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Ontwerpbeschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 13 december 2019, gewijzigd 6 april 2022, hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in

artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.10, tweede lid in samenhang met artikel 3.8, eerste lid, van de

Wet natuurbescherming. De aanvraag is ingediend namens Dunea N.V. en heeft betrekking op het aanleggen van

een nieuwe waterwinning (Winning 11). Dit omvat het verlengen van de huidige waterwinning, waarvoor sloop van

14 voormalige militaire barakken en het kappen van circa 340 bomen nodig is. Tevens wordt voorzien in het
renoveren en in gebruik nemen van vier resterende te behouden barakken en de realisatie van een

Landschapspark. Deze activiteiten vinden grotendeels binnen het Natura 2000-gebied “Meijendel & Berkheide”

plaats. De aanvraag betreft het beschadigen of vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van diverse beschermde
diersoorten.

Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:
artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk beschadigen of
vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen of het opzettelijk wegnemen van nesten van de

kerkuil {Tytoalba);

artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de
gewone dwergvleermuis {Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis {Pipistrellus nathusii],

meervleermuis {Myotis dasycneme), laatvlieger {Eptesicus serotinus), gewone grootoorvleermuis (Plecotus

auritus), baardvleermuis {Myotis mystacinus), watervleermuis {Myotis daubentonii) en rosse vleermuis
{Nyctalus noctula);
artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis {Pipistrellus pipistrellus), ruige
dwergvleermuis {Pipistrellus nathusii), meervleermuis {Myotis dasycneme), laatvlieger {Eptesicus serotinus),

gewone grootoorvleermuis {Plecotus auritus), baardvleermuis {Myotis mystacinus), watervleermuis {Myotis

daubentonii) en rosse vleermuis {Nyctalus noctula);
artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vangen en doden van

de rugstreeppad {Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);
artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de
rugstreeppad {Epidalea calamita) en de zandhagedis {Lacerta agilis);

artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het beschadigen of vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad {Epidalea calamita), zandhagedis (Locerto

og/fe);

artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het anders dan voorverkoop onder
zich hebben van de rugstreeppad (Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis);

artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk
beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de boommarter {Martes martes}.

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 maart 2030.

Besluit
Wij besluiten:

I.

de aangevraagde ontheffing te verlenen aan Dunea N.V.;
de voorschriften 1 tot en met 18 te verbinden aan deze ontheffing;
de aangeleverde gegevens van 6 april 2022 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

IV.

dat deze ontheffing geldig is vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2030.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

zd

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu

van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst

in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Algemeen

1

De ontheffinghouder dient:

-

de start van de werkzaamheden vooraf te melden (startmelding);

-

uiterlijk vier weken voor uitvoering van de werkzaamheden welke gevolgen (kunnen) hebben op de
rugstreeppad en zandhagedis een kaart te verstrekken met daarop aangegeven de amfibieënschermen en

de met lint gemarkeerde terreinen;

-

het ecologisch werkprotocol (zie vs. 3) op te sturen bij de startmelding van de werkzaamheden;

-

eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering uiterlijk één week van te voren te melden. Het betreft

wijzigingen welke van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling in de aanvraag en/of de uitvoering van

de voorgestelde mitigerende en/of compenserende maatregelen;
-

de datum van beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk één week van te voren te melden.

Voorgaande meldingen dienen schriftelijk of digitaal te worden ingediend en gericht te worden aan de Unit

Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550,3300 AN te Dordrecht,
telefoonnummer 078-7708585, e-mailadres meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van ‘flora en fauna’.
2

Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht

van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij verantwoordelijk en

aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
3

De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de

uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de voor de in dit besluit
opgenomen beschermde soorten voorgestelde maatregelen opgenomen in het Mitigatie en Compensatieplan

(Boonman & Smit, april 2022) en hoofdstuk 5 e.v. van de Natuurtoets (Smit, 5 april 2022). Hiervoor dient een

uitgewerkt ecologisch werkprotocol te worden opgesteld als de concrete planning en uit te voeren
werkzaamheden in detail bekend zijn. Hierin dient in ieder geval het volgende te worden opgenomen:
a)

de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;

b)

de aanduiding van de locatie van het plangebied en daarin opgenomen deelgebieden;

c)

de uit te voeren werkzaamheden;

d)

de perioden waarin de diverse deelwerkzaamheden uitgevoerd worden;

e)

de mitigerende en compenserende maatregelen;

f)

de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt;

g) het bijhouden van een logboek van de ecologische begeleiding.
4

Uiterlijk één maand na inwerkingtreding van deze ontheffing dient een concreet werkprotocol met

detailplanning als bedoeld in voorschrift 3 te worden verstrekt aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (zie vs. 1).

5

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch
werkprotocol en een logboek van de ecologische begeleiding (controle, vrijgave werkzaamheden, goedkeuring

oplevering ecologische voorzieningen e.d.) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek

te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6

De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige^ op het gebied van de in deze
ontheffing opgenomen vleermuissoorten, de kerkuil, rugstreeppad, zandhagedis en boommarter.

1

Onder een deskundige wordt verstaan:
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7

De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te
voeren zoals beschreven het Mitigatie- en Compensatieplan (Boonman & Smit, 5 april 2022) en hoofdstuk 5 e.v.

van de Natuurtoets (Smit, 5 april 2022). Voor zover in de voorschriften iets anders is opgenomen dan gelden de

voorschriften.

8

indien een of meerdere in voorschrift 7 genoemde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen
hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden

getroffen.
9

Tijdig voordat de in voorschrift 7 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd, dienen deze ter goedkeuring aan

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (vs. 1) te worden voorgelegd.

Specifieke voorschriften

Afvangen en/of weren van rugstreeppadden en zandhagedis
10 In het ecologisch logboek (vs. 3) dient door de ecologisch deskundige (vs. 6) verslag te worden gedaan van het
afvangen en verplaatsen van rugstreeppadden en zandhagedissen.
11 De schermen dienen in goede staat te verkeren en regelmatig gecontroleerd te worden. Beschadigingen of
andere omstandigheden waardoor de functionaliteit wordt belemmerd, dienen terstond te worden hersteld of

opgelost.
Beheer & Onderhoud
12 Ontheffinghouder dient een jaarlijkse registratie bij te houden van het onderhoud en controle van de

geplaatste vleermuisvoorzieningen in en aan de barakken, bomen en bunkers welke op verzoek van de daartoe
bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren kan worden getoond.

13 Uiterlijk 2 jaar na oplevering van het project, dient eenmalig een kwalitatieve ecologische beoordeling te
worden gedaan van de inrichting van het Landschapspark waaruit duidelijk blijkt dat in de inrichting en beheer

van het gebied voor zover redelijkerwijze mogelijk binnen de primaire doelstellingen van de waterwinning,
optimaal wordt ingezet op verbetering van leefgebied van vleermuizen, kerkuil, zandhagedis en rugstreeppad.
Hierin dient concreet te zijn gemotiveerd welke SMART-definitie’ wordt gegeven aan een goede, matige en
slechte kwaliteit van leefgebied van de betreffende soorten, zodat dit ook heldere handvesten geeft voor

behoud van kwaliteit en maatregelen ter verbetering. Deze beoordeling dient ter goedkeuring aan de

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (vs. 1) te worden verstrekt.

Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
H ij/zij heefteen afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de flora en fauna, soortenherkenningen zorgvuldig handelen ten
opzichte van die soorten;
Hij/zij is werkzaam vooreen ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
Hij/zij is als ecoloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam vooreen (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van Economische
Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen,
gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbeschermingen is werkzaam of aangesloten bij de volgende
Nederlandse organisaties: 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;
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde soorten.

SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
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Monitoring vleermuizen

14 Aan deze ontheffing is een monitoringsverplichting verbonden. De monitoring dient uitgevoerd te worden zoals
opgenomen in het Mitigatie- en Compensatieplan met inachtneming van de door ons gestelde additionele
voorwaarden in de voorschriften 15 tot en met 21 hierna.

15 Op de monitoring zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:
a.

De resultaten van de NEM-wintertellingen in de bunkers dienen nog ten minste voor een periode van 5 jaar
na oplevering van het project te worden verstrekt aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (vs. 1);

b.

De monitoring en jaarlijkse rapportage van:

■

de zwerm- en migratieactiviteit nabij de bunkers en;

•

de inbouwkasten ter plaatse van barak 134 en 136 en;

■

de geplaatste vleermuiskasten in de bomen (dus excl. de paalkasten)

dienen voor ten minste 5 jaar na oplevering van het project te worden voortgezet.

c.

Monitoring van de in te richten zolders en schoorstenen dient tegelijkertijd met de monitoring van de

onder b genoemde inbouwkasten te worden meegenomen. Hiervoor dient conform het Vleermuisprotocol

2021 te worden ingezet op twee veldbezoeken in de zomer/kraamperiode (15 mei-15 juli) en twee
veldbezoeken in het najaar (15 aug-1 okt), dus vier veldbezoeken per jaar.
d.

Evenals de monitoring van de voorzieningen in de barakken (zie voorgaand) dient ook de monitoring van

de vleermuiskasten aan de bomen (excl. de paalkasten) te bestaan uit vier veldbezoeken waarvan twee in
de zomer en twee in het najaar binnen de hiervoor genoemde perioden.
16 De monitoringsresultaten dienen voor de duur van de monitoring,jaarlijks vóór 1 februari van het opvolgende
jaar te worden aangeleverd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (vs. 1). Voorgenoemde resultaten dienen

te worden opgeleverd in een korte rapportage, notitie of memo waarin in ieder geval een heldere conclusie
over de effectiviteit van de maatregelen en een voorstel voor verdere optimalisatie of extra maatregelen bij het

uitblijven van het verwachte resultaat is opgenomen.
17 Na afloop van de onder 15 genoemde onderzoeken dient een eindevaluatie te worden gedaan middels een
concrete rapportage met conclusies en aanbevelingen welke ter goedkeuring dient te worden verstrekt aan de

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (vs. 1). Indien de monitoringsresultaten aanleiding geven tot (al dan niet
aangepaste) voortzetting daarvan dan dient bij deze eindevaluatie tevens hiertoe een voorstel met aanvullende

monitoringstermijn ter goedkeuring te worden verstrekt
18 Indien uit de monitoringsresultaten blijkt dat de verwachtte resultaten achterblijven, kunnen aanvullende

maatregelen worden opgelegd.
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AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
•

Voor alle soorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet

natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te
worden voorkomen.
•

Voorliggende ontheffing ziet alleen op de aangevraagde verbodsbepalingen voor de beschermde soorten:

meervleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, ruige

dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, boommarter, kerkuil, rugstreeppad en zandhagedis. Blijkt
onverhoopt sprake te zijn van andere beschermde soorten en/of functies welke door de activiteiten kunnen

worden geschaad, dan dient dit terstond te worden gemeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (vs. 1).

Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen

standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval

aanwezig is, ongeacht de periode.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 13 december 2019, gewijzigd 6 april 2022, hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in

artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.10, tweede lid in samenhang met artikel 3.8, eerste lid, van de

Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag is ingediend namens Dunea N.V. en heeft betrekking op het
aanleggen van een nieuwe waterwinning (Winning 11). Dit omvat het verlengen van de huidige waterwinning,

waarvoor sloop van 14 voormalige militaire barakken en het kappen van circa 340 bomen nodig is. Tevens wordt
voorzien in het renoveren en in gebruik nemen van vier resterende te behouden barakken en de realisatie van een

Landschapspark. Deze activiteiten vinden grotendeels binnen het Natura 2000-gebied “Meijendel & Berkheide”
plaats. De aanvraag betreft het beschadigen of vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van diverse beschermde
diersoorten.
Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb, voor wat betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen van

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen of het opzettelijk wegnemen van nesten van de kerkuil (Tyto aiba);
artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis

(Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis {Pipistrellus nathusii), meervleermuis (Myotis dasycneme),
laatvlieger (Eptesicusserotinus), gewone grootoorvleermuis {Plecotus au ritus}, baardvleermuis (Myotis

mystacinus}, watervleermuis (Myotis daubentonii) en rosse vleermuis (Nyctalus noctula)-,
artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus

nathusii), meervleermuis (Myotis dasycneme), laatvlieger (Eptesicus serotinus), gewone grootoorvleermuis
(Plecotus auritus), baardvleermuis (Myotis mystacinus), watervleermuis (Myotis daubentonii) en rosse vleermuis

(Nyctalus noctula);
artikel 3.5, eerste lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk vangen en doden van de rugstreeppad
(Epidalea calamita) en de zandhagedis (Lacerta agilis};

artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad (Epidalea

calamita), en de zandhagedis (Lacerta agilis);
artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb, voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of

rustplaatsen van de rugstreeppad (Epidalea calamita), zandhagedis (Lacerta agilis);
artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het anders dan voor verkoop onder zich hebben van de

rugstreeppad (Epidalea catamita)en de zandhagedis (Lacerta agilis);
artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de boommarter (Martes martes)

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 maart 2025.
De ontheffingaanvraag is parallel met de aanvraag om natuurvergunning (gebiedenbescherming) ingediend. De
natuurvergunning voor onderhavig project is bij besluit van 22 juli 2021, met kenmerk 00561506-00008104,

00574234-00037434

7/23

verleend. Op 6 april 2022 zijn de gegevens voor de ontheffingsaanvraag ontvangen. De volgende gegevens maken

onderdeel uit van de aanvraag en dit besluit:
Smit, G.F.J., 2020. Winning 11 (variant 3), Pompstation Katwijk. Toetsing Wet natuurbescherming onderdeel

Soortenbescherming. Bureau Waardenburg Rapportnr. 20-307. Bureau Waardenburg, Culemborg, 5 april 2022.

(hierna: Natuurtoets)
Boonman, M., G.F.J. Smit. 2021. Mitigatie-en compensatieplan Winning 11, 2021. Maatregelen in het kader van
de Wet natuurbescherming. Bureau Waardenburg Rapportnr. 21-100. Bureau Waardenburg, Culemborg. 5 april
2022 (hierna: M&C-plan).

Procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1,
eerste lid, van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Bevoegd gezag

De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn
wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van P.M. tot P.M.
Er zijn P.M. de volgende/P.M. geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging(en) ten opzichte van ontwerpbeschikking
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn er P.M. wijzigingen aangebracht.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.1,3.3,3.5, 3.6,3.8 en 3.10 van de Wnb, de Omgevingsverordening Zuid-

Holland en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.
De kerkuil is een van nature in Nederland in het wild levende vogelen beschermd op grond van artikel 1 van de

Vogelrichtlijn.
Op grond van artikel 3.1, tweede lid. van de Wnb is het verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van de

kerkuil te beschadigen, te vernielen of weg te nemen.

Op grond van artikel 3.3, vierde lid. van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

-

er geen andere bevredigende oplossing bestaat;

-

de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, aanhef en onder b,
van de Wnb aan de orde is; en

-

de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort.

De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, meervleermuis, watervleermuis, laatvlieger, gewone

grootoorvleermuis, rosse vleermuis en de baardvleermuis, de zandhagedis en de rugstreeppad zijn van nature in

Nederland in het wild levende dieren van soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn.
De ruige dwergvleermuis, watervleermuis en de gewone grootoorvleermuis, zandhagedis en de rugstreeppad zijn

tevens opgenomen in bijlage II van het verdrag van Bern.
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Op grond van artikel 3.5, eerste lid, van de Wnb is het verboden:
-

de zandhagedis en rugstreeppad opzettelijk te doden ofte vangen.

Op grond van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden:
-

de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, meervleermuis, watervleermuis, laatvlieger, gewone

-

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis,

grootoorvleermuis, rosse vleermuis, zandhagedis en rugstreeppad opzettelijk te verstoren;

meervleermuis, watervleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, zandhagedis en
rugstreeppad te beschadigen ofte vernielen.

Op grond van artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb is het verboden om rugstreeppadden en zandhagedissen anders
dan voor verkoop onder zich te hebben of te vervoeren.

De boommarter is een van nature in Nederland in het wild levend dier en beschermd op grond van paragraaf 3.3
van de Wnb, Bijlage - onderdeel A van de Wnb.

Op grond van artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wnb is het verboden om:

-

vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de boommarter opzettelijk te beschadigen of te
vernielen.

Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

-

er geen andere bevredigende oplossing bestaat;

-

de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef onder b, van de

Wnb aan de orde is; en
-

er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
Op grond van artikel 3.10, tweede lid, van de Wnb, is artikel 3.8, van overeenkomstige toepassing op de verboden

bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, met uitzondering van artikel 3.5, derde en vierde lid. In aanvulling op de redenen
genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder b, kan de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband

houden met de handelingen opgenomen onder lid 2 zoals ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (sub
a).

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Op 13 december 2019, gewijzigd 6 april 2022, hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in
artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.10, tweede lid in samenhang met artikel 3.8, eerste lid, van de

Wnb. De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een nieuwe waterwinning (hierna: Winning 11). Dunea is

verantwoordelijk voor de productie en levering van drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Om

voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren moet Dunea in de komende jaren de capaciteit van de
drinkwaterproductie verhogen. De realisatie van Winning 11 vindt plaats vanuit deze doelstelling en opgave. Om dit
mogelijk te maken is herinrichting van het plangebied noodzakelijk waarbij tevens wordt voorzien in de aanleg van

een Landschapspark en de sloop en gedeeltelijk behoud en renovatie van voormalige militaire barakken. Het
projectgebied is gelegen in de gemeente Katwijk en is ruim 40 hectare groot, waarvan 32 hectare binnen het Natura
2000-gebied “Meijendel & Berkheide” is gelegen en 8 hectare er net buiten. Het projectgebied ligt verder nabij de

Wassenaarseweg (zone van het barakkenkamp). De nieuwe Winning 11 komt ter hoogte van de bestaande

Mientkantsloot te liggen.
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In hoofdzaak gaat het om de volgende handelingen (naast bouw-, grond en aanlegwerkzaamheden zoals het
plaatsen van drains, putten en infrastructuur);
de kap van een deel duinbos voor de aanleg van Winning 11 en aanleg nieuw duinbos ter plaatse van voormalig

pompstation “Lindenbergh”;

dempen Mientkantsloot;
de sloop van barakken voor de aanleg van Winning 11 met het vrijkomende oppervlak in te richten als
Landschapspark;

renovatie en herbestemming van 4 resterende te behouden barakken met daarin extra voorzieningen voor
vleermuizen;

het ophogen van het maaiveld in het voormalige vloeiveld en de droge Plas 51, met een landschappelijke
inpassing van Plas 15 in het Tasjesduin (ontwikkeling droog duingrasland en natuurlijk oevertalud);

het verlengen van Winning 1;
optimaliseren van 20 bunkers in Berkheide oost voor overwinterende vleermuizen.
De realisatie van Winning 11 en de diverse aanvullende werkzaamheden die hiermee samenhangen beslaan naar

verwachting 2,5 tot 3 jaar. De definitieve planning is op dit moment nog niet bekend. Zoveel mogelijk rekening
houdend met het broedseizoen, wordt het werk in drie perioden uitgevoerd:
2022 - 2023; vrijzetten tracé Winning 11 (kappen bomen, verwijderen wortels), slopen barakken en verwijderen

ondergrondse infrastructuur + renovatie barakken;
2023 - 2024: aanleg Winning 11 + peilverhoging plas 50-1+2, inrichting plas Mientkantsloot, Plas 51 en vloeiveld.

2024-2025: inrichting terrein Winning 11, barakkenzone en voormalig pompstation Lindenberg

(Landschapspark).

Overtreding verbodsbepaling(en)
Om te bepalen of er sprake is van een overtreding van de Wnb is in het plangebied in 2018 een gebiedsgericht

onderzoek uitgevoerd naar onder andere de aanwezigheid van vleermuizen, vogels, amfibieën en reptielen. Voor
vleermuizen is gebruik gemaakt van batloggers welke op negen locaties zijn opgehangen, onderzoek met
batdetector/ audiologger en bomen met holten in het bos zijn overdag gecontroleerd met een
warmtebeeldcamera. Deze is ook in de avond ingezet ter aanvulling op de batdetector om een indruk te krijgen van
aantallen foeragerende vleermuizen. In 2021 is aansluitend nog een nadere visuele inspectie van barakken, bunkers

en bomen uitgevoerd. Aanvullend op het veldbezoek heeft bronnenonderzoek plaatsgevonden. Van de

Kerkuilenwerkgroep is daarnaast additionele informatie over de kerkuil verkregen. Waar relevant, is voor zover
gebruik gemaakt van achtergronddocumentatie en de jaarlijkse inventarisatie van overwinterende vleermuizen in

bunkers van Meijendel & Berkheide.
De resultaten van de onderzoeken zijn kort samengevat als volgt:

Kerkuil
De kerkuil is in het plangebied aangetroffen. In het bijgebouw achter barak nr. 144 hangt een kerkuilenkast die door
der kerkuil gebruikt wordt als nestlocatie. Barak nr. 134 is daarnaast in gebruik als roestplek en is toegankelijk via
gaten in het dak. Het gaat hier om één territorium. Bij beide locaties zijn oude en verse braakballen gevonden en de

nestlocatie bleek zowel in 2021 als in 2022 in gebruik. Het plangebied maakt daarmee ook onderdeel uit van het
functionele leefgebied / foerageergebied (met name de bosranden, struweelranden en ruigere delen waar veel

prooidieren te verwachten zijn) van de kerkuil.
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Met de geplande werkzaamheden wordt het bijgebouw achter barak nr. 144 gesloopt en barak 134 wordt
gerenoveerd waarbij maatregelen voor kerkuil en vleermuizen worden getroffen (zie maatregelen).

Hiermee wordt de verbodsbepaling zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Vleermuizen
Sprake is van aanwezigheid van diverse soorten vleermuizen in en nabij het plangebied. Uit het onderzoek blijkt het
volgende:

De barrakken 116,118,122,126,128,130,132,134,136,138,140 en 144 zijn geschikt bevonden voor
(gebouwbewonende) vleermuizen. Met name de gewone dwergvleermuis die in het plangebied is aangetroffen.
De laatvlieger is eveneens in het gebied aangetroffen. Het betreffen mogelijke zomer-paar en
winterverblijfplaatsen voor individuele dieren. Voor grote verblijven (kraamverblijven en grote
winterverblijven) zijn de gebouwen vanwege hun bouwkenmerken ongeschikt bevonden wat ook wordt

bevestigd door de afwezigheid van sporen zoals uitwerpselen of prooiresten die hierop kunnen duiden. De
barakken worden bovendien ook niet verwarmd.

Het aantal gewone dwergvleermuizen dat in en rond het barakkenkamp jaagt is naar schatting 10-15 dieren,
waarvan een deel in de barakken een verblijfplaats heeft. Voor de laatvlieger is niet uitgesloten dat in de
barakken een verblijfplaats van een enkel individu aanwezig is.
In het duinbos (bomen) zijn naar verwachting verblijfplaatsmogelijkheden aanwezig voor boombewonende

vleermuizen zoals de rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis en de ruige dwergvleermuis vanwege de

aanwezigheid van enkele bomen met holten en gaten. Het betreffen mogelijke zomer-paar en
winterverblijfplaatsen voor individuele dieren. In één van de aanwezige abelen is met de warmtebeeldcamera

in 2018 een verblijfplaats van de rosse vleermuis vastgesteld (Smit 2020).
In de aanwezige bunkers op en nabij het tracé van Winning 11 overwinteren baardvleermuis, watervleermuis,

gewone grootoorvleermuis en de meervleermuis.

Met de voorgenomen werkzaamheden gaan (mogelijke) verblijfplaatsen in bomen en aanwezige verblijfplaatsen in

de te slopen barakken verloren en worden individuen opzettelijk verstoord. Door de kap van bomen voor de
winning komt verder een aantal bunkers meer open te liggen wat effect kan hebben op het gebruik van deze

bunkers door overwinterende vleermuizen.
Hiermee worden voor deze vleermuissoorten de verbodsbepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde

lid, van de Wnb overtreden.
Boommarter
Sprake is van een recente waarneming van de boommarter in het duin ten westen van het projectgebied. Tijdens de

boominspectie in 2021 zijn daarnaast uitwerpselen van de boommarter en mogelijk prooiresten aangetroffen in
enkele aanwezige abelen met holtes in het oosten van het plangebied. Niet kon worden vastgesteld of sprake was
van een actief gebruikt verblijf. Omdat sprake is van bomenkap, waaronder de abelen met holtes, wordt ervan

uitgegaan dat ten aanzien van de boommarter, de verbodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.10, eerste lid, onder

b, wordt overtreden.

Rugstreeppad en zandhagedis
Uit de onderzoeken blijkt het volgende:

-

Rugstreeppad: aanwezigheid van rugstreeppad kan niet worden uitgesloten gelet op de hoeveelheid
waarnemingen in de directe omgeving van het plangebied. Berkheide is bekend leefgebied voor deze soort en

van oudsher onderdeel van het natuurlijke verspreidingsgebied. In het Natura 2000-gebied komt de soort dan
ook algemeen voor. Voortplantingswateren zijn echter van het projectgebied niet bekend en deze zijn ook

afwezig in het aangrenzende Tasjesduin. De Mientkantsloot is daarnaast ondiep, ligt verdiept in het bos en is
00574234-00037434

11 / 23

sterk beschaduwd. Op de bodem ligt een sliblaag als gevolg van jarenlange bladafval. Voor rugstreeppad vormt
de Mientkantsloot daarmee geen geschikt voortplantingswater. Koren met grote aantallen roepende dieren

zijn bekend op meer dan 1 km afstand van de projectlocatie. Geschikte overwinteringsplekken voor de
rugstreeppad (en zandhagedis) liggen langs de randen van het Tasjesduin op de overgangen van struweel naar
open duin. Binnen het projectgebied zijn daarnaast (in potentie) geschikte locaties aanwezig voor
zomerhabitat, de rugstreeppad is namelijk zeer mobiel. Dit betekent dat niet uitgesloten kan worden dat een
zwervend dier een tijdelijke schuilplek heeft onder plaatmateriaal dat rond de barakken zwerft. Ook in het
aangrenzende poldergebied van het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg is de soort aangetroffen. Een

recente waarneming van een roepend dier nabij het projectgebied is bekend aan de overzijde van de
Wassenaarseweg bij de 2e Mientlaan, buiten het projectgebied.
Zandhagedis: Berkheide is leefgebied voor deze soort en van oudsher onderdeel van het natuurlijke

verspreidingsgebied. In het Natura 2000-gebied komt de soort algemeen voor. Zandhagedissen worden in het
duin in de omgeving van het projectgebied vooral waargenomen op en langs het pad en Winning 1 ten westen
van de infiltratieplassen, op circa 300 meter afstand van het duinbos met de Mientkantsloot. Van het duinbos

en het barakkenkamp zijn geen waarnemingen bekend. In het aangrenzende Tasjesduin wordt de zandhagedis
sinds de jaren negentig niet meer gezien wat mogelijk te wijten is aan de aanwezige begrazing. De

aanwezigheid van de zandhagedis in het plangebied kan echter niet geheel worden uitgesloten (rust- en

verblijfplaats / leefgebied) al zijn de condities niet overal optimaal. Zo staat zowel in het vloeiveld als in het
zuidelijke lage deel van Plas 51 in het winterhalfjaar, de periode met hoge grondwaterstanden, het grondwater

tot in het maaiveld wat het (behoudens de hoge randen) ongeschikt maakt als overwinteringsgebied of

eiafzetplek.
Gelet op het voorgaande, valt niet uit te sluiten dat als gevolg van de werkzaamheden er sprake zal zijn van

aantasting van leefgebied van voorgenoemde soorten evenals aantasting van mogelijke rust- en verblijfplaatsen.

Aangezien de aanwezige exemplaren van bovengenoemde soorten als gevolg van de werkzaamheden een

alternatief moeten zoeken, worden ze tevens opzettelijk verstoord. Hiermee worden de verbodsbepalingen zoals
genoemd in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb overtreden.

Als mitigerende maatregel zullen mogelijk aanwezige rugstreeppadden en zandhagedissen worden afgevangen en
verplaatst naar geschikt leefgebied in buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. Ondanks het afvangen en de

zorgvuldige werkwijze valt niet met zekerheid uit te sluiten dat er toch een individu gewond raakt of gedood wordt,

doordat een individuele rugstreeppad en/of zandhagedis onverhoopt met het te verwijderen materiaal mee
afgevoerd wordt. ,Om deze reden is ook voor het doden van deze soorten ontheffing aangevraagd. Gezien het

voorgaande, is sprake van het overtreden van de verbodsbepalingen als bedoeld in de artikelen 3.5, eerste, tweede
en vierde lid, en artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb.

Beoordeling voorgestelde maatregelen
Sprake is van een uitgebreid maatregelenpakket opgenomen in het M&C-plan. Deze bestaat enerzijds uit wettelijk

noodzakelijke maatregelen zoals deze volgen uit de effectbeoordeling van de activiteiten en anderzijds uit
bovenwettelijke maatregelen welke worden ingezet vanuit de opgave van het project om een duurzame bijdrage te

leveren aan de verbetering van de natuurkwaliteit, ook voor de betreffende soorten. Waar relevant, is dit in
onderstaande tekst nader gespecificeerd.
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De voorgestelde maatregelen zijn samengevat als volgt:
Kerkuil

Nestolaats
De zuidgevel van barak nr. 134 wordt voorzien van een kerkuilenkast. In het verleden was deze hier ook
aanwezig aan de buitenzijde. De nieuwe kast wordt in tegenstelling tot het verleden, hoog aan de binnenzijde
van de gevel gehangen wat een verbetering betekent. De kast is te bereiken via een invliegopening. Rondom de

kast wordt geluidswerende isolatie aangebracht. De nieuwe situatie is vergelijkbaar met de kerkuilenkast in het
bezoekerscentrum Hart van Meijendel die succesvol wordt gebruikt.
De huidige nestlocatie, het bijgebouw bij barak 144, blijft behouden totdat de nieuwe nestlocatie beschikbaar

is. Dit zal betekenen dat het bijgebouw niet wordt gesloopt voordat de renovatie van barak 134 is afgerond.
De kerkuilenkast wordt jaarlijks voor 1 februari, de aanvang van het broedseizoen, geïnspecteerd, eventuele

geconstateerde gebreken worden verholpen.

Roestplaats
Bij de inrichting van het Landschapspark wordt als eis meegenomen de realisatie van minimaal twee

roestplekken. De exacte locaties zijn nog niet bekend. Ook wordt als aandachtspunt voor de inrichting

meegenomen de functie van het Landschapspark als jachtgebied voor de kerkuil.
Vleermuizen
Mitigerende maatregelen

Voor zowel de sloop van de barakken als de kap van bomen op het tracé van Winning 11 wordt in aanvulling op

de gepresenteerde ecologische werkprotocollen op hoofdlijnen in het M&C-plan nog een nadere

detailuitwerking opgesteld door bureau Buijs Ecoconsult. Hierin wordt onder andere meer concreet uitgewerkt
wanneer de alternatieve verblijfplaatsvoorzieningen en andere zaken (zie verder in deze tekst) worden

gerealiseerd.
Na de controle en voorafgaande aan de sloop worden de barakken in de nazomer (vóór 1 oktober) ongeschikt
gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van tocht en

openheid in gevels en binnenruimte. Voorafgaand aan de sloop van de barakken en bijgebouwen vindt een

laatste inspectie plaats door een ecoloog alvorens de gebouwen worden vrijgegeven. Mocht onverhoopt sprake

zijn van calamiteiten, dan wordt in overleg met de ecoloog een aanpak opgesteld om risico’s verder te

beperken.
In het seizoen voorafgaand aan de kap van bomen wordt een controle uitgevoerd van de te kappen bomen op

mogelijke risicovolle plekken voor vleermuizen en boommarter. Op basis van deze onderzoeken worden

nadere maatregelen opgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan het tijdelijk laten staan van een boom met een
belangrijke verblijfplaatsfunctie of het ongeschikt maken van de boom als verblijfplaats maar ook het

begeleiden van de kap door een ecoloog indien risico’s op calamiteiten niet kan worden uitgesloten. De kap
van bomen wordt in het winterhalfjaar (november) uitgevoerd.
Compenserende maatregelen
Inbouwkasten
Drie kopse gevels in te behouden barakken (136 en 134) worden uiterlijk vóór 1 augustus voor de sloop van de

barakken in de winter van 2022-2023 voorzien van verblijfplaatsen die minimaal geschikt zijn voor gebruik als

zomer-, paar- en winterverblijf voor gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Per gevel gaat het om twee

geschakelde inbouwkasten van het type Vivarapro IB VL 05 (of vergelijkbaar type) die ruimte bieden voor een
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(kraam)kolonie gewone dwergvleermuizen. De kasten worden bovendien aan de zijkanten voorzien van een

uitsparing die aansluit op de open spouw. De spouw in de zuidgevel wordt aan weerszijden van de kast gedeeltelijk

niet geïsoleerd, zodat dieren hier vanuit de kast een koelere verblijfplek kunnen vinden.

Zolders (bovenwettelijk)
De zolder van de barakken 132 en 138 worden via de kopse gevel toegankelijk gemaakt en van binnen ingericht
voor vleermuizen. Dit is met name bedoeld voor gewone grootoorvleermuizen, maar biedt ook de mogelijkheid als

(winter)verblijfplaats voor een kolonie gewone dwergvleermuizen. Deze maatregelen zijn gereed voor de start van

het zomerseizoen 2023.
Schoorstenen (bovenwettelijk)

Bij barak 132 wordt de decoratieve schoorsteen aangepast voor gebruik door laatvlieger. De schoorsteen wordt
hiertoe aan de binnenzijde voorzien van houten lamellen volgens specificaties welke eerder zijn toegepast in een

schoorsteen aan de Telderslaan te Delft (Greef, 2019). Het betreft het parallel inbrengen van op maat gezaagde

houtwolcementplaten met een onderlinge tussenruimte van 40 mm. De westzijde van de schoorsteen wordt
voorzien van een inkruipopening (25 mm breed) achter een afdekplaat.

Bij barak 134 wordt een niet in gebruik zijnde schoorsteen aangepast voor gewone grootoorvleermuizen. Hiertoe
wordt de schoorsteen van boven afgesloten en aan de zijkant voorzien van een invliegopening (verwijderen

baksteen).

Bovenstaande maatregelen in de barakken worden jaarlijks voor 1 oktober, voor de winterrust, geïnspecteerd.
Eventuele geconstateerde gebreken worden verholpen.

Bunkers (wettelijk en bovenwettelijk)
Dunea gaat 20 bunkers in Berkheide oost optimaliseren voor vleermuizen. Dit betreft de bunkers op en nabij het
tracé van Winning 11 en bunkers in en langs het duinbos buiten het tracé van Winning 11. De specifieke
maatregelen zijn gebaseerd op de ligging van de betreffende bunkers ten opzichte van de uit te voeren

werkzaamheden, de kwetsbaarheid van de bunker voor verstoring door ongewenst bezoek, het gebruik van de

bunker door vleermuizen en de situatie ter plekke. De maatregelen zijn daarom opgesteld in overleg met de
vleermuisdeskundige die de huidige jaarlijkse NEM vleermuiswintertellingen in de bunkers uitvoert. De
maatregelen zijn gericht op het voorkomen van illegale betreding (verstoring), het uitbreiden van hangplekken voor

vleermuizen en het verbeteren van het binnenklimaat, de vochthuishouding en waar nodig de toegankelijkheid
voor vleermuizen. Ook wordt ingezet op voorlichting via informatieborden. De maatregelen worden op basis van
prioritering en de mate van effecten ten gevolge van de uitvoering van het project gefaseerd uitgevoerd waarbij

geldt dat alle maatregelen worden uitgevoerd in de periode van 15 mei t/m 1 augustus voordat de overwintering

van onder andere grootoorvleermuizen begint.
Wat betreft het beheer van de bunkers geldt-net als in de huidige situatie-dat Dunea verantwoordelijk is voor de

bunkers op haar terrein en de daar uitvoerde maatregelen ten behoeve van vleermuizen. De bunkers worden
daarom jaarlijks in het kader van de wintertellingen van vleermuizen bezocht en geïnspecteerd, eventuele

geconstateerde gebreken worden gemeld aan Dunea en verholpen.
Bomen (wettelijk en bovenwettelijk)
Langs het tracé van Winning 11 worden een halfjaar voor de kap 30 vleermuiskasten aan bomen aangebracht van

de typen VK WS 01 (plat) en VK WS 04 (rond). Deze kasten vormen hier een aanvulling op de bomen met holten die
bewust behouden blijven. Daarnaast worden er in de nieuwe bosaanplant (duinbos /1,2 ha.) ter plaatse van het

voormalige pompstation Lindenbergh 10 vleermuiskasten op palen geplaatst (onderlinge afstand ca. 30 meter). In
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totaal is daarmee sprake van een ruime overmaat aan duurzame verblijfplaatsalternatieven voor boombewonende

soorten ten opzichte van de huidige situatie.

Landschapspark (bovenwettelijk)
De afwisseling in het Landschapspark tussen open plekken en grazige of kruidenrijke begroeiing met hoge bomen
en struweel maken het Landschapspark geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Dit wordt als

aandachtspunt voor de inrichting meegenomen.
Monitoring ten behoeve van de maatregelen voor vleermuizen

-

De effectiviteit van de maatregelen in de bunkers wordt vastgesteld met de jaarlijkse wintertellingen in het
kader van het NEM. Dit wordt reeds al jaren uitgevoerd voorde betreffende bunkers. Deze tellingen worden

uitgevoerd door vrijwilligers van Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland. Gedurende de looptijd van het project
wordt hieroverjaarlijks gerapporteerd. Bij oplevering van het project Winning 11 wordt bepaald ofvoorde

jaarlijks rapportage verlenging nodig is of dat volstaan wordt met het opleveren van de gegevens aan het NEM
meetnet vleermuis wintertellingen (de huidige situatie).

In aanvulling op de wintertellingen wordt bij de bunkers op en langs het tracé die binnen de invloed van
Winning 11 liggen gemonitord op zwerm- en migratieactiviteit rond/naar de bunkers. Het onderzoek is bedoeld

om aanvullende informatie te verzamelen over het gebruik en de toegankelijkheid van de bunkers om zonodig
aanvullende maatregelen te treffen. Het onderzoek is afgestemd op baardvleermuis en meervleermuis

(Vleermuisprotocol 2021):
■

TO 2022 15 augustus - 15 september twee avondbezoeken

■

Tl 2023 15 augustus - 15 september twee avondbezoeken

■

T2 202415 augustus -15 september twee avondbezoeken

De effectiviteit van de maatregelen bij de te behouden barakken wordt vastgesteld door in het veldseizoen na

uitvoering van de maatregelen het gebruik door vleermuizen en eventuele andere soorten vastte stellen:

-

■

TO 2023 zomer controle vleermuiskasten op gebruik door vleermuizen twee bezoeken

■

Tl 2024 zomer controle vleermuiskasten op gebruik door vleermuizen twee bezoeken

De vleermuiskasten in het duinbos en compensatiebos worden gedurende de looptijd van het projectjaarlijks
gecontroleerd op gebruik door vleermuizen:

TO 2023 zomer controle vleermuiskasten op gebruik door vleermuizen twee bezoeken

■

•

Tl 2024 zomer controle vleermuiskasten op gebruik door vleermuizen twee bezoeken

Monitoring vleermuisactiviteit
De activiteit van vleermuizen in het duinbos en het barakkenkamp (Landschapspark) wordt jaarlijks gemonitord tot

en met 2025 (na de oplevering). De monitoring in het duinbos gebeurt met behulp van audiorecorders die worden

geplaatst op drie locaties waar maatregelen ten behoeve van vleermuizen worden uitgevoerd en waar
vleermuiskasten aan bomen worden opgehangen. Deze worden in de zomer en in het najaar geplaatst en zodanig
ingesteld dat ze gedurende een periode van 3 weken dagelijks opnemen. De resultaten worden jaarlijks in een
rapportage vastgelegd. Voor het barakkenkamp j Landschapspark geldt dat reeds door de Zoogdiervereniging een
aantal jaren een transect wordt gemonitord dat over de Wassenaarseweg langs het huidige barakkenkamp loopt.

Dit betreft het tweemaal per jaar rijden van de route, over aan afstand van circa 1 km, in augustus-september. Deze

gegevens bieden daarmee een referentie voorde vleermuisactiviteit in en langs het barakkenkamp. Dunea stemt
met de Zoogdiervereniging af om de transecttellingen in samenhang met de monitoring van het duinbos te

gebruiken voor de evaluatie van mogelijke veranderingen in activiteit van vleermuizen in en rond Winning 11.
Boommarter

In het noordelijk deel van het te behouden duinbos worden 3 boommarterkasten aan bomen geplaatst (flat

model van Steffens of vergelijkbaar).
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Rugstreeppad en zandhagedis

Kwetsbare locaties voor rugstreeppad en zandhagedis worden in het veld gemarkeerd met lint of paaltjes. De
markering dient om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden voldoende afstand houden tot kwetsbare
locaties.

Piasvorming in de zomer op kaal braakliggend terrein wordt voorkomen (voorkomen voortplanting

rugstreeppad) evenals het vrijhouden van deze terreinen van plaatmateriaal of andere mogelijkheden waar
dieren onder kunnen schuilen.
In de zomer worden aan de duinzijde van het duinbos ter voorkoming van vestiging van dieren in het
braakliggende terrein van Winning 11 schermen geplaatst.

Voor het vloeiveld en Plas 51 geldt dat potentiële overwinteringsplekken voor rugstreeppad en zandhagedis,
vóór 1 september, voorafgaande aan de overwintering, met een scherm worden begrensd om het ter plekke

binnen het werkgebied ingraven van overwinterende dieren te voorkomen. Hierbinnen worden herpetoplaatjes

geplaatst waarmee de locaties worden gecontroleerd op mogelijk aanwezige individuen. Indien deze worden
aangetroffen worden ze verplaatst naar een geschikte plek buiten het werkgebied. In de winterperiode wordt

het scherm vervolgens verwijderd en kunnen de werkzaamheden aanvangen.
Bij de inrichting van het Landschapspark wordt de geschiktheid van het gebied voor de rugstreeppad en de
zandhagedis als aandachtspunt meegenomen. Open delen van het Landschapspark kunnen worden ingericht

als droog duingrasland met (duindoorn)struweel. Dit droog duingrasland zal aansluiten op het droog

duingrasland van Winning 11. Het Landschapspark en de winning kunnen op deze wijze een bijdrage leveren

aan geschikte habitatplekken voor de zandhagedis en tevens rugstreeppad.

Het verwijderen van (duindoorn)struweel voor het verlengen van Winning 1 in het huidige aaneengesloten stuk
struweel maakt dat meer randlengte ontstaat tussen struweel en duingrasland wat een kwaliteitsverbetering

van leefgebied betekent voor deze soort. Het betreft een strook met droog duingrasland van minimaal 10
meter breed. Ook het afvlakken van de steile taluds aan de noordoostzijde van Plas 51 maakt dat er ten
opzichte van de huidige situatie een meer natuurlijkere droge vallei ontstaat met het karakter van het huidige

oostelijke talud in het middendeel. Hiermee wordt het leefgebied verbeterd. Hetzelfde geldt voor de ophoging

van het vloeiveld waardoor droog (i.p.v. nat) grasland ontstaat grenzend aan struweel. Het aanbod aan zandige
plekken neemt met voorgaande maatregelen toe.
Ten aanzien van bovengenoemde maatregelen overwegen wij het volgende:
Deze maatregelen achten wij in grote lijnen afdoende. Op enkele onderdelen achten wij het echter noodzakelijk en

niet onredelijk om de maatregelen nader te nuanceren op de onderstaande punten:
Algemeen

Via voorschrift 4 hebben wij een termijn verbonden aan het in detail uitwerken van de diverse ecologische
werkprotocollen zoals opgenomen in hoofdlijnen in het M&C-plan. Dit nader uitgewerkte ecologische

werkprotocol dient tevens op locatie aanwezig te zijn en aan de met toezicht en handhaving belaste
ambtenaren op verzoek te kunnen worden getoond. Zorgvuldige werkuitvoering wordt daarmee meer geborgd
en transparant. Via de voorschriften 3 en 5 hebben wij hier nadere eisen aan verbonden.
Omdat een nadere uitwerking van de maatregelen nog moet volgen nadat de concrete planning en uit te

voeren werkzaamheden in detail bekend zijn (zie ook voorgaand), verbinden wij aan dit besluit de
randvoorwaarde om uiterlijk 4 weken voor uitvoering van de werkzaamheden welke gevolgen (kunnen) hebben

op rugstreeppad en zandhagedis, een duidelijke kaart te verstrekken met daarop aangegeven de locaties van
de te plaatsen schermen en met lint gemarkeerde delen (vs. 1). Ook is via het gestelde in voorschriften 10 en 11

geborgd dat het gebruik van schermen en/of het verplaatsen van mogelijke rugstreeppadden en/of
zandhagedissen op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd.
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Vanwege de importantie van doelmatig beheer en onderhoud op de functionaliteit van geplaatste
vleermuisvoorzieningen in de barakken, bomen en bunkers verbinden wij aan dit besluit de voorwaarde om

hiervan een concrete registratie bij te houden welke op verzoek getoond dient te worden (vs. 12).
Ten aanzien van vleermuizen, de kerkuil, zandhagedis en rugstreeppad, achten wij het niet onredelijk dat

uiterlijk twee jaar na oplevering van het project eenmalig een kwalitatieve ecologische beoordeling wordt

gedaan van de inrichting van het Landschapspark in termen van beheer en beplanting ten aanzien van de
biotoopeisen die deze soorten daaraan stellen en waaruit voldoende blijkt dat de voor deze soorten gestelde
randvoorwaarden (aandachtspunten) op een juiste wijze zijn toegepast ten einde een robuuste en duurzame
kwaliteitsimpuls te geven aan het leefgebied van deze soorten in combinatie met de getroffen alternatieve

verblijfsvoorzieningen (vleermuizen en kerkuil). Hierin dient in ieder geval te zijn gemotiveerd welke SMART’-

definitie wordt gegeven aan een goede, matige en slechte kwaliteit van het leefgebied van de betreffende
soorten, zodat dit ook heldere handvesten geeft voor behoud van kwaliteit en maatregelen ter verbetering (vs.

13).

Monitoring vleermuizen
Ten aanzien van de voorgestelde monitoring van vleermuizen stellen wij verder het volgende:
In het M&C-plan is opgenomen dat na oplevering van het project zal worden bepaald of naar aanleiding van de

resultaten van de NEM-wintertellingen van vleermuizen in de bunkers nog een jaarlijkse rapportage moet

volgen welke wordt verstrekt, of dat de resultaten uitsluitend nog aan het NEM-meetnet vleermuis
wintertellingen worden verstrekt (de huidige situatie). Wij achten het echter niet onredelijk om aanvullend op

te leggen, dat gezien het voorziene toenemend gebruik van het Landschapspark door recreanten, er nog enige
tijd nadat het project is opgeleverd data worden verstrekt ter borging van de effectiviteit van de maatregelen.
In voorschrift 15, sub a hebben wij daarom de randvoorwaarde opgenomen om na oplevering van het project

deze jaarrapportage nog vooreen periode van 5 jaar voort te zetten en af te ronden met een eindevaluatie met
aanbevelingen inzake noodzaak tot verlenging of beëindiging welke ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
wordt verstrekt. Eenzelfde redenering is van toepassing op de monitoring van de zwerm- en migratieactiviteit

van vleermuizen rond/naar de bunkers in het projectgebied (vs. 15, sub b).
Ten aanzien van de monitoring van de effectiviteit van de inbouwkasten in de barakken ter plaatse van

barakken 134 en 136 worden thans twee zomerbezoeken voorgesteld in respectievelijk 2023 en 2024. Omdat

echter sprake is van een functie van de verblijfplaatsen als zijnde een zomer- en/of paarverblijfplaats dient

conform het Vleermuisprotocol 2021, twee keer een bezoek te worden gebracht met inzet van een geschikte

batdetector door een vleermuisdeskundige in de zomer/kraamperiode (15 mei-15 juli'') en twee keer in het
najaar (15 aug-lokf), wat betekent vier bezoeken in totaal. Daarnaast achten wij het niet onredelijk om dan

tevens de bovenwettelijke maatregelen betreffende de in te richten zolders voor de grootoorvleermuis en de
schoorstenen voor de laatvlieger tegelijkertijd mee te nemen daar deze op korte loopafstand van de

inbouwkasten zijn gesitueerd (vs. 15 c). Daarmee kan de robuuste meerwaarde nader worden bevestigd.
Aansluitend op het gestelde ten aanzien van de monitoring van de bunkers, hebben wij daarnaast als

randvoorwaarde opgenomen in dit besluit dat ook dit deel van de monitoring wordt voortgezet tot minimaal 5
jaar na oplevering van het project (vs. 15, sub b) waarna op basis van een eindevaluatie welke ter goedkeuring

aan het bevoegd gezag wordt voorgelegd een oordeel kan worden gegeven over beëindigen of vervolg (vs. 17).
Wat betreft de monitoring van de vleermuiskasten en paalkasten in de bomen achten wij het nodig om ook dit

te nuanceren. Voorgesteld zijn twee bezoeken in de zomer van 2023 en twee bezoeken in de zomer van 2024.
Omdat het ook hier gaat om een functie als zomer- en/of paarverblijf dient conform het Vleermuisprotocol 2021

twee keer een monitoring plaats te vinden in de zomer en twee keer in het najaar (vs. 15, sub d). Het onderzoek
’ SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
* Overlappende periode voor zomerverblijfplaats en kraamverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en
gewone grootoorvleermuis.
5 Overlappende periode paarverblijfplaatsfunctie voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone
grootoorvleermuis.
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naar zomer- en paarverblijven voor rosse vleermuizen overlapt met de perioden zoals in vorig punt opgenomen

ten aanzien van de monitoring van de barakken. Het toevoegen van extra onderzoeksmomenten achten wij
daarmee niet onredelijk. Hoewel wenselijk, achten wij het echter niet strikt noodzakelijk om de paalkasten in

het compensatiebos ter hoogte van het voormalig pompstation Lindenbergh hierin mee te nemen
(bovenwettelijk). De voorgestelde periode achtten wij niettemin te kort om rekening te houden met de
voorziene ontwikkelingen in het gebruik van het gebied na oplevering. Net als voor de bunkers en de barakken

hebben wij de periode van monitoring daarom verlengd tot in ieder geval 5 jaar na oplevering van het project
(vs. 15, sub b).

Ten aanzien van de monitoringsrapportage en het verstrekken van de monitoringsdata, hebben wij dit in

voorschrift 16 nader uitgewerkt.

In verband met de door ons aan dit besluit nader verbonden randvoorwaarden inzake de monitoring (zie
voorgaand) hebben wij ambtshalve de aangevraagde ontheffingperiode met 5 jaar verlengd tot en met 31
december 2030.

staat van instandhouding

Kerkuil
De staat van instandhouding van de kerkuil in Nederland is gunstig. In Zuid-Holland kent de soort een sterke
toename. Rond Berkheide wordt de kerkuil regelmatig waargenomen, er zijn meerdere territoria bekend (Rijksdorp,
barakken. Pompstation Katwijk). De territoria liggen op korte afstand van elkaar wat reeds aangeeft dat

voedselbeschikbaarheid geen beperkende factor is. Door de huidige roestplaats (barak 134), waar in het verleden

een door de kerkuil gebruikte nestkast aan de gevel heeft gehangen, weer geschikt te maken als nestlocatie en deze
ook inpandig te realiseren, wordt in kwalitatieve zin een betere nestlocatie gerealiseerd en is aannemelijk dat de
nestplaats wordt gevonden door de soort. De huidige nestplaats aan de gevel van het Bezoekerscentrum in het
druk bezochte hart van Meijendel laat zien dat deze ook in relatie tot recreatief gebruik effectief kan zijn. Het lokaal

gebruik van de nestkasten door de kerkuil blijkt ook uit de situatie ter plaatse van het nabije pompgebouw waar
deze soort jaarlijks gebruikmaakt (broedt) in de aldaar aanwezige nestkasten. De realisatie van aansluitend

minimaal twee roestplekken in het Landschapspark en een verbetering van de foerageermogelijkheden, waaraan

wij tevens aanvullende randvoorwaarden hebben verbonden middels dit besluit, door de inrichting van het park
achten wij afdoende.

Met inachtname van de voorgenoemde randvoorwaarden achten wij voldoende aannemelijk dat de kerkuil lokaal

aanwezig blijft en dat de handelingen niet leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de
kerkuil.

Vleermuizen
De landelijke staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis zijn gunstig. Op

basis van de wintertellingen is de trend van grootoorvleermuis ondanks de landelijke ongunstige trend, in het
gebied stabiel (BIJ 12 2017e). Bij Berkheide oost variëren de aantallen overwinterende dieren jaarlijks (Noort et al.

2019). De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis in en rond Berkheide maken deel uit
van grote aaneengesloten regionale tot bovenregionale populaties.

De voorkomende vleermuizen komen verspreid voor in Berkheide. De bunkers, de barakken, evenals de bomen
binnen het duinbos zijn geschikt voor verschillende essentiële functies binnen het netwerk van deze

vleermuissoorten. Uitgaande van een worst-case benadering worden diverse wettelijke en bovenwettelijke
robuuste maatregelen genomen om deze functies te behouden en te verbeteren. Zo worden er 20 bunkers

geoptimaliseerd waaronder ook bunkers die buiten de invloedssfeer liggen van Winning 11. Deze worden naast
verbeterd ook beter beschermd. Tevens worden ruim gedimensioneerde inbouwvoorzieningen in de te renoveren

barakken aangebracht evenals de inrichting van twee zolders voor vleermuizen en twee schoorstenen voor deze
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soorten en tevens voor de laatvlieger. Bovendien worden 30 vleermuiskasten aan bomen en 10 paalkasten
geplaatst. Het beheer van de voorzieningen en objecten is daarnaast duurzaam gegarandeerd en ook geborgd

middels de voorschriften verbonden aan dit besluit.
De aanleg van Winning 11 wordt verder gecombineerd uitgevoerd met natuurontwikkelingen de aanleg van een

parkbos als onderdeel van de realisatie van het Landschapspark. Via de voorschriften in dit besluit hebben wij dit
bovendien verzekerd en genuanceerd. Ten gevolge van de aanleg van het park komt er meer openheid in het

duinbos in combinatie met duingrasland (toename randlengte en zomen) waardoor de foerageermogelijkheden
voor vleermuizen, met name voor soorten als de laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis

worden verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. Voor de boombewonende soorten geldt verder dat slechts

één verblijfplaats kon worden aangetoond van de rosse vleermuis en dat ook na de kapwerkzaamheden, nog een
groot aantal bomen met holtes aanwezig zal zijn in additie op de overmaat aan vleermuiskasten.

Voorgenoemde bomen met holten worden bewust ontzien. Monitoring biedt tenslotte de mogelijkheid om de

voorgestelde maatregelen te evalueren en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Via de voorschriften in
dit besluit hebben wij dit geborgd en genuanceerd.
Met inachtneming van de randvoorwaarden verbonden aan dit besluit achten wij voldoende aannemelijk dat de
betreffende vleermuissoorten lokaal aanwezig blijven en dat de handelingen niet leiden niet tot verslechtering van

de staat van instandhouding van de betreffende soorten.

Boommarter

De boommarter komt verspreid voor in de provincie Zuid-Holland. De populatieontwikkeling in Nederland is
gunstig. Als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden (bomenkap) gaat een mogelijke verblijfplaats van de

boommarter verloren. Hiervoor worden drie alternatieve verblijfplaatsvoorzieningen aangebracht. Deze achten wij

afdoende. De redenen hiervoor zijn als volgt:
niet vaststaat dat de aangetroffen verblijfplaatsen daadwerkelijk in gebruik zijn;

boommarters kennen zeer grootte territoria^ waarbinnen dagelijks grote afstanden kunnen worden afgelegd
(tot wel 20 km per nacht);

het plangebied staat in verbinding met een grotere boskern (Pan van Persijn en verder naar de Wassenaarse
landgoederenzone) met oude bomen en vegetatiestructuur welke meer optimale condities bevatten voor de

boommarter dan het projectgebied. Het is daarmee aannemelijk dat de boommarters die het duinbos in het
projectgebied bezoeken hieruit afkomstig zijn.

Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de voorgestelde maatregelen voor de boommarter

voldoende zijn en dat de realisatie van Winning 11 niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van

de boommarter.
Zandhagedis en rugstreeppad

De staat van instandhouding van de zandhagedis is zowel landelijk als in het duingebied positief. De rugstreeppad
heeft landelijk een matig afnemende trend, maar is in de duinen stabiel. De staat van instandhouding in de
kustduingebieden, voor beide soorten een zwaartepunt van de verspreiding, is daarmee gunstig.

Als gevolg van het project wordt functioneel leefgebied van deze soorten in beperkte mate tijdelijk aangetast. Geen

sprake is van wezenlijke aantasting van het aanbod aan rust- en verblijfplaatsen voor de rugstreeppad en de
zandhagedis. Deze zijn in het duingebied (van oudsher het bekende leefgebied) in ruime mate aanwezig. Als gevolg
van de werkzaamheden en de inpassingsmaatregelen wordt het leefgebied daarnaast verbeterd in kwalitatieve zin

ten opzichte van de huidige situatie.
® Het leefgebied van een vrouwtje boommarter is ongeveer 250 a 350 hectare. Voor mannetjes is dat groter; circa 1000 a 2000 hectare welke aldus
overlapt met het territorium van verschillende vrouwtjes.
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Door te werken conform het N2000-beheerplan en de Gedragscode voor drinkwaterbedrijven (KWR, 2020) worden
negatieve effecten voor deze soorten al zo veel mogelijk voorkomen. Echter is voor deze soorten toch ontheffing

aangevraagd omdat niet valt uit te sluiten dat de soorten in het plangebied aanwezig zijn. Hoge aantallen worden
echter niet verwacht, deze zijn op grond van de terreincondities niet aannemelijk. De omstandigheden zijn niet

overal optimaal en de soorten hebben van oudsher hun zwaartepunt op ruime afstand in het aanliggend

duingebied. Desalniettemin worden aanvullende maatregelen ingezet om doden en verwonden te voorkomen c.q.
om te voorkomen dat het plangebied tijdens de werkzaamheden wordt bezet (zie hiervoor bij de maatregelen).
Op grond van bovenstaand concluderen wij dat -met inachtname van de voorwaarden in de voorschriften van dit

besluit- voldoende is verzekerd dat geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken
soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Ecologisch werkprotocol
De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De planning,

de werkzaamheden en de wijze waarop maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te
worden opgenomen. Uiterlijk één maand na inwerkingtreding van deze ontheffing dient een concreet werkprotocol
met detailplanning te worden verstrekt aan Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid. Voorts dient het ecologisch werkprotocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de uitvoerders

op welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1,2,3
en 4 vastgelegd.

Belangenonderbouwing
De ontheffing is aangevraagd opgrond van de volgende belangen als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, aanhef en

onder b, en artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder b, van de Wnb:
de volksgezondheid en openbare veiligheid;
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;
ter bescherming van (de wilde) flora en fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke
habitats.
Voor boommarter geldt in aanvulling op het bovenstaande ook het belang genoemd in artikel 3.10, tweede lid,

aanhef en onder a, van de Wnb:
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het
daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

Dit belang is evident, het blijkt duidelijk uit de projectdoelstellingen, een verdere toelichting is zodoende niet

nodig.
De motivatie voor de andere genoemde belangen is (kort samengevat) als volgt:

Volksgezondheid, openbare veiligheid en 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 (artikel

3.3 en 3.8),

Initiatiefnemer Dunea is verantwoordelijk voor de productie en levering van drinkwater in het westelijk deel van
Zuid-Holland. Dunea beheert drie duingebieden tussen Monster en Katwijk, die deel uitmaken van Nationaal Park
Hollandse Duinen: Solleveld, Meijendel en Berkheide. Deze drie duingebieden zijn van groot belang voor het
zuiveren van drinkwater. Het project ‘renovatie en uitbreiding Winning 11 (in het kort: Winning 11)’ ligt in het
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infiltratiegebied Berkheide en is een uitwerking van de noodzaak tot verhoging van de capaciteit van de

drinkwatervoorziening van 25,0 naar 32,1 miljoen m^ perjaar. Met het Rijk is afgesproken dat de provincies samen
met de drinkwaterbedrijven een verkenning uitvoeren om te komen tot een strategie om de lange termijn
drinkwatervoorziening veilig te stellen. In de ‘Verkenning Drinkwatervoorziening Zuid-Holland 2040’ zijn strategieën

uitgewerkt voor een robuuste drinkwatervoorziening in de provincie in 2040. Tot 2040 wordt voor de provincie ZuidHolland een uitbreiding van de woningvoorraad met ongeveer 250.000 woningen voorzien; een toename van de

huidige woningvoorraad met bijna 15 procent.

Naast de toenemende vraag is van belang dat de waterkwaliteit van met name het oppervlaktewater onder druk
staat. Het project ‘Winning 11’ is één van de projecten die nodig is om op korte termijn te voorzien in de

toenemende vraag naar kwalitatief goed drinkwater in de regio, als gevolg van onder meer deze stedelijke
ontwikkelingen. Het project heeft tevens tot doel de hydrologische randvoorwaarden voor natuurherstel in

nabijgelegen vochtige duinvalleien te realiseren. Voor het project is reeds een vergunning Wnb verleend (besluit van

22 juli 2021, met kenmerk 00561506-00008104. In de Passende beoordeling behorend bij deze natuurvergunning is
in paragraaf 10.3 onderbouwd dat drinkwatervoorziening belangrijk is voor de volksgezondheid en een dwingende
reden van groot openbaar belang betreft. Ter onderbouwing van het wettelijk belang is verwezen naar het arrest

van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 september 2012 (ECLI:EU:C:2012:560), waarin is aangegeven

dat drinkwatervoorziening in beginsel een overweging is die verband houdt met de menselijke gezondheid.
Rechtsoverweging 126: "In contrast, the supply ofdrinking water is, in principle, to be included within considerations
relating to human health.” De drinkwaterwinning in de duinen vindt zijn oorsprong in de noodzaak om ten behoeve
van de menselijke gezondheid de bevolking van schoon en betrouwbaar drinkwater te voorzien. Dit is

randvoorwaardelijk voor het uitbannen van infectieziektes en daarmee tot op de dag van vandaag één van de
belangrijke pijlers onder de zorg voor de volksgezondheid. De veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening

en de volksgezondheid maken dat de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed drinkwater van groot
maatschappelijk belang is.
Drinkwater is een eerste levensbehoefte. In de Drinkwaterwel is dan ook de zogenaamde ‘zorgplicht drinkwater’

opgenomen en is ook vastgelegd dat duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als
dwingende reden van groot openbaar belang geldt (artikel 2 en 3). Ook wordt in ‘Richtlijnen voor de toepassing van

artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn’ als voorbeeld voor een dwingende reden van groot openbaar belang

genoemd: het leveren van voldoende water voor menselijk verbruik, industrieel gebruik en de landbouw.
Voor de regio Rotterdam-Den Haag-Leiden (de Zuidvleugel) is de verwachting dat 230.000 nieuwe woningen nodig

zijn (2011-2025). In het leveringsgebied van Dunea groeit het aantal inwoners naar verwachting van 1,3 miljoen naar

1,5 miljoen inwoners in 2040. Dunea heeft voor de periode 2018-2025 het Programma Berkheide gestart om dit
waterwingebied maximaal in te kunnen zetten voor de stijgende drinkwatervraag. Het project ‘Winning 11’ beoogt

in dit kadereen capaciteit te realiseren van ca. 70 m’ drinkwater/uur, ofwel drinkwater voor 15.000 mensen.
Bescherming van de (wilde) flora en fauna en/of het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats

(artikel 3.3 en 3.8)
Onderdeel van de projectopgave is de aanleg van een Landschapspark welke wordt gerealiseerd vanuit de opgave
van het project om een duurzame bijdrage te leveren aan de verbetering van de natuurkwaliteit, ook voor

beschermde soorten. In de eerste plaats vormt het Landschapspark een groene buffer tussen het Natura 2000-

gebied “Meijendel en Berkheide” en de geplande nieuwe woonwijk (5000+ woningen) op het voormalige Vliegkamp

Valkenburg. Door de situering van het park direct nabij de geplande woonontwikkeling is de verwachting dat dit
park een belangrijke rol gaat spelen in het reguleren van de recreatieve druk / recreatiestromen in het
achterliggend kwetsbare duin. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de bescherming van de binnen dit N2000-

gebied aanwezige kwetsbare beschermde habitats (habitattypen). Ook in het Landschapspark zelf wordt ingezet op

de ontwikkeling van habitattypen waarvoor het N2000-gebied is aangewezen: het aan te planten bos (1,2 ha) ter
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plaatse van de Lindenbergh zal met het bestaande, binnen het Natura 2000-gebied gelegen, duinbos een
aaneengesloten eenheid bos vormen. Het beheer is afgestemd op het beschermde habitattype Duinbossen
binnenduinrand (H2180C).
Voor de vrijkomende grond rond Winning 11 maar ook het ophogen van het maaiveld van het voormalige vloeiveld

in Plas 51 wordt ingezet op de ontwikkeling van droog duingrasland, habitattype H2130 (grijs duin). Dit is ook

leefgebied voor zandhagedis en rugstreeppad. Als gevolg van de e werkzaamheden ontstaat netto een verbetering
van kwaliteit van leefgebied van voorgenoemde soorten in termen van areaal droog duin, zandige plekken en

randlengte met struweel (overwinteren en foerageren). Als aandachtspunten voor het Landschapspark wordt

verder meegenomen de verbetering van leefgebied voorde kerkuil (o.a. minimaal 2 roestplekken en
foerageerhabitat), de zandhagedis en rugstreeppad en functioneel leefgebied (jachtgebied) van vleermuizen.
Specifiek voor vleermuizen en kerkuil geldt dat voor het merendeel van de huidige barakken de (toekomstige)

functie als verblijfplaats niet duurzaam gewaarborgd is. Vanwege de ligging in waterwingebied en de restricties die

daarvoor gelden vanuit de Provinciale Milieuverordening is het in principe niet mogelijk de barakken een nieuwe
functie te geven. Ook de stikstofdepositie vanuit een gebruiksfunctie vormt hierin een belemmering. Voor het
duurzaam behoud van het erfgoed (gemeentelijk monument) is echter cruciaal dat deze een passende functie

kunnen krijgen. Bij leegstand zal de kwaliteit van het erfgoed steeds verder afnemen en zullen risico’s ontstaan voor

grondwaterbescherming en openbare orde vanwege illegale activiteiten. In leegstaande barakken zonder functie
zullen verblijfplaatsen tenslotte op kortere of langere termijn verloren gaan door verval en/of bloot staan aan

verstoring. Daarvan is thans al sprake. In het integrale plan voor drinkwater, erfgoed, natuur en recreatie is het met
maatwerk mogelijk om 4 van de 18 barakken te behouden en te herbestemmen voor een nieuwe functie. In de 4 te

behouden barakken zullen als onderdeel van de renovatie natuurmaatregelen worden genomen om
verblijfplaatsen voor vleermuizen en kerkuil te creëren. Deze zullen een permanent karakter hebben. Het beheer
van zowel de gebouwen als de daarin aangebrachte verblijfplaatsen garandeert op het lange termijn het behoud

daarvan voor beschermde soorten.
Voor wat betreft de maatregelen voor vleermuizen wordt ingezet op de realisatie van een ruime duurzame

overcompensatie en verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Sprake is van diverse bovenwettelijke
maatregelen zoals de inrichting van twee zolders voor grootoorvleermuizen maar ook de aantallen voorzieningen
voor boombewonende vleermuizen (30 boomkasten en 10 paalkasten) vertegenwoordigen een extra

kwaliteitsimpuls.
Voor de wettelijk benodigde compensatie van individuele zomer- en paarverblijfplaatsen van vleermuizen wordt
bovendien voorzien in geschakelde kasten in tegenstelling tot individuele kasten welke daarmee ook kunnen
functioneren als kraamverblijfplaats (thans afwezig). De condities worden daarbij tevens extra verbeterd
(microklimaat en oppervlakte) door de kasten tevens in verbinding te stellen met een daarvoor te realiseren spouw

waar vleermuizen ook gebruik van kunnen maken. Op eenzelfde wijze worden 20 bunkers in het tracé van Winning
11 en daarbuiten geoptimaliseerd voor overwinterende vleermuizen.
Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat de voorgenoemde wettelijke belangen voldoende zijn

onderbouwd om de negatieve effecten die op de aangevraagde beschermde soorten, die als gevolg van de

uitovering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.

Geen andere bevredigende oplossing

Het project is locatiegebonden. De projectlocatie inclusief de hierin aanwezige barakken betreffen een
waterwingebied. Om aan de huidige en toekomstige vraag van voldoende drinkwater te kunnen voldoen, is

verlenging van Winning 1 en de realisatie van Winning 11 noodzakelijk. Winning 11 moet invulling geven aan de

strategie voor uitbreiding van de waterwinning op korte termijn. Er zijn hiervoor geen alternatieven.
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Om dit te kunnen realiseren is sloop van aanwezige gebouwen noodzakelijk. Een deel staat namelijk fysiek op het
tracé. Een ander deel staat geheel of gedeeltelijk binnen een zone van 30 m van de winning en kunnen niet
behouden worden vanuit minimale eisen voor bescherming van grondwater. Ook dienen tevens circa 340 bomen

gekapt te worden om de vereiste vrije zone in het wingebied te realiseren. Dunea levert drinkwater aan 1,3 miljoen
mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dit aantal groeit echter snel. Al in 2023 vragen meer dan 80.000
mensen extra om goed en betrouwbaar drinkwater. Alleen in Berkheide is ruimte om de capaciteit uit te breiden. In

verband met de bevolkingsgroei in combinatie met de al bestaande woningnood, worden meer woningen

gerealiseerd die eveneens een drinkwateraansluiting nodig hebben. Zo zal in Valkenburg binnen afzienbare tijd
grootschalige nieuwbouw plaats gaan vinden op de voormalige Marine Vliegbasis Valkenburg. Daarnaast is het
wenselijk om voldoende reservecapaciteit te hebben, om als hier behoefte aan is, meer drinkwater te kunnen

leveren. De N2000-habitats zijn kwetsbaar en dienen zo veel mogelijk te worden ontzien. Meerdere varianten zijn

overwogen en hieruit is de keuze op variant 3 (Mientkantsloot) gevallen, de variant waarbij de minst negatieve
gevolgen zullen optreden voor de aanwezige flora- en fauna. Door de bij deze sloot aanwezige kwel te benutten
voor de nieuwe winning is het graven van nieuwe infiltratieplassen (en daarmee ruimtebeslag op Grijze duinen)

namelijk niet nodig.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de Gedragscode voor Drinkwaterbedrijven (KWR 2020) leidend. Deze is

aangevuld met een uitgebreide set aan maatregelen met betrekking tot de beschermde soorten in dit besluit (M&C-

plan). Er wordt onder meer rekening gehouden met de kwetsbare perioden, controle en begeleiding tijdens de
werkzaamheden welke in diverse werkprotocollen worden uitgewerkt en een ruime inzet van compenserende

maatregelen die verder strekken dan de wettelijke noodzaak vanwege de projectdoelstelling om de natuurkwaliteit
te verbeteren.

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat voldoende is aangetoond dat er geen andere
bevredigende oplossing voorhanden is. Door te werken conform de werkwijze zoals opgenomen in de voorgestelde

maatregelen, en zoals door ons nader gespecificeerd in de voorschriften van dit beslui, wordt schade aan de
betreffende beschermde soorten zoveel mogelijk voorkomen. Gelet op het voorgaande is er geen andere
bevredigende oplossing voorhanden.

Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen

of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld
voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Katwijk bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste

lid en artikel 3.10, tweede lid in samenhang met artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb worden verleend.
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