
 
  

 

 

 
      

 

 

 

 
  

 

 

 

 

    

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

    

         

             

 

 

  

            

            

         

           

          

         

            

       

 

           

           

          

        

            

         

          

         

      

           

         

            

            

     

 

    

    

 

  

  
  

 

 

 
  

 

  

 
  
  

 

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle 

Rijkswaterstaat 

P.a.: Rijkswaterstaat Corporate Dienst 

T.a.v. mw. mr. 

Postbus 2232 

3500 GE UTRECHT 

Datum 18 januari 2021 

Betreft Aanvulling aanvraag ontheffing Ruimtelijke Ingrepen 

Geachte mevrouw , 

Op 7 december 2021 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor het project 

‘A27 Houten-Hooipolder – Knooppunt Hooipolder’ met aanvraagnummer 

5190026146182 ontvangen. Uw aanvraag is helaas niet volledig. In deze brief 

staat welke informatie ik nog van u nodig heb en wat u vervolgens kunt 

verwachten. 

Aanvulling toelichting 

Momenteel zijn wij druk bezig met de beoordeling van de stukken en het 

opstarten van het schrijven van het besluit. Hierbij stuitte wij nog op een wat 

problemen voor wat betreft de roek. Wij hebben hier gisteren intern overleg 

gehad, over hoe om te gaan met de roek in deze situatie. Hierbij hebben wij ook 

gekeken naar andere projecten die wij hebben lopen van deze soort. Wij hebben 

moeten concluderen dat het huidige plan voor de roeken bij knooppunt Hooipolder 

op dit moment nog niet voldoende is om een positief besluit te kunnen nemen. 

Deze soort behoeft nog wat extra aandacht. 

Bij knooppunt gaat de helft van één kolonie (4.10; 11 van de 22 nesten) 

permanent verloren. Daarnaast worden mogelijk nog andere nesten van deze en 2 

andere kolonies (4.3 en 4.4) verstoord. Voor de nesten die met zekerheid komen 

te vervallen (helft van 4.10) worden geen extra maatregelen genomen, anders 

dan het uitvoeren van de kap buiten het broedseizoen van de roek. Voor de 

nesten die mogelijk worden verstoord, worden deze (indien nodig) buiten het 

broedseizoen verwijderd en worden de takken neergelegd bij de kolonies 4.3 en 

4.4. Deze maatregelen zijn niet voldoende; voornamelijk voor de fysiek aan te 

tasten nesten zouden meer mitigerende/compenserende maatregelen moeten 

worden opgenomen, om de staat van instandhouding van de soort te kunnen 

blijven garanderen. De roekenkolonies ter hoogte van het knooppunt lijken de 

afgelopen jaren al een afname te kennen (NDFF). Een duurzame oplossing is dan 

ook belangrijk deze kolonies te behouden. Ik wil u dan ook vragen om met een 

aanvullend roekenplan te komen. 
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Hierin kunnen aanvullende maatregelen worden opgenomen. Denk hierbij aan het 

verplaatsen van nesten ofwel het plaatsen van het nestmateriaal in bomen in 

plaats van op de grond. Het extra nestmateriaal moet beschikbaar worden gesteld 

zoals aangegeven in het Kennisdocument Roek Versie 1.0 van juli 2017. 

Normaliter worden de takjes en twijgjes voor de nesten van bomen afgebroken 

door de roek. Het extra beschikbaar te stellen nestmateriaal zou opgehangen 

moeten worden in bomen. Neem hierin ook mee hoe de nesten uit de bomen 

worden gehaald/ eventueel worden verplaatst. Dit kan bijvoorbeeld door de 

nesten met takvorm af te zagen en te verplaatsen naar nieuwe bomen, om het 

behoud van de nesten te garanderen. Is er nog enige vorm van monitoring 

voorzien? 

Daarbij is het de vraag of de verplaatsing naar de kolonies 4.3 en 4.4 voldoende 

duurzaam is. Indien de roeken van 4.10 uitwijken naar 4.3 en 4.4 komen deze 

kolonies dichter bij de woonwijk te liggen. In hoeverre is deze locatie voldoende 

om de kolonie duurzaam in stand te houden? Denk daarbij aan mogelijke 

uitbreiding van de woonwijk, dan wel de toename van overlast en het later alsnog 

moeten verplaatsen van de kolonie. Verder is het nog onduidelijk om welke type 

bomen het gaat waar de roeken nu in nestelen en wat voor bomen de uitbreiding/ 

uitwijken is voorzien. Roeken kunnen in vrijwel alle boomsoorten broeden, maar 

uit onderzoek blijkt dat er wel sprake is van enige vorm van inprenting. Nesten 

die uit een bepaalde boomsoort komen, zouden in dat geval moeten worden 

verplaatst/ uitwijken naar dezelfde boomsoort. 

Graag ontvangen wij een nader uitgewerkt plan voor deze soort. 

Reageer op tijd 

Stuur de ontbrekende informatie zo spoedig mogelijk naar mij toe. Dit doet u via 

Digitaal Post versturen. Log hiervoor in op mijn.rvo.nl. Ga dan naar Mijn Dossier 

en kies voor digitaal post versturen. Of verstuur het per post naar het adres in de 

rechter kantlijn van deze brief. 

Wanneer een beslissing 

Met de coördinator is de termijn om een beslissing te maken bepaald. Doordat uw 

aanvraag niet compleet is kan ik op dit moment geen beslissing nemen. Daardoor 

is de bepaalde termijn mogelijk niet haalbaar. In overleg met de coördinator wordt 

indien nodig een nieuwe beslistermijn vastgesteld. 

Meer informatie 

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

088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Met vriendelijke groet, 

Team Vergunningen Natuur 

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening. 
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