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Geachte Heer/Mevrouw,
Hierbij ontvangt u de aanvraag ontheffing soortenbescherming voor de aanleg van
de Blankenburgverbinding.
Het betreft een project van Rijkswaterstaat met gevolgen voor het hoofdwegennet
ter uitvoering van een Tracébesluit en dan bent u, conform de afspraken bij de
invoering van de Wet Natuurbescherming, bevoegd gezag in plaats van de
provincie Zuid-Holland.
In de bij deze aanvraag gevoegde documenten vindt u alle informatie over het
project. In het kort betreft het project het volgende:
De aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken tussen de A20 ten westen
van Vlaardingen en de A15 ten oosten van Rozenburg met daarin: een
landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge
aansluiting op de A15.
> De A20 wordt tot aan het Kethelplein verbreed.
> De uitvoering is gepland tussen eind 2018 en eind 2024. De aanvraag van de
ontheffing is daarom voor een periode langer dan 3 jaar.
Voor de sloop van een tweetal panden in het projectgebied is in 2016 door uw
dienst onder kenmerk EE / 7 5C/ 2oL6/ 0464.toek.vv op 14 december 2016 een
ontheffing Elora en faunawet artikel 75c voor huismussen afgegeven.
Voor de huismussen, onder de verleende vergunning, en de vleermuizen onder
deze aanvraag heeft Rijkwaterstaat als mitrigerende/ compensatiemaatregel
nestkasten laten plaatsen. Rijkswaterstaat laat het gebruik van deze nestkasten
monitoren.
Voor de uitvoering van archeologisch onderzoek heeft u op 5 februari 2016
ingestemd (toestemming met kenmerk UITH/09/16/004) met de kap bomen in
het plan gebied
Deze kap is onder een ecologisch werkprotocol uitgevoerd.
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Voor de bouw van de tunnelelementen kan de opdrachtnemer van Rijkswaterstaat
gebruik maken van het Bouwdok te Barendrecht.
Dit Bouwdok is gelegen naast het natura 2000 gebied “Oude Maas” nummer 108.
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Het natura 2000 gebied “Oude Maas” is in geel weergegeven op de kaart. Het bouwdok is rood omlijnd

Als bijlagen bij deze aanvraag krijgt u via uw digitale aanvraag formulier
• Opdrachtbevestiging voor de legeskosten van deze aanvraag
• CV’s van de betrokken ecologen
• Gegevens van de aanvrager
• Ligging Blankenburgverbinding op topografische kaart U.d. 17 april 2017
• Landschapspian Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland d.d. september 2015
• Opmerkingen concept aanvraag 18102017_deel 1_Reactie d.d. 23 november
2017
• Opmerkingen concept aanvraag 18102017_deel 2_Reactie d.d. 23 november
2017
• Uitvraag Monitoring FFW eisen d.d. 14 september 2017
• Ecologisch werkprotocol kappen populierbos en eikenbos d.d. 17 februari 2016
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Als bijlagen bij deze aanvraag worden de hieronder genoemde bijlagen vanwege
hun digitale grootte via “Wetransfer” en “Pleio” bij u worden aangeleverd:
• Gekapte bomen buiten (0)TB-grens d.d. 19 februari 2016
• Gekapte bomen binnen (0)13-grens d.d. 14 september 2017
• 1602325A00-R17-950 Inventarisatie Blankenburgtrac+® 2016_versie 3 mcl
bijlagen d.d. 23 november 2017
• Tracébesluit / MER Hoofdrapport door Witteveen+Bos d.d. september 2015
• Tracébesluit / MER Blankenburgverbinding Bijlage H Natuurtoets / Passende
beoordeling door Witteveen+Bos d.d. maart 2016
• Tracébesluit / MER Blankenburgverbinding Deel 1 Besluittekst d.d. 28 maart
2016
• Tracébesluit / MER Blankenburgverbinding Deel II plankaarten d.d.17 maart
2016
• Ontwerp inrichting Oeverbos d.d. 22 november 2016
• Notitie plaatsen vleermuiskasten door ATKNB d.d. 3 mei 2017
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Deze aanvraag heeft alleen betrekking op aanlegfase van de Blankenburg
verbinding. Gedurende de onderhoudsfase van het project dient de opdrachtnemer
zich te houden aan de goedgekeurde” Gedragscode Flora- en faunawet
Rijkswaterstaat, Gedragscode voor werkzaamheden die worden verricht in het
kader van bestendig beheer en onderhoud en in het kader van kleinschalige
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling”
Ik verzoek u vriendelijk om mijn aanvraag in behandeling te nemen.
Hoogachtend,
Omgevingsmanager Blankenburgverbinding,
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

ing. J. van der Meer
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