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Beste meneer Janssen, 

 

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag betreffende het project 

dijkversterking Neder-Betuwe waarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 

overtreden voor de steenuil, waterspitsmuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, bever, bunzing, 

wezel en hermelijn. Wij verlenen u deze ontheffing. 

 

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit 

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing 

beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de 

aangetroffen verblijfplaatsen/leefgebied en de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed 

door. 

 

Ontwerpbesluit 

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve 

besluit heeft ontvangen. 

 

Meer informatie  

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen. 

 

mailto:post@gelderland.nl
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Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Erik Steenbergen 

Teammanager Vergunningverlening 

 

 

Documentnummer(s) inzage stukken: 

03753206, 03753378, 03753379, 03753380, 03753381, 03753382, 03753383, 03753384, 

03753385, 03753386, 03753387, 03753389, 03753390, 03753391, 03753392, 03753393, 

03760722, 03760723, 03767161, 03767162, 03782722, 03782723, 03782724, 03785257, 

03785258, 03790192, 03790193, 03794095, 03794106, 03794111,   

 

Bijlagen 

 Bijlage 1 – Toelichting besluit 

 Bijlage 2 – Kaart projectgebied 

 Bijlage 3 – Aangetroffen verblijfplaatsen/leefgebied en mitigerende maatregelen 

  



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

3 van 50 

 

BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT 

 

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Waterschap 

Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel, hierna te noemen de aanvrager, van 2 augustus 2022 om 

een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb. 
 
De opbouw van deze beslissing is als volgt: 

- Allereerst worden de ingediende aanvraag en het procesverloop toegelicht; 

- Daarna volgt het besluit met inbegrip van de voorschriften; 

- Onder het kopje beoordeling wordt de onderbouwing van het besluit gegeven; 

- De beslissing wordt afgesloten met een conclusie en overige verplichtingen. 

 
AANVRAAG EN PROCESVERLOOP  
 

Op 2 augustus 2022 ontvingen wij een aanvraag van Waterschap Rivierenland voor een ontheffing 

in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van:  

- Artikel 3.1 lid 2 en lid 4 voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van 

nesten, rustplaatsen of eieren en het verstoren van de steenuil;  

- Artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of 

rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger en het opzettelijk verstoren van 

vleermuizen; 

- Artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 voor het opzettelijk doden of vangen, beschadigen of 

vernielen van voortplantings- of rustplaatsen en het verstoren van de bever, 

waterspitsmuis, poelkikker en kamsalamander; 

- Artikel 3.10 lid 1 a en 1b voor het opzettelijk doden of vangen en beschadigen en vernielen 

van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de bunzing, wezel en hermelijn. 

 

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen van de 

volksgezondheid of de openbare veiligheid (vogels) en 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 (HR-

soorten en andere soorten). 

 

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing. 

 

Projectprocedure Dijkversterking Neder-Betuwe 

Het dijktraject Neder-Betuwe (dijkring 43) is onderdeel van de primaire waterkering langs de 

noordelijke Waaloever. Waterschap Rivierenland heeft een (ontwerp)projectplan opgesteld voor de 

versterking van dit deel van de waterkering. In artikel 5.8 van de Waterwet is bepaald dat 

Gedeputeerde Staten in het kader van een projectprocedure een gecoördineerde voorbereiding 

bevorderen van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van een projectplan voor de verlegging of 

versterking van primaire waterkeringen. Dit besluit is onderdeel van die gecoördineerde procedure. 

De coördinatie is gericht op een efficiënte besluitvorming door de voorbereiding, vaststelling en 
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bekendmaking van de benodigde besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te laten verlopen. 

Daardoor kunnen voor zowel het projectplan van waterschap Rivierenland als de overige besluiten 

gelijktijdig en bij één loket zienswijzen worden ingediend. De goedkeuring van het projectplan door 

Gedeputeerde Staten vormt het sluitstuk van de besluitvorming. Na dit goedkeuringsbesluit staat 

voor belanghebbenden gelijktijdig beroep open tegen het goedkeuringsbesluit en de overige 

besluiten.  

 

De volgende (ontwerp)besluiten zijn in de coördinatie voor het project Dijkversterking Neder-

Betuwe betrokken: 

1. Projectplan Dijkversterking Neder-Betuwe van waterschap Rivierenland, inclusief 

milieueffectrapport 

2. Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, kappen, gebruik in strijd met het 

bestemmingsplan en monumenten van gemeente Neder-Betuwe; 

3. Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Natura 2000-gebieden) van 

provincie Gelderland; 

4. Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (beschermde soorten) van de 

provincie Gelderland. 

 

Indienen zienswijzen 

De besluiten benodigd voor de realisatie van Dijkversterking Neder-Betuwe zijn door de betrokken 

overheden gezamenlijk voorbereid en omwonenden zijn over de plannen geïnformeerd en 

geraadpleegd. In aanvulling daarop is het mogelijk om over de ontwerpbesluiten een zienswijze in 

te dienen. Bij de kennisgeving van de ontwerpbesluiten door Gedeputeerde Staten zal worden 

vermeld waar en wanneer de besluiten (digitaal) ter inzage liggen. Gedurende de termijn dat de 

ontwerpbesluiten ter inzage liggen, kan eenieder daarop een zienswijze indienen.    

 

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde instanties die deze betrekken bij de 

definitieve besluitvorming. Indien een zienswijze nieuwe inzichten oplevert kan dat leiden tot een 

aanpassing van het definitieve besluit.  

 

Beroep instellen 

Als het projectplan en de overige gecoördineerd voorbereide besluiten definitief zijn vastgesteld en 

vervolgens het projectplan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, volgt opnieuw een 

bekendmaking. Het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de definitieve besluiten liggen daarna 

opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en 

enige instantie over de ingestelde beroepen. Op de vaststelling van het projectplan is de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. Deze wet voorziet in een versnelde procedure voor ruimtelijke en 

infrastructurele projecten. 

 

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.  
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Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode. 

 

Op 17 augustus, 4 en 7 oktober 2022 hebben wij aanvullende stukken ontvangen. 

 

Dit besluit geldt alleen voor soortenbescherming. U heeft aangegeven dat u daarnaast ook een 

vergunning nodig heeft voor gebiedenbescherming. U heeft daartoe een aanvraag om een 

vergunning ingediend, bij ons bekend onder zaaknummer 2022-011330. Het besluit op de 

ontheffingsaanvraag ontvangt u separaat van deze ontheffing ontvangen. U heeft aangegeven dat er 

ook houtopstanden worden gekapt, waarvoor een kapmelding is ingediend onder zaaknummer 

2022-011333. 
 

BESLUIT 
 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

HEBBEN BESLOTEN 

 

gelet op de artikelen 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 en 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming 

 

ONTHEFFING TE VERLENEN 

 

aan Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel; 

 

voor de soort(en), verbodsbepaling(en) en wettelijke belang(en) zoals weergegeven in tabel 1 
 
Tabel 1 Soort(en), verbod(en) en belang(en) 

Soort Verbod  Belang 

Steenuil 
(Athene noctua) 

Artikel 3.1 lid 2 Het opzettelijk vernielen of beschadigen 
van nesten, rustplaatsen en eieren of het 
wegnemen van nesten  

A 

Gewone 
dwergvleermuis 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 
 
Laatvlieger 
(Eptesicus serotinus) 

Artikel 3.5 lid 2 
 
Artikel 3.5 lid 4 
 
 
 

Het opzettelijk verstoren 
 
Het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

B 

Bever 
(Castor fiber) 

Artikel 3.5 lid 2 
 
Artikel 3.5 lid 4 
 

Het opzettelijk verstoren 
 
Het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

B 

Waterspitsmuis 
(Neomys fodiens) 

Artikel 3.5 lid 2 
 
Artikel 3.5 lid 4 

Het opzettelijk verstoren 
 

B 
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Belangen: 

A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. 
B. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: 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. 

 

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende 

voorschriften verbonden: 

 

Algemene voorschriften 

 

1. De ontheffing geldt voor het plangebied zoals aangegeven in de figuren van bijlage 2 en zoals is 

weergegeven op 

https://experience.arcgis.com/experience/d499033a20fd4ad3abaa947a8067d373 

2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2027 zijn uitgevoerd.  

3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort(en), verbod(en) en belang(en) zoals weergegeven 

in tabel 1. 

4. De ontheffinghouder neemt direct contact op met de provincie Gelderland indien er 

verbodsbepalingen worden overtreden waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval 

zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er 

onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres 

post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-013329.  

5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder 

of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder 

blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing. 

6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten 

van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen 

deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren. 

 Het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

Poelkikker 
(Pelophylax 
lessonae) 

Artikel 3.5 lid 2 
 
Artikel 3.5 lid 4 
 

Het opzettelijk verstoren 
 
Het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

B 

Kamsalamander 
(Triturus cristatus) 

Artikel 3.5 lid 2 
 
Artikel 3.5 lid 4 
 

Het opzettelijk verstoren 
 
Het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

B 

Bunzing 
(Mustela putorius) 
 
Wezel 
(Mustela erminea) 
 
Hermelijn 
(Mustela nivalis) 

Artikel 3.10 lid 
1b 

Het opzettelijk beschadigen of vernielen 
van vaste voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen 

B 

https://experience.arcgis.com/experience/d499033a20fd4ad3abaa947a8067d373
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7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel 

van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling 

en uitvoering aan kunnen geven. 

8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze 

naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres 

post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-013329. 

9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen 

worden overtreden moet melding worden gedaan bij de provincie Gelderland, via e-mailadres 

post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-013329. 

10. De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch 

deskundige1 op het gebied van de steenuil, amfibieën (poelkikker en kamsalamander), 

vleermuizen en zoogdieren (waterspitsmuis, vleermuizen, bever, bunzing, hermelijn en wezel).  

11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen 

worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging 

van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres 

post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-013329. In de 

opdrachtbevestiging wordt een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het 

telefoonnummer van de ecologisch deskundige vermeld. 

12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder 

ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle 

bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de 

deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel 

exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn 

waargenomen. Tevens worden er duidelijke foto’s van de werkzaamheden en de geplaatste 
voorzieningen opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de 

projectlocatie en wordt door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct 

overhandigd. 

13. Het logboek wordt door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de 

werkzaamheden aan de provincie Gelderland verstrekt via post@gelderland.nl, onder 

vermelding van zaaknummer 2022-013329.  

 

Soortspecifieke voorschriften 

 

                                                                 
1 De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan 
hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De 
ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige: 
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of  
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk 

Groene Bureaus. 
Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die: 
- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt ecologie, natuurbeheer of vergelijkbaar; en/of 
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in 

Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 
Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich 
aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

8 van 50 

 

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van 

deze ontheffing worden uitgevoerd. 

15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elk geval het plaatsen of 

aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen en het 

moment waarop de werkzaamheden gestart kunnen worden in samenhang met het 

broedseizoen van de steenuil. 

16. Voor het ongeschikt maken voor vogels of vleermuizen mogen geen zelf-expanderende 

vulmiddelen (zoals purschuim) worden gebruikt om gaten dicht te zetten en geen netten of 

andere materialen worden toegepast waarin ze verstrikt kunnen raken. 

17. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen van algemene 

broedvogels buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het 

gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. 

18. De voorgeschreven voorzieningen zoals beschreven in bijlage 3 moeten conform de richtlijnen 

uit de kennisdocumenten van BIJ12 geplaatst worden (hoogte, expositie, etc.). De 

ontheffinghouder ziet erop toe dat de voorzieningen duurzaam zijn en te allen tijde functioneel 

blijven.  

 

Gewone dwergvleermuis en laatvlieger 

19. Het te slopen gebouw wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Bij 

voorkeur dienen hoeken van het te slopen gebouw verwijderd te worden en gaten van 

minimaal 0,75 bij 0,75 m om de 4 m in de spouw gemaakt te worden. Dakbedekking, 

dakbeschot, gevelbetimmering, boeiboorden, muurplaten en kozijnen dienen zoveel mogelijk 

handmatig verwijderd te worden. Waar nodig kan de bebouwing met bouwlampen sterk 

verlicht worden. Er mag alleen ongeschikt gemaakt worden in het actieve seizoen van 

vleermuizen, lopend van 1 april tot 15 oktober en niet in de kwetsbare kraamperiode (niet 

tussen 1 mei en 15 juli). Het ongeschikt maken moet maximaal 2 weken voor de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Echter tussen het ongeschikt maken en de start van de 

werkzaamheden moeten wel minimaal 3 dagen zitten waarop het weer bij zonsondergang 

geschikt is geweest voor vleermuizen; minimaal 10 graden Celsius, weinig wind (< 5 Bft) en 

droog. Na deze drie dagen moet nogmaals met een avondcontrole door een 

vleermuisdeskundige, en bij geschikt weer voor vleermuizen, gecontroleerd worden of de 

vleermuizen echt vertrokken zijn. Daar waar de werkzaamheden in de winterperiode moeten 

plaatsvinden, moet het ongeschikt maken en deze controle tussen 15 september en 15 oktober 

worden uitgevoerd. 

20. Indien bij de controleronde uitvliegende vleermuizen worden waargenomen, worden in overleg 

met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de verblijfplaatsen 

ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle worden uitgevoerd of de 

vleermuizen echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 20. Deze cyclus dient net 

zolang herhaald te worden totdat er geen uitvliegende vleermuizen meer worden 

waargenomen. 
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21. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, wordt het werk ter 

plaatse stopgezet totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. De ecologisch deskundige 

wordt hierbij geraadpleegd. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, moet contact 

opgenomen worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende 

maatregelen. 

22. De tijdelijk aangebrachte vleermuiskasten blijven hangen tot de permanente verblijfplaatsen 

zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de 

gewenningsperiode. Daarnaast mogen de tijdelijke vleermuiskasten pas verwijderd worden op 

het moment dat deze niet in gebruik zijn door vleermuizen en buiten de meest kwetsbare 

periodes zijnde de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (1 november tot 1 

april). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecologisch 

deskundige. 
 

Mitigatie en compensatie 

23. Alle maatregelen conform bijlage 3 van deze ontheffing worden (tijdig) uitgevoerd.  

24. In het plangebied wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol. Daarin is de 

gedetailleerde uitwerking van de maatregelen vastgelegd. Het ecologisch werkprotocol wordt 

opgesteld op basis van de voorschriften bij deze ontheffing en de te nemen maatregelen zoals 

uitgewerkt en beschreven in bijlage 3. Het ecologisch werkprotocol wordt 4 weken voor de start 

van de werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd aan bevoegd gezag. Waar relevant vindt 

een regelmatige update plaats die eveneens ter goedkeuring aan het BG wordt voorgelegd, vier 

weken voorafgaand aan de uitvoering van een eventueel nieuwe/herziene werkwijze. Alle 

betrokken partijen, met name de uitvoerenden op de projectlocatie, dienen van de inhoud van 

het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven. In het ecologisch 

werkprotocol is tevens opgenomen hoe te handelen indien een beschermde soort wordt 

aangetroffen die niet onder de werking van dit besluit valt.  

25. Het ecologisch werkprotocol voorziet in maatregelen, zodat nesten, rust- en 

voortplantingsplaatsen van aangevraagde soorten tijdig en buiten de kwetsbare periode 

ontoegankelijk (natuurvrij) worden gemaakt, conform de soortspecifieke kennisdocumenten 

van BIJ12.  

26. Bijstelling, aanvulling of wijziging van alternatieve faunavoorzieningen en mitigatietaken dient 

plaats te vinden op basis van:  

- Monitoring en evaluatie van de functionaliteit van de getroffen voorzieningen; 

- Kennisontwikkeling van mitigatie op nationaal en internationaal niveau.  

- Wijzigingen dienen 4 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter 

goedkeuring voorgelegd aan bevoegd gezag. 
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BEOORDELING VAN DE AANVRAAG 

 

Project 

De Waalbandijk tussen globaal het Amsterdam-Rijnkanaal in het westen en Wolferen in het oosten 

is één van die primaire waterkeringen. Het circa 20 kilometer lange dijktraject ligt in de Gelderse 

gemeente Neder-Betuwe aan de rivier de Waal en passeert de kernen IJzendoorn, Ochten en 

Dodewaard. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door de uiterwaarden van de Waal, de 

noordelijke begrenzing is afhankelijk van het ruimtebeslag dat gemoeid is met de voorgenomen 

dijkversterking. Uit de derde toets-ronde voor de veiligheid van de dijken, uitgevoerd in 2011, bleek 

dat het gehele dijktraject niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Er zijn geen acute 

veiligheidsproblemen, maar wel zijn versterkingsmaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan 

de veiligheidsnormen te voldoen. Op basis van diverse onderzoeken is gekomen tot een ontwerp 

voor de ligging en uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Tussen eind 2022 en medio 2023 zal 

dit ontwerp verder gedetailleerd worden samen met de tegen die tijd geselecteerde aannemer voor 

de uitvoering. 

 

Voor het noordelijke en zuidelijke ruimtebeslag gaat het over het algemeen om maximaal om 

enkele tientallen meters. Dit ruimtebeslag bestaat voor het grootste deel uit tijdelijk ruimtebeslag 

ten behoeve van werkwegen en depots. Het plan- en onderzoeksgebied is weergegeven in bijlage 2 

figuur 1 tot en met 4. Omdat als gevolg van dit project over een heel groot gebied werkzaamheden 

plaats kunnen vinden met vaak lokaal specifieke condities is er een publiekviewer beschikbaar 

(https://experience.arcgis.com/experience/d499033a20fd4ad3abaa947a8067d373) waar tot in 

groot detail bekeken kan worden van welk ruimtebeslag voor het vastgestelde ontwerp (Definitief 

Ontwerp-DO) wordt uitgegaan. Hierop staat naast de ruimte die voor de dijk zelf nodig is, ook 

aangegeven welke ruimte tijdens de aanlegfase nodig kan zijn (TIG=tijdelijke ingebruikname), zie 

ook figuur 5 in bijlage 2. De begrenzing hiervan is een worst case benadering. De verwachting is 

dat, in ieder geval op veel locaties, het werkelijke tijdelijk in gebruik zijnde gebied kleiner kan 

worden. Dit zal als opgave aan de nog te selecteren aannemer meegegeven worden. Voor de 

toetsing van mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden is uitgegaan van de worst case 

begrenzing om onderschatting van effecten te voorkomen. Het dijktraject is onderverdeeld in 42 

dijkvakken die elk weer verschillende kansen of belemmeringen kennen. Er wordt daarom gebruik 

gemaakt van verschillende oplossingen om de dijk in het plangebied weer te laten voldoen aan de 

geldende normen.  

 

De activiteiten welke nodig zijn voor de dijkversterking staan omschreven in paragraaf 2.2 en 2.3 

van de Rapportage Activiteitenplan Dijkversterking Neder-Betuwe, Activiteitenplan voor aanvraag 

ontheffing Wnb – soortenbescherming, RHDHV van 29 juli 2022. 

 

https://experience.arcgis.com/experience/d499033a20fd4ad3abaa947a8067d373
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Op hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit uitvoering van de dijkversterking en 

werkzaamheden in de uiterwaarden van Woelse Waard, Herwijnense Bovenwaard en Crobsche 

Waard. De werkzaamheden zijn in te delen in: 

- De sloop van één schuur aan de dijkvoet ter hoogte van Waalbandijk 14; 

- Het rooien van opgaande vegetatie; 

- Het dempen van wateren; 

- Maaiveldverlaging en aanleg nieuwe wateren; 

- Verplaatsing van de dijk en de aanleg van steunbermen; 

- Het aanbrengen damwanden. 

 

Algemene informatie over het plangebied en de plannen zijn te vinden op: 

www.dijkversterkingnederbetuwe.nl 

 

Planning en periode 

De huidige projectplanning gaat uit van uitvoering in 4 jaar (2024-2027). Voor deze 

uitvoeringsduur is een voorlopige uitvoeringsplanning uitgewerkt, die uitgaat van start uitvoering 

op 1 april 2024 en oplevering voor start van het hoogwaterseizoen op 1 oktober 2027. Hierop 

kunnen randvoorwaarden vanuit natuurwaarden in het gebied bepalend zijn. De definitieve 

planning en ruimtebeslag zal opgesteld worden door de nog te selecteren aannemer in 

samenspraak met het Waterschap. De verwachting is in het najaar 2023 de contracten met een 

aannemer te tekenen en vervolgens gezamenlijk de plannen definitief te maken. De verwachting is 

dat er met name ten aanzien van ruimtebeslag (loswallen en werkwegen) nog locaties bijkomen. 

Het is daarom te verwachten dat de huidige beschrijving van werkzaamheden en effecten op 

beschermde natuurwaarden in de loop van 2024 geactualiseerd zal worden. 

 

In het bij de aanvraag toegevoegde projectplan Activiteitenplan Dijkversterking Neder-Betuwe, 

Activiteitenplan voor aanvraag ontheffing Wnb - soortenbescherming, RHDHV van 29 juli 2022 

zijn opgenomen:   

- Het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;  

- Een effectbeoordeling van het project; 

- De te nemen mitigerende of compenserende maatregelen; 

- Alternatievenafweging; 

- Onderbouwing wettelijk belang; 

- Beoordeling staat van instandhouding.    

 

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op 

deze waarden 

Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van (beschermde) planten- en 

diersoorten. Er is daarvoor zowel bronnenonderzoek als veldonderzoek uitgevoerd. Het 

projectgebied is sinds 2016 meerdere malen onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten 

in het kader van de planvorming en MER voor dit project.  

http://www.dijkversterkingnederbetuwe.nl/
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Hiervoor zijn literatuuronderzoeken uitgevoerd en gegevens gebruikt uit de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF 2021 en 2022), aangevuld met veldbezoeken in het voorjaar en de zomer 

van 2018, 2020 en 2021 en uitgebreide inventarisaties in 2022. 

 

Tijdens de aanvullende veldinventarisaties in 2022 is speciaal aandacht besteed aan: 

- Beschermde vaatplanten en de sleedoorn en teunisbloemen als waardplanten voor 

beschermde vlindersoorten; 

- Verblijfplaatsen, essentiële vliegroutes en foerageergebieden voor vleermuizen; 

- Geschikte habitats voor kleine marterachtigen; 

- Territoria van steenuilen. 

 

Om meer inzicht te verkrijgen in soorten die gebruik maken van het oppervlaktewater in en nabij 

het plangebied, zijn watermonsters genomen en onderzocht op environmental DNA (eDNA) voor 

de volgende soorten: 

- Waterspitsmuis (in 2020); 

- Grote modderkruiper; 

- Kamsalamander; 

- Bastaardkikker/Poelkikker; 

- Kleine watersalamander; 

- Bruine kikker; 

- Gewone pad. 

 

De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment 

vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12.  

 

De te slopen schuur aan de dijkvoet ter hoogte van Waalbandijk 14 lijkt geschikt als verblijfplaats 

voor vleermuizen. Zo is de schuur voorzien van dakpannen waaronder geschikte holtes 

aangetroffen zijn die als zomerverblijfplaatsen kunnen dienen. Daarnaast zitten er scheuren in de 

stenen muur die geschikt is voor vleermuizen om in weg te kruipen. Uit het nader onderzoek in 

2021 kwam niet naar voren dat het gebouw voorziet in essentiële verblijfsfuncties voor de 

onderzochte vleermuissoorten. Echter kan een incidentele zomerverblijfplaats van een enkele 

mannelijke gewone dwergvleermuis niet worden uitgesloten. Hierdoor kan vernietiging van een 

voortplantings- en/of verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis niet worden uitgesloten. Er 

heeft geen vleermuisonderzoek conform Vleermuisprotocol 2021 plaatsgevonden.  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te 

verwachten effecten van het project.  

 
 
Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling 
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Aangetroffen 
soorten 

Aantal aangetroffen 
verblijfplaatsen of leefgebied 

Aantal verblijfplaatsen of 
leefgebied waar negatieve 
effecten verwacht worden  

Steenuil Er zijn territoria van de steenuil 
vastgesteld in het plangebied. De 
bekende nestlocaties liggen in alle 
gevallen buiten het plangebied, maar 
er is een risico dat toch een nest in 
een te kappen boom wordt 
aangetroffen. Daarnaast is er een 
risico op een mogelijke verstoring 
van het broedterritorium. 

Er kunnen negatieve effecten op de 
steenuil optreden indien de 
werkzaamheden de broedhabitat 
tijdens het broedseizoen verstoren. 

Ransuil Tijdens het veldwerk zijn jonge 
ransuilen aangetroffen in de buurt 
van het plangebied. Deze soort heeft 
weliswaar jaarrond beschermde 
nesten maar wordt op deze locatie 
door de algemene maatregelen voor 
broedvogels en 
zorgplichtmaatregelen voldoende 
beschermd. 

Door het treffen van maatregelen 
tijdens de uitvoeringen zullen 
verstoringen beperkt worden en 
overtreding van de Wnb voorkomen 
worden. De verwachting is dat deze 
soort niet of nauwelijks effecten zal 
ondervinden van de 
werkzaamheden zoals deze thans 
voorzien zijn. 

Huismus Van de huismus zijn op veel plaatsen 
in en nabij het plangebied 
waarnemingen gedaan, waarvan 
opvallend veel op plaatsen waar geen 
territorium verwacht wordt zoals in 
de uiterwaarden. Maar ook daar 
kunnen ze soms in een holle boom 
een nestlocatie hebben. Er zijn ook 
binnendijkse territoria bekend die 
overlappen met het plangebied.  

Door het treffen van maatregelen 
tijdens de uitvoeringen zullen 
verstoringen beperkt worden en 
overtreding van de Wnb voorkomen 
worden. De verwachting is dat deze 
soort niet of nauwelijks effecten zal 
ondervinden van de 
werkzaamheden zoals deze thans 
voorzien zijn. 

Algemene 
broedvogelsoorten 

Het plangebied en omgeving wordt 
gebruikt door allerlei soorten 
broedvogels. Het plangebied zelf is 
echter over het algemeen niet of 
minder geschikt dan de verdere 
omgeving. Door het verkeer op de 
dijk is er altijd sprake van 
verstoring, het relatief eentonige 
grasland op de dijk en bermen biedt 
vrijwel geen geschikt broedhabitat. 
Weidevogels worden in het 
plangebied vrijwel niet aangetroffen 
omdat die wat verder van de dijk op 
veel plaatsen geschikter 
broedhabitat vinden. Verder lijken 
weidevogels de nabijheid van 
potentiële uitkijklocaties voor 
nestrovers (kraaien, eksters) zoals 
hoge bomen, maar ook de dijk, te 
mijden. Naar verwachting is dat een 
belangrijke reden dat er weinig 

Verstoring van broedvogels wordt 
voorkomen. 
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waarnemingen zijn van weidevogels 
nabij de dijk en het plangebied. 
De riet- en ruigteranden van sloten 
en wielen zijn lokaal geschikte 
broedlocaties voor eenden, 
meerkoeten en waterhoentjes.  

Waterspitsmuis Er zijn geen recente waarnemingen 
bekend van de waterspitsmuis in of 
nabij het plangebied. Door middel 
van eDNA zijn in 2020 11 locaties 
onderzocht op het voorkomen van 
deze soort, maar ook toen is deze 
niet aangetroffen. Hier en daar zijn 
zowel binnen- als buitendijks echter 
wel potentieel geschikte leefgebieden 
aanwezig langs waterlichamen. Het 
thans of in de nabije toekomst 
voorkomen van deze soort is daarom 
niet geheel uitgesloten. 

Voor het project worden grote delen 
van de taluds en bermen van de dijk 
en (oevers van) waterlichamen 
vergraven. Leefgebieden en 
verblijfplaatsen kunnen hierdoor 
beschadigd of vernietigd worden. 
Dieren kunnen hierbij gedood 
worden en verstoring kan optreden 
(geluid, optisch, trillingen). 

Gewone 
dwergvleermuis 
en laatvlieger 

De te slopen schuur in het 
plangebied is potentieel geschikt 
voor verblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger.  
 
Zowel buiten- als binnendijks is 
lokaal opgaande vegetatie aanwezig 
die een essentiële functie heeft als 
vliegroute voor met name de gewone 
dwergvleermuizen. 

De sloop van het schuurtje leidt 
mogelijk tot verlies van één 
zomerverblijfplaats van de gewone 
dwergvleermuis en/of laatvlieger.  
 
Nachtelijke verlichting kan 
vleermuizen verstoren.  
 
Er worden essentiële vliegroutes 
van gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger beschadigd en verstoord 
door de kap van bomen. 

Bever Er zijn veel waarnemingen van de 
bever bekend uit het plangebied en 
de aangrenzende uiterwaarden en 
rivier. Delen van de uiterwaarden 
zijn zeker leefgebied van de bever en 
hier zijn ook holen of burchten 
aangetroffen. Er zijn geen holen of 
burchten bekend uit het plangebied 
zelf. Plandelen grenzend aan water 
zijn mogelijk geschikt om een hol of 
burcht aan te leggen, met name 
buitendijks, maar bij hoog water ook 
zeker binnendijks. 

Voor het project worden grote delen 
van de taluds en bermen van de dijk 
en (oevers van) waterlichamen 
vergraven. Leefgebieden en 
verblijfplaatsen kunnen hierdoor 
beschadigd of vernietigd worden. 
Dieren kunnen hierbij gedood 
worden en verstoring kan optreden 
(geluid, optisch, trillingen). 

Bunzing, 
hermelijn en 
wezel 

Er zijn geen recente waarnemingen 
bekend van marterachtigen in en om 
het plangebied maar wel op grotere 
afstand. Met name voor kleine 
marterachtigen (wezel, hermelijn) 
en de bunzing en steenmarter lijken 
echter wel min of meer geschikte 
leefgebieden aanwezig. Het thans of 
in de nabije toekomst voorkomen 

Voor het project worden grote delen 
van de taluds en bermen van de dijk 
en (oevers van) waterlichamen 
vergraven. Leefgebieden en 
verblijfplaatsen kunnen hierdoor 
beschadigd of vernietigd worden. 
Dieren kunnen hierbij gedood 
worden en verstoring kan optreden 
(geluid, optisch, trillingen). 
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Niet aangetroffen soorten 

Niet aangetroffen soorten zijn kerkuil, libellen, kevers, Europese rivierkreeft, reptielen. 

 

Vaatplanten 

Binnen het onderzoeksgebied zijn in de NDFF geen beschermde plantensoorten aangetroffen. In 

het plangebied is in 2022 een veldinventarisatie uitgevoerd met nadruk op kansrijke locaties voor 

bijzondere soorten zoals overhoekjes, taluds van opritten en oeverzones op het dijktraject. Tijdens 

het veldonderzoek zijn ook geen beschermde vaatplantensoorten aangetroffen.  

 

Dagvlinders 

In het plangebied zijn ook geen teunisbloemen of sleedoorns aangetroffen. Ook in de ruime 

omgeving blijken ze zeer schaars. Hierdoor zijn er dus ook geen geschikte waardplanten voor de 

teunisbloempijlstaart en de sleedoornpage in het plangebied.  

 

Jaarrond beschermde nesten 

Binnen het plangebied zijn geen nesten van roofvogels waarvan de nestplaats jaarrond beschermd 

is (buizerd, havik, sperwer, slechtvalk en boomvalk) vastgesteld.  

 

Verblijfplaatsen boombewonende vleermuizen 

De te kappen bomen zijn beoordeeld op geschiktheid voor potentiële verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Veel bomen bleken al op voorhand ongeschikt omdat ze te laag/dun/klein waren of 

erg geïsoleerd in een open landschap stonden.  

van deze soorten is daarom niet 
geheel uitgesloten.  

Poelkikker en 
kamsalamander 

De poelkikker is naast eDNA ook 
geprobeerd met schepnet te 
onderzoeken, maar daarbij zijn 
alleen daar sterk op lijkende 
bastaardkikkers waargenomen. 
Verreweg de meeste aanwezige 
groene kikkers (waaronder zeker 
bastaardkikkers, maar mogelijk ook 
poelkikkers) lieten zich echter niet 
vangen, waardoor het voorkomen 
van de poelkikker niet kan worden 
uitgesloten.  Omdat een deel van de 
permanent watervoerende sloten en 
dichtbegroeide delen van wielen en 
strangen daarvan geschikt lijken te 
zijn als potentieel leefgebied voor de 
kamsalamander is hier aanvullend 
onderzoek naar uitgevoerd met 
eDNA. Uit het eDNA onderzoek op 
15 verschillende locaties zijn geen 
waarnemingen naar voren gekomen 
van de kamsalamander. 

Het dempen van waterlichamen of 
werkzaamheden aan oeverzones 
kunnen de voortplantingsplaatsen 
verstoren en er kunnen individuen 
van de kamsalamander en 
poelkikker omkomen. 
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De grotere bomen op geschikte locaties zijn tijdens een veldinspectie beoordeeld op geschiktheid. 

Hierbij zijn geen holtes, loshangende stukken schors, afgebroken takken of andere openingen 

aangetroffen die potentieel als verblijfplaats voor vleermuizen kunnen dienen. Daarmee is de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te kappen houtopstanden uitgesloten.  
 
Vissen 

Binnen het plangebied of de omgeving daarvan zijn geen beschermde vissoorten bekend. Ook van 

de grote modderkruiper zijn geen waarnemingen in de NDFF hoewel er wel geschikte habitats voor 

deze soort aanwezig lijken te zijn. Deze soort prefereert ondiepe en/of verlande wateren met een 

dikke modderlaag en uitbundige waterplantengroei. Omdat er geschikte habitats aanwezig lijken, is 

door middel van eDNA onderzoek gedaan naar het eventuele voorkomen van de grote 

modderkruiper. Ook daarbij is de soort niet aangetroffen. 

 

Rugstreeppad 

De rugstreeppad is alleen ver van het plangebied in een uiterwaard bij een zandwinplas gevonden 

(NDFF). Voor deze soort ontbreken thans geschikte habitats in het plangebied zelf. Voor de overige 

soorten amfibieën zijn vooral de permanent watervoerende sloten en dichtbegroeide delen van 

wielen en strangen geschikt als voortplantingslocatie.  

 

Effecten per soort  

In paragraaf 5.2 van het Activiteitenplan zijn de voornaamste effecten per soort beschreven en de 

maatregelen die per soort worden getroffen. De relevante passages voor deze ontheffing zijn 

opgenomen in bijlage 3.  

 

Preventieve maatregelen 

Tijdens de broedperiode vinden werkzaamheden onder begeleiding plaats, vooral in of nabij 

habitats waar vogels te verwachten zijn. Door de vegetatie voor aanvang van het broedseizoen te 

verwijderen en tijdens het broedseizoen kort te houden kunnen effecten al grotendeels voorkomen 

worden. Indien een broedgeval aangetroffen wordt in of nabij het plangebied dienen de 

werkzaamheden ter plekke opgeschort te worden totdat in overleg met de ecoloog is bepaald hoe 

daar mee om te gaan. Dit is afhankelijk van de soort en de locatie. 

 

De toplaag met plantenresten wordt indien geschikt in apart depot gezet en hergebruikt als nieuwe 

toplaag dit om de biodiversiteit te bevorderen. 

 

Mitigerende maatregelen 

Tabel 3 geeft een samenvatting van de mitigerende maatregelen voor de steenuil, waterspitsmuis, 

gewone dwergvleermuis, laatvlieger, bever, bunzing, hermelijn, wezel, poelkikker en 

kamsalamander. De voorzieningen worden aangebracht conform de richtlijnen uit de 

kennisdocumenten van BIJ12. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de uitgebreide maatregelen 

beschreven per aangevraagde soort. 
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Tabel 3 Samenvatting mitigerende maatregelen 
Soorten waarop negatief 
effect wordt verwacht 

Maatregel 

Steenuil 
 

Werken buiten broedseizoen 
 
Verstoringsbeperkende maatregelen 
 
Herstel van leefgebied 
 
Indien nest binnen het plangebied is aangetroffen: aanbrengen 
nestkasten  

Bever 
 
 

Dieren kans geven om te vluchten (zorgplicht) 
 
Indien een hol wordt ontdekt binnen het plangebied, nadere 
maatregelen vaststellen door ecoloog 

Waterspitsmuis Dempen watergangen (voortplantingshabitats) buiten 
kwetsbare periode uitvoeren 
 
Voorafgaand aan dempen worden nieuwe gelijkwaardige of 
betere habitats aangelegd.  

Gewone 
dwergvleermuis 
 
en laatvlieger 

Aanbrengen van minimaal 4 vervangende zomerverblijfplaatsen 
in de nabijheid van het te slopen gebouw die geschikt zijn voor 
zowel de gewone dwergvleermuis als de laatvlieger. 
 
Aanbrengen van 4 permanente voorzieningen aan de zuidrand 
van de binnendijkse bebouwing. 
 
Te slopen schuur tijdig ongeschikt maken 
 
Beperken verstoring foeragerende vleermuizen 
 
Vliegroutes: herplant van bomen en struiken buiten actieve 
periode.  

Bunzing, hermelijn en 
wezel 

De te kappen bomen en struiken buiten de kwetsbare periode 
verwijderen 
 
Dusdanig werken dat dieren kunnen vluchten 
 
Indien potentiële leefgebieden verdwijnen doordat de dekking 
gevende vegetaties verwijderd worden, worden nieuwe 
gelijkwaardige of betere habitats aangelegd 
 
Overal waar struweel wordt aangelegd worden ook 
schuilplaatsen gecreëerd. Hiervoor zullen takkenrillen, 
houtstapels, stronken, schanskorven etc. gebruikt worden 

Poelkikker  Dempen watergangen (voortplantingshabitats) buiten 
kwetsbare periode uitvoeren 
 
Voorafgaand aan dempen worden nieuwe gelijkwaardige of 
betere habitats aangelegd. In de praktijk wordt verwacht dat 
maar een waterloop binnen het plangebied gedempt wordt 
(figuur 5-10 bijlage 3). Het jaar daarvoor zal al een vervangende 



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

18 van 50 

 

sloot op een nog te bepalen locatie dicht ten zuiden daarvan 
aangelegd worden 
 
Van potentiële landhabitats met opgaande vegetatie wordt deze 
vegetatie voor eind oktober verwijderd. Daardoor hebben 
amfibieën, waaronder eventueel de poelkikker, voldoende tijd 
om een alternatief winterverblijf te vinden 

Kamsalamander Dempen watergangen (voortplantingshabitats) buiten 
kwetsbare periode uitvoeren 
 
Voorafgaand aan dempen worden nieuwe gelijkwaardige of 
betere habitats aangelegd 
 
Nieuwe sloten nog niet aan te sluiten op het overige 
oppervlaktewater (bijvoorbeeld omdat dit vanuit rijroutes 
ongewenst is). 

 

Ecologisch werkprotocol 

De in het activiteitenplan beschreven maatregelen, en eventueel aanvullende voorwaarden vanuit 

de ontheffing, worden in een nader op te stellen ecologisch werkprotocol (EWP) uitgewerkt. Met de 

aannemer zal nog afgestemd worden of er een generiek EWP opgesteld wordt ten behoeve van alle 

werkzaamheden en soorten, of dat er locatie- en/of activiteitspecifieke EWP’s worden opgesteld. De 

maatregelen in een EWP zijn niet vrijblijvend. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden 

tot het overtreden van de Wnb. Dit kan tot gevolg hebben dat werkzaamheden worden stilgelegd, 

aanvullende onderzoeken en ontheffing nodig is. In de EWP’s wordt vastgelegd hoe tijdens de 
werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de natuurwaarden. Met een EWP wordt 

geborgd dat tijdens de werkzaamheden wordt voldaan aan de ontheffingseisen en/of hoe effecten 

voorkomen kunnen worden en hoe invulling gegeven wordt aan de algemene zorgplicht (artikel 1.11 

van de Wnb). Het EWP wordt voor de gehele breedte van de werkzaamheden uitgewerkt. Hierdoor 

kunnen ook specifieke maatregelen gebonden worden aan de uitvoeringsperioden per dijkvak, 

inclusief de werkstroken. De beschreven maatregelen dienen aantoonbaar worden opgevolgd. Het 

ecologisch werkprotocol dient daarom voorafgaande aan de uitvoering bij de aannemer bekend te 

zijn en ondertekent te zijn. Daarnaast dient het EWP tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

op de locatie aanwezig te zijn. Let wel: het is mogelijk dat er gedurende de werkzaamheden nieuwe 

inzichten ontstaan omtrent voorkomende beschermde soorten. In overleg met een ter zake kundige 

(deskundig ecoloog) kan het ecologisch werkprotocol hierop aangepast worden als dit nodig is. Het 

EWP is dus een levend document. 

 
Beoordelingskader  

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de 

Wnb.  
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Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader 

Toetsingskader Beoordeling 

Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende 

soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door 

het project. 

Ja 

Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd 

en door ons als voldoende beoordeeld. 

Ja 

De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de 

voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd. 

 

Toelichting: 

Het uitgangspunt is dat alleen in de kwetsbare periode gewerkt wordt in de 

dijkdelen waar het voorkomen van beschermde soorten niet aan de orde is 

(met uitzondering van algemene broedvogels). Daar waar dit 

uitvoeringstechnisch niet mogelijk is, zullen werkzaamheden onder 

ecologische begeleiding uitgevoerd worden. 

Ja 

De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende 

afgewogen en er is geen bevredigend alternatief. 

 

Toelichting:  

Nadat een aannemer is geselecteerd (voorzien voor de tweede helft 2022), zal 

samen met deze aannemer een detaillering ten aanzien van ontwerp en vooral 

ten aanzien van de uitvoering opgesteld worden. Hierbij zal geprobeerd 

worden om de thans voorziene mogelijke effecten verder te beperken door met 

name ter plekke van kwetsbare objecten (bomen, oppervlaktewater) de 

werkruimte zoveel mogelijk te beperken en in de tijd de uitvoering dusdanig te 

plannen dat kwetsbare perioden zoveel mogelijk vermeden worden. In deze 

fase moeten nog wel aanvullende werkzaamheden uitgewerkt worden. Dit gaat 

voornamelijk om de aan- en afvoer van grond en materialen. Naar 

verwachting zullen hiervoor laad- en loswallen en (werk-)wegen daar naartoe 

nodig zijn. Hiervoor is een aanvulling en herziening van het activiteitenplan in 

2023 voorzien. 

Ja 

Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is 

van toepassing en voldoende onderbouwd. 

Ja  

De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft 

gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen. 

Ja 

 

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke 

verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten wordt 

de ontheffing verleend. Dit wijkt af van de aangevraagde soorten en verboden. U heeft voor de 

soorten bever, waterspitsmuis, bunzing, hermelijn, wezel, poelkikker en kamsalamander ook voor 

het opzettelijk doden aangevraagd (artikel 3.5 lid 1 en 3.10 lid 1a). Hiervoor kunnen wij geen 

ontheffing verlenen omdat te aller tijden voorkomen moet worden dat dieren gedood worden 

tijdens de werkzaamheden. Dit dient te gebeuren door niet te werken tijdens de kwetsbare 

periodes.  
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Voor het verbod verstoren van de steenuil (artikel 3.1 lid 4) kunnen wij conform artikel 3.1 lid 5 

geen ontheffing verlenen omdat de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de steenuil.  

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend. 

 

OVERIGE VERPLICHTINGEN 

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde 

ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving. 
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BIJLAGE 2 

 

Kaarten projectlocatie en werkgebied 

 

Figuur 1. Dijktraject dijkversterking Neder-Betuwe 

 

Figuur 2. Contourlijnen van het projectgebied (blauwe lijn) en het werkgebied (roze lijn) (GIS-

viewer Neder-Betuwe, 2022) 

 

Zie voor de exacte begrenzing 

https://experience.arcgis.com/experience/d499033a20fd4ad3abaa947a8067d373 

 

 

https://experience.arcgis.com/experience/d499033a20fd4ad3abaa947a8067d373
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Figuur 3. Het dijkversterkingsontwerp DO – type versterking – voor Neder-Betuwe (van west naar  

oost) (15-11-2021) 

 



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

23 van 50 

 

Figuur 4. Beeld van de GIS-viewer met daarop in kleuren het plangebied. De gele strook aan de 

onderzijde is bijvoorbeeld de gereserveerde ruimte voor de tijdelijke werkstrook. 

 

Figuur 5. Tijdelijk depot, rijstrook en werkstroken onderaan de dijk 
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BIJLAGE 3  
 
Aangetroffen verblijfplaatsen/leefgebied beschermde soorten en mitigerende maatregelen 
 
Steenuil 
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Gewone dwergvleermuis 

 



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

30 van 50 

 

  



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

31 van 50 

 

 
 



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

32 van 50 

 

   



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

33 van 50 

 

   



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

34 van 50 

 

 



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

35 van 50 

 

 

  



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

36 van 50 

 

 



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

37 van 50 

 

   



 

 

  

 

Datum 

 25 oktober 2022 

 
Zaaknummer 

2020-011329 

 
Blad 

38 van 50 

 

 

Laatvlieger 
 

Zie onder 5.3 sloop schuur met verblijfplaatsen. De maatregelen ten behoeve van gewone 

dwergvleermuis zullen ook geschikt zijn voor de laatvlieger. Let wel op dat de eisen aan de 

vleermuiskasten anders zijn. 
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Poelkikker 
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Kamsalamander 
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Waterspitsmuis 
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Bunzing, hermelijn en wezel 
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Bever 
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Maatregelen bij dempen sloten 
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