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Beschikking
Wet natuurbesclierming - Natura 2000-gebieden
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 de herinrichting van de Zuiderdieppolders - Blok de Wit
en gebruik als natuur- en recreatiegebied. De activiteit wordt uitgevoerd in en nabij het Natura 2000-gebied
Haringvliet, ter hoogte van Stellendam.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verlenen;

II.

de voorschriften 1. tot en met 14. 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. Hop
Hoofd Toet ng & Vergunningverlening Milieu
van de Om ij^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 (bijvoorbeeid 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 zljn 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/inrichtlngsmaatregelen
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 werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd na 15 juli en voor 1 oktober 2018;
b. De trekpont mag niet worden gebruikt in de periode 1 oktober t/m 31 januari.
5. Alle materialen en/of afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door
venwaaiing 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 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 vloeibare of vaste
verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend
materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.
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11. 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 schadeiijke vloeistoffen 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 gevaariijk 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.
12. Het plegen van onderhoud en olie verversen is in het Natura 2000-gebied niet toegestaan.
13. 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.
14. 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 ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid
van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de herinrichting van de Zuiderdieppolders - Blok de Wit
en gebruik als natuur- en recreatiegebied. De activiteit wordt uitgevoerd In en nabij het Natura 2000-gebied
Haringvliet, ter hoogte van Stellendam.
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.
Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft vanaf 4 oktober 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Er zljn geen zienswijzen ingediend.
Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn er geen wijzigingen.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan:
Wettelijk 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 de herinrichting van de Zuiderdieppolders - Blok de Wit en gebruik als natuur- en
recreatiegebied. De gevraagde activiteit vindt deels binnen en deels nabij de begrenzing van het Natura
2000-gebied Haringvliet plaats.

^ https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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In dit project worden de huidige agrarische graslanden en de dijk langs het Zuiderdiep omgevormd naar een
complex van gorzen, slikken en kreken dat in directe verbinding staat met het Zuiderdiep. De huidige
boezemkade wordt verplaatst naar de zuid- en oostrand van het piangebied. In de Zuiderdieppolder worden
enkele fiets- en wandelpaden aangelegd en er wordt een verbinding voor wandelaars en fietsers gemaakt
over het Zuiderdiep. In het verlengde van de Heuvelweg ten oosten van de Zuiderdieppolder wordt een
trekpont gerealiseerd. Deze trekpont verbindt de Zuiderdieppolder met de dijk langs het Haringvliet en zorgt
voor een fiets- en wandelverbinding richting Westplaat. In de winterperiode (1 oktober t/m 31 januari) wordt
de trekpont afgesloten voor gebruik om verstoring van ovenwinterende vogeis (m.n. de kuifeend) te
voorkomen.
Na verwerving van Blok de Wit sluit dit terrein direct aan op de zuidelijke oevers van het Zuiderdiep, bij de
bestaande gorzen van Natuurmonumenten en de plaat van Scheelhoek (Natura 2000-gebied). Door de
herinrichting wordt de robuustheid van deze gebieden en de verbinding van deze gebieden met de overige
natuurgebieden op de noordrand van Goeree (Westplaat, Meneerse Plaat) vergroot. De herinrichting van
polder Blok de Wit (in totaal ± 83 ha, incl. boezemkade) draagt aanzienlijk bij aan de vereiste robuustheid om
te voldoen aan de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van kustbroedvogels (o.a. grote
stern, visdief) en moerasvogels (o.a. blauwborst, rietzanger en bruine kiekendief) omdat hierdoor het
foerageergebied voor deze soorten wordt vergroot. Ook andere vogeis profiteren hiervan mee.
Alleen de zuidoevers van het Zuiderdiep tot aan de teen van de huidige boezemkade vallen binnen de
begrenzing van Natura 2000. Blok de Wit zelf en de boezemkade liggen dus buiten de begrenzing van het
Haringvliet.
De volgende activiteiten vinden plaats in de aanlegfase:
- verleggen van de boezemkade (grondverzet)
- graven van een aantal kreken
- aanieg van een fietspad en wandel/struinpaden
- plaatsing van een trekpont of brug over het Zuiderdiep
De werkzaamheden vinden plaats in de periode 15 juli t/m 30 September 2018.
Na het herinrichten van het gebied wordt er in het gebied gefietst en gewandeld en worden de recreatieve
voorzieningen (trekpont) gebruikt. Daarnaast vindt er regulier beheer plaats.
De activiteiten 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 heeft de herinrichting (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 optische verstoring, verstoring door licht,
geluid en trillingen (aanlegfase), mechanische effecten en verandering dynamiek substraat.
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Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op de hoofdstukken 1, 2 (par. 2.1), 3 t/m 7,
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 herinrichting van de Zuiderdieppolders/Blok de Wit
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 bruine kiekendief, grauwe gans, brandgans, bergeend, kuifeend, goudplevier, kievit en
wulp. Kwalificerende habitatrichtlijnsoorten^ en habitattypen komen niet binnen de invloedssfeer van het
project voor, waardoor negatieve effecten op habitatrichtlijnsoorten en habitattypen kunnen worden
uitgesloten. De instandhoudingsdoelstelling voor bovengenoemde habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en
vogelrichtlijnsoorten is omschreven in de gebiedendatabase''.
Effecten van gevraagde activiteit op habitattypen en soorten
Broedvogels aanlegfase
De Scheelhoek een van de belangrijkste broedgebieden voor de bruine kiekendief in het Haringvliet. De
Zuiderdieppolders en het Zuiderdiep vormen een belangrijk foerageergebied van deze bruine kiekendieven.
De werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van de soort, omdat de uitvoeringsperiode gedeeltelijk
overlapt met het broedseizoen van de bruine kiekendief (half april t/m half augustus). De werkzaamheden
vinden echter pas plaats later in het broedseizoen op het moment dat de jongen al vliegvlug zijn. De soort is
op dat moment minder kwetsbaar voor verstoring (ministerie van LNV, 2008). Doordat werkzaamheden laat
in het broedseizoen plaatsvinden en tijdelijk zijn, leidt de inrichting van de Zuiderdieppolders niet tot
significant negatieve effecten op de soort.
Niet-broedvoqels aanlegfase
De Zuiderdieppolders zijn belang voor de niet-broedvogels grauwe gans, brandgans, bergeend, kuifeend,
goudplevier, kievit en wulp. Tijdens de aanlegfase (15 juli t/m 30 September) zijn bergeend, kuifeend,
goudplevier, kievit en wulp niet of met zeer geringe aantallen in het gebied aanwezig. Voor grauwe gans en
brandgans geldt dat het gebied alleen een functie heeft als doortrek- en overwinteringsgebied. Tijdens de
uitvoerperiode kunnen negatieve effecten op niet broedvogels worden uitgesloten.
Broedvogels gebruiksfase
Er wordt een trekpont of brug over het Zuiderdiep aangelegd. Het gebruik van deze trekpont door
wandelaars en fietsers leidt tot verstoring van een klein deel van het foerageergebied van bruine
kiekendieven. Ter hoogte van de trekpont/brug is de kwaliteit van het huidige foerageergebied echter laag.
De oeverzones aan weerszijden van het Zuiderdiep zijn hier smal en de dijk ten noorden van het Zuiderdiep
is geasfalteerd. Als foerageergebied draagt de omgeving van de trekpont/brug daarom nauwelijks bij aan het
totale foerageergebied van de soort in de omgeving van Scheelhoek. De doeistelling behoud van omvang en
kwaliteit van het leefgebied van de bruine kiekendief met een draagkracht van 20 paar wordt daardoor niet
negatief beinvloed.

^ Uit onderzoek in 1998 en 2016 is gebleken dat de rivierdonderpad niet in het Zuiderdiep voorkomt en dat er ook geen geschikt
leefgebied voor deze soort aanwezig is.
^ https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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Niet-broedvoqels gebruiksfase
In en rondom het Zuiderdiep zijn grauwe gans, brandgans, bergeend, kuifeend, goudplevier, kievit en wulp
aanwezig in de maanden oktober t/m januari. Het gebied is met name van groot (relatief) belang voor wulp
en kuifeend. In deze periode wordt de trekbrug afgesloten voor gebruik. Significant negatieve effecten van
het gebruik van de brug op niet-broedvogels kunnen hierdoor 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 de herinrichting van de Zuiderdleppolders/Blok de Wit
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 bijvoorbeeid voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Goeree
Overflakkee 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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