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Onderwerp
Op 29 mei 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft deelproject 9: inrichting Hooge Gorzen. De activiteit
wordt uitgevoerd in het Natura 2000-gebied Haringvliet, ter hoogte van Den Bommel.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verlenen;

II.

de voorschriften 1. tot en met 15. te verbinden aan deze vergunning;

III.

de aanvraag van 29 mei 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuidvoor (dezeO,

5. R.S. Noe
plaatsvervangend Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Algemeen
1

Bij wijzigingen van omstandigheden (bijvoorbeeld de wijziging van de tenaamstelling) waaronder deze
vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en
Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh.nl hiervan
terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.

2

De vergunninghouder dient:
a de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te
melden aan de Afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres
meldingwnb@ozhz.nl;
b uiterlijk een week na het beeindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving,
Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

3

De vergunninghouder dient zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het
project, te informeren dat in verband met de bescherming van natuurwaarden
(instandhoudingsdoelstellingen) van het Natura 2000-gebied Haringvliet, het gebied met uitzondering
van de verharde paden, niet mag worden betreden.

Voorschriften ten aanzien van de inrichtingsmaatregelen
4

Het aantakken van het krekenstelsel op het Haringvliet en de verflauwing van de oevers dient binnen het
plangebied zoals aangegeven in de Natuurtoets Deelprojecten Droomfonds Haringvliet te worden
geplaatst/aangelegd.

5

Om effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied te voorkomen, gelden de
volgende voorwaarden ten aanzien van de locatie van de gevraagde activiteit:
a De werkzaamheden worden in de maand September uitgevoerd.

6

Alle materialen en/of afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door
verwaaiing of op andere wijze in het Natura 2000-gebied Haringvliet terecht kunnen komen.

Eenmalige werkzaamheden
7

Na afronding van de werkzaamheden dienen de gebruikte en bewerkte locaties in ordelijke toestand te
worden achtergelaten, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of
vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en op de juiste wijze uit het Natura 2000-gebied
worden afgevoerd.

8

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van
bestaande infrastructuur. Beschadiging van de bodem dient te worden voorkomen door het gebruik van
licht materieel, het niet berijden van afgewerkte stukken en het gebruik van rijplaten. De rijplaten dienen
na afloop van de werkzaamheden te worden verwijderd. Beschadigingen die ondanks de genomen
voorzorgsmaatregelen optreden, dienen te worden hersteld binnen de vergunningperiode.

9

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van voertuigen die
tenminste vallen binnen de Euro 5 normering. Euro V, Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn 99/96/EC) is
de emissienorm voor voertuigen , die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht is geworden.
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10 Materiaal en materieel mogen, anders dan voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden
noodzakelijk is, niet in het beschermde natuurgebied worden geplaatst, tenzij er speciale opstellocaties
voor aftank- en opstelplaatsen worden gerealiseerd op een egaal stuk grond waar geen beschermde
natuurwaarden aanwezig zijn. De juiste plek wordt in overleg met de aannemer bepaald.
11 Een opstelplaats, zoals in voorschrift 9 genoemd, dient zo te zijn ingericht dat alle materieel wordt
opgesteld op een constructie met olie-absorberend materiaal. Gemorste vioeibare of vaste
verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend
materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.
12 Voor de omgang met materieel in het Natura 2000-gebied worden de volgende voorzieningen en/of
maatregelen voorgeschreven ter bescherming van de bodem en het grondwater:
a Aftank- en opstelplaatsen dienen zodanig te worden ingericht dat al het materieel en de tanks
worden opgesteld op een olie-absorberend doekconstructie (alleen waterdoorlatend), zodat wordt
voorkomen dat schadelijke vioeistoffen in de bodem terecht kunnen komen;
b Het binnen het Natura 2000-gebied in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en te
worden gebruikt dat olie- en/of brandstofverontreiniging van het bodem en het grondwater niet kan
optreden;
c Bij de aftank- en opstelplaatsen dient een brandblusinstallatie en voldoende absorptiemateriaal
direct beschikbaar te zijn;
d Een enkel- of dubbelwandige tank dient voorzien te zijn van een lekbak, zodat vioeistof bij eventuele
lekkage wordt opgevangen. Deze lekbak dient afgeschermd te zijn voor regenwater. De inhoud van
de lekbak dient minimaal gelijk te zijn aan de opslagcapaciteit van de tank;
e De tanks, lekbakken of andere opvangvoorzieningen dienen horizontaal te worden geplaatst op de
onder a genoemde constructie, zodat de bodem bij lekkage wordt beschermd;
f
De opvangvoorziening moet altijd droog blijven en afgeschermd voor regenwater. Wanneer vioeistof
in de lekbak aanwezig is, dient dit op de voorgeschreven wijze als gevaarlijk afval te worden
afgevoerd. Dit mag nooit in de bodem worden geloosd;
g Indien er gevaar bestaat voor aanrijding van de tanks, dienen er maatregelen genomen te worden
om beschadiging van de tanks te voorkomen (bijv. aanbrengen vangrail);
h De opstelplaatsen moeten voorzien zijn van een goed afsluitbaar hek rondom, zodat onbevoegden
het terrein niet kunnen betreden.
13 Het plegen van onderhoud en olie verversen is in het Natura 2000-gebied niet toegestaan.
14 Het bevoorraden van de tanks en het aftanken van materieel vanuit de tanks moet plaatsvinden boven
de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 9, zodat olie- en/of brandstofverontreiniging van de
bodem en het grondwater niet kan optreden.
15 Buiten werktijden dient het materieel boven de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 9, te
worden opgesteld.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 29 mei 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming (Wnb) ontvangen. De aanvraag betreft deelproject 9: inrichting Hooge Gorzen. De
activiteit wordt uitgevoerd in het Natura 2000-gebied Haringvliet, ter hoogte van Den Bommel.
Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:
Natuurtoets Deelprojecten Droomfonds Haringvliet, opgesteld door Royal HaskoningDHV, d.d. 23
mei 2017.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Bevoegd gezag
De gevraagde activiteit wordt (hoofdzakelijk) gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland.
Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van deze
aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan:
Wetteliik kader
-

de artikelen 2.7 f m 2.9 Wnb

Beheerplan
Voor het Natura 2000-gebied Haringvliet is een beheerplan als bedoeld in artikel 2.3 van de Wnb is
vastgesteld. Het beheerplan vormt daarmee een toetsingskader voor voorliggende aanvraag.
Beschermde gebieden (instandhoudingsdoelen)
De vergunningplicht heft betrekking op het Natura 2000-gebied Haringvliet. Dit gebied is aangewezen in het
kader van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de gebiedendatabase'' zijn de instandhoudingsdoelen
omschreven voor dit Natura 2000-gebied.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb
ingediend voor deelproject 9: inrichting Hooge Gorzen. De gevraagde activiteit vindt binnen de begrenzing
van het Natura 2000-gebied Haringvliet plaats.
Aanlegfase
In de Hooge Gorzen worden enkele maatregelen genomen gericht op natuurherstel. De maatregelen
bestaan uit het optimaliseren en aantakken van kreken op het Haringvliet in de Hoge Gors nabij Den
Bommel en het verflauwen van oevers van enkele kreken n het oostelijk deel van de Hooge Gorzen (tussen
de Ezelsgors en de Geeregors). Deze maatregelen worden uitgevoerd op een zeer beperkt oppervlak en zijn
zeer kleinschalig, waardoor de werkperiode maximaal twee tot drie dagen bedraagt. Het doel van de
maatregelen is om de verbinding van het krekenstelsel met het Haringvliet te herstellen en te optimaliseren

^ https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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voor gebruik door (trek)vissen. Bovendien worden er rust- en paaiplaatsen voor vissen gecreeerd, door
oevers van kreken te verflauwen.
De maatregelen worden uitgevoerd in September en duren maximaal enkele dagen.
Gebruiksfase
Na het herinrichten van het gebied vinden er geen specifieke activiteiten plaats, anders dan wat nodig is
voor het reguliere beheer.
De maatregelen houden niet direct verband met of zijn nodig voor het beheer van een Natura 2000-gebied
en zijn niet nader uitgewerkt in het beheerplan. Wel hebben de maatregelen (na uitvoeren) een positief effect
op de doelen waarvoor het Natura 2000-gebied Haringvliet is aangewezen.
De aangevraagde activiteit is een 'project' in de zin van de Wnb, dat niet direct verband houdt met of nodig is
voor het beheer van het Natura 2000-gebied en dat afzonderiijk of in combinatie met andere plannen, of
projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Dit betekent dat de artikelen 2.7,
derde lid sub a en artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid, van de Wnb, van toepassing zijn op
deze aanvraag en een passende beoordeling is vereist waarbij rekening is gehouden met de
instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Bij de aanvraag is een passende beoordeling gevoegd.
Indien en voor zover noodzakelijk hebben wij de informatie uit dit document bij onze besluitvorming
betrokken.
Effecten
De beoordeling van deze aanvraag heeft, gelet op de aard, duur en afstand van de gevraagde activiteit ten
opzichte van het Natura 2000-gebied Haringvliet, betrekking op oppervlakteveriies, vernatting, verandering
overstromingsfrequenties, verandering dynamiek substraat, verstoring door geluid, optische verstoring en
verstoring door mechanische effecten.
Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op hoofdstuk 1 t/m 6, 15, 23 en 24 uit de
natuurtoets Natuurtoets Deelprojecten Droomfonds Haringvliet (verder: de natuurtoets) en het beheerplan
Haringvliet juni 2016, Natura 2000 Deltawateren Beheerplan 2016-2022, vastgesteld op 17 juni 2016.
Op basis van de aanvraag en natuurtoets hebben wij vastgesteld dat de gevraagde activiteit
vergunningplichtig is voor het Natura 2000-gebied Haringvliet.
Instandhoudingsdoelstellingen van het gebied
Bij de beoordeling van de effecten als gevolg van de aantakking van het krekenstelsel op het Haringvliet en
de verflauwing van oevers hebben wij rekening gehouden met de specifieke milieukenmerken en
omstandigheden van het gebied. Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende
(sub)habitattypen en natuurbeheer. Relevant zijn de vogelrichtlijnsoort(en) lepelaar, aalscholver, fuut,
smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, kuifeend, meerkoet, kievit en wulp en de habitatrichtlijnsoort
rivierdonderpad. De instandhoudingsdoelstelling voor bovengenoemde habitatrichtlijnsoorten en
vogelrichtlijnsoorten is omschreven in de gebiedendatabase^. Binnen de invloedssfeer van het plangebied
komen geen broedvogels of habitattypen met een instandhoudingsdoelstelling voor. Negatieve effecten op
broedvogels of habitattypen kunnen dan ook worden uitgesloten.

^ https://www.synbiosys.aiterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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Effecten van gevraagde activiteit op habitatsoorten en

vogelrichtlijnsoorten

Effecten op niet-broedvogels
In de periode juli t/m oktober zijn de volgende niet broedvogels aanwezig binnen de invloedsfeer van de
werkzaamheden: lepelaar, aalscholver, fuut, smient, krakeend, wilde eend, kuifeend, meerkoet, kievit en
wulp.
De lepelaar is alleen aanwezig in de relevante telvakken tot en met augustus en daarna niet meer. De
overige soorten zijn tot en met September vooral gebonden aan het open water en pas vanaf oktober zijn
substantiele aantallen foeragerende vogels aanwezig op de grasgorzen zelf. Dat geldt ook voor
overwinterende brandganzen, grauwe ganzen, wulp en kievit en smienten. Deze op de grasgorzen
foeragerende soorten komen vanaf oktober terug. Door de maatregelen uit te voeren in September kunnen
negatieve effecten op niet-broedvogels worden uitgesloten.
Effecten op habitatsoorten
De rivierdonderpad is niet aangetroffen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden en er komt ook geen
potentieel geschikt habitat voor. Er zijn geen vooroevers aanwezig en in de kreken komt de soort niet voor.
Op plekken waar een doorsteek wordt gemaakt om de kreken aan te takken op het open water (in totaal drie
locaties) is geen verharde oever aanwezig of is het oppervlak waar de doorsteek plaatsvindt dusdanig gering
dat eventuele effecten niet meetbaar zijn in termen van kwaliteit en oppervlak. Negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen voor rivierdonderpad zijn uitgesloten.
Gelet op die specifieke milieukenmerken en omstandigheden, waaronder de huidige kwaliteit van de
betreffende (sub)habitattypen, de (reguliere) beheermaatregelen en de aanvullende maatregelen zoals
opgenomen in het beheerplan concluderen wij dat de werkzaamheden geen belemmering vormen voor het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied
Haringvliet worden door de aangevraagde activiteit niet aangetast.

Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid
geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is bevoegd gezag de
gemeente Goeree-Overflakkee.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat dat de gevraagde activiteit geen
belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat een vergunning als
bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.
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