
 

 

Memorandum 

 

 

Datum : 3 april 2013 

Aan : Commissie Ruimte, Groen en Water 

Van : Gedeputeerde R.W. Krol Tel.: [Q] 

Onderwerp : Betreft twee ingekomen stukken uw agenda van 8 april 2013 

Geachte commissieleden, 

 

Op uw agenda van aankomende maandag staan twee ingekomen brieven, te weten over de tankarena 

Vliegbasis Soesterberg (10) en over het aanpassen van de dassenkaart (11). 

 

De eerste brief is, naast aan uw commissie, ook gericht aan de gemeenten Zeist en Soest. Deze partijen 

zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan. Zij zullen in de loop van komende 

week schriftelijk reageren op deze ingekomen brief. Ik zal er zorg voor dragen dat u een afschrift van 

deze reactie ontvangt. 

 

De brief over het aanpassen van de dassenkaart is aan uw commissie gericht en niet aan het College 

van Gedeputeerde Staten. Hierin wordt in de eerste plaats gewezen op het voorkomen van dassen op 

de Amerongse Eng en in de tweede plaats wordt gevraagd om een aanpassing van de dassenkaart.  

 

Over het aanpassen van de dassenkaart kan ik u het volgende melden. In 2009 heeft de provincie een 

kaart met de toenmalige verspreiding van de das in Utrecht gemaakt (zie figuur hieronder). Dit betrof 

een signalerende kaart, die initiatiefnemers informeerde over de verspreiding van de das in Utrecht. 

Hierbij was aangegeven dat het de initiatiefnemers niet ontsloeg van de plicht zich te informeren over 

veranderingen in de verspreiding van deze soort. 

Inmiddels heeft de das zich verder uitgebreid in Utrecht. Ten opzichte van de signalerende kaart heeft 

de soort zich in alle richtingen verder verspreid en de beide ‘deelgebieden’ van 2009 zijn inmiddels 

aan elkaar gegroeid. Hoewel we in 2009 hebben toegezegd de kaart geregeld te actualiseren, is dit tot 

op heden niet gedaan. De reden hiervoor is dat in 2011 een digitale atlas van de Utrechtse zoogdieren 

is verschenen. Op deze kaart is onder andere de gehele Heuvelrug aangegeven als leefgebied van de 

das (zie http://www.zoogdieratlas.nl/provincies/utrecht). Een aanvulling op deze kaart is daarom op dit 

moment niet zinvol. 

 

Het is ons bekend dat de das voorkomt op de Amerongse Eng. Uiteraard dient bij de planvorming 

rekening gehouden te worden met de verboden van de Flora- en faunawet. Ten overvloede wordt 

vermeld dat niet alle ruimtelijke ingrepen in strijd  zijn met het voorkomen van de das, maar een 

toetsing op overtredingen van de Flora- en faunawet dient wel plaats te vinden.  

 

Indien gewenst kan ik op basis van bovenstaand een reactie sturen aan de vereniging voor Dorp en 

Natuur Amerongen-Leersum en u hiervan een afschrift sturen. 

 

http://www.zoogdieratlas.nl/provincies/utrecht
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