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,

Op 30 december 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag
met de aanvullingen van 1 februari 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 ‘10 kV kabel Valleilijn’,
gelegen in de gemeente Ede. Het project betreft het aanleggen van een 10 kV kabel
langs de spoorlijn tussen Ede en Barneveld. De werkzaamheden bestaan uit het
ingraven van twee kabels op 90 cm diepte. Hiervoor wordt een sleuf van 40 cm
breed strak langs het schouwpad gegraven aan de westzijde van het spoor tussen
km 17.1 tot 26.5. U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in de
artikelen 3.5 lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren
van de zandhagedis (Lacerta agilis agilis) en artikel 3.10, lid 1 sub b van de Wet
natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de das (Meles meles) en de
hazelworm (Anguis fragilis).
Besluit
Ik verleen u voor de periode van 1 april 2022 tot en met 15 juni 2022 ontheffing
van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4 van de Wet
natuurbescherming voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van
voortplantings- of rustplaatsen van de zandhagedis 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 hazelworm.
Ik verleen u geen ontheffing voor wat betreft artikel 3.5, lid 2 van de Wet
natuurbescherming voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de
zandhagedis 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 das.
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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.

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 ‘10 kV kabel Valleilijn’, gelegen in de gemeente Ede
aan de westzijde van het spoor tussen km 17.1 tot 26.5, één en ander zoals
weergegeven in figuur 1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport
‘Projectplan 10 kV kabel Valleilijn’ van 1 februari 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.
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Specifieke voorschriften
i. U dient de maatregelen uit te voeren zoals genoemd in hoofdstuk 8 van het
rapport “Projectplan 10 kV kabel Valleilijn” van Ekoza van 1 februari 2022
(bijlage 3 bij dit besluit).
j. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de
kwetsbare overwinteringsperiode en voortplantingsperiode van de hazelworm
en zandhagedis. 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 hazelworm en zandhagedis.
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k.

U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de
kwetsbare voortplantingsperiode van de das. 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 das.
l. De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op
het gebied van de das, hazelworm, zandhagedis en broedvogels. De
deskundige bepaalt wanneer de winterrustperiode van de zandhagedis en de
hazelworm is afgelopen en de werkzaamheden kunnen starten.
m. De werkzaamheden starten aan de zuidkant van het projectgebied
(kilometrering 26.5). Er wordt uitsluitend overdag gewerkt en de
werkzaamheden zullen vóór 15 mei minimaal voorbij kilometrering 25.0 zijn.
De deadline van 15 mei kan opschuiven indien de start van de
werkzaamheden opschuift door ongunstige weersomstandigheden. Dit wordt
door een ecoloog bepaald.
n. De grond dient maximaal één dag open te liggen zodat de kans zo klein
mogelijk is dat een das, hazelworm of zandhagedis erin kan vallen tijdens het
foerageren. Indien er grond open blijft liggen waar geen werkzaamheden
plaatsvinden, dient dit te worden afgeschermd of zo te worden ingericht dat
de dieren er ook weer uit kunnen komen.
o. Het betreden en vernielen van dassenwissels moet zoveel mogelijk worden
voorkomen.
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Overige voorschriften
p. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de
soorten waarvoor ontheffing is verleend.
q. 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.
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.

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. 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, 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.
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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
5190026229970. 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 3.5, lid 2 van de Wet natuurbescherming
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd voor de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.5, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft
het opzettelijk verstoren van de zandhagedis. Ontheffing voor het opzettelijk
verstoren van de zandhagedis is in casu niet aan de orde. Er worden door u
voldoende maatregelen genomen om het opzettelijk verstoren van de soort te
voorkomen.
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Afwijzing artikel 3.10, lid 1 sub b van de Wet natuurbescherming
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd voor de verbodsbepalingen
genoemd in 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 das. Er is met de geplande werkzaamheden en voorgestelde
maatregelen geen sprake van opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste
voortplantings- of rustplaatsen van exemplaren van de das.
Door de werkzaamheden zullen geen verblijfplaatsen van de das worden vernietigd.
De kabel wordt aan de westkant van het spoor ingegraven terwijl de dassenburchten
allebei aan de oostkant liggen. Daarnaast worden er een aantal maatregelen ten
gunste van de das genomen om negatieve effecten van de werkzaamheden te
verkleinen. Zo dient de grond maximaal één dag open te liggen zodat de kans zo
klein mogelijk is dat een das erin kan vallen tijdens het foerageren. Indien er grond
open blijft liggen waar geen werkzaamheden plaatsvinden, dient dit te worden
afgeschermd of zo te worden ingericht dat de dieren er ook weer uit kunnen komen.
Op dagen dat de sleuf open blijft liggen en niet veilig kan worden ingericht voor de
dieren, dient deze voorafgaande aan de werkzaamheden door een ecoloog te
worden gecontroleerd. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, waarbij de
wissels in de avond weer beschikbaar zijn voor de das. Het betreden en vernielen
van dassenwissels dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. Het
foerageergebied aan de andere kant van het spoor kan door de werkzaamheden
tijdelijk onbereikbaar zijn, maar na de ingreep is het gebied weer geschikt als
leefgebied voor de das.
Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen wordt voorkomen dat er
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid 1 sub b van de Wet
natuurbescherming overtreden worden. Een ontheffing is dan ook niet nodig.

Instandhouding van de zandhagedis en de hazelworm
Artikelen 3.5 lid 4 en 3.10, lid 1 sub b Wet natuurbescherming
De zandhagedis is in het plangebied aangetroffen. Er zijn in totaal 14
zandhagedissen zonnend waargenomen in de spoorbermen. Verschillende keren
werd er gezond vanuit een muizenhol waar de zandhagedissen weer naar binnen
schoten bij verstoring. Er zijn een aantal zwangere vrouwtjes aangetroffen en
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tijdens het veldbezoek in augustus zijn ook enkele juveniele zandhagedissen gezien.
Ook de hazelworm is in het plangebied aangetroffen.
Er zijn in totaal 10 hazelwormen waargenomen in de spoorbermen naast het bos.
De hazelwormen zijn vooral onder de herpetoplaten aangetroffen, slechts één
hazelworm is zonnend op het schouwpad waargenomen. Er zijn ook een aantal
zwangere vrouwtjes en juveniele hazelwormen aangetroffen onder de
herpetoplaten.
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Door de werkzaamheden voor de aanleg van een ondergrondse 10 kV kabel wordt
een deel van het essentieel functioneel leefgebied van de zandhagedis en de
hazelworm (tijdelijk) aangetast. Het leefgebied wordt ter hoogte van de werklocatie
(tijdelijk) onaantrekkelijk voor de soorten. Ook zullen verblijfplaatsen in het
werkgebied (tijdelijk) verdwijnen.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de zandhagedis en de hazelworm
tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in
hoofdstuk 8 van het rapport “Projectplan 10 kV kabel Valleilijn” van 1 februari 2022.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het terrein tussen 1 maart 2022 en 21
maart 2022 eenmalig gemaaid tot 10 cm hoogte. Indien er actieve vogelnesten
worden aangetroffen binnen het projectgebied, kunnen de maaiwerkzaamheden
niet plaatsvinden zolang de nesten actief zijn. Om te voorkomen dat er tijdens de
graafwerkzaamheden dieren worden geraakt, zullen de werkzaamheden starten na
de winterrustperiode. Dat betekent dat de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd zodra de ecoloog, op basis van de weersomstandigheden, aangeeft dat
de dieren uit winterrust zijn. De werkzaamheden starten aan de zuidkant van het
projectgebied (km 26.5). Er wordt uitsluitend overdag gewerkt en de
werkzaamheden zullen vóór 15 mei minimaal voorbij kilometrering 25.0 zijn. De
deadline van 15 mei kan opschuiven indien de start van de werkzaamheden
opschuift door ongunstige weersomstandigheden. Dit wordt door een ecoloog
bepaald.
De grond dient maximaal één dag open te liggen zodat de kans zo klein mogelijk is
dat zandhagedissen en hazelwormen erin kunnen vallen tijdens het foerageren.
Indien er grond open blijft liggen waar geen werkzaamheden plaatsvinden, dient dit
te worden afgeschermd of zo te worden ingericht dat de dieren er ook weer uit
kunnen komen. Op dagen dat de sleuf open blijft liggen en niet veilig kan worden
ingericht voor de dieren, dient deze voorafgaande aan de werkzaamheden door een
ecoloog te worden gecontroleerd op exemplaren van de zandhagedis en de
hazelworm.
Voor de zandhagedis en de hazelworm zal de kwaliteit van het leefgebied in de
spoorberm tijdelijk achteruitgaan door de maai- en graafwerkzaamheden. Na afloop
zal hier weer geschikt leefgebied ontstaan. De berm zal weer geschikt zijn als
foerageergebied en nieuwe holten zullen weer gevormd worden door o.a. muizen
en zandhagedissen zelf.
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Aangezien de graafwerkzaamheden slechts aan één kant van het spoor worden
uitgevoerd, blijft er in de omgeving voldoende gebied over voor rust- en
voortplantingsplaatsen. De kwaliteit van het leefgebied zal niet significant worden
beïnvloed.
Met inachtneming van de door u voorgestelde maatregelen wordt voorkomen dat
exemplaren van de zandhagedis en de hazelworm in het plangebied aanwezig zijn
gedurende de werkzaamheden. Door de werkzaamheden neemt het essentiële
functionele leefgebied van de zandhagedis en de hazelworm (tijdelijk) af en kunnen
voortplantings- en rustplaatsen (tijdelijk) worden beschadigd en vernield. Er is dan
ook sprake van een overtreding van verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel
3.5, lid 4 en artikel 3.10, lid 1 sub b van de Wet natuurbescherming.
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Staat van instandhouding zandhagedis
Nederland is van gemiddeld belang voor de zandhagedis binnen Europa. De soort
komt wijdverbreid voor binnen Europa, maar laat in veel landen een achteruitgang
zien in aantallen en in kwaliteit van het leefgebied. Binnen Nederland komt de soort
voor op de hogere zandgronden. De staat van instandhouding is matig ongunstig
door de achteruitgang in de kwaliteit van het leefgebied en het toekomstperspectief.
Dit is nog niet terug te zien in de aantallen, deze laten een matige toename zien in
de periode 2008-2018. De referentiewaarden van zowel de populatie aantallen als
verspreiding worden gehaald. Negatieve effecten komen onder meer door
stikstofdepositie en te grootschalig beheer. De zandhagedis is op de Rode Lijst
geclassificeerd als zijnde ‘Kwetsbaar’.
De Veluwse populatie van zandhagedissen vormt de grootste aaneengesloten
populatie in het land en de provincie. De (sub)populatie rondom het projectgebied
is onderdeel van deze populatie. De zandhagedis heeft behoefte aan gevarieerde
duin- en heidegebieden om snel te kunnen opwarmen en af te koelen. De rand van
de Veluwe waar het projectgebied ligt, bevat een variatie aan zandgronden met
structuurrijke vegetatie. Alternatief leefgebied is in de omgeving voldoende
aanwezig. Het beperkte oppervlak van de ingreep en de geschiktheid van het
leefgebied in de omgeving zorgt ervoor dat er geen significante effecten op de staat
van instandhouding worden verwacht.
Door het zorgvuldig en zo kleinschalig mogelijk werken, in combinatie met het
overblijvend areaal geschikt leefgebied in de omgeving, mag worden aangenomen
dat de staat van instandhouding door de werkzaamheden niet zal worden
verslechterd. De gunstige staat van instandhouding van de zandhagedis 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 hazelworm
Er zijn geen absolute populatiegroottes bekend van de hazelworm. Wel zijn er
procentuele aantalsveranderingen in kaart gebracht door het NEM (Nederlandse
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Ecologische Monitoring) sinds het startjaar 1994. De NEM laat sinds 1994 een
matige toename zien. De laatste 10 jaar is de landelijke populatieomvang stabiel.
De Veluwe is de grootste en meest aaneengesloten verspreidingskern van de
hazelworm. De deelpopulaties op en rondom de Veluwe zijn groot en verbonden
genoeg om op lange termijn te overleven. De trend voor de Gelderse populatie
vertoont vrijwel dezelfde ontwikkeling als de landelijke trend. De hazelworm heeft
een ruime biotoopkeuze van heide- en boscomplexen. Door deze brede
habitatkeuze heeft de soort in Gelderland voldoende uitwijkmogelijkheden. De
kwaliteit van het leefgebied wordt daarom als gunstig beoordeeld.
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Door het zorgvuldig en zo kleinschalig mogelijk werken, in combinatie met het
overblijvend areaal geschikt leefgebied in de omgeving, mag worden aangenomen
dat de staat van instandhouding door de werkzaamheden niet zal worden
verslechterd. 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.
Andere bevredigende oplossing
De ingreep is locatie-specifiek. De 10 kV-kabel is nodig om specifieke onderstations
van stroom te voorzien en kan daarom niet op een andere locatie worden
ingegraven. De kabel wordt aan de westzijde van het spoor ingegraven, waar
minder begroeiing aanwezig is dan aan de oostzijde van het spoor. Ook neemt dit
het risico op vernieling van de dassenburcht weg, waarvan alle holen zich aan de
oostkant van het spoor bevinden. Daarnaast ligt er aan de oostzijde reeds een kabel
waardoor de werkzaamheden ingrijpender zouden zijn en langer zouden duren
omdat de nieuwe kabel hieronder moet komen te liggen.
Voor de werkwijze is een kleinschalige manier van werken uitgekozen vanaf het
schouwpad waardoor er zo min mogelijk leefgebied wordt aangetast. Er is geen
alternatieve inrichting van de werkzaamheden mogelijk die minder effect heeft op
de beschermde soorten. Na afloop van de werkzaamheden is het projectgebied weer
geschikt voor de das, hazelworm en zandhagedis.
Door de werkzaamheden in april te laten starten, wordt er buiten de kwetsbare
winterperiode van de zandhagedis en de hazelworm gewerkt.
De werkzaamheden starten aan de zuidkant van het traject waar de beschermde
soorten aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden hier klaar zijn
voordat de kwetsbare periodes van de hazelworm en zandhagedis starten. Op het
grootste deel van het traject is gekozen om met open ontgraving te werken omdat
het alternatief van een gestuurde boring geen optie is. De 10 kV kabel produceert
warmte die moet worden afgegeven aan de omgeving.
Een gestuurde boring betekent dat er ook een mantelbuis wordt geplaatst die er bij
deze lengte voor zorgt dat de warmte niet goed kan worden afgegeven aan de
grond. Daarnaast moet er bij een gestuurde boring vervolgens op meerdere plekken
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langs het traject alsnog grote gaten worden gegraven (2x2 meter en 1 meter diep)
om de apparatuur in te plaatsen.
Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning (buiten de kwetsbare periode)
wordt schade aan de zandhagedis, hazelworm en das zoveel mogelijk voorkomen.
Hiermee is voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing
voorhanden is.

Datum
«DatumBeslissing»
Onze referentie
Aanvraagnummer
«DFXNummer»
Kenmerk
«AanvraagNr».toek

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 aantal reizigers op de Valleilijn neemt toe en als gevolg van deze groei zal
Connexxion met langere (gekoppelde) treinstellen moeten gaan rijden. In de
huidige situatie is hiervoor onvoldoende stroom voor de bovenleidingen
beschikbaar. Daarom heeft ProRail een extra voedingspunt naar de bovenleidingen
gerealiseerd, in de vorm van een onderstation. Om dit onderstation van stroom te
voorzien, dient er ook een 10 kV kabel te worden ingegraven tussen het
onderstation en de netbeheerder Liander in Ede. Hiervoor dient langs het spoor een
geul te worden gegraven waarin twee voedingskabels worden aangebracht. In het
kader van openbare veiligheid is het belangrijk dat deze kabel wordt ingegraven.
De spanning op deze kabel is levensgevaarlijk waardoor de openbare veiligheid
wordt aangetast als hij bovengronds zou liggen.
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
zandhagedis en hazelworm, die als gevolg van de uitvoering van het project zullen
optreden, te rechtvaardigen.
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