
  

  

 

   

    

    

     

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             

         

  

          

          

        

          

            

     

            

              

         

    

 

                

             

         

      

           

            

   

            

   

       

> Retouradres Postbus 40225, 8004 DE  Zwolle 

ProRail B.V. 

t.a.v. 

Postbus 2038 

3500 GA UTRECHT 

Datum 22 februari 2022 

Betreft Beslissing op aanvraag 

Geachte 

Op 18 november 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag 

met de aanvullingen van 16 december 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 ‘NABO 

Schouffertsbosweg Kerkrade’, gelegen in de gemeente Kerkrade. Het project betreft 

de realisatie van een onderdoorgang onder het spoor voor wandelaars ter hoogte 

van een bestaand wandelpad aan de Torenstraat. De werkzaamheden bestaan uit 

de aanleg van een onderdoorgang en het saneren van het huidige onbeveiligde 

overpad. Hiervoor worden graafwerkzaamheden uitgevoerd, bosschages en 

struiken verwijderd en bomen in het werkgebied aan de noordzijde gekapt. U vraagt 

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

van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de hazelworm 

(Anguis fragilis) en de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara). 

Besluit 

Ik verleen u voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 mei 2024 ontheffing 

van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub b voor zover dit betreft 

het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen 

van de hazelworm en de levendbarende hagedis. 

Ik verleen u geen ontheffing voor de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, 

lid 1 sub a voor zover dit betreft het opzettelijk vangen of doden van de 

levendbarende hagedis en hazelworm. 

De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in bijlage 

1 toegelicht. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 
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Algemene voorschriften 

a. De  ontheffing  wordt  slechts voor de  hierboven  genoemde  soort(en) 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 o nze  minister conform artikel  1.3  van d e  wet. 

d. Het  gebied  waarvoor de  ontheffing  geldt,  betreft  het  plangebied  voor de 

realisatie  van  het  project  ‘NABO  Schouffertsbosweg  Kerkrade’,  gelegen  in  de 

gemeente  Kerkrade  bij  de  onbeveiligde  spoorwegovergang  aan  de  Torenstraat 

in  Kerkrade,  ter hoogte  van  Wackersstraat  54,  Eygelshoven,  tussen  km 24.05 

en  24.14  (geocode  066).  Eén  en  ander zoals is weergegeven  in  figuur 1  van  het 

bij de  aanvraag gevoegde  rapport  ‘Projectplan  hagedissen  NABO 

Schouffertsbos,  Kerkrade’  van  10  november 2021  (bijlage  2  van d it b esluit). 

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 d eze  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 b evoegd  gezag  te  zenden. 

Specifieke voorschriften 

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

te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het bij de aanvraag gevoegde 

rapport ‘Projectplan hagedissen NABO Schouffertsbos, Kerkrade’ van 10 
november 2021 (bijlage 3 bij dit besluit) en in de aanvullingen van 16 december 

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 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 levendbarende 

hagedis en hazelworm. 
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k. De aanwezige levendbarende hagedissen en hazelwormen worden onder 

gunstige weersomstandigheden gevangen en verplaatst naar geschikt habitat 

buiten het werkgebied, binnen 100 meter. 

l. De hazelworm en levendbarende hagedis wordt afgevangen tot en met 14 mei 

2022 door een deskundige op het gebied van reptielen. 

m. Om te voorkomen dat de dieren over het 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. U dient de amfibieënschermen regelmatig op kieren en op 

overhangende vegetatie te controleren. 

n. Pas wanneer er geen levendbarende hagedissen en hazelwormen meer worden 

gevangen kan het werkterrein worden vrijgegeven door een deskundige op het 

gebied van reptielen en mogen de werkzaamheden starten. Bij het vrijgeven 

van de werkzaamheden worden direct de vangmiddelen verwijderd. 

o. Het amfibiescherm voorkomt dat hagedissen in de 2 jaar durende 

werkzaamheden terug kunnen keren in het werkgebied. Het is daarom 

belangrijk dat dit scherm functioneel blijft gedurende de werkzaamheden en 

wordt gecontroleerd totdat de werkzaamheden zijn afgerond. 

p. Door het aanbrengen van snoeihopen die door de zon worden beschenen, 

worden er opwarm- en schuilmogelijkheden voor reptielen gecreëerd. 

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. 

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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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 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 3.10, 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. Door het nemen van mitigerende 

maatregelen wordt het opzettelijk doden van individuen voorkomen of beperkt tot 

incidentele slachtoffers. Ontheffing voor het opzettelijk vangen van de 

levendbarende hagedis en de hazelworm is in casu niet aan de orde, omdat het niet 

de bedoeling is deze soorten 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 voldoende maatregelen voorgesteld om de zorgplicht na te leven. 

Instandhouding van de hazelworm en levendbarende hagedis 

Artikel 3.10, lid 1 Wet natuurbescherming 

De hazelworm en de levendbarende hagedis zijn in het plangebied aangetroffen. 

Het plangebied wordt gebruikt als rust- en voortplantingsplaatsen van de 

hazelworm en de levendbarende hagedis. 

De hazelwormen zijn zowel aan de oost- als westkant van de spoorovergang 

waargenomen, maar vooral aan de oostkant. In het document ‘Projectplan 
hagedissen NABO Schouffertsbos, Kerkrade’ van 10 november 2021 wordt vermeld 
dat hier één tot vijf hazelwormen per keer onder één herpetoplaatje zijn 

waargenomen. Van de levendbarende hagedis zijn twee jonge individuen 

waargenomen in het talud van het bos, een paar meter ten noorden van de 

spoorberm. 

Door de werkzaamheden voor het realiseren van een onderdoorgang onder het 

spoor voor wandelaars ter hoogte van een bestaand wandelpad aan de Torenstraat 

te Kerkrade wordt een deel van het essentieel functioneel leefgebied van de 

levendbarende hagedis en hazelworm (tijdelijk) aangetast. Het leefgebied wordt ter 

hoogte van de werklocatie tijdelijk ontoegankelijk en ongeschikt voor de soorten. 

Omdat de vegetatie, struiken en strooisel laag in het werkgebied grotendeels zullen 

worden verwijderd tijdens de werkzaamheden zal de kwaliteit van het leefgebied 

voor hagedissen tijdelijk achteruitgaan. De verblijfplaatsen in het werkgebied zullen 

tijdelijk verdwijnen. 

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

beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het rapport 

“Projectplan hagedissen NABO Schouffertsbos, Kerkrade” van 10 november 2021 
en de aanvullingen van 16 december 2021. De door uw voorgestelde maatregelen 

zijn in grote lijnen voldoende. 
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Om negatieve effecten op de staat van instandhouding van de hazelworm en 

levendbarende hagedis te beperken, worden voorafgaand aan de werkzaamheden 

rond de werklocaties amfibieschermen aangebracht. Ter aanscherping is er in het 

besluit opgenomen dat er voorkomen moet worden dat de dieren over het scherm 

heen klimmen door middel van 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. U dient de amfibieschermen regelmatig op kieren en op 

overhangende vegetatie te controleren. Het plangebied aan de noordkant wordt 

tussen 1 en 15 maart, na het maaien, omheind met stevige amfibieschermen. De 

schermen worden onder ecologische begeleiding geplaatst. Het scherm is totaal ca. 

80 cm hoog en wordt minstens 30 cm diep ingegraven. Vervolgens worden er tussen 

15 en 22 maart tussen de 50 tot 100 matjes in het plangebied neergelegd. De 

matjes zullen tweemaal per week worden gecontroleerd door een ecoloog, waarbij 

aanwezige levendbarende hagedissen en hazelwormen worden gevangen en 

verplaatst naar geschikt habitat buiten het plangebied, binnen 100 meter afstand 

van het plangebied. Dit is ook leefgebied en vergelijkbaar aan het af te zetten 

plangebied. De hazelworm en levendbarende hagedis worden afgevangen tot en 

met 14 mei 2022 door een deskundige op het gebied van reptielen. Er wordt 

rekening gehouden met de weersomstandigheden door te vangen bij niet te hoge 

en niet te lage temperaturen. Na het wegvangen van de reptielen is het gebied 

afgeschermd en kan het werk in de navolgende winters doorgaan. De 

amfibieschermen worden door de aannemer periodiek geïnspecteerd. Tijdens de 

werkzaamheden is dit minimaal twee keer per week. Ter aanscherping is 

opgenomen in het besluit dat het werkterrein pas mag worden vrijgegeven door 

een deskundige op het gebied van reptielen wanneer er geen levendbarende 

hagedissen en hazelwormen meer worden gevangen. Bij het vrijgeven van de 

werkzaamheden worden direct de vangmiddelen verwijderd. Daarna mogen de 

werkzaamheden pas starten. 

Na afronding van de werkzaamheden worden de schermen verwijderd en is het 

plangebied weer beschikbaar voor de soorten. Het plangebied wordt zo ingericht 

dat het terrein ook weer functioneel kan worden voor de soorten, zodat deze het 

gebied kunnen herkoloniseren. 

De grazig begroeiing in het werkgebied aan beide kanten van het spoor wordt 

tussen 1 en 10 maart 2022 met een bosmaaier kort gemaaid, tot ca. 10 cm hoogte. 

Ook worden de te verwijderen struiken kortgeknipt en de kapbomen en struiken op 

de zuidhelling weggehaald. Er zullen zoveel mogelijk struiken, boomstammen, 

houtige begroeiing en schuilplekken niet worden weggehaald. Tijdens het weghalen 

van bomen en struiken in het plangebied zullen er net buiten het plangebied 

minstens drie hopen van ongeveer 9 m2 van snoeihout worden gemaakt. Door het 

aanbrengen van snoeihopen die door de zon worden beschenen, worden er 

alternatieve verblijfplaatsen voor de reptielen gecreëerd. 

De bomen in het werkgebied aan de noordzijde van het spoor worden voorafgaand 

aan de aanvang van het broedseizoen gekapt. Grote stronken worden neergelegd 

en pas weggehaald zodra het gebied is vrijgegeven van reptielen. 
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Met het kappen van de bomen voor het broedseizoen wordt zodoende rekening 

gehouden met broedvogels. 

De kerende elementen van de tunnelbak steken uit boven het maaiveld. Hiermee 

wordt voorkomen dat dieren in de onderdoorgang vallen. Daarnaast zal de 

onderdoorgang een geringe invloed hebben op het leefgebied van de hazelworm en 

de levendbarende hagedis. De onderdoorgang wordt namelijk gerealiseerd op de 

locatie waar het wandelpad nu aanwezig is. De langspassage aan de noordzijde van 

het spoor, waar de hagedissen zijn waargenomen, blijft in werking. De berm wordt 

langs het spoor doorgetrokken met een groene strook. 

In een ecologisch werkprotocol staat in het kort omschreven welke maatregelen 

getroffen worden om effecten op beschermde soorten te voorkomen. Dit 

werkprotocol wordt door een begeleidende ecoloog opgesteld en moet op de locatie 

aanwezig zijn en bij de betrokken werknemers bekend zijn. De activiteiten moeten 

aantoonbaar volgens dit protocol worden uitgevoerd. In een logboek worden alle 

ecologisch relevante zaken door de begeleidend ecoloog bijgehouden. 

Met inachtneming van de door u voorgestelde maatregelen en de aanscherpingen 

wordt voorkomen dat exemplaren van de hazelworm en de levendbarende hagedis 

in het plangebied aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden en opzettelijk 

worden gedood of verwond. Door de werkzaamheden neemt echter wel een deel 

het essentiële functionele leefgebied van de hazelworm en de levendbarende 

hagedis (tijdelijk) af en kunnen vaste rust- en voortplantingsplaatsen (tijdelijk) 

worden beschadigd en vernield. Er is dan ook sprake van een overtreding van 

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

natuurbescherming. 

Staat van instandhouding 

De hazelworm komt algemeen voor in (de omgeving van) het plangebied. De soort 

komt vooral voor in het oostelijke en zuidelijke deel van Nederland. De 

kerngebieden zijn de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en Zuid-Limburg. In Limburg 

is de hazelworm vooral ten oosten van de Maas en in Zuid-Limburg te vinden. Rond 

de steden Heerlen en Kerkrade (de mijnstreek) komt de soort relatief veel voor in 

de bossen. Op landelijk niveau vertoond een langjarige trend een matige toename 

van het aantal hazelwormen en een matige afname in de verspreiding van de 

hazelworm. 

De levendbarende hagedis komt voor in (de omgeving van) het plangebied. In 

Limburg wordt de soort veel in bossen en natuurgebieden gezien. In de mijnstreek 

komt de levendbarende hagedis vooral voor op de Brunssummerheide en tussen 

Kerkrade en Landgraaf. Gelet op de brede verspreiding binnen Europa is Nederland 

vermoedelijk van gemiddeld belang voor de levendbarende hagedis binnen Europa. 

Binnen 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 

bij lang na niet gehaald (afname van 60%). 
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Ook de kwaliteit van het leefgebied en het toekomstperspectief zijn matig 

ongunstig, met name door verdroging, maar ook door versnippering, intensief 

beheer en overbegrazing. 

De hazelworm en levendbarende hagedis zijn alleen ten noorden van het spoor 

waargenomen, hier bevindt zich geschikt leefgebied voor de soorten. Ten zuiden 

van het spoor is geen geschikt leefgebied aanwezig. Er wordt een klein deel van het 

leefgebied tijdelijk ongeschikt voor de soorten door de werkzaamheden en het 

plaatsen van schermen rond het werkterrein. Er blijft voldoende functioneel 

leefgebied voor de soorten aanwezig tijdens de werkzaamheden. Door het nemen 

van mitigerende maatregelen wordt voorkomen dat exemplaren van de soorten 

aanwezig zijn in het werkterrein tijdens de werkzaamheden en deze worden gedood 

of verwond. De binnen de schermen aanwezige exemplaren worden overgezet naar 

geschikt leefgebied en buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Hierdoor is 

het aannemelijk dat de soorten in (de omgeving van) het plangebied aanwezig blijft. 

De gunstige staat van instandhouding van de hazelworm en de levendbarende 

hagedis komt hierdoor 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 zijn geen alternatieve mogelijkheden voor wat betreft de locatie van de ingreep. 

De niet beveiligde spoorovergang ligt vast en er dient daar verwijderd te worden 

zodat er een veiligere situatie ontstaat. Het bestaande wandelpad leidt naar de 

huidige locatie. Het maken van een onderdoorgang op een andere locatie is door 

het ontbreken van andere toeleidende wandelpaden geen optie. 

Het opslaan van materiaal dient zo dicht mogelijk bij de NABO te gebeuren. Opslag 

in de buurt op verharde delen is niet mogelijk, omdat deze delen ontbreken. De 

NABO ligt in een bosrijke omgeving. Elke andere oplossing waarbij het materiaal 

verder van de locatie af opgeslagen wordt, is nadeliger voor de beschermde soorten 

omdat dan vervoer van materialen door het groen noodzakelijk is. De ingreep en 

daarmee het effect op de beschermde soorten is dan groter. Opslaan van materiaal 

op de Torenstraat is niet mogelijk, de Torenstraat is de doorgaande ontsluitingsweg 

van Eygelshoven naar Landgraaf. 

De gekozen werkwijze, waarbij voorafgaand aan de werkzaamheden wordt 

gemaaid, het plangebied wordt afgeschermd en de soorten worden weggevangen, 

zorgt ervoor dat de effecten op beschermde soorten zo minimaal mogelijk zijn. 

Door de huidige planning van de werkzaamheden worden het afschermen en 

wegvangen van de hazelwormen en levendbarende hagedissen uitgevoerd buiten 

de kwetsbare periode van deze soorten. 

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

hazelworm en levendbarende hagedis zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is 

voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. 
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Belang 

U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang 

genoemd in artikel 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’. 

Jaarlijks komen er nog steeds mensen om bij het oversteken van een spoor. Om 

deze aantallen terug te dringen, worden er zoveel mogelijk NABO’s opgeheven of 
vervangen door veiliger alternatieven. Het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat heeft het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) 

geïnitieerd met als doel alle openbare en openbaar toegankelijke niet actief 

beveiligde overwegen, uiterlijk in 2023 te hebben gesaneerd of beveiligd. Daarnaast 

zijn er door het voornemen om meer goederentreinen over de route Landgraaf – 
grens te laten rijden compenserende maatregelen nodig ten behoeve van de 

overwegveiligheid. Deze maatregelen zijn in een risicoanalyse overwegveiligheid 

opgenomen. Deze analyse stelt dat op grond van het voornemen van het laten 

rijden van meer goederentreinen, het noodzakelijk is om de overweg 

“Schouffertsbos” op te heffen. Met het realiseren van de beoogde tunnel wordt aan 
deze voorwaarden voldaan. 

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 

hazelworm en de levendbarende hagedis, die als gevolg van de uitvoering van het 

project zullen optreden, te rechtvaardigen. 

Gesignaleerde soorten 

U wordt erop gewezen dat in het bij de aanvraag gevoegde 

natuurwaardenonderzoek melding wordt gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid 

van de gewone dwergvleermuis en eventuele andere beschermde soorten in of in 

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

deze soorten geen ontheffing aan te vragen. 

U wordt er, wellicht ten overvloede, op gewezen dat u, wanneer u bij uitvoering 

van de werkzaamheden (andere) verbodsbepalingen ten aanzien van de in 

onderliggend besluit van toepassing zijnde dan wel andere soorten dreigt te 

overtreden, de werkzaamheden dient stil te leggen en alsnog ontheffing voor 

deze verboden/ soorten dient aan te vragen. 
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