ontheffing wordt afgegeven, vorm t een essentieel onderdeel van
deze m odernisatie. Indien de m odernisatie achterwege blijft kunnen risico’s op
spoorcalamiteiten niet volledig worden uitgesloten.
Zeker niet als de nieuwe dienstregeling, m et m eer spoorbewegingen, van kracht
wordt. De spoorveiligheid en daarm ee de openbare veiligheid komt daarm ee in het
geding. Daarom wordt een ontheffing aangevraagd in het belang van de openbare
veiligheid, specifiek de verkeersveiligheid, en of andere dwingende redenen van
groot openbaar belang, m et inbegrip van redenen van sociale of economische aard
en m et inbegrip van voor het m ilieu wezenlijke gunstige effecten.
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Voor de hazelworm wordt aangevraagd vanwege de ruim telijk inrichting of
ontwikkeling van gebieden en het algem een belang. De kabel is nodig om het
“Spoorboekloos rijden’ m ogelijk te m aken. Hierm ee wil de NS het groeiend aantal
reizigers op de lijn Nijm egen -Utrecht-Schiphol en Rotterdam in goede banen leiden.
Vanwege het groot aantal reizigers die dagelijks van deze spoorverbinding gebruik
m aken dient de realisatie van voornoemd kabeltracé ook het algemeen belang.
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 m et inbegrip van voor het
m ilieu wezenlijke gunstige effecten’ voldoende is om de negatieve effecten op de
zandhagedis en de hazelworm , die als gevolg van de uitvoering van het project
zullen optreden, te rechtvaardigen.
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