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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 15 juni 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft het aanpassen van de ligging van
middenspanningskabels door middel van een gestuurde boring. De werkzaamheden vinden plaats nabij de
Donkseweg te Brandwijk en vinden gedeeltelijk plaats binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied
Donkse Laagten.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verienen;

II.

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

III.

de aanvraag van 15 juni 2018 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

IV.

dat deze vergunning geldig is in de periode van 1 augustus 201 g tot en met 31 September 2010;

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopmten
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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1

Bij wijzigingen van omstandigheden 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 Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus
550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-mailadres meldingwnb{gozhz.nl;
b uitedijk een week na het beeindigen van de werkzaamheden Unit Groen Bodem en Opsporing 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 Donkse Laagten, het gebied met
uitzondering van de verharde paden, niet mag worden betreden.

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 gewerkt wordt van 07.00 uur tot 18.00 uur,
b indien buiten deze werktijden wordt gewerkt mag alleen de werkstrook worden vedicht.

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 Donkse Laagten terecht kunnen komen.

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 2000-gebied
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 vallen
binnen de Euro 5 normering. Euro V, Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn gg/96/EC) is de emissienorm
voor voertuigen , die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht is geworden.

9

Het werk moet worden uitgevoerd met goedgekeurd, schoon en lekvrij materieel.

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 ovedeg met de aannemer bepaald.
11 Een opstelplaats, zoals in voorschrift 10 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.
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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 gevaadijk 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 10, 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 10, te
worden opgesteld.
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Aanleiding
Op 15 juni 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het aanpassen van de ligging van
middenspanningskabels door middel van een gestuurde boring. De werkzaamheden vinden plaats nabij de
Donkseweg te Brandwijk en gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Donkse Laagten
(hierna: Natura 2000-gebied).
Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:
Quickscan Wet natuurbescherming inclusief voortoets Natura 2000, Van den Heuvel, projectnummer
17.9513, 9 februari 2018 (hierna: Natuurtoets).

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 de
aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan:
- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- beheerplan Donkse Laagten, vastgesteld in September 2015 door de Provincie Zuid-Holland en het
ministerie van Economisch Zaken (thans het ministerie LNV);
- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Donkse Laagten, vastgesteld door de minister van LNV en de
gebiedendatabase^ voor dit gebied.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb
ingediend voor het aanpassen van de ligging van middenspanningskabel (MS kabel) door middel van een
gestuurde boring nabij de Donkseweg te Brandwijk.
De aangevraagde activiteit vindt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaats. Het
plangebied betreft een deel van het poldergebied 'Molenwaard', gelegen tussen Brandwijk en Streefkerk. De
aangevraagde activiteit betreft het aanpassen van de ligging van middenspanningskabels. Momenteel gaan
deze kabels via de oude fietsbrug over het water. Omdat deze brug wordt verplaatst worden de kabels nu
onder de watergang door getrokken door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD-boring).
De werkzaamheden bestaan globaal uit:
- ontsluiting werkgebied, mobilisatie en inrichten werkterrein;
- graafwerkzaamheden t.b.v. verzorgen proefsleuven;
- laswerkzaamheden t.b.v. samenstellen boorstreng (mantelbuizen);
- verzorgen HDD-boring mantelbuizen middels pilot, ruimen en intrekken boorstreng;
^ https://www.synbioSYS.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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intrekken MS-kabels in de mantelbuizen;
graafwerkzaamheden i.v.m. koppelen bestaande MS-kabels met nieuwe MS-kabels;
graafwerkzaamheden t.b.v. verwijderen vervallen MS-kabels;
afwerken werkterrein, clean up werklocaties en demobilisatie.

De werkzaamheden hebben een totale duur van circa 4 tot 6 weken. De werkzaamheden binnen het Natura
2000-gebied duren circa 2 weken.
De aangevraagde activiteit is een 'andere handeling' in de zin van artikel 2.7, derde lid, onder b, van de
Wnb. Dit betekent dat de artikel 2.8, negende lid, van de Wnb, van toepassing is op deze aanvraag. Voor
een andere handeling, dient gelet op artikel 2.8, negende lid, van de Wnb, rekening gehouden te worden
met de gevolgen die de handeling kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op hoofdstuk 4 uit de Natuurtoets en het
beheerplan Donkse Laagten.
Instandhoudingsdoelstellingen
Het Natura 2000-gebied Donkse Laagten is als ovenwinteringslocatie aangewezen voor de volgende
Vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels):
-

Kleine zwaan: doel behoud omvang en kwaliteit leefgebied;

-

Kolgans; doel behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
gemiddeld 830 vogels (seizoensgemiddelde);

-

Brandgans: doel behoud omvang en kwaliteit leefgebied.

Effecten van de gevraagde activiteit
De aangevraagde activiteit vindt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaats. De
mogelijk storende factoren van de aangevraagde activiteit betreffen licht- geluid- en optische verstoring en
trillingen. Gelet op deze mogelijk storende factoren heeft de aangevraagde activiteit mogelijk effect op de
kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten. Omdat de werkzaamheden in de periode augustus tot en met
September, buiten de wlnterperlode, worden uitgevoerd zijn negatieve effecten bij voorbaat uitgesloten.
Op grond van bovenstaande concluderen wij dat het aanpassen van de ligging van middenspanningskabels
door middel van een gestuurde boring geen belemmering vormt voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen. De natuudijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Donkse Laagten
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 voorde omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Molenwaard bevoegd gezag.

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