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uw brief van uw kenmerk
19 augustus zoo5 Dir 2
ondenroerp
Werkzaamheden spoorvak.
(TRC 2005/44.89)
Geachte heer Verheggen,
ons kenmerk
DR. 20o5147gz
doorkiesnummer
o78-6395395
datum
13 september zoo5
bijlagen
Op 23 augustus jt. ontving ik uw schrijven van Z9 augustus zoo5, waarin u mij verzocht
ervoor zorg te dragen dat ProRail bij de werkzaamheden aan het spoorvak IJzeren Rijn aan
alte wettelijke bepalingen van de Flora- en faunawet votdoet. Hierover kan ik u het
volgende mededelen.
Op maandag z9 augustus zoo5 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen vertegen-
woordigers van mijn ministerie en ProRail. tn dit gesprek zijn de werkzaamheden aan het
spoorvak Budel-Weert besproken. Vanuit het ministerie is uitdrukkelijk gewezen op de
bepalingen van de Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn c.q. de op i oktober
zoo5 in werking tredende gewijzigde Natuurbesthermingswet ZggB.
Eén van de conclusies van het gesprek is dat er grondig onderzoek verricht moet worden
naar de bij het spoorvak voorkomende dier- en plantensoorten en de mate van verstoring
die plaats zal vinden. Daarbij moet ook uitdrukkelijk aandacht besteed worden aan de
verstoring die optreedt bij zowel de herstelwerkzaamheden als bij (de intensivering van)
het gebruik van het spoorvak.
ProRait heeft toegezegd dit onderzoek te (laten) verrichten en niet met de werkzaam-
heden te beginnen tot ProRail in het bezit is van een ontheffing, dan wel naar beoordeling
van mijn ministerie heeft aangetoond dat er geen ontheffing nodig is.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
/
dr. C . Veerman '
mod. aoi LNv
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