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Ontheffing Flora- en Faunawet RijnlandRoute

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Het is niet helemaal duidelijk hoe de provincie omgaat met ontheffingen voor de Floraen faunawet ten behoeve van de Rijnlandroute. Het Mitigatie- en compensatieplan bij
de PIP Rijnlandroute vermeldt bijvoorbeeld
• "Met de te nemen mitigerende maatregelen wordt overtreding van de
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet voorkomen, zodat geen ontheffingen
nodig zijn. Bij compensatie is een ontheffing noodzakelijk"
• Voor de tabel 2- en 3-soorten en vogels is altijd een ontheffing van de Flora- en
faunawet nodig wanneer vaste verblijfplaatsen aangetast worden. In dat geval zijn
mitigerende en/of compenserende maatregelen nodig, die ter onderbouwing van
een ontheffingsaanvraag gelden".
• "Alleen wanneer negatieve effecten op de functionele leefomgeving voorkomen
kunnen worden door mitigerende maatregelen, is er geen noodzaak voor de
aanvraag van een ontheffing. Voor welke locaties en werkzaamheden de aanvraag
van een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is, wordt per
soort(groep) en locatie beschreven in het rapport 'Natuurtoets RijnlandRoute'
(Tauw, 2014a)".
• "Indien overtreding van de Flora- en faunawet ondanks het nemen van
compenserende- en/of mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen,
bijvoorbeeld bij de aantasting van vaste verblijfplaatsen, dan is het uitvoeren van
de werkzaamheden alleen toegestaan met een ontheffing van het Ministerie van
EZ (of in het geval van minder bedreigde of schaarse soorten met een door LNV,
EL&I of EZ goedgekeurde gedragscode). Het verkrijgen van een ontheffing is aan
strikte voorwaarden gebonden. De exacte voorwaarden verschillen afhankelijk van
de beschermde status van de soort waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Een
ontheffing dient aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit de
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn".
• "Door het uitvoeren van maatregelen van paragrafen 3.5.2, 3.5.3 en 3.5.4 worden
negatieve effecten op beide soorten voorkomen. Aanbevolen wordt om voor die
werkzaamheden zowel voor de bittervoorn als voor de kleine modderkruiper een
ontheffing aan te vragen".
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"De aanwezigheid van de rugstreeppad dient tijdens de realisatiefase voorkomen
te worden (DR, 2012e). Hiertoe dienen de werkzaamheden alleen in watergangen
uitgevoerd te worden op het moment dat rugstreeppadden in winterrust zijn
(periode november tot en met maart). Wanneer dit niet voorkomen kan worden,
dan dienen: - De rugstreeppadden afgevangen te worden die in het plangebied
aanwezig zijn (voor aanvang van de werkzaamheden). Hiervoor is een ontheffing
van de Flora- en faunawet noodzakelijk - Rugstreeppadden geweerd te worden uit
het plangebied (voor en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden)".
"Het verbreden van de watergang tussen de Kooltuinweg en de Ir. G. Tjalmaweg
vindt bij voorkeur plaats tijdens de inactieve periode van de rugstreeppad.
Wanneer deze werkzaamheden tijdens de actieve/voortplantingsperiode
plaatsvinden, wordt tijdelijk het potentiële voortplantingshabitat onbereikbaar.
Hiervoor wordt een ontheffing aangevraagd".

Kan College toelichten wanneer en waarvoor zij ontheffingen wil aanvragen voor de
Flora- en faunawet ten behoeve van de Rijnlandroute?
Antwoord
Ten behoeve van het PIP en de twee tracebesluiten (A44 en A4) Rijnlandroute is
uitgebreid ecologisch veldwerk uitgevoerd in de afgelopen jaren. Op basis van de
bevindingen is vervolgens een mitigatie- en compensatieplan opgesteld. Op basis van
de resultaten bleek het noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen in het kader van
de Flora- en faunawet. Daarom is op 1 juli 2015 ontheffing aangevraagd bij de
bevoegde instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze
ontheffingsaanvraag heeft betrekking op de verbodsbepalingen:
- het doden en verwonden van de platte schijfhoren;
- het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, buizerd,
huismus, sperwer en de rugstreeppad;
- het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van de bittervoorn, kleine modderkruiper en de platte schijfhoren;
- het beschadigen of vernielen van eieren van de platte schijfhoren.
De RVO heeft op 13 november jl. de gevraagde ontheffing verleend. Daarbij wordt
uitgegaan van het treffen van de maatregelen zoals die in het mitigatie- en
compensatieplan zijn opgenomen waaronder ook de maatregelen die genoemd zijn in
de vraag van Groenlinks. Tevens is als eis gesteld dat de werkzaamheden en
maatregelen worden begeleid door een ervaren ecoloog.
Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden verricht voor de aanbesteding.
Daarin betrekken wij ook de maatregelen die vermeld zijn in het mitigatie- en
compensatieplan en tevens in de verleende ontheffing in het kader van de Flora-en
faunawet.
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