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Op 29 juli 2016 heeft u een ontheffing aangevraagd, i k héb uw aanvraag met de
aanvullingen van 22 augustus 2016 en 30 augustus 2016 beoordeeld. In deze
brief licht ik dit nader toe en leest u wat mijn beslissing is.
De Wet
natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Het
overgangsrecht in deze wet bepaalt dat aanvragen die onder de Flora- en
faunawet zijn ingediend en waarop nog geen besluit is genomen, worden
beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming. Dit kan van invloed zijn op dit
besluit, omdat vanaf 1 januari 2017 een aantal soorten niet meer bij wet zijn
beschermd of dat juist wel zijn geworden. Het kan ook zo zijn dat in uw
projectgebied soorten voorkomen die beschermd zijn, maar waar u nu nog geen
ontheffing voor heeft. I n dat geval dient u mogelijk een aanvullende ontheffing
aan te vragen bij het bevoegd gezag.

Inhoud aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project 'Rotonde N264Oudedijk Odiliapeeľ, gelegen in de gemeente Uden. Het project betreft de
realisatie van een turborotonde. De werkzaamheden bestaan u it het verwijderen
van beplanting en de aanleg van een rotonde op een bestaande kru ising. U vraagt
ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid l b van de Wet
natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de das {Meles meles).

Besluit
Ik kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, omdat er geen sprake is van
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Dit hou dt in
dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing u it te
voeren, mits de in deze brief genoemde maatregelen worden gerealiseerd.
Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag voor een ontheffing ex artikel 3.10,
lid l b van de Wet natuurbescherming af.
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De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in
bijlage 1 toegelicht.

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.
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Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. 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 Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:
ì

Marco Klaassen
De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage 1: overwegingen Wet natuurbescherming
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Afwijzing 'opzettelijk
verstoren'
De verbodsbepaling 'opzettelijk verstoren' wordt niet genoemd in artikel 3.10, lid
1 van de Wet natuurbescherming en kan derhalve niet aan dit besluit ten
grondslag liggen.
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Functionaliteit van de voortplantinqs- of rustplaatsen van de das
Artikel 3.10, lid lb Wet
natuurbescherming
Eén dassenburcht met zes dassenpijpen is in het plangebied aangetroffen. Deze
burcht is echter niet in gebruik. Aantasting van foerageergebieden is enkel
ontheffingsplichtig indien door aantasting van de foerageergebieden de
functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen van de betreffende soort
wordt aangetast.
U stelt de volgende maatregelen voor om de functionaliteit van de
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de das te waarborgen:
»
De werkzaamheden vinden plaats buiten de kwetsbare
voortplantingsperiode van de das. Deze loopt globaal van december tot en
met j u n i . 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.
»
Er wordt 4.500 vierkante meter nieuw primair foerageergebied
gerealiseerd, waarbij 3.750 vierkante meter tot bos wordt ingericht en
750 vierkante meter tot voedselrijk grasland.
»
Het bos bestaat uit een mix van bomen en struiken, zoals wilde appel,
wilde peer, zoetekers, mispel, braam, inlandse vogelkers, gewone vlier,
sleedoorn, wegedoorn, wilde roos, beuk en zomereik.
»
Dassentunnels worden bij voorkeur aangelegd op de plek van een
oorspronkelijke wissel, met haaks op de weg singels, beplanting, en
dergelijke als geleiding naar de dassentunnel. Dassentunnels moeten altijd
met rasters aan weerszijden van de weg gecombineerd worden.
»
Indien een wissel ontbreekt op locatie van de passage, is er duidelijke
geleiding middels struweelbeplanting nodig.
»
Rasters bestaan uit verzinkt, gepuntlast casanetgaas en komen minimaal
1 meter boven maaiveld uit. Ze zijn minimaal 20 centimeter in de grond
ingegraven en onder de grond is nog eens minimaal 30 centimeter brede
strook horizontaal ingegraven.
«
Werkpoorten in de rasters zijn minimaal 1 meter hoog en kunnen niet
ondergraven worden, bijvoorbeeld door aanleg van een betonnen drempel
of door de toegang te bestraten. Werkpoorten worden na gebruik
gesloten. Op de poort kan een informatiebordje worden geplaatst waarop
staat waarom de poort gesloten moet worden.
»
In de rasters langs de weg moeten ontsnappingspoortjes of
uittreedplaatsen aanwezig zijn om dassen die toch op de weg geraakt zijn,
een mogelijkheid tot ontsnapping terug te bieden. De afstand tussen deze
ontsnappingspoortjes is maximaal 500 meter.
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»

Dassentunnels bestaan uit ronde of rechthoekige buizen met een diameter
van 0,3 t o t 0,5 meter. Bij grotere lengten is dit bij voorkeur 0,5 meter.
«
De werkzaamheden worden uitsluitend overdag uitgevoerd tussen
zonsopkomst en 19.00 uur.
«
Werkzaamheden die in de directe omgeving van de burcht plaatsvinden,
moeten zo kort mogelijk duren en uitgevoerd worden met zo min mogelijk
licht, geluid en trillingen.
»
Er wordt zo min mogelijk werkverlichting geplaatst
«
Vegetatiestructuur en bodem moeten zo veel als mogelijk in stand worden
gehouden tijdens de activiteit of werkzaamheden
»
Het kappen van bomen moet uiterst voorzichtig gebeuren. Zwaar
materieel kan de aanwezige pijpen en burchten beschadigen. Bij het
kappen van bomen binnen een zone van 20 meter van de burcht dient
daarom alleen licht - n i e t rijdend- materieel gebruikt te worden.
De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende.
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De dassenburcht is momenteel onbewoond en blijft behouden. Er wordt voldoende
geschikt alternatief foerageergebied gerealiseerd en veiliggesteld voor het
omliggend verkeer. Door dassenovergangen te plaatsen, is er meer
foerageergebied voor de das beschikbaar en is uitwisseling naar een aanwezige
dassenpopulatie in de omgeving van het plangebied mogelijk. Het is dan ook
aannemelijk dat de burcht in de nabije toekomst weer bewoond zal worden. Door
het uitvoeren van bovenstaande maatregelen wordt voorkomen dat er
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid l b van de Wet natuurbescherming
overtreden worden. Een ontheffing js dan ook niet nodig.

Pagina 4 van 6

Bijlage 2: Regelgeving
De verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid l b van de Wet
natuurbescherming worden enkel overtreden als de door dit artikel beschermde
voortplantings- of rustplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren
kunnen vervullen. De functionaliteit van deze beschermde voortplantings- of
rustplaatsen gaat dan door het uitvoeren van de werkzaamheden achteruit of
wordt (volledig) aangetast. De voortplantings- of rustplaatsen kunnen hierdoor
niet meer dezelfde functie aan de beschermde diersoorten bieden als voorheen.
Onder bepaalde omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat aantasting van een - op
zich zelf niet beschermd - gebied deze functionaliteit van de beschermde
voortplantings- of rustplaatsen aantast en derhalve leidt tot overtreding van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, lid l b van de Wet
natuurbescherming.
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Dit besluit geldt slechts voor de hiervoor genoemde soort en beschreven verboden
handelingen. Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de
aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in dit besluit zelf niet anders is
aangegeven. U dient direct 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 beoordeeld bij
dit besluit noodzakelijk zijn. Als u de maatregelen zoals genoemd in dit besluit niet
uitvoert, heeft u (mogelijk) toch ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.
Als u toch een ontheffing nodig heeft voor een soort genoemd in artikel 3.10, lid 1
van de Wet natuurbescherming, dient u voor het verkrijgen van deze ontheffing
voor het project een belang, genoemd in de artikelen 3.8, lid 5, sub b en 3.10,
lid 2 van de Wet natuurbescherming, aan te tonen. Indien dit belang niet kan
worden aangetoond, wordt de aanvraag afgewezen en mag u het project niet
uitvoeren. De belangen genoemd in de artikelen 3.8, lid 5, sub b en 3.10, lid 2
van de Wet natuurbescherming zijn:
in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang
van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
in het belang van 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;
in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden,
daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of
ontwikkelde gebied;
in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen,
watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen,
spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke
kwaliteiten van een bepaald gebied;
in het algemeen belang.
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Daarnaast wijs ik u erop dat als ù afwijkt van de maatregelen zoals genoemd in
dit besluit, zonder ontheffing of goedkeuring aan te vragen, u zeer waarschijnlijk
in overtreding bent van de Wet natuurbescherming. I k kan dan door
bestuursrechtelijke dwang toe te passen de strijdige situatie alsnog beëindigen.
Dat kan betekenen dat een last onder dwangsom wordt opgelegd, of dat
bestuursdwang wordt toegepast. Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden
opgelegd. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van
bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt
voldaan aan het bij of krachtens de Wet natuurbescherming bepaalde.
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U 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.

Pagina 6 van 6

