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Toelichting
De das is een bedreigde aandachtsoort van de Oranje Lijsten van de provincie Utrecht en geniet
bescherming op basis van Flora- en Faunawet en de Conventie van Bern. Evenwel wordt er in het
Streekplan 2005 – 2015 niet aan de leefgebieden van dassen gerefereerd.
Sinds de vaststelling van het Streekplan in december 2004 hebben de ontwikkelingen in het landelijke
gebied van de provincie een enorme vaart genomen. De Utrechtse dassenbiotoop wordt aangetast door
vermindering en verkleining van de kernvoedselgebieden (weidegronden) en toename van menselijke
verstoring. De bedreigingen voor de dassenhabitat zijn onder andere de ontwikkelingen van golfbanen en
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op Landgoed Beukenburg in De Bilt. Op 7 mei jl. hebben de fracties van
Groen Links en de Partij voor de Dieren hier al terecht vragen over gesteld.
Maar voor een duurzame dassenpopulatie in de provincie moeten we ons niet beperken tot één
dassenburcht. Een duurzame populatie vraagt een samenhangende ruimte die de gemeentelijke schaal ruim
overschrijdt en waarvan een levensbelangrijk deel buiten het gebied ligt dat op grond van natuurwaarden
door het streekplan wordt beschermd. (zoals de EHS, het vogelrichtlijngebied etcetera.) De dassenbiotoop
binnen deze ruimte wordt momenteel bedreigd door diverse ontwikkelingen, waarbij
bestemmingswijzigingen een belangrijke rol spelen.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied moet, ook buiten de EHS, volgens Flora- en
Faunawet en Conventie van Bern nadrukkelijk rekening worden gehouden met de status van de das en
andere beschermde soorten. Deze ontwikkelingen zullen in dit verband structureel getoetst moeten kunnen
worden aan de gevolgen voor de dassenbiotopen. Een kaart waarop binnen en buiten het agrarisch gebied de
dassenleefgebieden zijn aangegeven is hierbij een beproefd instrument. Dit temeer omdat de aanwezigheid
van dassen een indicator is van een florerende fauna. Andere provincies met een dassenpopulatie zijn ons
hierin voorgegaan. Provincie Noord-Brabant heeft alle dassenleefgebieden op streekplankaarten gezet. Elke
gemeente heeft dit in het eigen bestemmingsplan overgenomen. En ook provincie Gelderland heeft onlangs
een kaart vastgesteld van de dassenleefgebieden.

In verband daarmee heeft de SP de volgende vragen:
1. Is het juist dat er in de Provincie Utrecht binnen relatief korte tijd grote oppervlakten weiland zijn
verdwenen en zullen verdwijnen door diverse menselijke ingrepen, zoals de aanleg van golfbanen,
landgoederen, bedrijventerreinen, extra snelwegstroken en recreatievoorzieningen? Zo ja, is het u
bekend dat een aanzienlijk deel van deze weidegronden tot het kernvoedselgebied van de das
behoorde en behoort en dat weidegronden essentieel zijn voor een duurzame dassenpopulatie in de
ProvincieUtrecht?
Antwoord: Als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen verdwijnen er inderdaad graslanden, ook in
de provincie Utrecht. De oppervlakten daarvan zijn relatief niet groot. Het is bekend dat graslanden
onderdeel uitmaken van het leefgebied van dassen en van belang kunnen zijn als foerageergebied.
2. Kunt u aangeven of de dassenpopulatie in de provincie Utrecht door ruimtelijke ontwikkelingen
wordt bedreigd, op korte en op lange termijn? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen
om deze bedreiging af te wenden? Zo nee, waarop baseert u dat?
Antwoord: De dassenpopulatie in de provincie Utrecht heeft in de laatste decaden een groei
vertoond. Inmiddels leven dassen niet meer alleen in de directe omgeving van Einde Gooi, maar
komt de das ook voor op delen van de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. In de
gebieden waar nu dassen leven wordt bij de afweging van ruimtelijke plannen de aanwezigheid van
dassen betrokken. Er worden op diverse plaatsen mitigerende maatregelen genomen bij rijks,
provinciale en gemeentelijke infrastructuren. Daarnaast is de das gidssoort voor diverse
ecologische verbindingszones en wordt de inrichting daar op afgestemd. Mede door deze
maatregelen wordt de populatie in Utrecht niet bedreigd.
3. Is het juist dat de provincie (afdeling voor soortenbeleid) geen kaart bezit van:
de dassenleefgebieden binnen de provincie;
de kernvoedselgebieden, zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur;
het samenhangend gebied dat de provincie nodig acht voor het duurzaam
voortbestaan van de provinciale dassenpopulatie, conform de doelstellingen van de
Flora- en Faunawet en de Conventie van Bern?
Antwoord: De provinciale ecodatabank bevat informatie over planten- en diersoorten in de
provincie Utrecht en wordt voortdurend geactualiseerd. Informatie over de ligging van
dassenburchten is voor een belangrijk deel verkregen door contacten met dassendeskundigen in de
provincie en door eigen onderzoek. In juni 2008 heeft er een telling van dassen in de Gelderse
Vallei plaatsgevonden, uitgevoerd door deskundigen uit het gebied en provinciale medewerkers.
In april 2008 heeft er overleg plaats gevonden tussen Utrechtse dassendeskundigen en provinciale
medewerkers om deze dassentelling voor te bereiden. Daarbij is ook een kaart van
dassenleefgebieden in de provincie Utrecht aan de orde geweest. Er is afgesproken dat er in het
najaar een dergelijke kaart zal worden opgesteld. Deze kaart wordt geen beleidskaart maar zal een
signalerende functie hebben en als zodanig onderdeel uit maken van de provinciale ecodatabank.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal deze dassenleefgebiedenkaart betrokken worden naast
informatie over andere natuur- en landschapswaarden.

4. Zo ja, bent u bereid op korte termijn deze kaarten te laten vaststellen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Een kaart met leefgebieden van dassen zal in overleg met dassendeskundigen in de
provincie worden vervaardigd. Deze signalerende kaart is geen beleidskaart en hoeft dus niet te
worden vastgesteld. Deze kaart zal overigens ook geen statische karakter hebben maar voortdurend
geactualiseerd moeten worden als het gevolg van nieuwe informatie over het voorkomen van
dassen in de provincie Utrecht.

5. Hoe toetst de provincie nu het effect van ruimtelijke plannen op de provinciale dassenpopulatie?
Antwoord: Bij afwegingen of beoordelingen van ruimtelijke ontwikkelingen wordt de
aanwezigheid van beschermde, bedreigde of indicatieve flora en fauna altijd betrokken. De das
maakt daar deel van uit. Er wordt dan beoordeeld welke ontwikkelingen eventueel te combineren
zijn met de aanwezige natuurwaarden. Waar dat niet mogelijk is wordt gesignaleerd dat de
ontwikkeling strijdig is met de Flora- en faunawet. Er zal dan een afweging gemaakt worden tussen
afzien van het voornemen of het aanvragen van een ontheffing bij het ministerie van LNV
(verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer). De aanwezigheid van dassen, evenals de gewenste
uitbreiding, is tevens onderdeel van de reguliere nee tenzij (EHS)-toetsing van ruimtelijke plannen.
Toetsing in het kader van het nee, tenzijbeleid wordt uitgevoerd voor zover de ingrepen in, of in de
nabijheid van de EHS plaatsvinden.
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