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Beschikking
Wet natuurbescherming Natura 2000
Onderwerp
Op 29 mei 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het uitvoeren van natuurinrichtingsmaatregelen op de
Slijkplaat. De activiteit wordt uitgevoerd in het Natura 2000-gebied Haringvliet, tussen Hellevoetsluis en
Middelharnis.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te vedenen;

II.

de voorschriften 1 tot en met 7 te verbinden aan deze vergunning;

III.

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

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hd
Hoofd Tofetsing & 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.

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
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(godh.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 Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer
078-7708585, emailadres meldingwnb(gozhz.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 bebouwing/inrichtingsmaatregelen
4. 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 activiteit wordt uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 2.4 en 10.3 van de natuurtoets;
b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maand oktober;
0. Bij het aanbrengen van grond in het water wordt een afstand aangehouden van minimaal
3 m tot de vooroever;
d. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd;
e. Het aanbrengen van grond wordt dusdanig uitgevoerd dat er geen grond op de Slijkplaat zelf
of binnen 3 m van de vooroever terecht komt.
5. 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
6. 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 2000gebied worden afgevoerd.
7. 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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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 29 mei 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het uitvoeren van natuurinrichtingsmaatregelen op de
Slijkplaat. De activiteit wordt uitgevoerd in het Natura 2000-gebied Haringvliet, tussen Hellevoetsluis en
Middelharnis.
Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:
Natuurtoets Deelprojecten Droomfonds Haringvliet, opgesteld door Royal HaskoningDHV, van 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 t/m 2.9 Wnb;
hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming.
Beheerplan
Voor het Natura 2000-gebied Haringvliet is een beheerplan als bedoeld in artikel 2.3 van de Wnb
vastgesteld. Het beheerplan vormt daarmee een toetsingskader voor voorliggende aanvraag.
Beschermde gebieden (instandhoudingsdoelen)
De vergunningplicht heeft 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 het uitvoeren van natuurinrichtingsmaatregelen op de Slijkplaat. De Slijkplaat ligt binnen de
begrenzing van het Natura 2000-gebied Haringvliet.

^ https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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De natuurinrichtingsmaatregelen op de Slijkplaat zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het
gebied voor kustbroedvogels en vissen. De volgende activiteiten worden uitgevoerd:
-

Verontdiepen van water
Aanleg vogeleiland
Vrijkomende grond perceel Westplaat naar Slijkplaat vervoeren om hiermee de gewenste
verontdieping te realiseren
Dood hout en stenen aanbrengen op Slijkplaat (onder water) ten behoeve van schuilplaatsen voor
vissen

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maand oktober en duren maximaal 3-5 weken. De
verontdieping wordt gerealiseerd door kleinschalig en met zo klein mogelijk materieel te werken. Hierdoor
kan de grond voorzichtig worden aangebracht en is er sprake van een lagere geluidsbelasting. Er wordt
geen grond aangebracht op de Slijkplaat zelf of binnen 3 meter vanaf de vooroever.
Na het herinrichten van het gebied vinden er geen specifieke activiteiten plaats, anders dan wat nodig is
voor het reguliere beheer. De Slijkplaat is niet toegankelijk voor publiek.
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 doeien 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 optische verstoring, verstoring door licht en
geluid, mechanische effecten en verandering dynamiek substraat.
Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op de hoofdstukken 1, 2 (par 2.4), 3 t/m 6,
10, 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 het uitvoeren van natuurinrichtingsmaatregelen op de
Slijkplaat hebben wij rekening gehouden met de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het
gebied. Hieronder vallen onder andere de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen en
natuurbeheer. Relevant zijn het habitattype ruigten en zomen en het leefgebied van grote stern, dwergstern,
visdief, bontbekplevier, zwartkopmeeuw, kluut, lepelaar, kleine zilverreiger, aalscholver, fuut, bergeend,
krakeend, wilde eend, kuifeend, pijistaart, meerkoet, grutto, wulp, noordse woelmuis en rivierdonderpad. De
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instandhoudingsdoelstelling voor bovengenoemde habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en
vogelrichtlijnsoorten is omschreven in de gebiedendatabase^.
Effecten van gevraagde activiteit op habitattypen en soorten
Effecten op broedvogels
De Slijkplaat is als broedgebied van (groot) belang voor kustbroedvogels. Het gaat om de soorten visdief,
grote stern, dwergstern, zwartkopmeeuw, bontbekplevier en kluut. Door de werkzaamheden uit te voeren in
oktober worden negatieve effecten op kwalificerende broedvogels voorkomen.
Effecten op niet-broedvogels
Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden (oktober) zijn lepelaar, bergeend en kuifeend met
relevante aantallen in het gebied aanwezig. In die maand zijn gemiddeld ca. 480 kuifeenden aanwezig op en
rondom Slijkplaat, 44 bergeenden en 2 lepelaars. Negatieve effecten ten aanzien van lepelaar en kuifeend
zouden voorkomen kunnen worden door de werkzaamheden pas in november uit te voeren. Op dat moment
is echter op en rondom de Slijkplaat meer dan 25% van het totale aantal smienten in het Haringvliet
aanwezig. Uitwijken naar november is daarom geen optie.
De werkzaamheden zijn gericht op het verontdiepen van het water rondom Slijkplaat, waardoor de
oppervlakte geschikt foerageergebied voor lepelaar en bergeend toeneemt. Dat betekent dat de
maatregelen leiden tot een toekomstige verbetering van het leefgebied van beide soorten (wat positief
bijdraagt aan de draagkracht van het Haringvliet). Daarnaast zijn de werkzaamheden tijdelijk van aard en
worden ze uitgevoerd na de ruiperiode van bergeend en kuifeend en voor het invallen van de winter, dus op
een zo gunstig mogelijk moment. Bovendien zijn in de maand oktober niet de maximale aantallen van de
soorten aanwezig in het Haringvliet, waardoor ervan uitgegaan wordt dat de soort uit kan wijken naar
onverstoorde delen van het Haringvliet, zoals de Ventjagersplaten. Hierdoor kan gesteld worden dat
ondanks de tijdelijke verstoring van deze soorten significant negatieve effecten niet aan de orde zijn.
Effecten op habitattypen- en soorten
Op de Slijkplaat komt het habitattype ruigten en zomen (harig wilgenroosje) voor. De
natuurontwikkelingsmaatregelen op Slijkplaat worden echter allemaal vanaf het water uitgevoerd en hebben
betrekking op de aanleg van structuren in het water. Een negatief effect op habitattypen kan worden
uitgesloten.
Op de Slijkplaat komt in begroeide delen de noordse woelmuis voor. In de vooroevers rondom de Slijkplaat
komt mogelijk de rivierdonderpad voor. Door grond met beleid op te brengen, waardoor er geen grond op de
Slijkplaat of in een zone van minimaal 3 meter vanaf de vooroever terecht komt, kunnen (significant)
negatieve effecten op beide soorten worden 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 het uitvoeren van natuurinrichtingsmaatregelen op de
Slijkplaat geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De natuuriijke
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 de gemeente GoereeOverflakkee bevoegd gezag.
^ https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebledendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9

5/6

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
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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