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Last onder dwangsom
Gebied Westelijke ontsluiting
en Stichtse Rotonde

Geacht College,
Op 5 november 2019 hebben wij u een voornemen last onder dwangsom gestuurd, met briefnummer
Z/19/667517-759252, wegens overtreding van artikel 1.11 lid 2 van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb).
Op 16 oktober 2019 heeft de heer Tijhuis, samen met de heer Van Straeten, toezichthouders van de RUD Utrecht,
namens de provincie Utrecht een controle uitgevoerd in het gebied tussen de Barchman Wuytierstaan en de
Stichtse rotonde te Amersfoort. Aanleiding van de controle was een handhavingsverzoek dat wij op 7 oktober
2019 ontvingen van de Stichting Groen in Amersfoort. Dit verzoek is op 22 oktober 2019 nader onderbouwd met
het rapport van de Stichting dassenwerkgroep, Aanrijdingsoorzaken Das (Meles meles) Stichtse rotonde en
Barchman Wuytierslaan Amersfoort periode 7 juli -14 oktober 2019 van oktober 2019.
Er is gecontroleerd op de naleving van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb).
Daarnaast is alle informatie die wij van de Stichting Groen in Amersfoort, de Stichting dassenwerkgroep en de
gemeente Amersfoort: hebben ontvangen getoetst door onze ecoloog mw. M. Hoeksema.

Wij hebben uw zienswijze ontvangen, onder het kopje 'zienswijze' leest u onze reactie hierop. Met deze brief
leggen wij u een last onder dwangsom op.
Besluit
Gezien de geconstateerde overtredingen besluiten wij u de volgende last onder dwangsom op te leggen.
Wij gelasten u dat u de herhaling van de overtreding van artikel 1.11 Wnb voorkomt door in de toekomst
bij verdere werkzaamheden in het gebied van de Westelijke ontsluiting en de Stichtse Rotonde in Amersfoort de
zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming In acht te nemen. U kunt dit doen door handelingen die
nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor in het gebied levende dassen, achterwege te laten of. Indien dat
achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen te treffen om die
gevolgen te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken.

Een begunstigingstermijn stellen wij niet vast. Dit betekent dat u met ingang van de dag na de verzending van
deze brief een dwangsom ter hoogte van € 2.000 moet betalen per geconstateerde overtreding, tot een maximum
van € 10.000 is bereikt. Daarna kunnen wij u een nieuwe last onder dwangsom, of een last onder bestuursdwang
opleggen. Dit laatste houdt in, dat wij de overtreding beëindigen door de werkzaamheden stil te leggen. Tevens
brengen wij al onze kosten voor uitvoering van de bestuursdwang bij u in rekening.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verleent vergunningen en handhaaft wetten en regels op het gebied van milieu,
natuur, bodem, landschap en water. De RUD werkt voor de provincie Utrecht en 11 gemeenten.

Motivering
Bij ons besluit u een last onder dwangsom op te leggen spelen de volgende overwegingen een rol.
Het doel van de Wnb is het beschermen van vogels, planten en dieren. Door de regels van de Wnb na te leven,

wordt het risico op schade voor gevoelige leefgebieden van planten en dieren beperkt en verbetert de
bescherming van natuurgebieden. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan het behoud van de natuurwaarden
op Europees niveau.

Op grond van artikel 1.11 lid l Wnb is het verplicht voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende
dieren en hun directe leefomgeving, Deze zorg houdt op grond van het tweede lid in elk geval in dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor in het wild levende dieren:

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die
gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Tenzij zicht is op legalisatie of het onredelijk is handhavend op te treden, treden wij handhavend op. Daarbij
volgen wij het handhavingsbeleid van de provincie Utrecht. In ons beleid Provinciale strategie
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016-2019 hebben wij vastgelegd dat wij de
Landelijke Sanctiestrategie één op één overnemen. Uitgangspunt hierbij is, uit het oogpunt van rechtsgelijkheid in
vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken en interventies op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen,
zonder aanziens des persoons. Afzien van handhaving ondermijnt de geloofwaardigheid en de
handhavingsmogelijkheden, die wij in vergelijkbare gevallen hebben, en druist in tegen het algemeen belang.
Overtreding
Op 16 oktober 2019 heeft de heer Tijhuis, samen met de heer Van Straeten, toezichthouders van de RUD Utrecht,
namens de provincie Utrecht een controle uitgevoerd bij de Stichtse Rotonde te Amersfoort:. Daarnaast is de
informatie en foto's die ons zijn verstrekt door de Stichting Groen in Amersfoort en de Stichting Dassenwerkgroep
door onze toezichthouders en ecotoog bestudeerd. Hierbij is een overtreding van artikel 1.11 van de Wnb
geconstateerd. Geconstateerd is dat tijdens de werkzaamheden rond de Stichtse Rotonde, in ieder geval in de
periode van medio september tot medio oktober, onvoldoende zorg in acht is genomen voor de dassen die in de
directe omgeving verblijven en foerageren. Hekken, buizen en pijpen liggen op de wissels en versperren de weg
naar foerageergebied, waardoor de dassen om moeten lopen en moeten uitwijken naar andere gebieden, waarbij
deze extra vaak de wegen moeten oversteken en langere afstanden moeten overbruggen met meer kans op
aanrijdingen. Ook waren verschillende machines aanwezig die zorgen voor trillingen en akoestische verstoring,

alsmede een bouwlamp die zorgt voor lichtverstoring op tijdstippen dat het donker is. Het controlerapport dat is
opgemaakt en het advies van de ecoloog zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.
Bekend was dat er dassen leven in het plangebied. Wij verwijzen hiervoor naar de zaken rond de twee
handhavingsverzoeken die wij in eind 2018 en begin 2019 hebben ontvangen in verband met de geplande kap
rond de Westelijke ontsluiting. Daarna is er onvoldoende onderzoek verricht naar het functioneel leefgebied van
de dassen en de invloed van nog ophanden zijnde werkzaamheden. In het kader van de zorgplicht van artikel
1:11 Wnb, had men meer onderzoek moeten doen naar de aanwezigheid van dassen, burchten en het functioneel
leefgebied van de das. Tevens had men tevoren maatregelen moeten treffen ter bescherming van het functioneel

leefgebied van de dassen. In het gebied troffen wij geen specifieke maatregelen die genomen waren ter
voorkoming van nadelige gevolgen van de werkzaamheden voor de das.

In het gebied zijn ten tijde van de werkzaamheden twee dassen doodgereden. Het valt niet uit te sluiten dat dit
het gevolg is van de cumulatie van werkzaamheden van de verschillende partijen in het gebied. Als maatregelen
waren genomen had dit misschien voorkomen kunnen worden. Het kan echter niet worden aangetoond dat de

dood van de dassen het gevolg is van de werkzaamheden en de dood van de dassen wordt de gemeente dan ook
niet verweten.

Ons is bekend dat in het gebied nog veel meer werkzaamheden plaats zullen vinden. Om verdere overtreding van
de zorgplicht en meer verkeersslachtoffers onder dassen te voorkomen dient er, voordat verdere handelingen die
nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor in het gebied levende dassen zullen plaatsvinden, gedegen onderzoek
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te worden gedaan in het hele gebied waar werkzaamheden zullen plaatsvinden zodat de aanwezige clans,
burchten, territoria, migratieroutes en functioneel gebruik door dassen inzichtelijk zijn.
Hoeveel en welk onderzoek nodig is, is afhankelijk van de uit te voeren activiteiten en de effecten die gaan
optreden op de dassen. Slechts als de ingreep zodanig is beperkt dat er geen overtreding van een
verbodsbepaling is te verwachten, kan van nader onderzoek worden afgezien.

Verder zal beoordeeld moeten worden in hoeverre werkzaamheden nadelige gevolgen hebben op de
dassen burchten en het functioneel leefgebied van de dassen. Wij wijzen u erop dat de afwezigheid van dassen
pas kan aangenomen worden als bekend is dat een burcht al vijf jaar niet in gebruik is of als na drie
veldinventarisaties gericht op dassen onder goede omstandigheden en voldoende verspreid over het jaar
uitgevoerd, geen aanwijzingen zijn gevonden dat de das aanwezig is in het gebied. Ook moet er navraag gedaan
zijn bij leden van werkgroepen die zich bezig houden met dassen, beheerders, omwonenden et cetera.

Indien geconstateerd wordt dat de werkzaamheden nadelige gevolgen voor de dassen kunnen hebben, dienen
maatregelen getroffen te worden ter bescherming van de aanwezige dassen.

Bij deze maatregelen kan gedacht worden aan (dit is geen limitatieve opsomming): plaatsen van rasters, tunnels
en andere voorzieningen die ertoe bijdragen dat het gebied zijn functionaliteit behoud als leefgebied voor de das
en dat de das zich daarbinnen veilig kan voortbewegen, foerageren en voortplanten. Bij plaatsen van materialen
of buizen moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet worden geplaatst bovenop dassenwissels of
indien dit niet te vermijden valt, dat deze op een verhoging worden gelegd zodat de das er onder zijn weg kan
vervolgen. Werkzaamheden op tijdstippen dat het donker is, werken sterk verstorend en hebben meer invloed op
de functionaliteit van de burcht. Hiervoor stelt het Kennisdocument Das van BIJ12 ook specifieke maatregelen
voor.

Ons is bekend dat de gemeente Amersfoort momenteel bezig is met de aanbesteding van de Westelijke
ontsluiting. Wij raden u ten zeerste aan bij deze aanbesteding rekening te houden met maatregelen die genomen
moeten worden voor de in het gebied levende wilde dieren, zodat men tijdens de uitvoering niet voor
verrassingen komt te staan,

Zienswijze
U heeft uw zienswijze kenbaar gemaakt per brief op 26 november 2019. Hieronder zullen wij ingaan op uw
zienswijze.

In de eerste plaats willen wij benadrukken dat de last onder dwangsom alleen ziet op overtreding van de
zorgplicht. Deze is ons inziens overtreden omdat, alvorens de werkzaamheden werden uitgevoerd in dit gebied
waar veel dassen leven, onvoldoende is onderzocht hoe de dassen de omgeving gebruiken, waar precies de

wissels lopen en wat de foerageergebieden zijn. Daarnaast is het uiteraard wel van belang het beeld actueel te
houden. Vervolgens is bij uitvoer van de werkzaamheden ook onvoldoende rekening gehouden met het
leefgebied, de wissels en foerageergebieden. Daarnaast kunnen wij niet om het feit heen dat juist in die periode 2
dassen zijn doodgereden. Een oorzakelijk verband zou aanwezig kunnen zijn maar is niet aantoonbaar. Daarom is

het handhavingsverzoek voor wat betreft artikel 3.10 Wnb (het opzettelijk doden van dassen of beschadigen of
vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dassen) afgewezen.

Het doel van de last onder dwangsom is verbetering van de maatregelen in de toekomst en niet het
beschuldigend terugkijken op het verleden.
Overigens ziet de last onder dwangsom, evenals het voornemen, op het gebied van Westelijke ontsluiting en de
Stichtse Rotonde. Al hoewel dit niet blijkt uit uw zienswijze, hebben wij in de afgelopen weken af en toe de indruk
gehad dat u in de veronderstelling verkeerde dat deze alleen zou zien op de Westelijke ontsluiting. Om verwarring
te voorkomen hebben wij de tekst in het briefhoofd onder 'onderwerp' wat aangescherpt.
Hieronder vatten wij uw zienswijzen samen en gaan wij hier op in.

l. U geeft aan dat, voor zover de zorgplicht bij de onderhoudswerkzaamheden van Prorail in het geding is, de
gemeente niet als overtreder kan worden aangemerkt.
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Overtreding van de zorgplicht door Prorail wordt de gemeente niet aangerekend. Prorail heeft, in verband met de
werkzaamheden, zelf een voornemen last onder dwangsom ontvangen. Wel kan het afstemmen van

werkzaamheden door verschillende partijen in het gebied onderdeel van de zorgplicht vormen.
2. Wij begrijpen uw zienswijze onder Procedure zo, dat u van de RUD Utrecht/de provincie Utrecht had verwacht
dat zij in het kader van de op handen zijnde werkzaamheden het initiatief hadden moeten nemen om met u in
overleg te treden om maatregelen, ter voorkoming van overtredingen, te bespreken. U vindt hiervoor steun in de

Memorie van Toelichting.
In de eerste plaats zijn wij in het algemeen van mening dat het voldoen aan wet- en regelgeving de
verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer en dat het bevoegd gezag hiervoor geen verantwoordelijkheid
draagt. Uiteraard zijn wij op verzoek altijd bereid om mee te denken, zoals wij ook aan u hebben aangeboden.
Specifiek in deze casus geldt dat wij reeds in januari 2019 uitgebreid met medewerkers van de gemeente hebben
gesproken. Hierbij is steeds aangegeven dat er voor de toekomstige werkzaamheden mogelijk maatregelen
genomen zouden moeten worden. Het had op de weg van de gemeente (als ontwikkelaar) gelegen om, indien
gewenst, hierover vervolgens met de provincie of de RUD in overleg te treden. Te meer aangezien de RUD de

planning en de precieze locatie van de verschillende werkzaamheden niet kent en deze zonder onderzoek ook niet
in verband kan brengen met de actuele verblijfplaats van de dassen en eventueel andere soorten.

Wij vinden derhalve dat u ten onrechte een deel van de verantwoordelijkheid richting de RUD Utrecht/provincie
Utrecht lijkt te willen schuiven.
3. Werkzaamheden vonden overdag plaats. De conclusie dat werkzaamheden in de nacht plaatsvonden is onjuist.
Werkzaamheden vonden plaats tussen maximaal 7.00 uur en 18.30 uur. Zowel in het controlerapport van de RUD

als in het rapport van de Dassenwerkgroep (DWG) wordt niet gesproken van de aanwezigheid van bouwlampen.
Onze toezichthouders beschikken over foto's waar grote bouwlampen op staan. Daarnaast hebben wij van de
verzoeker foto's ontvangen waarop het redelijk donker is en de lampen branden. Wij hebben de tekst van de last
onder dwangsom aangepast op dit punt. Termen als avond en nacht zijn vervangen door "op tijdstippen dat het
donker is." Dit sluit ook beter aan bij het leefpatroon van de das, die buiten de burcht is als het donker is en niet
specifiek alleen 's nachts.

4. De RUD maakt bij het vaststellen van feiten gebruik van het rapport van de DWG. DWG is tegenstander van de
aanleg van de Westelijke Ontsluiting. In het rapport zijn mededelingen opgenomen van een raadslid die ook
tegenstander is. In haar rapportage doet de DWG veel aannames en uitspraken die niet gebaseerd zijn op eigen
onderzoek en data. Deze worden wel door de RUD als feiten overgenomen, zonder aantoonbaar onderzoek door

de RUD zelf.
Bij het opstellen van het ecologisch advies heeft onze ecoloog gebruik gemaakt van diverse gegevens: alle ons
beschikbare gegevens en onderzoeken die wij van de gemeente hebben ontvangen, alle stukken die zijn overlegd
inzake de handhavingsverzoeken en rechtszaken begin 2019, de uitspraak inzake de voorlopige voorziening d.d, 8
februari 2019, foto's die wij ontvangen hebben van de Stichting groen in Amersfoort, het rapport van DWG en de
controlerapporten van de toezichthouders. Het voornemen last onder dwangsom is gebaseerd op de bevindingen
van de toezichthouders en het advies van de ecoloog waarbij gebruik is gemaakt van die bevindingen die
aansloten bij de inhoud van de last. De last houdt in dat de zorgplicht is geschonden en dus niet dat met de
werkzaamheden dassen opzettelijk zijn gedood of dat de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de
dassen opzettelijk zijn beschadigd of vernield. Aangezien de last niet inhoudt dat de dood van de dassen het
gevolg is van de werkzaamheden, is van informatie die duidt op het tegendeel, ook geen gebruik gemaakt.
5. In de belangenafweging heeft de RUD onvoldoende rekening gehouden met het feit dat dassen met
lokmiddelen (blikje sardines) naar de rotonde zijn gelokt en dat dit wel eens de oorzaak van de verplaatsing van
de dassen zou kunnen zijn.
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In de eerste plaats stellen wij ons op het standpunt dat het lokken van dieren naar een plek, die vanwege de
ligging op een druk verkeersknooppunt bijzonder ongeschikt voor ze is, verwerpelijk is. Wij mogen hopen dat de
Stichting Groen in Amersfoort en DWG, die aangeven voor het belang van de dassen op te komen, zich niet
bedienen van dergelijke afkeurenswaardige praktijken om sterker te staan in een maatschappelijke en politieke
discussie.

Alhoewel de toezichthouder en ecoloog bij deze burcht onderzoek hebben gedaan is het blikje door hen toen niet
aangetroffen.

Of dit blikje of andere blikjes een rol heeft gespeeld bij de dood van de dassen is onzeker, evenals dat onzeker is
in hoeverre de werkzaamheden van de gemeente rechtstreeks tot de dood van de dassen hebben geleid. Dit feit
in de belangenafweging betrekken is dan ook niet mogelijk en ook niet noodzakelijk omdat de dood van de dassen
de gemeente niet verweten wordt.

6. U stelt dat de gemeente bij de werkzaamheden voor de Westelijke Ontsluiting nabij de Stichtse Rotonde op
adequate wijze invulling heeft gegeven aan de daarbij behorende zorgplicht. U noemt de maatregelen die in dit
kader zijn genomen en de onderzoeken die zijn uitgevoerd. U bent van mening dat de barrièrewerking als gevolg
van hekken, buizen en pijpen geen nadelige gevolgen voor in het wild levende dieren heeft gehad en dat dit wordt
bevestigd door de heer Mulder.
Wij delen uw mening niet. De gemeente heeft maatregelen genomen en onderzoeken gedaan. Dit was echter niet

voldoende. Zo was de burcht op de Stichtse rotonde niet in beeld. Onze toezichthouder heeft geconstateerd dat
deze bestaat uit meerdere dassenpijpen. Aan de zuid- en noordwestzijde van de rotonde waren lange buizen

geplaatst terwijl er dassen op de rotonde leven. Er is onvoldoende rekening mee gehouden hoe de dassen van de
rotonde in het bos konden komen en waar ze konden oversteken.

De onderzoeken die u noemt heeft u niet ter onderbouwing van uw zienswijze meegezonden dus inhoudelijk
kunnen wij hier niet op ingaan.
Tot slot. De heer Mulder schrijft (conform uw citaat): De enige factor, die mogelijk het gedrag van dassen tijdelijk
kan hebben beïnvloed, is de barrièrewerking van sommige van de (bundels) buizen langs de wegen die niet
verhoogd waren ofte laag op 'bokken'lagen. Daar kan in de toekomst wellicht beter rekening mee worden

gehouden. Juist die barrièrewerking in relatie tot het niet voldoende in beeld zijn van de wissels en
foerageerplekken is voor de RUD de meest belangrijke reden om overtreding van de zorgplicht aan te nemen,
Deze stelling is dus, met het oog op voorgenoemde zin, niet juist.

7. U heeft bezwaar tegen de uitleg die de RUD gegeven zou hebben aan de uitspraak van een woordvoerder van
de gemeente inzake de dassen in de spoordriehoek.

De ecoloog van de RUD geeft een zelfstandig en onafhankelijk advies. Vervolgens wordt door de toezichthouder
en jurist beoordeeld in hoeverre aspecten uit het advies van waarde zijn. Zaken die niet van waarde zijn, omdat
deze bijvoorbeeld niet ter zake doen, niet aansluiten bij de last of niet kunnen worden aangetoond als overtreding
van de wet, worden niet gebruikt. Het standpunt van de RUD als handhavende instantie staat verwoord in het
voornemen last onder dwangsom.

De uitspraken van de woordvoerder hebben geen aanvullende rol gespeeld bij de beoordeling van de feiten. Uit de
zaak die begin 2019 heeft gespeeld blijkt voldoende duidelijk dat de gemeente op de hoogte was van de
aanwezigheid van dassen.

8. U stelt dat er geen oorzakelijk verband is aan te wijzen tussen doodrijden van de dassen en de werkzaamheden
ten behoeve van de Westelijke ontsluiting. U onderbouwt dit uitgebreid en heeft zich daarbij ook laten adviseren
door de heer Mulder.

Wij delen uw standpunt. Een oorzakelijk verband is niet aantoonbaar. Overigens is dit altijd al het standpunt van
de RUD geweest. Als dit anders zou zijn, zouden wij een overtreding van artikel 3:10 Wnb wel bewezen achten.
Nu is het handhavingsverzoek op grond van artikel 3:10 Wnb afgewezen. Het doel van de last onder dwangsom is
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verbetering van de maatregelen in de toekomst en niet het terugkijken op onvolkomenheden in het verleden die
mogelijk tot aanrijdingen hebben geleid. Om dit verder te benadrukken wordt de tekst van de motivering
aangepast,

Uw zienswijze gaat in op de achtergrond van drie doodgereden dassen. De das die op 7 juli 2019 werd
doodgereden speelt geen rol bij het voornemen last onder dwangsom omdat deze niet doodgereden ten tijde van
de werkzaamheden bij de Stichtse Rotonde. In de motivering van de last wordt dan ook gesproken van twee
doodgereden dassen.

In uw zienswijze onderbouwt u dat de data en locaties van de werkzaamheden en de data en locaties van het
doodrijden van de dassen geen verband met elkaar kunnen houden. Ter aanvulling op hetgeen hiervoor daarover
is gezegd, gaat het uitdrukkelijk niet alleen over de concrete werkzaamheden die hiertoe geleid zouden kunnen
hebben. Het gaat om de gehele situatie. Dus met name ook aanwezigheid van staande en liggende hekken,
buizen en pijpen die liggen op de wissels en de weg versperren naar foerageergebied, trillingen en akoestischeen lichtverstoring. Die hekken, buizen en pijpen waren in die periode wel aanwezig.
Aangezien het voornemen last onder dwangsom geen betrekking heeft op de overtredingen die de dood van de
dassen tot gevolg hebben gehad, gaan wij hier verder niet in om de specifieke conclusies van de heer Mulder ten
aanzien van de 3 doodgereden dassen.

Een paar zaken uit de geciteerde teksten van de heer Mulder behoeven echter wel een reactie.
De heer Mulder schrijft: Op basis van mijn kennis en ervaring van en mijn recente onderzoek naar het gedrag van
dassen tijdens de uitvoering van de Rijksweg A27, verklaar ik dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de
werkzaamheden en omstandigheden, zoals die door de RUD zijn geconstateerd op 16 oktober, het gedrag van
eventueel aanwezige dassen kunnen hebben beïnvloed.

Maar het gaat hier natuurlijk niet alleen over de situatie die die dag is geconstateerd maar over de situatie in de
periode van half september tot half oktober.
En even verder:

De enige factor, die mogelijk het gedrag van dassen tijdelijk kan hebben beïnvloed, is de barrièrewerking van
sommige van de (bundels) buizen langs de wegen die niet verhoogd waren ofte laag op 'bokken'lagen. Daar kan
in de toekomst wellicht beter rekening mee worden gehouden.

Juist die barrièrewerking in relatie tot het niet voldoende in beeld zijn van de wissels en foerageerplekken is voor
de RUD de meest belangrijke reden om overtreding van de zorgplicht aan te nemen. Overigens schrijft u op
pagina 5: Tevens hebben de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, waaronder ook de door u genoemde
barrièrewerking als gevolg van hekken, buizen en pijpen, geen nadelige gevolgen gehad voor de in het wild
levende dieren. Dit wordt bevestigd door de heer Mulder... Deze stelling is dus, met het oog op voorgenoemde
zin, niet juist.

Voorts schrijft de heer Mulder (p. 10); Het is niet juist dat de RUD zich bij haar oordeel zo sterk baseert op dit
document (rapportage DWG). In het kort komt het er op neer, dat in het rapport zeer eenzijdig geredeneerd
wordt in de richting van "dood door de schuld van de werkzaamheden". Wij delen niet de mening van de heer
Mulder dat de RUD zich bij haar oordeel (te) sterk baseert op de rapportage van DWG. Dit is ook al toegelicht
onder 4. En de RUD redeneert ook niet in de richting van dood door de schuld van de werkzaamheden. Bij dood
door de schuld van de werkzaamheden zou sprake zijn van een overtreding van artikel 3:10 Wnb. Wel blijven wij
van mening dat een verband tussen de werkzaamheden en de dood van de dassen niet uit te sluiten valt.

Overigens is het onderzoek dat de heer Mulder heeft uitgevoerd voor de A27 bij ons bekend en buitengewoon
interessant. In het kader van de zorgplicht zien wij er meerwaarde in als de heer Mulder ter plaatse van de
Westelijke ontsluiting en de Stichtse Rotonde ook onderzoek doet.
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9. U stelt dat de RUD er meer rekenschap van zou moeten geven dat de aangeleverde informatie van DWG niet
zozeer vanuit wetenschappelijk onderzoek is aangeleverd, maar als onderdeel van een maatschappelijk campagne
tegen de aanleg van de WO. U wijst daarbij nogmaals op de aanwezigheid van lokmiddelen.
De maatschappelijke context is ons bekend. Of sprake is van moedwillige manipulatie van het gedrag van de das
door de Stichting kunnen we niet aantonen, maar indien hiervan daadwerkelijk sprake zou zijn, moeten we dit
streng veroordelen. Niettemin kunnen wij op basis van alle beschikbare informatie en eigen waarnemingen

voldoende hard maken dat de zorgplicht is overtreden. Nogmaals: deze last onder dwangsom ziet op verbetering
in de toekomst.
10. Tot slot geeft u aan dat u op basis van advies van Bureau Waardenburg en Bureau Mulder-natuurlijk, vanuit

het uitgangspunt om goed invulling te (blijven) geven aan de zorgplicht onverplicht een aantal voorzieningen
neemt.

Wij achten de voorzieningen die u neemt positief. Wij zullen nog met u in overleg gaan over de invulling van de
voorzieningen en of dit voldoende is. Wij delen echter uitdrukkelijk niet uw standpunt dat u deze voorzieningen
onverplicht neemt. Deze voorzieningen zijn verplicht op grond van de zorgplicht.
Uw zienswijze heeft ons geen aanleiding gegeven om de last aan te passen. Wel hebben wij de motivering
aangescherpt,

Zicht op legalisatie
Zoals wij hierboven aangaven, handhaven wij bij dergelijke overtredingen. Wij hebben beoordeeld of zicht bestaat
op legalisatie. Dat is niet het geval. Wij hebben uw belangen afgewogen tegen het belang om de overtreden
regels te beschermen, en het algemeen belang. Op grond van deze belangenafweging concluderen wij dat het
redelijk is, om tot handhaving over te gaan. Daarom zien wij geen redenen om van onze handhavingsbevoegdheid

af te wijken.
Begunstigingstermijn
Wij vinden het redelijk om de vermelde begunstigingstermijn vast te stellen. Deze stelt u in staat om de
overtreding te stoppen c.q. ongedaan te maken en te voldoen aan de last.

Hoogte dwangsom
De RUD Utrecht werkt met betrekking tot de op te leggen dwangsommen maatwerkgericht. Daarbij kijken wij in
eerste instantie welk bedrag realistisch is om als prikkel te dienen om de geconstateerde overtreding te
beëindigen. Wij gaan ervan uit dat de dwangsom als voldoende prikkel kan dienen om de beoogde werking,
namelijk het ongedaan maken van de geconstateerde overtredingen teweeg te brengen. Wij hebben bij het
bepalen van de hoogte van de dwangsom rekening gehouden met het feit dat u een overheidsorgaan bent.
Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief of de controle? Neem dan contact op met dhr. Tijhuis via bovenstaande
contactgegevens. Wij hebben een afschrift van deze brief verzonden aan de provincie Utrecht.
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Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

/-<
De heer ing. A.H.A. van den Broek

Strategisch manager
RUD Utrecht

Bijlagen;
l. Bevoegdheid
2. Relevante artikelen
3. Controlerapport d.d. 16 oktober 2019
4. Advies Ecoloog mw. M. Hoeksema

Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij Provincie Utrecht, t.a.v. de
secretaris van de Awb-advlescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht via het daarvoor bestemde formulier, te
vinden op de website van de provincie: www.provincie-utrecht.nl/lokeVklacht-bezwaar/be2waar-tegen-beslissingprovincie. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn begint te lopen op
dag na die waarop deze beschikking is verzonden of bekendgemaakt.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de datum waarop u het bezwaar indient;
een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
de gronden van het bezwaar (de motivering);
uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).
Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Vanwege de eis van
schriftelijkheid die de Awb stelt, is het niet mogelijk om via e-mail bezwaar te maken.
Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u
naast het maken van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank MiddenNederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan een
dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten (griffierecht) verbonden.
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Bijlagen
l. Bevoegdheid handhavend optreden
De bevoegdheid voor het opleggen van een last onder dwangsom hebben wij op grond van artikel 122 van de
Provinciewet juncto artikel 7.2 van de Wet natuurbescherming juncto afdeling 5.3.2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
2. Relevante artikelen
U kunt de gehele tekst van de Wnb en de Awb vinden via de website wetten.overheid.nl. U kunt de gehele tekst
van de Vnl vinden op de website van de provincie Utrecht.
Voor zover de tekst van de regelgeving afwijkt van hetgeen hieronder staat, geldt de tekst van de regelgeving.
Algemene wet bestuursrecht
Afdeling 5.3,2, Last onder dwangsom

Artikel 5:31d
Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.
Artikel 5:32a
l De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.

2 Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van
verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat
een dwangsom wordt verbeurd.

Artikel 5:32b
l Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid
waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last.
2 Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

3 De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde
werking van de dwangsom.

Wet natuurbescherming
Artikel 1.11
l. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een

Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke
maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens
deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

Z-CHZTH-2019-09044-03-765268

3. Controlerapport

Toezichthouder :

Z-CHZTH-2019-09044-01
16 oktober 2019
dhr. 3.N. Tijhuis

Locatie :
Betrokken (rechts)persoon:

Stichtse Rotonde en Barchman Wuytierslaan te Amersfoort
Gemeente Amersfoort

Zaaknummer ;
Datum controle :

l. Aanleidina en doel
Naar aanleiding van een verzoek tot handhaving in het kader van een mogelijke overtreding van artikel 3.10 van
de Wet natuurbescherming is op 16 oktober 2019 een bezoek gebracht aan bovengenoemde locatie.
Doel van de controle is het in kaart brengen van de verschillende werkzaamheden die worden uitgevoerd.
2. Bevindingen

In kaart is gebracht welke werkzaamheden, waar plaatsvinden. Zie de verschillende afbeeldingen inclusief
toelichting.
Werkzaamheden
Dassenburchten/pijpen

Wissel
De werkzaamheden ten zuidwesten van
de Stichtse rotonde.
Vlak boven dit plangebied, in het gebied tussen
dit stukje buitenste ring en de binnenring van
de rotonde, bevinden zich tenminste vier pijpen
die eventueel aan een dassenburcht

1„

toebehoren.

De werkzaamheden bestaan uit boringen.
Pijpen liggen verhoogd over de weg en er is een
boorgat met omringd met hek.

Locaties van de verschillende aangetroffen burchten en pijpen.
Werkzaamheden ^^

Dassenburchten/pijpen ^^
Wissel

Locatie 3:
Ten minste 15 pijpen waargenomen in de
spoordriehoek.

Locatie 2:
De vijf pijpen aangetroffen op de noordhelling van de
heuvel.

Locatie rotonde:
De pijp aangetroffen in het midden van de rotonde.

Vaplc^iuh
?- L^(4c*t'nu

Waarschijnlijk niet meer in gebruik

Locatie l:
De vier pijpen aangetroffen op de noordhelling van de
heuvel.
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Werkzaamheden
Dassenburchten/pijpen
Wissel

v ,••'"

De werkzaamheden op de N237 en de Stichtse
Rotonde richting de N221.
Hier vindt de meeste activiteit plaats. Een boormachine
staat op de kruising van de N237 met de rotonde en
een pomp halverwege richting de N221.
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Werkzaamheden ^—
Dassenburchten/pijpen
Wissel

..-"

Werkzaamheden in de bocht van de Stichtse
Rotonde - Daam Fockemalaan (N221)
Bouwhekken liggen in de put, oogt rommelig.

o

Werkzaamheden ^^
Dassenburchten/pijpen
Wissel

\ ^

v..-'"* l

Werkzaamheden ten hoogte van de Shell.
Boorput, zandhoop en kaalkap.

Vapten^i

>-lh:Ki

Werkzaamheden ^!™
Dassenburchten/pijpen
Wissel

De aanleg van een parkeerplaats en een boorput
in de spoordriehoek.
Hiernaast bevinden zich een groot aantal dassenpijpen.

,,, l

ViaplcnjlnHi
>-tKllai.ai)

Utrecht, 21 oktober 2019

-^'

J.N. Tijhuis
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4. Advies ecoloog

Advies aangaande 'Dassen nabij Stichtse Rotonde en Barchman Wuytierslaan'
Beoordeling door M. Hoeksema, ecoloog RUD Utrecht op 25-10-2019:

Bekend was dat er Dassen leven in het plangebied (zie onderbouwing en jurisprudentie). Mijns
inziens zijn er onvoldoende maatregelen getroffen ter bescherming van het functioneel leefgebied
van de Dassen en het beperken van de invloed van werkzaamheden. In het kader van de Zorgplicht,
had men meer onderzoek moeten doen naar deze zaken (Zorgplicht Wet Natuurbescherming (Wnb)
Art 1:11, richtlijn BD12, effectenindicator Alterra), daar het bekend was dat er meerdere
waarnemingen van Dassen bekend waren en jurisprudentie de aanwezigheid van Dassen heeft

bevestigd binnen het plangebied. Om verdere overtreding van de Zorgplicht (Wnb Art 1:11) en meer
verkeersslachtoffers onder Dassen te voorkomen dienen er per direct maatregelen getroffen te
worden ter bescherming van de aanwezige Dassen. Nader onderzoek dient plaats te vinden naar de
mate van verstoring van verdere werkzaamheden op de Dassenburchten en het functioneel

leefgebied van de Dassen.
Onderbouwing van mijn beoordeling;
Beoordeeld rapportages doodgereden Dassen. Meegenomen in de beoordeling zijn o.a.:

Waarnemingen van in gebruik zijnde Dassenburchten eind 2018
De notities van Bureau Waardenburg omtrent veldbezoek

Bevindingen Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi oktober 2019
Bezoekverslag handhaving RUD 16 oktober 2019
BIJ12 Kennisdocument Das
EffectenindicatorAlterra: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?
subj=soorten

Publicatie interview door Van Ommeren, RTV Utrecht 6 december 2018
"..."teksten overgenomen van bovenstaande bronnen.

Beoordeling:

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat men bekend was met de aanwezigheid van Dassen binnen het plangebied. Zie
jurisprudentienummer: ECLI:NL:RBMNE:2019:748
Door Rechtbank Midden Nederland is op 8-2-2019 geconcludeerd dat:
"7. Het staat vast dat er dassenburchten in de nabijheid van het plangebied zijn en dat er in december 2018 een
nieuwe burcht Is ontdekt. Delen van het plangebied worden door dassen gebruikt als foerageergebied."
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?ld=ECLI:NL:RBMNE:2019:748
Ook is eind 2018 de gemeente Amersfoort op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van bewoonde
Dassenburchten in het plangebied nabij de Stichtse rotonde en Barchman Wuytierslaan:
"De gemeente Amersfoort gaf daarop aan onderzoek te zullen laten doen naar de aanwezigheid van Dassen: "De
vondst van de dassenburcht is een verrassing voor de gemeente Amersfoort, zegt een woordvoerder. 'Als wij ook

maar enigszins het idee hadden gehad dat daar een dassenburcht zat, hadden we dat natuurlijk al lang
onderzocht.'
Volgens de woordvoerder gaat dat onderzoek er nu alsnog komen: 'Dit doen onze ecologen van de gemeente
Amersfoort. We hadden het graag nu direct onderzocht, maar iedereen moet zich even vrijmaken; ze zijn nu bezig
met andere werkzaamheden. Wel kan ik aangeven dat we de samenwerking zoeken met de Dassenwerkgroep

Utrecht. Tot slot wil ik benadrukken dat we de regels zullen volgen als er dassen of burchten in het gebied zijn'.
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(van Ommeren, RTV Utrecht: https;//www.rtvutrecht.nl/nieuws/1855373/dassenburcht-ontdekt-westelijkerondweg-amersfoort-opnieuw-onder-druk.html)"

Het kennisdocument van BIJ12 geeft omtrent onderzoek aan;
"Als de quick-scan tot uitkomst heeft dat er dassen aanwezig zijn of mogelijk aanwezig zijn, moet verdiepend
onderzoek aangeven waar en voor welke functies (bijvoorbeeld voortplanting, rustverblijf,
foerageren, migratieroute) de das het gebied gebruikt. Indien de quick-scan tot uitkomst heeft dat
afwezigheid van de das niet met voldoende zekerheid kan worden aangetoond, dient nader onderzoek plaats te
vinden."

Aanwezigheid Dassen
Dassen komen meestal pas in de schemering of in de nacht uit hun verblijfplaats tevoorschijn. Het waarnemen
van een das vindt dan ook niet vaak plaats. Aanwezigheid van dassen in een gebied kan het beste aangetoond
worden door de sporen die ze achterlaten te inventariseren. De aanwezigheid van een burcht die in gebruik is kan
op de volgende manieren worden aangetoond:
• Er zijn burchten, graafactiviteiten, wissels, haar aan prikkeldraad, mestputjes, vraatsporen, en dergelijke
aangetroffen. Deze zaken zijn in agrarisch gebied vooral te vinden langs beplantings- en boselementen en andere
lijnvormige elementen. Dit onderzoek kan het beste worden verricht van september tot en met mei. Daarbij moet
rekening worden gehouden met minder activiteit van dassen tijdens koude perioden.
• Het staat vast dat de burcht in gebruik is of in de afgelopen vijf jaar in gebruik is geweest. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit informatie uit de databases van Das & Boom of van dassenwerkgroepen.
• Het gebruik is vastgesteld met behulp van camera's Ccameravallen'). De camera's maken bij voorkeur geen

gebruik van zichtbaar infrarood bij de opnamen. In de praktijk zullen meerdere camera's nodig zijn om het
gebruik van een burcht met een groot aantal ingangen goed in beeld te brengen.
Bij het uitvoeren van het onderzoek is het belangrijk aandacht te schenken aan de controle van potentieel
geschikte locaties en om navraag te doen bij dassenwerkgroepen of bij beheerders, boeren of andere bewoners in

het gebied.
Afwezigheid Dassen
De afwezigheid van dassen kan aangenomen worden als bekend is dat een burcht al vijf jaar niet in gebruik
is of als na drie veldinventarisaties gericht op dassen onder goede omstandigheden en voldoende
verspreid over het jaar uitgevoerd, geen aanwijzingen zijn gevonden dat de das aanwezig is in het gebied. Ook
moet er navraag gedaan zijn bij leden van werkgroepen die zich bezig houden met dassen, beheerders,

omwonenden et cetera." (Bijl2 2017, hoofdstuk 2.2.2 pagina 18).
Zijn er voldoende maatregelen genomen in het kader van de Zorgplicht Wnb?
Uit eerdere waarnemingen bleek dat er bewoonde Dassenburchten waren.

Jurisprudentie toont aan dat er door Rechtbank Midden Nederland bevestigd is dat het
leefgebied van Dassen en het plangebied elkaar overlappen.
Is er voldoende onderzoek gedaan?

Had cameraonderzoek meer duidelijkheid moeten geven over de aanwezigheid al dan niet
aanwezigheid van Dassen, alvorens werkzaamheden te beginnen?

Was het moment van onderzoek op 11 februari 2019 volledig geschikt aangezien het de
dagen voor het onderzoek veel geregend had en sporenonderzoek op het gebied van
pootafdrukken niet mogelijk was.
Zijn andere betrokkenen geraadpleegd zoals de database van Das & Boom of werkgroepen,
beheerders en omwonenden?
Is er voldoende onderzocht welke invloed werkzaamheden zouden hebben op aanwezige
Dassen?

Zijn er voldoende maatregelen genomen om het functioneel leefgebied van de Dassen te
beschermen, aangezien men eerder is gewezen op het voorkomen van Dassen binnen het

plangebied?
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Mijns inziens had er minimaal gerede twijfel moeten bestaan rond de aanwezigheid van Dassen
binnen het plangebied en de mogelijk verstorende invloed van werkzaamheden. Het was niet uit te
sluiten dat Dassen in de afgelopen 5 jaar gebruik maakten van het gebied. Zoals eerder genoemd
had er bij twijfel in ieder geval een Dassendeskundige de volgende zaken nader moeten
onderzoeken en beschrijven. Alsmede had een Dassendeskundige het nemen van maatregelen

moeten begeleiden volgens het kennisdocument BIJ 12 welke gebaseerd is op de Wet
Natuurbescherming:
"2.3.1 Het bepalen van de vernieling of beschadiging van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen Het
onderzoek moet onderbouwd aangeven of de functionaliteit van de vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen
tijdens en na uitvoer van de activiteiten gegarandeerd kan worden. Hierbij moeten de volgende zaken in beeld
worden gebracht:
• de locaties van de vaste voortplantingsplaatsen en van de rustplaatsen en de bijbehorende functionele
leefomgeving. Bij de das betreft dit de locaties van de burchten, de (essentiële) optimale en de overige
geschikte habitat in het gebied waarin de das is aangetroffen. Daarnaast zijn de (essentiële) verbindingszones
tussen de verschillende onderdelen van de habitat van belang,
• welke activiteiten plaats gaan vinden, op welke plekken, op welk moment, de wijze van uitvoering, en

dergelijke
• waar en wanneer welke maatregelen ten gunste van de das worden genomen, zowel tijdens de bouwfase als

de gebruiksfase. Met behulp van deze gegevens kan een dassendeskundige aangeven in welke mate er door de
activiteiten een achteruitgang in de ecologische functionaliteit, op welk moment en al dan niet tijdelijk, van de
aanwezige vaste voortplantingsplaatsen en/of de rustplaatsen gaat optreden. Het bepalen of de functionaliteit in
het geding komt is per project maatwerk."
In het kader van de Zorgplicht Wnb Art 1:11 is bovenstaande mijns inziens onvoldoende onderzocht
en er zijn te weinig maatregelen genomen, waardoor er schade is ontstaan aan het functioneel
leefgebied van de Dassen en daarmee de functie van de Dassenburcht. Deze conclusie is

onderbouwd vanuit het kennisdocument BI312, hoofdstuk 2.3.1:
"Aantasting van de functionaliteit kan aan de orde zijn als het geschikte habitat waar de das in voorkomt in
kwantiteit of kwaliteit voor de das afneemt, waardoor de burcht niet meer de functie van vaste
voortplantingsplaats of rustplaats kan vervullen. De zaken die van invloed zijn of een dassenburcht (hoofdburcht,
bijburcht, vluchtpijp) als voortplantingsplaats of rustplaats goed kan functioneren, zijn;
• voldoende rust op en rond de burcht
• voldoende gebied waarin het grootste deel van het jaar voedsel gevonden kan worden, zoals vochtige
weilanden, hoogstamboomgaarden, oude stuctuurrijke eikenbossen (primair voedselgebied),
• voldoende gebied waarin tijdens voor de das belangrijke perioden van het jaar voedsel te vinden is, zoals
maïsakkers,
• voldoende landschapselementen waar dassen zich langs kunnen verplaatsen tussen de burcht en het
foerageergebied en tussen burchten onderling, of waar ze dekking kunnen vinden, zoals hagen en singels en

houtwallen, kleine bosjes en overhoekjes
• voldoende migratieroutes tussen de burchten die gebruikt worden en het foerageergebied (wissels).
Een hulpmiddel om te bepalen of er door de activiteit een kans is op negatieve effecten is de effectindicator (zie
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx? subj=soorten). De effectindicator
geeft niet aan in welke mate er effect optreedt."

Uit het invullen van deze effectenindicator blijkt dat Dassen gevoelig zijn voor het type
werkzaamheden die toegepast zijn binnen het plangebied.
Sinds 2005 zijn er geen gegevens bekend over aanrijdingen met Dassen in de buurt van het plangebied. Sinds de
werkzaamheden zijn in zeer korte tijd 3 Dassen verkeersslachtoffer geworden, een 4e Das opgerold aangetroffen
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waarvan men niet weet of deze nog levend is en er zijn andere waarnemingen gedaan van levende (mogelijk
zwervende) Dassen. De aanrijdingen hebben plaatsgevonden ten tijde van grootschalige werkzaamheden in het
leefgebied van de Dassen. Dassen zijn gevoelig voor bodemtrillingen, veranderde geur en overige verstoringen die
gepaard gaan met de werkzaamheden. De aanrijdingsplekken en overige waarnemingen zijn te verklaren met
betrekking tot de werkzaamheden.
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Werkzaamheden vinden plaats In Noordzuidelijke richting, licht afbuigend naar het westen. Bij verstoring zullen
Dassen zich afwenden van de verstoring. De aanrijdingsplekken van de jonge Dassen ten Zuidoosten van de
werkzaamheden zijn daarmee te verklaren. Jonge Dassen hebben minder vaste routes om te foerageren dan
oudere Dassen. Zij zullen zich eerder verspreiden van de verstoringsplek af.
Dat er Dassen waargenomen zijn aan de oostelijke kant langs de leidingen is eveneens te verklaren. Zoals
genoemd in het document van Dassenwerkgroep Utrecht, hebben Dassen vaste routes die zij afleggen. Wanneer
deze Dassen op hun vaste route pijpleidingen tegenkomen, zullen zij er niet overheen klimmen maar de route
langs de pijpleidingen afzoeken naar mogelijkheden om erdoor te kunnen.
Conclusie:

Bekend was dat er Dassen leven in het plangebied (zie onderbouwing en jurisprudentie). Mijns inziens zijn er
onvoldoende maatregelen genomen ter bescherming van de Dassen en hun functioneel leefgebied. In het kader
van de Zorgplicht, had men meer onderzoek moeten doen naar het functioneel leefgebied van de Dassen en de
invloed van werkzaamheden. (Zorgplicht Wet Natuurbescherming (Wnb) Art 1:11, richtlijn BD12, effectenindicator
Alterra). Men had tevoren maatregelen moeten treffen ter bescherming van het functioneel leefgebied van de
Dassen.

Om verdere overtreding van de Zorgplicht (Wnb Art 1:11) en meer verkeersslachtoffers onder Dassen te
voorkomen dienen er per direct maatregelen getroffen te worden ter bescherming van de aanwezige Dassen.
Nader onderzoek dient aantoonbaar te maken of werkzaamheden wel of geen verstoring geven op de
Dassenburchten en het functioneel leefgebied van de Dassen. Voortgang van de werkzaamheden zonder het
treffen van gerichte maatregelen ter bescherming van de Dassen en hun functioneel leefgebied is een overtreding
ten opzichte van de Zorgplicht Wnb Art. 1:11
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Utrecht, 25 oktober 2019

Miranda Hoeksema
Ecoloog RUD
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