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Geachte heer Batelaan, 

Op 28 oktober j l . ontvingen wij via onze vergunningencoördinator Joke Hoitz de 
bevindingen van uw ecoloog over onze aanvraag voor een ontheff ing Flora en 
Fauna voor het project Zuidasdok. Deze bevindingen zijn zorgvuldig bestudeerd 
en besproken tussen de ecoloog van ons ingenieursbureau, Ar jan Schoenmakers, 
en de ecoloog van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Chris van der Geest. 

Belangrijkste constatering is dat bij de aanvraag niet alle beschikbare 
onderzoeken zijn bijgevoegd waardoor de onderbouwing van de aanvraag bij u 
vragen oproept. Omdat in het 'Deel rappor t natuur en ecologie Mil ieueffectrapport 
- Bijlage 15' reeds de conclusies zijn opgenomen, wilden we u niet belasten met 
de onderl iggende stukken. Bij deze vullen we onze aanvraag graag aan met deze 
brief en 8 bi j lagen. Een totaal overzicht van de bijlagen vindt u op de laatste 
pagina van deze brief. 

-

Reactie 

1. Specifieke activiteiten die effecten veroorzaken binnen het plangebied 
Zuidasdok 
Het gebied waar ten behoeve van de realisatie van het project Zuidasdok 
werkzaamheden zullen plaatsvinden, is weergegeven in de bijgevoegde tekening 
van de gebruiksfase (bi j lage 1). Hierop is het TB-ontwerp geprojecteerd op een 
luchtfoto wat een indruk geeft van de geplande wijzigingen. De werkzaamheden 
zijn het meest omvangr i jk en hebben de meeste impact in het centrumgebied, 
waar de tunnels worden aangelegd en waar het nieuwe station wordt gerealiseerd 
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Hier duren de werl<zaamtieden ool< l iet langst, omdat eerst de tunnels moeten 
worden gerealiseerd én in gebruil< worden genomen, voordat het di jk l ic i iaam kan 
worden verwi jderd en het station kan worden uitgebreid. IMaar verwachting duren 
de werkzaamheden hier 7 tot 8 jaar. Dit is tevens het krit ieke pad van het 
project, dat probabilistisch (dus rekening houdend met risico's die kunnen 
optreden) een totale uitvoeringsperiode van ca. 9,5 jaar kent (voor jaar 2018 -
najaar 2028). 

Ter plaatse van alle kruisingen met de onderliggende infrastructuur worden 
viaducten bi jgebouwd (o.a. bij de Amstel , Europaboulevard, Amstelveenseweg en 
Schinkel). Deze werkzaamheden duren naar verwachting in totaal ongeveer ca. 4 
jaar. In het gebied buiten de tunnels, met name in de knooppunten, gaat het 
verder om het verbreden van het di jkl ichaam en het toevoegen van extra 
r i jstroken. Gemiddeld duren dit type werkzaamheden 3 tot 5 jaar , afhankel i jk van 
hoe snel de gewenste zett ing van het zandlichaam kan worden gerealiseerd en de 
mate waarin er grondkerendeconstructies nodig zi jn. 

Concreet betekent dit voor: 

Beplanting 
Binnen het plangebied wordt als uitgangspunt genomen dat alle beplanting 
verwi jderd dient te worden op en langs het talud van de AIO en bij de 
knooppunten. De kapaanvraag die in ju l i is aangevraagd bij de gemeente 
Amsterdam omvat dan ook (vr i jwel) alle bomen binnen Tracébesluitgrens. 
I^et betrekking to t de kap van bomen is in het contract met de aannemer 
opgenomen dat hij " j us t - i n - t ime" dient te kappen, zodanig dat de te kappen 
bomen zo lang mogel i jk bli jven staan. Gezien de omvang van het werk en de 
grote verschillen in type werkzaamheden en uitvoeringsti jden is het niet 
waarschi jnl i jk dat er meteen vanaf het eerste jaar langs het gehele traject 
(stat ionsgebied, A IO, knooppunten) geli jkt i jdig werkzaamheden plaatsvinden en 
het gehele gebied. 

Ook dient de aannemer op basis van zijn ontwerp aan te tonen waar kap van 
bomen noodzakeli jk is met als doel onnodige kap te voorkomen. De 
Omgevingsdienst, die namens de gemeente Amsterdam de kapvergunning 
verstrekt , ziet hier op toe (vergunningvoorwaarde). 

Open water 
Binnen het plangebied worden een groot deel van de watergangen en vi jvers 
(gedeeltel i jk) vergraven of gedempt worden op en langs het talud van de AIO en 
bij de knooppunten, maar alleen wanneer noodzakelijk wordt het open water 
t i jdel i jk of permanent, geheel of gedeeltel i jk gedempt. Uitzondering hierbij zijn de 
Spoorslagsloot (ten zuiden van de AIO, tussen Beethovenstraat en 
Europaboulevard) en de Kleine Wetering (parallel aan de Amstel) . Deze moeten in 
gebruik bl i jven, met een minimale breedte van 6 meter. 
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Verder moet de benodigde waterafvoerende capaciteit binnen tiet plangebied te 
allen t i jde gehandhaafd bl i jven. Hiervoor werl<en de projectorganisatie Zuidasdok 
en de gemeente Amsterdam nauw samen, onder andere in de vorm van een 
gezamenli jke waterbergingsboekhouding. De afgelopen jaren zijn in de Zuidas 
verschillende nieuwe waterpart i jen en watergangen toegevoegd zoals in het 
Beatrixpark, rond de Synagoge (vlakbi j begraafplaats Zorgvl iet ) , aan de oostzijde 
van Begraafplaats Buitenveldert, de Boelegracht (langs De Boelelaan) en de 
Buitenveldertsegracht (nu in ui tvoering). Een overzicht van de te behouden 
watergangen, te vervallen watergangen en het compensatiewater wordt 
weergegeven in afbeelding 1. 

Afbeelding 1: Overzicht van te dempen watergangen en locaties voor compensatiewater voor de 
ontwikkeling van Zuidas en Zuidasdok (Bron: Landschapsplan Zuidasdok, Toelichting Tracébesluit 
bijlage 2) 

Sloop 
Een overzicht van de te slopen bouwwerken wordt gegeven in paragraaf 3.8 van 
de 'Toelichting bij het Tracébesluit Zuidasdok' (l^^lin. I&M, maart 2016). Een groot 
deel van het huidige metro- en treinstat ion wordt gesloopt. Daarnaast wordt één 
van de viaducten bij de Schinkel gesloopt alsmede het naastgelegen 
bedieningsgebouw. De sloop van de drie parkeergarages in het gebied v indt 
vooruit lopend op de start van het project plaats en wordt uitgevoerd door de 
gemeente Amsterdam of derden. 

Aan de hand van bovenstaande beschri jving wordt er vanuit gegaan dat u dit een 
voldoende beeld geeft van de specifieke activiteiten die kunnen leiden to t 
negatieve effecten op de soorten waarvoor ontheff ing wordt aangevraagd. 
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2. Onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen 
Voor Inet project zijn een aanzienlijl< aantal onderzoel<en uitgevoerd. Deze zijn 
samengevat in l ie t 'Deel rappor t natuur en ecologie Milieueffectrapport - Bijlage 
15' ( IBZ, maart 2015). In eerst instantie zijn deze onderliggende rapporten niet 
meegestuurd, mede omdat het via het loket niet mogel i jk is om meer dan 11 
document bij de aanvraag te voegen. Bij deze brief zijn ze alsnog bi jgevoegd. De 
niet met de ontheff ingsaanvraag meegestuurde onderzoeken van de afgelopen 3 
jaar z i jn : 

Pius Floris, november 2015: Inventarisat ie vleermuizen Beatrixpark 
Gemeente Amsterdam, A. Blokker, december 2014 
Natuurwaardenonderzoek Bestemmingsplangebied Ravel 
Gemeente Amsterdam, A. Blokker, december 2014: 
Natuurwaardenonderzoek Bestemmingsplangebied Vivald 
M. Kuiper, oktober 2013: Onderzoek beschermde flora en fauna Zuidas. 
fase 1 funct ievri j maken. Aanvullend onderzoek: vl iegroutes vleermuizen 
M. Kuiper, oktober 2013: Onderzoek Vleermuizen en jaarrond beschermde 
nesten. Bos en voormalige tennisbaan Mahlerlaan Amsterdam 
M. Kuiper, juni 2013: Onderzoek beschermde flora en fauna Zuidas. fase 1 
functie vr i j maken 

Verder is er een geschiktheidsanalyse van de stations Amsterdam Zuid en RAI als 
verbl i j fplaats voor vleermuizen in 2013 uitgevoerd door dhr. J.N. Ohm, IBZ. De 
resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in rapport 'Deelrapport natuur en 
ecologie Mil ieueffectrapport - Bijlage 15' ( IBZ, maart 2015) . 

Bij deze eerdere onderzoek naar (met name verbli j fplaatsen van) vleermuizen is 
het gebied tussen Schinkel en Amstel geheel en soms meerdere malen 
onderzocht. Sindsdien zijn er geen belangrijke wijzigingen of ontwikkel ingen 
geweest in het projectgebied. Ons inziens wordt met deze aanvullende 
beschikbare gegevens een volledig beeld geschapen voor wat betreft het 
verspreidingsbeeld en de aanwezige functies van vleermuizen. Bij geen van deze 
onderzoeken is de aanwezigheid van verbl i j fplaatsen aangetoond in bomen, 
gebouwen, objecten of kunstwerken binnen het plangebied. 

3. Actuele onderzoeksgegevens naar nesten van roofvogels In en nabij het 
plangebied 
Nesten van de boomvalk zijn bij eerder onderzoek niet waargenomen binnen of 
grenzend aan het plangebied, anders dan op de locatie beschreven door 
Waardenburg (2013) . De niet met de ontheff ingsaanvraag meegestuurde 
onderzoeken van de afgelopen 3 jaar (zie bijlagen bij deze brief) z i jn: 

M. Kuiper, jun i 2013: Onderzoek beschermde flora en fauna Zuidas. fase 1 
functie vr i j maken. 
Gemeente Amsterdam, 2016. Verslag Inventarisatie kansen roofvogels 
Zuidas-Zuidasdok Maart 2016. 



Pagina: 5/9 

Zuidas 
d ik 

Daarnaast v indt jaarlijl<se monitoring plaats in opdracht van de gemeente 
Amsterdam. 

Bij deze eerdere onderzoek naar nesten van boomvalk is het plangebied 
Zuidasdok geheel onderzocht. Ons inziens wordt met deze aanvullende 
beschikbare gegevens een volledig beeld geschapen voor wat betreft de 
aanwezigheid van nesten van de boomvalk. 

4. Actuele onderzoeksgegevens van andere beschermde soorten In en nabij het 
plangebied 
Ten behoeve van het Tracébesluit is het gehele gebied geïnventariseerd en 
onderzocht op beschermde soorten. Alle beschikbare informatie over andere 
beschermde soorten uit recent uitgevoerde inventarisaties anders dan boomvalk 
en vleermuizen is besproken én getoetst in rapport "Deelrapport natuur en 
ecologie l^lilieueffectrapport - Bijlage 15' ( IBZ, maart 2015) . De beschikbare 
informatie uit uitgevoerde inventarisaties is afkomstig uit de rapporten zoals 
opgesomd bij vraag 2 en 3 hierboven en als eerder al aangeleverd bij de 
ontheff ingsaanvraag. Bij deze onderzoeken is ook het voorkomen van onder 
andere ringslang en beschermde plantensoorten geïnventariseerd. Hierdoor zijn 
voldoende en recente gegevens beschikbaar en zijn ons inziens negatieve effecten 
op overige soorten (zoals ringslang en plantensoorten) uitgesloten. 

5. Conclusie ten aanzien van volledigheid onderzoeken en cumulatie met andere 
projecten 
De gepresenteerde onderzoeken bij vraag 2 en 3 tonen aan dat er voor boomvalk 
en vleermuizen geen sprake is van omissies in het onderzoek. De effectenanalyse 
en mit igatieopgave is derhalve op basis van volledige en actuele onderzoeken 
ui tgevoerd. Voor vleermuizen is in 2015 voor een groter onderzoeksgebied dan 
het plangebied Zuidasdok onderzoek verr icht vanwege mogeli jke cumulatie met 
andere projecten (zie par. 1.1 van Ecoresult, 2016) . Broedlocaties van boomvalk 
ter hoogte van het plangebied worden door de gemeente Amsterdam jaar l i jks 
geïnventariseerd. Zowel door Waardenburg (2013) als door de gemeente 
Amsterdam (2016) worden meerdere geschikte ui twi jkmogel i jkheden of gebieden 
met hoge kans voor vestiging aangewezen. 

Bij het veldonderzoek en de effectbeoordeling is nadrukkel i jk rekening gehouden 
met zowel de ontwikkel ing van Zuidasdok als de ontwikkel ing van de Zuidas als 
kantoor- en woningbouwlocaties conform de visie van de gemeente Amsterdam 
tussen nu en 2030. Ook in de voorbereiding van het Tracébesluit en deze 
ontheff ingsaanvraag heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de gemeente 
Amsterdam, dit om te voorkomen dat soorten in de knel komen omdat beide 
part i jen (Zuidasdok en Amsterdam) plannen ontwikkelen. 

De mit igerende maatregelen zoals beschreven in het Projectplan gaan derhalve uit 
van een volledige inventarisatie en mogeli jke cumulatie voor vleermuizen en 
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boomvall<. Het actualiseren van tiet projectplan op dit vlak achten wi j derhalve 
niet noodzakeli jk. 

6a. Borging van cumulatie 
Het mit igatieplan voor vleermuizen (Ecoresult, ju l i 2016) is opgesteld voor de 
gebieden Zuidasdok en Zuidas. Het voorkomen van cumulatie van effecten van 
werkzaamheden binnen dit totale gebied is op deze wijze geborgd. Tevens zijn in 
het mit igatieplan voor vleermuizen maatregelen opgenomen waarbi j de 
effectiviteit gemonitord moet worden. Daarnaast wordt voor het project Zuidasdok 
een ecologisch werkprotocol opgesteld en v indt er ecologische begeleiding plaats 
t i jdens de werkzaamheden. De gebieden Zuidasdok en Zuidas worden verder door 
de gemeente jaarl i jks gemonitord op het voorkomen van roofvogels. Mocht om 
wat voor reden dan ook (bv. cumulat ie) de situatie van vleermuizen of boomvalk 
verslechteren, dan zal dit worden opgemerkt en bestaat de mogeli jkheid om 
hierop in te gr i jpen. Tot slot heeft de gemeente Amsterdam een regiefunctie bij de 
projecten in de omgeving van Zuidasdok. In deze rol ziet zij er op toe dat effecten 
op beschermde soorten in relatie met ontwikkel ingen in de omgeving worden 
beschouwd. Dit komt o.a. ook to t uiting in relatie to t de boomvalk en de reeds 
opgestarte jaarl i jkse monitor ing van potentiële nestlocaties en de ontwikkel ingen 
in het gebied Kenniskwartier. In verband met ontwikkel ingen in het 
Kenniskwartier, waarvoor de boom met het nest van de boomvalk gekapt wordt , 
hangt de gemeente in de omgeving meerdere kunsthorsten op. 

Naar onze mening zijn er in het onderzoek naar vleermuizen geen omissies en is 
het opgestelde mit igatieplan toereikend. De mogeli jke realisatie van een 
ecologische corridor tussen het Beatrixpark en de F. Roeskestraat, zoals 
beschreven door Ecoresult ( jul i 2016) , is als aanbeveling geformuleerd en dient in 
het vervolg van het project in afstemming met stakeholders verder ui tgewerkt en 
op haalbaarheid bekeken te worden. 

6b.maatregelen foerageerfunctle vleermuizen 
Opgemerkt wordt dat er voldoende aandacht moet zijn voor het behouden van de 
functional i teit van de foerageerfunctle voor vleermuizen. De effecten worden door 
het project Zuidasdok minder negatief ingeschat als geschetst wordt in de 
voortoets. Binnen het plangebied Zuidasdok zijn 3 vleermuissoorten foeragerend 
waargenomen. De hoogste aantallen van deze soorten zijn buiten het plangebied 
Zuidasdok geteld. De bomen binnen het plangebied worden middels het 
voorschri f t " j us t - in - t ime" gekapt. Dit betekent dat de bomen pas gekapt worden 
naarmate de werkzaamheden vorderen. Hiermee verdwi jnt uiteindeli jk een groot 
deel van het foerageergebied maar dit gebeurt stapsgewijs (mogel i jk zelfs over 
meerdere jaren) zodat de vleermuizen ook kunnen wennen aan de aangepaste 
situatie en in de directe omgeving vervangend foerageergebied kunnen vinden. 
Daarbij worden voor dit project de bomen binnen het plangebied Zuidasdok 
gekapt, maar daarbuiten bli j f t veel groen behouden (waaronder belangrijke 
foerageergebieden bij het Amstelpark en Beatr ixpark). Zelfs bij het meest 
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negatieve scenario waarbij de aannemer zijn werl<zaamiieden zo inrictit dat tiij op 
een groot aantal plaatsen gelijl<tijdig gaat werken en dus kappen, wordt 
geconcludeerd (Ecoresult, januar i 2016) dat er in de directe omgeving voldoende 
alternatief foerageergebied aanwezig bl i j f t voor deze 3 vleermuissoorten, mits de 
maatregelen uit tiet mit igatieplan worden ui tgevoerd. 

6 c. Waarom geen ontheffing voor meervleermuls en gewone grootoorvleermuis 
Het foerageergebied en de vl iegroutes van meervleermuls en gewone 
grootoorvleermuis liggen ver buiten het plangebied Zuidasdok, zie afbeelding 2. 
Effecten op deze beide soorten als gevolg van het project Zuidasdok zijn 
uitgesloten. 

Afbeelding 2: waarnemingen meervleermuls en gewone grootoorvleermuis (Bron: Ecoresult, 
januari 2016, afbeelding 8) 

7. Randvoorwaarden richting de aannemer 
In het licht van bovenstaande aanvullende motivat ie wordt de huidige set 
mit igerende maatregelen voldoende geacht om de gunstige staat van 
instandhouding van boomvalk en vleermuizen te waarborgen. Voor de 
zorgvuldigheid van handelen t i jdens de uitvoering en binnen een Design & 
Construct contract, verwi js ik u naar ons antwoord in paragraaf 7.3 van het 
Projectplan. De randvoorwaarden uit de ontheff ing worden opgenomen in het nog 
op te stellen ecologisch werkprotocol. De aannemer moet vanzelfsprekend 
voldoen aan alle voorwaarden uit dit ecologisch werkprotocol. Dit wordt getoetst 
door een ecoloog vanuit de projectorganisatie Zuidasdok. 
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Vervolg procedure 

Met uw brief aan het Ingenieursbureau Zuidasdol< van 5 september 2016 met 
l<enmerl< FF/75C/2016/0352.corres.cb is de behandeling van de aanvraag vanaf 
de datum van ontvangst opgeschort. 

Ons inziens is met de toelichting in deze brief en de bij deze brief gevoegde 
stul<ken sprake van een ontvankel i jke aanvraag die kan worden beoordeeld. Wij 
verzoeken u te bevestigen dat de aanvraag verder in behandeling wordt genomen 
en het ontwerpbesluit voor te bereiden. 

Contact 

Ar jan Schoenmakers heeft een andere baan gevonden en is sinds kort niet meer 
werkzaam voor het Ingenieursbureau Zuidasdok. Peggy -Ann De Ridder van het 
Ingenieursbureau Zuidasdok neemt zijn werkzaamheden over en is vanaf heden 
de contactpersoon voor de aanvraag. U kunt Peggy-Ann De Ridder telefonisch 
bereiken op nummer 06-50736785 en haar e-mailadres is 
peggyann.deridder@arcadis.nl. 

Hoogachtend, 

de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze, 
de Hoofdingenieur-Directeur RWS Grote Projecten en Onderhoud, 
namens deze, 
de projectdireeteunZuidasdok 

Bij lagen: 
1. Tekening gebruiksfase. Ingenieursbureau Zuidasdok ( IBZ) 
2. Pius Floris, november 2015: Inventarisatie vleermuizen Beatrixpark 
3. Gemeente Amsterdam, A. Blokker, December 2014: 

Natuurwaardenonderzoek Bestemmingsplangebied Ravel 
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4. Gemeente Amsterdam, A. Blol<l<er, December 2014: 
Natuurwaardenonderzoel< Bestemmingsplangebied Vivaldi 

5. 14. Kuiper, oktober 2013: Onderzoek besctiermde flora en fauna Zuidas fase 
1 functievri j maken. Aanvullend onderzoek: vl iegroutes vleermuizen 

6. 14. Kuiper, oktober 2013: Onderzoek Vleermuizen en jaarrond beschermde 
nesten. Bos en voormalige tennisbaan I^lahlerlaan Amsterdam 

7. M. Kuiper, jun i 2013: Onderzoek beschermde flora en fauna Zuidas. fase 1 
functie vr i j maken 

8. Gemeente Amsterdam, 2016. Verslag Inventarisat ie kansen roofvogels 
Zuidas-Zuidasdok IMaart 2016 




