Datum

5 oktober 2018
Zaaknummer

2018 008437
Onderwerp

Aanvraag wijzigen ontheffing
soortbescherming
Inlichtingen bij

Provincie Gelderland
T.a.v. mevrouw A. Kramer
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl
Blad

1 van 4

Zaaknummer ontheffing
FF/75C/2015/0605.toek.td

Datum ontheffing
27 mei 2016

Locatie
Kwinkweerd, Spoorlaan en Stationsweg te Lochem

Activiteit
Realisatie Rondweg N346 Lochem

Geachte mevrouw Kramer,
Op 20 juni 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen, om bovenstaande ontheffing
FF/75C/2015/0605.toek.td te wijzigen. Omdat de ecologische omstandigheden waarop de
ontheffing ziet, zijn gewijzigd, verzoekt u de voorschriften 9,10,11,12 geheel te laten vervallen en
7 en 15 deels te laten vervallen.
Hieronder leest u ons besluit.
Wij gaan onder voorwaarden akkoord
Dit betekent dat de voorschriften behorende bij bovenstaande ontheffing wijzigen. De voorschriften
gerelateerd aan de aanwezigheid van een vliegroute van de gewone dwergvleermuis, namelijk de
nummers 9, 10, 11, 12 en het deel van voorschrift 15, dat betrekking heeft op maatregelen ten
aanzien van de vliegroute, komen te vervallen. In voorschrift 7 wordt verwezen naar maatregelen
die zijn opgenomen in het “Activiteitenplan” van 18 november 2015. De maatregelen die betrekking
hebben op de maatregelen ten aanzien van de vliegroute van de gewone dwergvleermuis, langs de
Kwinkweerd, Stationsweg en Spoorlaan te Lochem, hoeven niet te worden uitgevoerd.
Ten overvloede wijzen wij u erop dat de ontheffing en het wijzigingsbesluit niet ziet op de bomenrij
welke is gesitueerd langs de Goorseweg. Wanneer u voornemens bent deze te kappen, dan wel als
deze om een andere reden verloren dreigt te gaan, dient u hiervoor een aparte ontheffing aan te
vragen.
De overige voorschriften van bovenstaande ontheffing blijven onverkort gelden.
Motivering
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de aangeleverde informatie.
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U vraagt om het volgende te wijzigen:
• De voorschriften die betrekking hebben op de vliegroute van de gewone dwergvleermuis,
langs de Kwinkweerd, Stationsweg en Spoorlaan te Lochem, namelijk de nummers
9, 10, 11, 12 en het deel van voorschrift 7 en 15, dat betrekking heeft op maatregelen ten
aanzien van de vliegroute. Het verzoek is om deze voorschriften te laten vervallen;
• De voorschriften die betrekking hebben op de aanwezigheid van nestplaatsen van de
huismus. Het verzoek is om deze voorschriften te laten vervallen.
Beoordeling van de aanvraag
Gewone dwergvleermuis
Zoals op pagina 15 van het ecologisch rapport is aangegeven, dat bij het verzoek tot wijziging was
gevoegd (E. van der Heijden, 2018. Ecologische beoordeling aanleg Schakel Achterhoek A1. A&W
rapport 2102. Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden), heeft er een verandering
in fysieke omstandigheden plaatsgevonden. Ten noorden van het spoor in Lochem, (zie figuur 1 in
Bijlage 1), is door de betreffende eigenaar op verzoek van ProRail in 2017 de populierenlaan aan de
noordzijde van het spoor gekapt. De bomen vormden een bedreiging voor de spoorweg. Bij
aanvullend ecologisch onderzoek is de vliegroute langs de Kwinkweerd/Spoorlaan niet meer
aangetroffen als gevolg van het verdwijnen van deze bomenrij (zie paragraaf B1.2 in de Ecologische
beoordeling).
Naast deze veranderde fysieke en ecologische omstandigheden zijn de in de ontheffing voorgestelde
maatregelen uit 2015 ook niet meer mogelijk. De provincie Gelderland heeft in 2017 nieuw beleid
voor haar wegen vastgesteld. De N346 bij Lochem heeft in dit functioneel kader Wegennet
Gelderland 2017 de prioritering “Gebiedsontsluitingsweg Voorkeur” gekregen. Dit maakt, ten
opzichte van het beleid en ontwerp dat in 2015 gold, dat de weg niet voor een snelheid van 60 of
70km/uur moet worden ingericht, maar voor een snelheid van 80 km/uur. Dit beleid, dat de weg
voor 80 km/uur wordt ingericht, eist tevens dat voor de ontsluiting van percelen gebruik moet
worden gemaakt van parallelwegen in plaats van directe aansluitingen op de provinciale weg. Door
deze eis is er in het ontwerp voor de inrichting van de Kwinkweerd en Spoorlaan (hoofdrijbaan van
80km/uur met parallelweg) geen ruimte tussen het spoor en het bedrijventerrein om een
vervangende bomenlaan te realiseren. Door deze wijziging in beleid en het ontwerp voor de
provinciale weg, is het herstellen van een vliegroute (die overigens niet meer aangetroffen is) fysiek
dus ook niet meer mogelijk.
Vandaar dat de voorschriften, die betrekking hebben op de vliegroute van de gewone
dwergvleermuis, kunnen vervallen.
Huismus
Er zijn tijdens een aanvullend veldonderzoek in 2018 geen nesten van huismussen meer
aangetroffen bij de woningen aan de Spoorlaan. Ook werden hier geen foeragerende dieren
vastgesteld. Vandaar dat verzocht is om de voorschriften voor de huismus te laten vervallen.
Aangezien er geen fysieke oorzaken zijn aan te wijzen, waardoor de huismus op betreffende locatie
is verdwenen, gaan we niet in op het laten vervallen van de voorschriften voor de huismus. Immers,
volgens artikel 5.4 lid 1d, kan een ontheffing pas worden gewijzigd of ingetrokken, indien de
omstandigheden sedert het tijdstip waarop de vergunning of ontheffing is verleend zodanig zijn
gewijzigd, dat deze niet, niet zonder beperkingen of voorwaarden, of onder andere beperkingen of
voorwaarden zou zijn verleend, indien deze omstandigheden op het tijdstip waarop de vergunning,
onderscheidenlijk ontheffing is verleend, zouden hebben bestaan.
Uit niets is gebleken dat de omstandigheden rond de panden dusdanig zijn gewijzigd, dat daarmee
de afwezigheid van huismussen verklaard kan worden.
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Wij publiceren uw wijziging
Wij publiceren de wijziging op uw ontheffing op www.overheid.nl.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem daarvoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer
026 359 99 99. Houdt u uw zaaknummer bij de hand? Wij kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's
Gravenhage).
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer
(070) 426 44 26.

Juridische grondslagen
Voor deze brief gelden:
• Algemene wet bestuursrecht
• Wet natuurbescherming
o hoofdstuk 3, artikel 5.3
o Vogelrichtlijnsoorten
artikel 3.3 lid 1 en lid 4
o Habitatrichtlijnsoorten / Verdrag van Bern soorten / Verdrag van Bonn soorten
artikel 3.8 lid 1 en lid 5

Bijlage 1:
− Ligging van gekapte bomenrij ter hoogte van spoorlijn.
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Bijlage 1:
Ligging van gekapte bomenrij ter hoogte van spoorlijn ten noorden van de
Kwinkweerd te Lochem
Figuur 1: Ligging van de gekapte bomenrij ten noorden van de Kwinkweerd te Lochem, binnen de
rode contouren.
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