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bedenkingen

Op 31 juli 2018 hebben wij uw vezoek om een verklaring van geen bedenkingen (wgb) ontvangen, met OLO-nr.
3836825. Het vezoek heeft betrekking op de herinrichting rond Snellerpoort te Woerden. De aanvraag is bij ons
geregistreerd onder nummer Z-WGB-Rl-2018-1250. Bij eventuele correspondentie vezoeken wij u naar dit
nummer te venruijzen.

I

Besluit
Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde toets verklaren wij:
- géén bedenkingen vanuit de Wet natuurbescherming te hebben tegen het afgeven van de
omgevingsvergunning;
- dat in de omgevingsvergunning de volgende beperkingen en voorschriften, zoals vermeld onder ll, moeten
worden opgenomen en door de vergunninghouder moeten worden nageleefd.
Een toelichting van de verklaring van geen bedenkingen treft u in de bijlage.

ll

Voorschriften en beperkingen

Beperkingen

1.

PROVINCIE.UTRECHT.NL

De verklaring van geen bedenkingen geldt alleen voor de verlenging van de Beneluxlaan te Woerden,
zoals weergegeven op de afbeelding hieronder. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zoals
in de aanvraag is aangegeven.
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2.
3.
4.

De verklaring van geen bedenkingen geldt voor de duur van 5 jaar.
De verklaring van geen bedenkingen maakt deel uit van de Omgevingsvergunning. Daar waar
voorschriften uit de verklaring van geen bedenkingen de inhoud van de omgevingsvergunning
tegenspreken, prevaleert het voorschrift uit de verklaring.
De verklaring van geen bedenkingen geldt slechts voor het opzettelijk verstoren en opzettelijk doden van
de rugstreeppad, het vernielen van leefgebied van de rugstreeppad, en het uitzetten van de
rugstreeppad.

Algemene voorschriften

5.
6.
z.
8.

9.

De vergunninghouder dient onvenryijld contact op te nemen met de gemeente indien bij het uitvoeren van
de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen
of andere handelingen noodzakelijk zijn.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze voonraarden op de locatie
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op vezoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde
toezichthouders of opsporingsambtenaren.
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en zo kort mogelijk na afloop van de werkzaamheden
dienen de respectievelijke meldingsformulieren ingevuld te worden op

https://www.rudutrecht.nl/diensten/natuur/soortenbescherminq/
De mitigerende maatregelen dienen in samenspraak met de opdrachtgever verder uitgewerkt te worden
en concreet te worden beschreven in een ecologisch werkprotocol. Ook alle ecologische voorschriften
dienen in dit ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Alle betrokken partijen, met name ook de
uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden
en dienen dit na te leven. Het werkprotocol moet meegestuurd worden met de startmelding
werkzaamheden.
Er dient een logboek bijgehouden te worden van de werkzaamheden en de ecologische begeleiding. Het
aantal weggevangen rugstreeppadden dient hier onderdeel van uit te maken. Het logboek dient
meegezonden te worden met de gereedmelding bij de RUD.

Specifieke voorsch riften

10. De maatregelen dienen uitgevoerd te worden conform pagina's

10 tot en met 17 van het bij de aanvraag
gevoegde rapport'Activiteitenplan Rugstreeppad t.b.v. locatie Snellerpoort Roche te Woerden' van 12
juli 2018, en, voor zover in añrvijking hierop, conform de planning en maatregelen opgenomen in de
aanvullingen van 18 september2018. De planning en maatregelen van 18 september2018 prevaleren
hierin boven de planning en maatregelen uit het Activiteitenplan.
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11.

De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding
van een deskundige op het gebied van de rugstreeppad.
12. Deze instemming kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de
voorschrifien.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met het Servicebureau, bereikbaar via
bovengenoemd e-mailadres en telefoonnummer.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
s hen,
)

.L. Munsel

Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving
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Bijlage 1: Toelichting verklaring van geen bedenkingen

l.

Omschrijving van de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het perceel gelegen tussen de Beneluxweg en het spoortalud, ten noorden van
de Minkemalaan en aan de westzijde begrensd door een zes meter brede sloot. Het doel van de ingreep is om de
Beneluxlaan door te trekken via een boog, en een extra (snel)fietspad aan te leggen. Hiertoe zal de aanwezige
vegetatie worden verwijderd, de greppel gedempt, zand worden opgebracht en de aanwezige zanddepots worden
afgegraven. Hiema wordt de verharding aangebracht.
De aanvraag heeft betrekking op de verbodsartikelen genoemd in artikel 3.5 en 3.34 van de Wet
natuurbescherming (hierna: wet) voor wat betreft de rugstreeppad (Epidalea calamita).

ll.

Procedure
ln artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en artikel
2.2aa. Besluit omgevingsrecht zijn de activiteiten bepaald waarvoor de aanhaakplicht geldt zoals opgenomen in
artikel 6.10a Besluit omgevingsrecht. ln die gevallen is een verklaring van geen bedenkingen benodigd, die
afgegeven wordt door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Wij verlenen deze verklaring van geen
bedenkingen slechts indien met zekerheid vaststaat, dat de aangevraagde activiteiten de gunstige staat van
instandhouding van de soort niet aantast.
Voor de activiteiten is niet eerder bij de provincie Utrecht een ontheffing aangevraagd op grond van de wet, zodat
deze aanhaakt bij de omgevingsvergunning. Wij hebben de gegevens die bij het vezoek om een verklaring van
geen bedenkingen zijn aangeleverd beoordeeld en getoetst aan de wet.

lll.

Toetsingskader

De rugstreeppad is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet.

lV.

Toetsing

Motivering

Rugstreeppad
De rugstreeppad is in het plangebied aangetroffen. Tijdens het voorjaarsondezoek zijn er 25 roepende
mannetjes en enkele vrouwtjes aangetroffen. Het in het plangebied aanwezige water heeft een functie als
voortplantingsplaats voor de rugstreeppad. De aangrenzende delen van het plangebied, bestaande uit open zand
met (pioniers)vegetatie, vormen geschikt landhabitat. De in en rond het plangebied aanwezige zanddepots en het
spoortalud vormen geschikt winterbiotoop voor de rugstreeppad. Het is dan ook aannemelijk dat het plangebied
jaarrond een functie heeft voor deze soort. Ook buiten het plangebied is kooractiviteit van de rugstreeppad
geconstateerd; de soort komt dus ook in de wijdere omgeving van het plangebied voor. Door het dempen van de
greppen en het afgraven van de zanddepots gaat het leefgebied van de rugstreeppad verloren. Ook worden de
rugstreeppadden door de werkzaamheden verstoord, en kunnen er exemplaren van de rugstreeppad gedood
worden.
Om de negatieve effecten van de werkzaamheden te verzachten worden er maatregelen voorgesteld. Omdat er
in de directe omgeving van het plangebied geen mogelijkheid is om nieuw leefgebied te creëren, zal een poel
nabij de Cattenbroekerplas geoptimaliseerd worden voor de rugstreeppad. De optimalisatie van de poel bestaat
uit het verflauwen van de oevers (nieuw talud 1:5 aan de noordzijde), en het schonen tot op de oorspronkelijke
bodem. Daamaast zal er 10 centimeter zand worden opgebracht rondom de poel zodat de vegetatie verschraald,
en zal er winterhabitat aangelegd worden in de vorm van een zandige wal met puin. De rugstreeppadden uit het
plangebied zullen in het voorjaar van 2019 worden weggevangen en verplaatst naar dit habitat. Met de
voorgestelde maatregelen worden de negatieve effecten op de rugstreeppad voldoende vezacht. Echter,
ondanks de maatregelen wordt er leefgebied van de rugstreeppad vernield, worden de rugstreeppadden
verstoord, en kunnen er exemplaren van de rugstreeppad door de werkzaamheden worden gedood. Met de
verplaatsing naar nieuw leefgebied (waar de rugstreeppad nog niet is waargenomen) worden er bovendien dieren
uitgezet. Een Verklaring van geen bedenkingen is dan ook noodzakelijk om de werkzaamheden uit te mogen
voeren.
De her in te richten poel zal door de gemeente bestendig beheerd worden ten bate van de rugstreeppad .7o zal
het compensatiegebied ook op de langere termijn geschikt leefgebied blijven vormen voor de rugstreeppad. De
nieuwe locatie staat in verbinding met het leefgebied van de rugstreeppadden in de omgeving, waardoor geborgd
is dat deze populatie duuzaam voort kan blijven bestaan. Door het nemen van mitigerende maatregelen komt de
gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad niet in gevaar door de voorgenomen ingreep.
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Belanq van de aanvraaq
De verklaring van geen bedenkingen wordt aangevraagd op grond van het belang: "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".
Daarbij wordt het volgende aangedragen:
"Openbare veiligheid
De gemeente wil de verkeersslfuafie verbeteren door de Beneluxlaan door te trekken via een boog en
een extra fietspad aan leggen (dit is in de boog "meegenomen": het westelijke deel loopt over een
bestaand half verhard pad richtíng station). Door de ontwikkeling van woongebied Snellerpoort wordt
de huidige hoofdverkeersader Steinhagenseweg (N198) omgelegd naar de noordzijde van
Snellerpoort (toekomstige verlengde Beneluxlaan). Aan de noordzijde van het plangebied Snellerpoort
komt een snelfietspad welke een verbinding vormt tussen Harmelen en centrum Woerden. Door de
aanleg van dit fietspad wordt een aantal verkeersknooppunten met de Steinhagenseweg ontlast en
ontstaat een veilige fietsroute.
Redenen van sociale aard
Ook in Woerden ls de woningnood hoog en is behoefte aan nieuwe (sociale) woningbouw c.q. de
ontwikkeling van de woonwijk Snellerpoort. De realisatie van de boog rs noodzakelijk voor het
verlengen van de Beneluxlaan waardoor de huidige Sfernhagenseweg geen barrière meer zal vormen
in de wijk wat de socra/e cohesie fussen Snellerpoort en het bestaande deel van de wijk Snel &
Polanen ten goede komt.
Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden significant bijdragen aan de openbare
veiligheid en dat er redenen van sociale aard zijn, ook als dit belang expliciet afgewogen wordt tegen
het belang van de instandhouding van de voorfplantingsplaafs van de rugstreeppad. Ook omdat het
een soorf ls dat snel nieuwe voortplantingsplaafsen zal vinden en omdat ter compensatie een
a lternatief wordt a a nge bod e n. "
Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang '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'voldoende
onderbouwd is om het verstoren en eventueel doden van de rugstreeppad, het vernielen van leefgebied van de
rugstreeppad, en het uitzetten van de rugstreeppad, te rechtvaardigen. De ecologische impact op de
rugstreeppad is, door het nemen van mitigerende maatregelen, minimaal. De staat van instandhouding van de
soort komt door het project niet in gevaar. Het belang gediend met het project mag daarom in dezen zwaarder
wegen dan het beschermingsbelang van de soort.
Altem atievenañ¡veo i n g
De voorgenomen werkzaamheden zijn specifìek gekoppeld aan deze locatie zodat geen alternatief

voorhanden is. Het alternatief voor de boog is de "knik", die in het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan is
opgenomen en waar om veiligheidsredenen goedkeuring aan onthouden is door de Raad van State. Dit is
derhalve geen realistisch altematief. De voorgestelde werkwijze is een maximale inspanning om zorgvuldig te
werken en directe negatieve effecten te voorkomen. Er wordt gewerkt buiten de meest kwetsbare periodes van de
voortplanting en de oven¡vintering in de desbetreffende biotopen.
Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief
gelijkwaardig resultaat. De alternatievenañreging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.
Conclusie
Gelet op de toetsing van de aspecten die betrekking hebben op de beschermde soort zijn er geen bedenkingen
tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Aan de omgevingsvergunning moeten de voorschriften
verbonden worden zoals opgenomen in deze verklaring van geen bedenkingen om te waarborgen dat de
mogelijke nadelige effecten worden voorkomen.
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