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Geacht college, 

 

Op 7 oktober 2019 ontvingen wij een handhavingsverzoek van de Stichting Groen in Amersfoort. Dit verzoek is op 
22 oktober 2019 nader onderbouwd met het rapport van de Stichting dassenwerkgroep, Aanrijdingsoorzaken Das 
(Meles meles) Stichtse rotonde en Barchman Wuytierslaan Amersfoort periode 7 juli - 14 oktober 2019 van 
oktober 2019. 
Op 16 oktober 2019 heeft de heer Tijhuis, samen met de heer Van Straeten, toezichthouders van de RUD Utrecht, 

namens de provincie Utrecht een controle uitgevoerd in het gebied tussen de Barchman Wuytierslaan en de 
Stichtse rotonde te Amersfoort. Er is gecontroleerd op de naleving van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb). 
 
Daarnaast is alle informatie die wij van de Stichting Groen in Amersfoort, de Stichting dassenwerkgroep en de 
gemeente Amersfoort hebben ontvangen getoetst door onze ecoloog mw. M. Hoeksema. 
 
Wij hebben geconstateerd dat u de zorgplicht van de Wet natuurbescherming (artikel 1.11 lid 2 Wnb) heeft 
overtreden. 
 
Met deze brief informeren wij u dat wij, gezien de door ons gedane constateringen, van plan zijn een last onder 
dwangsom op te leggen. Dit betekent dat u een geldbedrag moet betalen als wij nieuwe overtredingen 
constateren.  

  

Zienswijze 
Voordat wij het definitieve besluit nemen om u een last onder dwangsom op te leggen, stellen wij u in de 
gelegenheid uw zienswijze te geven op dit voornemen. U kunt binnen 3 weken na dagtekening van deze brief 
reageren met een zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan RUD Utrecht, t.a.v. de heer J.N. 

Tijhuis, postbus 85242, 3508 AE te Utrecht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact 
opnemen met de heer Tijhuis via bovenstaand telefoonnummer. 
 
Op grond van uw zienswijze zullen wij beoordelen of wij ons voornemen (al dan niet aangepast) gaan uitvoeren of 
niet. Als u ervoor kiest om geen zienswijze in te dienen, zullen wij het voornemen omzetten in een besluit tot last 
onder dwangsom. 
 

Voornemen 
Gezien de geconstateerde overtreding zijn wij van plan te besluiten u de volgende last onder dwangsom op te 
leggen. 

 



2 Z-CHZTH-2019-09044-02-759252 

 

 
Last  
Wij gelasten u dat u de herhaling van de overtreding van artikel 1.11 Wnb voorkomt door in de toekomst 
bij verdere werkzaamheden in het gebied van de Westelijke ontsluiting en de Stichtse Rotonde in Amersfoort de 
zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming in acht te nemen. U kunt dit doen door handelingen die 
nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor in het gebied levende dassen, achterwege te laten of, indien dat 
achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen te treffen om die 
gevolgen te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 
beperken. 
  
Een begunstigingstermijn stellen wij niet vast. Dit betekent dat u met ingang van de dag na de verzending van 
deze brief een dwangsom ter hoogte van € 2.000 moet betalen per geconstateerde overtreding, tot een maximum 
van € 10.000 is bereikt. Daarna kunnen wij u een nieuwe last onder dwangsom, of een last onder bestuursdwang 

opleggen. Dit laatste houdt in, dat wij de overtreding beëindigen door de werkzaamheden stil te leggen. Tevens 
brengen wij al onze kosten voor uitvoering van de bestuursdwang bij u in rekening. 
 
Motivering  
Bij ons voornemen u een last onder dwangsom op te leggen spelen de volgende overwegingen een rol. 
 

Het doel van de Wnb is het beschermen van vogels, planten en dieren. Door de regels van de Wnb na te leven, 

wordt het risico op schade voor gevoelige leefgebieden van planten en dieren beperkt en verbetert de 

bescherming van natuurgebieden. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan het behoud van de natuurwaarden 

op Europees niveau. 
 
Op grond van artikel 1.11 lid 1 Wnb is het verplicht voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende 
dieren en hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt op grond van het tweede lid in elk geval in dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren: 
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die 
gevolgen te voorkomen, of 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 
 
Tenzij zicht is op legalisatie of het onredelijk is handhavend op te treden, treden wij handhavend op. Daarbij 
volgen wij het handhavingsbeleid van de provincie Utrecht. Afzien van handhaving ondermijnt de 
geloofwaardigheid en de handhavingsmogelijkheden, die wij in vergelijkbare gevallen hebben, en druist in tegen 
het algemeen belang. 
 
Overtreding 
Op 16 oktober 2019 heeft de heer Tijhuis, samen met de heer Van Straeten, toezichthouders van de RUD Utrecht, 
namens de provincie Utrecht een controle uitgevoerd bij de Stichtse Rotonde te Amersfoort. Daarnaast is de 
informatie en foto’s die ons zijn verstrekt door de Stichting Groen in Amersfoort en de Stichting Dassenwerkgroep 
door onze toezichthouders en ecoloog bestudeerd. Hierbij is een overtreding van artikel 1.11 van de Wnb 
geconstateerd. Geconstateerd is dat tijdens de werkzaamheden rond de Stichtse Rotonde, in ieder geval in de 
periode van medio september tot medio oktober, onvoldoende zorg in acht is genomen voor de dassen die in de 
directe omgeving verblijven en foerageren. Hekken, buizen en pijpen liggen op de wissels en versperren de weg 
naar foerageergebied, waardoor de dassen om moeten lopen en moeten uitwijken naar andere gebieden, waarbij 
deze extra vaak en gedesoriënteerd de wegen moeten oversteken met meer kans op aanrijdingen. Ook waren 
verschillende machines aanwezig die zorgen voor trillingen en akoestische verstoring, alsmede een bouwlamp die 
zorgt voor lichtverstoring in de avond en nacht. Het controlerapport dat is opgemaakt en het advies van de 
ecoloog zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
Bekend was dat er dassen leven in het plangebied. Wij verwijzen hiervoor naar de zaken rond de twee 
handhavingsverzoeken die wij in eind 2018 en begin 2019 hebben ontvangen in verband met de geplande kap 
rond de Westelijke ontsluiting. Daarna is er onvoldoende onderzoek verricht naar het functioneel leefgebied van 
de dassen en de invloed van nog ophanden zijnde werkzaamheden. In het kader van de zorgplicht van artikel 
1:11 Wnb, had men meer onderzoek moeten doen naar de aanwezigheid van dassen, burchten en het functioneel 
leefgebied van de das. Tevens had men tevoren maatregelen moeten treffen ter bescherming van het functioneel 
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leefgebied van de dassen. In het gebied troffen wij geen specifieke maatregelen die genomen waren ter 
voorkoming van nadelige gevolgen van de werkzaamheden voor de das. 
 
In het gebied zijn ten tijde van de werkzaamheden twee dassen doodgereden. Wij achten het aannemelijk dat dit 
het gevolg is van de cumulatie van werkzaamheden van de verschillende partijen in het gebied. Als maatregelen 
waren genomen had dit voorkomen kunnen worden. Ons is bekend dat in het gebied nog veel meer 
werkzaamheden plaats zullen vinden. Om verdere overtreding van de zorgplicht en meer verkeersslachtoffers 
onder dassen te voorkomen dient er, voordat verdere werkzaamheden in het gebied zullen plaatsvinden, gedegen 
onderzoek te worden gedaan in het hele gebied waar werkzaamheden zullen plaatsvinden zodat de aanwezige 
clans, burchten, territoria, migratieroutes en functioneel gebruik door dassen inzichtelijk zijn. Verder zal 
beoordeeld moeten worden in hoeverre werkzaamheden nadelige gevolgen hebben op de dassenburchten en het 
functioneel leefgebied van de dassen. Wij wijzen u erop dat de afwezigheid van dassen pas kan aangenomen 
worden als bekend is dat een burcht al vijf jaar niet in gebruik is of als na drie veldinventarisaties gericht op 

dassen onder goede omstandigheden en voldoende verspreid over het jaar uitgevoerd, geen aanwijzingen zijn 
gevonden dat de das aanwezig is in het gebied. Ook moet er navraag gedaan zijn bij leden van werkgroepen die 
zich bezig houden met dassen, beheerders, omwonenden et cetera. 
 
Indien geconstateerd wordt dat de werkzaamheden nadelige gevolgen voor de dassen kunnen hebben (en met 
het oog op het rapport van de dassenwerkgroep van oktober 2019 lijkt dat zeer aannemelijk), dienen maatregelen 
getroffen te worden ter bescherming van de aanwezige dassen.  
 
Bij deze maatregelen kan gedacht worden aan (dit is geen limitatieve opsomming): plaatsen van rasters, tunnels 
en andere voorzieningen die ertoe bijdragen dat het gebied zijn functionaliteit behoud als leefgebied voor de das 
en dat de das zich daarbinnen veilig kan voortbewegen, foerageren en voortplanten. Bij plaatsen van materialen 
of buizen moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet worden geplaatst bovenop dassenwissels of 
indien dit niet te vermijden valt, dat deze op een verhoging worden gelegd zodat de das er onder zijn weg kan 
vervolgen. Nachtelijke werkzaamheden werken sterk verstorend door de geluiden en felle bouwlampen waardoor 
de dassen gedesoriënteerd raken in hun leef- in foerageergebied. 
 
Ons is bekend dat de gemeente Amersfoort momenteel bezig is met de aanbesteding van de Westelijke 
ontsluiting. Wij raden u ten zeerste aan bij deze aanbesteding rekening te houden met maatregelen die genomen 
moeten worden voor de in het gebied levende wilde dieren, zodat men tijdens de uitvoering niet voor 
verrassingen komt te staan. 
 
Zicht op legalisatie 
Zoals wij hierboven aangaven, handhaven wij bij overtredingen. Wij hebben beoordeeld of concreet zicht bestaat 
op legalisatie. Dat is niet het geval.  
 
Wij hebben uw belangen afgewogen tegen het belang om de overtreden regels te beschermen, en het algemeen 
belang. Op grond van deze belangenafweging concluderen wij dat het redelijk is, om tot handhaving over te gaan. 
Daarom zien wij geen redenen om van onze handhavingsbevoegdheid af te wijken.  
 
Begunstigingstermijn 
Aangezien de last onder dwangsom strekt tot voorkoming van herhaling van een overtreding hoeft aan de last 
geen begunstigingstermijn te worden verbonden. 
 
Hoogte dwangsom 
De RUD Utrecht werkt met betrekking tot de op te leggen dwangsommen maatwerkgericht. Daarbij kijken wij in 

eerste instantie welk bedrag realistisch is om als prikkel te dienen om de geconstateerde overtreding te 
beëindigen. Wij gaan ervan uit dat de dwangsom als voldoende prikkel kan dienen om de beoogde werking, 
namelijk het ongedaan maken van de geconstateerde overtredingen teweeg te brengen. Wij hebben bij het 
bepalen van de hoogte van de dwangsom rekening gehouden met het feit dat u een overheidsorgaan bent. 
 
Tot slot 
Heeft u nog vragen over deze brief of de controle? Neem dan contact op met de heer Tijhuis via bovenstaande 
contactgegevens. 
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Met vriendelijke groet,  

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  

namens hen, 

 

 
 

De heer ing. A.H.A. van den Broek 

Strategisch manager 

RUD Utrecht 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Bevoegdheid 

2. Relevante artikelen 

3. Controlerapport 

4. Advies Ecoloog mw. M. Hoeksema 

 
  



5 Z-CHZTH-2019-09044-02-759252 

 

Bijlagen 

 

1. Bevoegdheid handhavend optreden 

De bevoegdheid voor het opleggen van een last onder dwangsom hebben wij op grond van artikel 122 van de 

Provinciewet juncto artikel 7.2 van de Wet natuurbescherming juncto afdeling 5.3.2 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). 

 

2. Relevante artikelen 

U kunt de gehele tekst van de Wnb en de Awb vinden via de website wetten.overheid.nl. U kunt de gehele tekst 
van de Vnl vinden op de website van de provincie Utrecht. 
Voor zover de tekst van de regelgeving afwijkt van hetgeen hieronder staat, geldt de tekst van de regelgeving. 

 

Algemene wet bestuursrecht 

Afdeling 5.3.2. Last onder dwangsom 

Artikel 5:31d  

Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende: 

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 

b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. 

 

Artikel 5:32a  

1 De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen. 

2 Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van 

verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat 

een dwangsom wordt verbeurd. 

 

Artikel 5:32b  

1 Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid 

waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last. 

2 Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. 

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

werking van de dwangsom. 

 

Wet natuurbescherming 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een 

Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens 

deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 
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3. Controlerapport 

 

Zaaknummer  : Z-CHZTH-2019-09044-01 

Datum controle : 16 oktober 2019 
Toezichthouder : dhr. J.N. Tijhuis 

 
Locatie   : Stichtse Rotonde en Barchman Wuytierslaan te Amersfoort 
Betrokken (rechts)persoon : Gemeente Amersfoort 

 
 
1. Aanleiding en doel 
Naar aanleiding van een verzoek tot handhaving in het kader van een mogelijke overtreding van artikel 3.10 van 

de Wet natuurbescherming is op 16 oktober 2019 een bezoek gebracht aan bovengenoemde locatie. 
Doel van de controle is het in kaart brengen van de verschillende werkzaamheden die worden uitgevoerd. 
 
2. Bevindingen 
In kaart is gebracht welke werkzaamheden, waar plaatsvinden. Zie de verschillende afbeeldingen inclusief 
toelichting. 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheden 

Dassenburchten/pijpen 

Wissel 

De werkzaamheden ten zuidwesten van 

de Stichtse rotonde. 

Vlak boven dit plangebied, in het gebied tussen 

dit stukje buitenste ring en de binnenring van 

de rotonde, bevinden zich tenminste vier pijpen 

die eventueel aan een dassenburcht 

toebehoren.  

De werkzaamheden bestaan uit boringen. 

Pijpen liggen verhoogd over de weg en er is een 

boorgat met omringd met hek. 
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Locaties van de verschillende aangetroffen burchten en pijpen.  

 

 1 
Locatie rotonde: 

De pijp aangetroffen in het midden van de rotonde.  

 

Waarschijnlijk niet meer in gebruik 

Locatie 1: 

De vier pijpen aangetroffen op de noordhelling van de 

heuvel.  

Werkzaamheden 

Dassenburchten/pijpen 

Wissel 

Locatie 3: 

Ten minste 15 pijpen waargenomen in de 

spoordriehoek.  

 

 

 

Locatie 2: 

De vijf pijpen aangetroffen op de noordhelling van de 

heuvel.  
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De werkzaamheden op de N237 en de Stichtse 

Rotonde richting de N221.  

Hier vindt de meeste activiteit plaats. Een boormachine 

staat op de kruising van de N237 met de rotonde en 

een pomp halverwege richting de N221. 

Werkzaamheden 

Dassenburchten/pijpen 

Wissel 

De pomp 

Boormachine 
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Werkzaamheden in de bocht van de Stichtse 

Rotonde – Daam Fockemalaan (N221) 

Bouwhekken liggen in de put, oogt rommelig. 

 

 

Werkzaamheden 

Dassenburchten/pijpen 

Wissel 
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Werkzaamheden ten hoogte van de Shell. 

Boorput, zandhoop en kaalkap. 

 

 

Werkzaamheden 

Dassenburchten/pijpen 

Wissel 
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Utrecht, 21 oktober 2019 
 

 
 
J.N. Tijhuis 
  

De aanleg van een parkeerplaats en een boorput 

in de spoordriehoek. 

Hiernaast bevinden zich een groot aantal dassenpijpen. 

Werkzaamheden 

Dassenburchten/pijpen 

Wissel 
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4. Advies ecoloog 

Advies aangaande ‘Dassen nabij Stichtse Rotonde en Barchman Wuytierslaan’  
 

Beoordeling door M. Hoeksema, ecoloog RUD Utrecht op 25-10-2019:  

 

Bekend was dat er Dassen leven in het plangebied (zie onderbouwing en jurisprudentie). Mijns 

inziens zijn er onvoldoende maatregelen getroffen ter bescherming van het functioneel leefgebied 

van de Dassen en het beperken van de invloed van werkzaamheden. In het kader van de Zorgplicht, 

had men meer onderzoek moeten doen naar deze zaken (Zorgplicht Wet Natuurbescherming (Wnb) 

Art 1:11, richtlijn BIJ12, effectenindicator Alterra), daar het bekend was dat er meerdere 

waarnemingen van Dassen bekend waren en jurisprudentie de aanwezigheid van Dassen heeft 

bevestigd binnen het plangebied. Om verdere overtreding van de Zorgplicht (Wnb Art 1:11) en meer 

verkeersslachtoffers onder Dassen te voorkomen dienen er per direct maatregelen getroffen te 

worden ter bescherming van de aanwezige Dassen. Nader onderzoek dient plaats te vinden naar de 

mate van verstoring van verdere werkzaamheden op de Dassenburchten en het functioneel 

leefgebied van de Dassen.  

 

Onderbouwing van mijn beoordeling: 

 

Beoordeeld rapportages doodgereden Dassen. Meegenomen in de beoordeling zijn o.a.: 
- Waarnemingen van in gebruik zijnde Dassenburchten eind 2018 

- De notities van Bureau Waardenburg omtrent veldbezoek 

- Bevindingen Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi oktober 2019 

- Bezoekverslag handhaving RUD 16 oktober 2019 

- BIJ12 Kennisdocument Das 

- Effectenindicator Alterra: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx? 

subj=soorten 

- Publicatie interview door Van Ommeren, RTV Utrecht 6 december 2018 

 

 “…” teksten overgenomen van bovenstaande bronnen. 

 

Beoordeling: 

 

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat men bekend was met de aanwezigheid van Dassen binnen het plangebied. Zie 

jurisprudentienummer: ECLI:NL:RBMNE:2019:748 

Door Rechtbank Midden Nederland is op 8-2-2019 geconcludeerd dat: 

 

“7. Het staat vast dat er dassenburchten in de nabijheid van het plangebied zijn en dat er in december 2018 een 

nieuwe burcht is ontdekt. Delen van het plangebied worden door dassen gebruikt als foerageergebied.” 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:748 

 

Ook is eind 2018 de gemeente Amersfoort op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van bewoonde 

Dassenburchten in het plangebied nabij de Stichtse rotonde en Barchman Wuytierslaan:  

 

“De gemeente Amersfoort gaf daarop aan onderzoek te zullen laten doen naar de aanwezigheid van Dassen: “De 

vondst van de dassenburcht is een verrassing voor de gemeente Amersfoort, zegt een woordvoerder. ‘Als wij ook 

maar enigszins het idee hadden gehad dat daar een dassenburcht zat, hadden we dat natuurlijk al lang 

onderzocht.’ 

Volgens de woordvoerder gaat dat onderzoek er nu alsnog komen: ‘Dit doen onze ecologen van de gemeente 

Amersfoort. We hadden het graag nu direct onderzocht, maar iedereen moet zich even vrijmaken; ze zijn nu bezig 

met andere werkzaamheden. Wel kan ik aangeven dat we de samenwerking zoeken met de Dassenwerkgroep 

Utrecht. Tot slot wil ik benadrukken dat we de regels zullen volgen als er dassen of burchten in het gebied zijn’. 
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(van Ommeren, RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1855373/dassenburcht-ontdekt-westelijke-

rondweg-amersfoort-opnieuw-onder-druk.html)" 

 

Het kennisdocument van BIJ12 geeft omtrent onderzoek aan: 

“Als de quick-scan tot uitkomst heeft dat er dassen aanwezig zijn of mogelijk aanwezig zijn, moet verdiepend 

onderzoek aangeven waar en voor welke functies (bijvoorbeeld voortplanting, rustverblijf, 

foerageren, migratieroute) de das het gebied gebruikt. Indien de quick-scan tot uitkomst heeft dat 

afwezigheid van de das niet met voldoende zekerheid kan worden aangetoond, dient nader onderzoek plaats te 

vinden.” 

 

Aanwezigheid Dassen 

Dassen komen meestal pas in de schemering of in de nacht uit hun verblijfplaats tevoorschijn. Het waarnemen 

van een das vindt dan ook niet vaak plaats. Aanwezigheid van dassen in een gebied kan het beste aangetoond 

worden door de sporen die ze achterlaten te inventariseren. De aanwezigheid van een burcht die in gebruik is kan 

op de volgende manieren worden aangetoond:  

• Er zijn burchten, graafactiviteiten, wissels, haar aan prikkeldraad, mestputjes, vraatsporen, en dergelijke 

aangetroffen. Deze zaken zijn in agrarisch gebied vooral te vinden langs beplantings- en boselementen en andere 

lijnvormige elementen. Dit onderzoek kan het beste worden verricht van september tot en met mei. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met minder activiteit van dassen tijdens koude perioden. 

• Het staat vast dat de burcht in gebruik is of in de afgelopen vijf jaar in gebruik is geweest. Dit blijkt  

bijvoorbeeld uit informatie uit de databases van Das & Boom of van dassenwerkgroepen.  

• Het gebruik is vastgesteld met behulp van camera’s (‘cameravallen’). De camera’s maken bij    voorkeur geen 

gebruik van zichtbaar infrarood bij de opnamen. In de praktijk zullen meerdere    camera’s nodig zijn om het 

gebruik van een burcht met een groot aantal ingangen goed in beeld te   brengen.  

  

Bij het uitvoeren van het onderzoek is het belangrijk aandacht te schenken aan de controle van potentieel 

geschikte locaties en om navraag te doen bij dassenwerkgroepen of bij beheerders, boeren of andere bewoners in 

het gebied. 

 

Afwezigheid Dassen 

De afwezigheid van dassen kan aangenomen worden als bekend is dat een burcht al vijf jaar niet in gebruik 

is of als na drie veldinventarisaties gericht op dassen onder goede omstandigheden en voldoende 

verspreid over het jaar uitgevoerd, geen aanwijzingen zijn gevonden dat de das aanwezig is in het gebied. Ook 

moet er navraag gedaan zijn bij leden van werkgroepen die zich bezig houden met dassen, beheerders, 

omwonenden et cetera.” (Bij12 2017, hoofdstuk 2.2.2 pagina 18).  

 

Zijn er voldoende maatregelen genomen in het kader van de Zorgplicht Wnb? 
- Uit eerdere waarnemingen bleek dat er bewoonde Dassenburchten waren. 

- Jurisprudentie toont aan dat er door Rechtbank Midden Nederland bevestigd is dat het 

leefgebied van Dassen en het plangebied elkaar overlappen. 

- Is er voldoende onderzoek gedaan? 

- Had cameraonderzoek meer duidelijkheid moeten geven over de aanwezigheid al dan niet 

aanwezigheid van Dassen, alvorens werkzaamheden te beginnen? 

- Was het moment van onderzoek op 11 februari 2019 volledig geschikt aangezien het de 

dagen voor het onderzoek veel geregend had en sporenonderzoek op het gebied van 

pootafdrukken niet mogelijk was. 

- Zijn andere betrokkenen geraadpleegd zoals de database van Das & Boom of werkgroepen, 

beheerders en omwonenden? 

- Is er voldoende onderzocht welke invloed werkzaamheden zouden hebben op aanwezige 

Dassen? 

- Zijn er voldoende maatregelen genomen om het functioneel leefgebied van de Dassen te 

beschermen, aangezien men eerder is gewezen op het voorkomen van Dassen binnen het 

plangebied? 
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Mijns inziens had er minimaal gerede twijfel moeten bestaan rond de aanwezigheid van Dassen 

binnen het plangebied en de mogelijk verstorende invloed van werkzaamheden. Het was niet uit te 

sluiten dat Dassen in de afgelopen 5 jaar gebruik maakten van het gebied. Zoals eerder genoemd 

had er bij twijfel in ieder geval een Dassendeskundige de volgende zaken nader moeten 

onderzoeken en beschrijven. Alsmede had een Dassendeskundige het nemen van maatregelen 

moeten begeleiden volgens het kennisdocument BIJ12 welke gebaseerd is op de Wet 

Natuurbescherming: 

 

“2.3.1 Het bepalen van de vernieling of beschadiging van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen Het 

onderzoek moet onderbouwd aangeven of de functionaliteit van de vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen 

tijdens en na uitvoer van de activiteiten gegarandeerd kan worden. Hierbij moeten de volgende zaken in beeld 

worden gebracht:  

• de locaties van de vaste voortplantingsplaatsen en van de rustplaatsen en de bijbehorende    functionele 

leefomgeving. Bij de das betreft dit de locaties van de burchten, de (essentiële)    optimale en de overige 

geschikte habitat in het gebied waarin de das is aangetroffen. Daarnaast zijn de (essentiële) verbindingszones 

tussen de verschillende onderdelen van de habitat van belang,   

• welke activiteiten plaats gaan vinden, op welke plekken, op welk moment, de wijze van uitvoering,   en 

dergelijke  

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

de gebruiksfase. Met behulp van deze gegevens kan een dassendeskundige aangeven in welke mate er door de 

activiteiten een achteruitgang in de ecologische functionaliteit, op welk moment en al dan niet tijdelijk, van de 

aanwezige vaste voortplantingsplaatsen en/of de rustplaatsen gaat optreden. Het bepalen of de functionaliteit in 

het geding komt is per project maatwerk.” 

 

In het kader van de Zorgplicht Wnb Art 1:11 is bovenstaande mijns inziens onvoldoende onderzocht 

en er zijn te weinig maatregelen genomen, waardoor er schade is ontstaan aan het functioneel 

leefgebied van de Dassen en daarmee de functie van de Dassenburcht. Deze conclusie is 

onderbouwd vanuit het kennisdocument BIJ12, hoofdstuk 2.3.1: 

 

“Aantasting van de functionaliteit kan aan de orde zijn als het geschikte habitat waar de das in voorkomt in 

kwantiteit of kwaliteit voor de das afneemt, waardoor de burcht niet meer de functie van vaste 

voortplantingsplaats of rustplaats kan vervullen. De zaken die van invloed zijn of een dassenburcht (hoofdburcht, 

bijburcht, vluchtpijp) als voortplantingsplaats of rustplaats goed kan functioneren, zijn:  

• voldoende rust op en rond de burcht   

• voldoende gebied waarin het grootste deel van het jaar voedsel gevonden kan worden, zoals    vochtige 

weilanden, hoogstamboomgaarden, oude stuctuurrijke eikenbossen (primair     voedselgebied),  

• voldoende gebied waarin tijdens voor de das belangrijke perioden van het jaar voedsel te vinden is,   zoals 

maïsakkers,   

• voldoende landschapselementen waar dassen zich langs kunnen verplaatsen tussen de burcht en   het 

foerageergebied en tussen burchten onderling, of waar ze dekking kunnen vinden, zoals hagen   en singels en 

houtwallen, kleine bosjes en overhoekjes   

• voldoende migratieroutes tussen de burchten die gebruikt worden en het foerageergebied (wissels). 

 

Een hulpmiddel om te bepalen of er door de activiteit een kans is op negatieve effecten is de effectindicator (zie 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx? subj=soorten). De effectindicator 

geeft niet aan in welke mate er effect optreedt.” 

 

Uit het invullen van deze effectenindicator blijkt dat Dassen gevoelig zijn voor het type 

werkzaamheden die toegepast zijn binnen het plangebied. 

 

Sinds 2005 zijn er geen gegevens bekend over aanrijdingen met Dassen in de buurt van het plangebied. Sinds de 

werkzaamheden zijn in zeer korte tijd 3 Dassen verkeersslachtoffer geworden, een 4e Das opgerold aangetroffen 
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waarvan men niet weet of deze nog levend is en er zijn andere waarnemingen gedaan van levende (mogelijk 

zwervende) Dassen. De aanrijdingen hebben plaatsgevonden ten tijde van grootschalige werkzaamheden in het 

leefgebied van de Dassen. Dassen zijn gevoelig voor bodemtrillingen, veranderde geur en overige verstoringen die 

gepaard gaan met de werkzaamheden. De aanrijdingsplekken en overige waarnemingen zijn te verklaren met 

betrekking tot de werkzaamheden. 

 

 
 

Werkzaamheden vinden plaats in Noordzuidelijke richting, licht afbuigend naar het westen. Bij verstoring zullen 

Dassen zich afwenden van de verstoring. De aanrijdingsplekken van de jonge Dassen ten Zuidoosten van de 

werkzaamheden zijn daarmee te verklaren. Jonge Dassen hebben minder vaste routes om te foerageren dan 

oudere Dassen. Zij zullen zich eerder verspreiden van de verstoringsplek af. 

Dat er Dassen waargenomen zijn aan de oostelijke kant langs de leidingen is eveneens te verklaren. Zoals 

genoemd in het document van Dassenwerkgroep Utrecht, hebben Dassen vaste routes die zij afleggen. Wanneer 

deze Dassen op hun vaste route pijpleidingen tegenkomen, zullen zij er niet overheen klimmen maar de route 

langs de pijpleidingen afzoeken naar mogelijkheden om erdoor te kunnen.  

 

Conclusie: 
 

Bekend was dat er Dassen leven in het plangebied (zie onderbouwing en jurisprudentie). Mijns inziens zijn er 

onvoldoende maatregelen genomen ter bescherming van de Dassen en hun functioneel leefgebied. In het kader 

van de Zorgplicht, had men meer onderzoek moeten doen naar het functioneel leefgebied van de Dassen en de 

invloed van werkzaamheden. (Zorgplicht Wet Natuurbescherming (Wnb) Art 1:11, richtlijn BIJ12, effectenindicator 

Alterra). Men had tevoren maatregelen moeten treffen ter bescherming van het functioneel leefgebied van de 

Dassen.  

Om verdere overtreding van de Zorgplicht (Wnb Art 1:11) en meer verkeersslachtoffers onder Dassen te 

voorkomen dienen er per direct maatregelen getroffen te worden ter bescherming van de aanwezige Dassen. 

Nader onderzoek dient aantoonbaar te maken of werkzaamheden wel of geen verstoring geven op de 

Dassenburchten en het functioneel leefgebied van de Dassen. Voortgang van de werkzaamheden zonder het 

treffen van gerichte maatregelen ter bescherming van de Dassen en hun functioneel leefgebied is een overtreding 

ten opzichte van de Zorgplicht Wnb Art. 1:11 
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Ecoloog RUD 

  



17 Z-CHZTH-2019-09044-02-759252 

 

 
 
Een afschrift van deze brief sturen aan: 

 

• Stichting Groen in Amersfoort, T.a.v. mevrouw L. Haver Droeze, Aletta Jacobslaan 25, 3818 LP 

AMERSFOORT 

• Provincie Utrecht via servicebureau@provincie-utrecht.nl 

 

 

mailto:servicebureau@provincie-utrecht.nl
mailto:servicebureau@provincie-utrecht.nl

