omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Zaaknummer
Ons Kenmerk
Datum

00490427
ODH-2017-00083146

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen(@odtn.nl
I www.odti.nl

1 9 SEP. 2017

Beschikking
Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden
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 het realiseren van het project 'Haringvliet uit de hoogte'
en betreft de plaatsing van een nieuw netwerk van uitkijktoren, -punten en -hutten. De activiteit wordt
uitgevoerd op diverse locaties in en nabij het Natura 2000-gebied Haringvliet.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verlenen;

II.

de voorschriften 1. tot en met 10. te verbinden aan deze vergunning;

III.

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

IV.

dat deze vergunning geldig is in de periode van 15 juli 2018 t/m 15 oktober 2018;

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopfnan
Hoofd Tools ing & Vergunningverlening Milieu
van de Om je vingsdienst 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(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(@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 bebouwing/inrichtingsmaatregelen
4. De bouwwerken dienen binnen het plangebied zoals aangegeven in figuur 2-13 van de natuurtoets
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 dienen te worden uitgevoerd in de periode half juli t/m half oktober
2018, met uitzondering van de locaties Hooge Gorzen en Ventjagersplaten. Deze dienen in
September 2018 uitgevoerd te worden;
b. De werkzaamheden op de Hooge Gorzen en Ventjagersplaten dienen gelijktijdig te worden
uitgevoerd met de werkzaamheden die daar in het kader van andere projecten plaatsvinden
om effecten tot een minimum te beperken.
6. de locatie voor de aanleg van de vogeleiland(en) bij de Ventjagersplaten. De werkzaamheden aan
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 2000gebied 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.
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
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geen beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. De juiste plek wordt in overleg met de aannemer
bepaald.
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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 het realiseren van het project 'Haringvliet uit de
hoogte' en betreft de plaatsing van een nieuw netwerk van uitkijktoren, -punten en -hutten. De activiteit wordt
uitgevoerd op diverse locaties in het Natura 2000-gebied Haringvliet.
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 t/m 2.9 Wnb;
- Natura 2000 beheerplan Deltawateren 2016-2022, vastgesteld op 17 juni 2016 door Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat en
- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Haringvliet, vastgesteld op 17 juni 2016, opgesteld door
Minister van LNV (nu: Minister van Economische Zaken) en de gebiedendatabase'' voor dit gebied.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb
ingediend voor het realiseren van het project Haringvliet uit de hoogte. De gevraagde activiteit vindt plaats
op diverse locaties in of nabij het Natura 2000-gebied Haringvliet.
Rondom het Haringvliet zijn al diverse vogelkijkpunten, uitkijkpunten en uitkijktorens. Deze liggen verspreid
en zijn vaak verschillend van vorm en aard. Het project "Haringvliet uit de hoogte" betreft de plaatsing van
een nieuw netwerk van uitkijktorens, -punten en -hutten met een aantal nieuwe locaties (zie figuur 2-13 van
de natuurtoets).
Er wordt onderscheid gemaakt in uitkijktorens (a), uitkijkhutten (b) en uitkijkpunten (c). Deze worden op de
volgende locaties gerealiseerd:
a) Uitkijktorens: al Quackstrand, a3 Korendijkse Slikken, a4 Hooge Gorzen, a5 Hitsertsekade;
b) Uitkijkhutten en -schermen: bl Banaan-west, b2 Meneerse Plaat, b3 Ventjagersplaten (N.B. dit
betreft een bestaande locatie waaraan alleen achterstallig onderhoud gepleegd wordt);
c) Uitkijkpunten: cl Hellevoetsluis (Zeedijk), c2 Nieuwendijk (Watersportvereniging De Put).

^ https;//vvvvw.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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De uitkijktorens bij de Hitsertsekade en de Hooge Gorzen komen binnendijks te liggen. Vanaf deze
uitkijktorens kan over de dijk gekeken worden richting de buitendijkse gorzen en het Haringvliet. De
uitkijktorens op het Quackstrand, bij de Hitsertsekade en Hooge Gorzen worden gerealiseerd buiten de
begrenzing van het Natura 2000-gebied. De uitkijktoren in de Korendijkse Slikken ligt binnen de Natura 2000
begrenzing. Deze uitkijktoren is reeds beoordeeld in het kader van een ander project en wordt daarom
verder buiten beschouwing gelaten.
Alle uitkijkpunten worden gerealiseerd op de dijklichamen, buiten de Natura 2000-begrenzing. De
uitkijkhutten en -schermen liggen allemaal binnen de Natura 2000-begrenzing. Bij de Ventjagersplaten gaat
het om een bestaande vogelkijkhut waar alleen wat achterstallig onderhoud aan gepleegd wordt. Gebruik is
hier gelijk aan bestaand gebruik.
De uitkijktorens, -hutten en -punten worden buiten het gebied gefabriceerd. De elementen worden prefab
aangevoerd en ter plekke in elkaar gezet. Hierdoor is de aanlegfase beperkt tot enkele dagen en maximaal
een week per locatie. De werkzaamheden vinden plaats in de periode half juli t/m half oktober 2018, met
uitzondering van de uitkijkhut bij de Ventjagersplaten en de uitkijktoren bij de Hooge Gorzen, deze vinden
plaats in September 2018. Na het herinrichten van het gebied vinden er geen specifieke activiteiten plaats,
anders dan wat nodig is voor het reguliere beheer.

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,
geluid en trillingen, mechanische effecten tijdens de aanlegfase en (permanent) ruimtebeslag.
Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op de hoofdstukken 1, 2 (par 2.10), 3 t/m 6,
16, 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
17juni 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 project 'Haringvliet uit de hoogte' 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 is het leefgebied van de
broedvogels visdief kluut en rietzanger en de niet-broedvogels kolgans, lepelaar, kleine zilverreiger,
aalscholver, fuut, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, kuifeend, meerkoet, slechtvalk, kluut,
kievit, grutto en wulp. De instandhoudingsdoelstelling voor bovengenoemde vogelrichtlijnsoorten is
omschreven in de gebiedendatabase^.
Effecten van gevraagde activiteit op habitattypen en soorten
Broedvogels aanlegfase
Uitkijkhut Ventjagersplaten (10b3)
Bij de aan te passen kijkhut nabij de Ventjagersplaten broeden visdief en rietzanger. Het doelaantal voor de
visdief wordt momenteel gehaald maar deze soort kent wel een afnemende trend in het Haringvliet in de
periode 2006 t/m 2013. Voor de rietzanger geldt dat het aantal broedparen in het Haringvliet de laatste jaren
(2006 t/m 2013) ruim boven het doelaantal ligt en er daarnaast sprake is van een positieve trend.

2 https://vvvvw.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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De werkzaamheden worden uitgevoerd in September, wanneer beide soorten zijn uitgebroed. Een negatief
effect op de instandhoudingsdoelstellingen is uitgesloten.
Uitkiikpunt Nieuwendijk (10c2)
De rietzanger broedt in de Tiendgorzen, maar op zeer ruime afstand van de geplande locatie voor het
uitkijkpunt Nieuwendijk (10c2). Negatieve effecten op de rietzanger als gevolg van de aanleg van de uitkijken
bij Nieuwendijk zijn uitgesloten.
Uitkijktoren Hitsertsekade (10a5)
De uitkijktoren Hitsertsekade (10a5) ligt binnendijks ten noorden van het recreatiegebied Hitsertsekade (zie
paragraaf 2.17) en daarmee buiten de Natura 2000-begrezing. Oostelijk van de Hitsertsekade ligt de
buitendijkse polder Oosterse laagjes. In het oostelijke deel van de Oosterse laagjes broeden kluten
(Vergeer, 2016/NDFF 2016). De uitkijktoren grenst aan het westelijk deel van de Oosterse laagjes. Omdat
de afstand tussen de uitkijktoren en de broedende kluten meer dan 500 meter bedraagt en de
verstoringsafstand van de soort 100 - 300 meter is (ministerie van LNV, 2008) treedt geen verstoring van
broedende kluten op. Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de kluut als gevolg van de
aanleg van de uitkijktoren zijn uit te sluiten.
Niet-broedvogels aanlegfase
Uitkijktoren Quackstrand (lOal)
Op en rondom het Quackstrand wordt intensief gerecreeerd in de zomerperiode. Hier zijn in de huidige
situatie al diverse voorzieningen aanwezig. De aanleg van een uitkijktoren in de periode half juli t/m half
oktober zal niet leiden tot aanvullende verstoring van de in het naastgelegen telvak aanwezige nietbroedvogels, kleine zilverreiger, fuut en kuifeend. Negatieve effecten ten aanzien van
instandhoudingsdoelen van niet-broedvogels als gevolg van de aanleg van een uitkijktoren op het
Quackstrand zijn uitgesloten.
Uitkijktoren Hooge Gorzen (10a4)
De uitkijktoren bij de Hooge Gorzen ligt binnendijks. Alleen het bovenste stuk is voor de in de Hooge gorzen
aanwezige niet-broedvogels zichtbaar. Omdat de uitkijktorens grotendeels elders worden gefabriceerd,
duren de werkzaamheden ter plaatse enkele dagen tot maximaal een week. Vanuit de buitendijkse delen
(grasgorzen en het open water), zichtbare werkzaamheden aan de bovenste deel van de uitkijktoren duren
maximaal een dag.
De locatie van de uitkijktoren ligt op zeer korte afstand van de natuurherstelmaatregelen die worden
uitgevoerd in de Hooge Gorzen, zie paragraaf 2.9 en hoofdstuk 15 van de natuurtoets. In de periode juli t/m
oktober zijn de volgende niet broedvogels aanwezig in de telvakken die binnen de invloedsfeer van de
werkzaamheden vallen: lepelaar, aalscholver, fuut, smient, krakeend, wilde eend, kuifeend, meerkoet, kievit
en wulp. 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 aanwezig op de grasgorzen zelf Dat geldt ook voor overwinterende brandganzen,
grauwe ganzen en smienten. Deze op de grasgorzen foeragerende soorten komen vanaf oktober terug.
Door de werkzaamheden uit te voeren in September worden negatieve effecten op niet-broedvogels
voorkomen.
Uitkijktoren Hitsertsekade (10a5)
In de aanlegperiode (half juli t/m half oktober) zijn nabij het plangebied kluut en kievit aanwezig. De kluut
broedt t/m juli in het oostelijk deel van het plangebied, buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden van de
uitkijktoren. Kieviten zijn aanwezig in de hele periode van juli t/m oktober. De aantallen liggen echter alleen
in de maand augustus hoger dan 1% van het seizoensmaximum in het Haringvliet. Negatieve effecten op de
kievit zijn niet uitgesloten wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in de periode van half juli t/m half
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oktober. Omdat de draagkracht van het Haringvliet voor de kievit op orde is en de werkzaamheden
kortdurend zijn, kunnen significant negatieve effecten worden uitgesloten.
Uitkijkhut / -scherm Banaan-west (1 Obi)
In de periode juli t/m oktober zijn de volgende niet broedvogels aanwezig nabij het plangebied: kleine
zilverreiger, fuut, bergeend, krakeend, wintertaling, wilde eend, kuifeend en meerkoet. Het telvak waarbinnen
het plangebied valt, is echter zeer groot (> 700 ha) en ligt aan de oostzijde van Tiengemeten, ten noorden
van de Ventjagersplaten en ten zuidoosten van de Oosterse laagjes. De genoemde soorten kunnen zich op
alle locaties binnen dit telvak vinden.
Ter plaatse van de locatie waar het uitkijkscherm / de uitkijkhut is gepland, is het plangebied sterk begroeid
en heeft verharde oevers. Hierdoor is er geen geschikt biotoop voor de kleine zilverreiger, bergeend,
krakeend en wintertaling aanwezig. Deze soorten foerageren in slikkige oevers en moerassen en ondiepe
wateren en zijn weinig op diepe open wateren te vinden. Negatieve effecten op deze soorten als gevolg van
de aanleg van het vogelkijkscherm zijn uitgesloten.
Fuut, meerkoet en kuifeend komen wel op dieper open water voor. De meerkoet om te rusten en beide
andere soorten om te rusten en foerageren. Het aantal meerkoeten en futen in de zomerperiode in het
betreffende telvak ligt tussen de 1 en 5% van het totale aantal meerkoeten en futen dat op dat moment in het
Haringvliet aanwezig is. Het aantal kuifeenden ligt in de zomerperiode beneden de 0,1% van het totale
aantal in het Haringvliet.
De werkzaamheden zijn kortdurend (maximaal circa een week). De aanwezige aantallen in het telvak zijn
laag en bovendien is er vanwege de grootte van het telvak veel ruimte om uit te wijken naar onverstoorde
delen van het telvak. Dat betekent dat er mogelijk wel verstoring plaatsvindt ten aanzien van meerkoet, fuut
en kuifeend maar dat dit niet leidt tot negatieve effecten ten aanzien van de instandhoudingsdoelen van
deze soorten. Er is ruim voldoende gelegenheid om uit te wijken naar onverstoorde delen van het telvak.
Negatieve effecten ten aanzien van de instandhoudingsdoelen van de hier aanwezige niet-broedvogels zijn
uitgesloten.
Kijkhut Ventjagersplaten (10b3)
De locatie van de kijkhut Ventjagersplaten komt overeen met de locatie voor de aanleg van de
vogeleiland(en) bij de Ventjagersplaten. De werkzaamheden aan de vogelkijkhut zijn echter van kortere duur
en minder verstorend dan de aanleg van de vogeleilanden. In de periode juli t/m oktober zijn hier de niet
broedvogels lepelaar, fuut, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, kuifeend, meerkoet,
slechtvalk, kluut, kievit, grutto en wulp aanwezig.
Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van smient, wilde eend, wintertaling en slechtvalk zijn
uitgesloten, omdat deze soorten niet of niet met relevante aantallen in het plangebied aanwezig zijn in de
betreffende periode. Significant negatieve effecten op overige soorten zijn te voorkomen door de
werkzaamheden aan de vogelkijkhut af te stemmen op het project "aanleg van het / de vogeleiland(en) bij de
Ventjagersplaten" en ze gelijktijdig (in September) uit te voeren.
Uitkiikpunt Hellevoetsluis Zeedijk (lOcI)
Op deze locatie zijn in de zomerperiode op het moment dat de aanleg van het uitkijkpunt plaatsvindt fuut,
kuifeend en meerkoet aanwezig. De aantallen liggen ten opzichte van de totale aanwezige aantallen in het
Haringvliet, liggen voor kuifeend beneden de 1%, voor meerkoet tussen de 1 en 5% en voor de fuut tussen
deSen 10%.
Op de locatie waar het uitkijkpunt wordt gerealiseerd is in de huidige situatie een fietspad aanwezig, wat ook
in de huidige situatie voor verstoring zorgt. De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om het
uitkijkpunt te realiseren duren maximaal een tot enkele dagen. Ze zorgen vanwege de aanwezigheid van het
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fietspad niet voor aanvullende verstoring op foeragerende en rustende meerkoeten, kuifeenden of futen.
Negatieve effecten ten aanzien van de instandhoudingsdoelen van deze soorten zijn uitgesloten.
Uitkijkpunt Nieuwendijk Watersportvereniging de Put (10c2)
Het uitkijkpunt Nieuwendijk komt bovenop het dijklichaam te liggen tussen Watersportvereniging de Put en
de Tiendgorzen. In de Tiendgorzen zijn tijdens de aanlegfase (zomerperiode) de niet-broedvogels smient,
krakeend, wilde eend, kuifeend en kievit aanwezig.
De aantallen van smient liggen beneden de 1% van het seizoensmaximum. Voor de overige soorten liggen
de relatieve aantallen hoger of is de draagkracht niet op orde (kuifeend). De Tiendgorzen zijn echter vrij
toegankelijk voor wandelaars en honden (mits aangelijnd) en de Watersportvereniging wordt in de
zomerperiode druk bezocht. De toegangsroute naar de Watersportvereniging ligt ter hoogte van het
uitkijkpunt tussen de Tiendgorzen en het uitkijkpunt en het wandelpad loopt ook in de Tiendgorzen ter
hoogte van het uitkijkpunt. De kortdurende werkzaamheden aan het uitkijkpunt zorgen niet voor aanvullende
verstoring van de aanwezige niet broedvogels. Negatieve effecten ten aanzien van de
instandhoudingsdoelen van smient, krakeend, wilde eend, kuifeend en kievit als gevolg van de aanleg van
het uitkijkpunt zijn uitgesloten.
Gebruiksfase
Voor wat het gebruik van de uitkijktorens, -hutten, -schermen, en -punten geldt dat een vogelkijkpunt (in
welke vorm dan ook) wordt aangelegd om vogels te observeren. Dit betekent dat de aanleg c.q. uitvoering
per definitie zodanig is dat (normaal) gebruik niet kan leiden tot verstoring omdat anders het doel voorbij
wordt geschoten. Gebruik van de vogelkijkpunten leidt dan ook niet tot negatieve effecten.
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 project 'Haringvliet uit de hoogte' geen belemmering
vormt 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 zijn de gemeenten GoereeOverflakkee, Korendijk, Nissewaarden, Cromstrijen en Hellevoetsluis bevoegd gezag.

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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