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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 21 december 2017 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikelen 3.3, eerste lid, en 3.8,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft de sloop van een woning aan de
Laan van Nieuw Blankenburg 400 te Rozenburg. De aanvraag betreft het opzettelijk vernielen van nesten of
rustplaatsen van de huismus. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen
zoals genoemd in:
- artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vernielen van
nesten of rustplaatsen van de huismus.
De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 februari 2018 tot en met 29 juni 2018.

Besluit
Wij besluiten de aanvraag om ontheffing af te wijzen.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopr
Hoofd Toetdbng & Vergunningvedening 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
OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 21 december 2017 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikelen 3.3, eerste lid, en 3.8,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag betreft de sloop van een
woning aan de Laan van Nieuw Blankenburg 400 te Rozenburg. De aanvraag betreft het opzettelijk
vernielen van nesten of rustplaatsen van de huismus. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de
verbodsbepalingen zoals genoemd in:
- artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk vernielen van nesten of
rustplaatsen van de huismus.
De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 februari 2018 tot en met 29 juni 2018.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Begeleidende brief Aanvraag ontheffing Natuurbeschermingswet - soortenbescherming voor de
sloop van een woning aan de laan van Nieuw Blankenburg 400 te Rozenburg, Rijkswaterstaat,
kenmerk RWS-2017/45796, 21 december 2017;
Topografische kaart ligging te slopen woning;
Tracebesluit/MER Blankenburgverbinding; Tracebesluit: Deel II Plankaarten, Rijkswaterstaat, maart
2016;
Opiegnotitie Wet natuurbescherming - soortbescherming Blankenburgverbinding 2016, RPS adviesen ingenieursbureau B.V., referentienummer 1602325A00-R17-954, 23 november 2017;
Compensatieplan huismus Blankenburgverbinding - Rozenburg en Maassluis/Vlaardingen, ATKB
B.V., rapportnummer 20150579/rapOI, 6 augustus 2015;
Factsheet huismussenvoorziening Zuidbuurt en Rozenburg, ATKB, kenmerk 20150579/notOI, 18
december 2015;
Bijiage A: Monitoring uitgevoerde compensatiemaatregelen soortbescherming
Natuurbeschermingswet, zaaknr. 31106950, Rijkswaterstaat;
Landschapsplan Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding, Feddes/Olthof landschapsarchitecten
B.V., projectnummer 302, September 2015;
Tracebesluit/MER Blankenburgverbinding; Tracebesluit: Natuurtoets/Passende beoordeling,
Rijkswaterstaat, maart 2016.
Op 28 maart 2018 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen;
Aanvullende informatie Laan van Nieuw Blankenburg 400 te Rozenburg, Rijkswaterstaat, kenmerk
RWS-2018/11764, 21 maart 2018;
Monitoringsplan Blankenburgverbinding, Tauw, kenmerk R001-1261572JJA-V04-mwl-NL, 26 januari
2018;
Tracebesluit Blankenburgverbinding (2017), wijziging van het Tracebesluit Blankenburgverbinding,
Rijkswaterstaat, oktober 2017;
Tracebesluit/MER Blankenburgverbinding, Tracebesluit: Natuurtoets/Passende beoordeling,
Rijkswaterstaat, maart 2016;
Ontheffing Flora-en faunawet, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
FF/75C/2016/0464.toek.vv, 14 december 2016;
Natuurinventarisatie Blankenburgtrace West 2016, RPS advies- en ingenieursbureau B.V.,
referentienummer 1602325A00-R17-950, 23 november 2017;
Factsheet huismussenvoorziening Zuidbuurt en Rozenburg, ATKB, kenmerk 20150579/not/01, 18
december 2015;
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Compensatieplan huismus Blankenburgverbinding - Rozenburg en Maassluis/Vlaardingen, ATKB
B.V., rapportnummer 20150579/rapOI, 6 augustus 2015.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 12 februari 2018 opgeschort en is
verzocht om aanvullende gegevens.
De procedure is op 28 maart 2018 hervat.
Bevoegd gezag
De handeling 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 voor de huismus is getoetst aan artikel 3.3 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland.
De huismus is een van nature in Nededand in het wild levende vogel en beschermd op grond van artikel 1
van de Vogelrichtlijn.
Op grond van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb is het verboden opzettelijk nesten of rustplaatsen van de
huismus te vernielen of te beschadigen, of nesten weg te nemen.
Op grond van artikel 3.3, vierde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts vedeend indien:
- er geen andere bevredigende opiossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat een van de belangen genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, van de
Wnb aan de orde is; en
- de maatregelen niet leiden tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de soort.

Beoordeling
Aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de sloop van een woning aan de Laan van Nieuw Blankenburg 400 te
Rozenburg. De woning wordt gesloopt in verband met de aanleg van een nieuw sportpark en park in het
kader van Kwaliteitsplan Nieuw Watedand. Het Kwaliteitsplan Nieuw Watedand is een onderdeel van het
deelplan Oostrand Rozenburg. Het te slopen pand staat leeg en is vanwege de ligging gevoelig voor
vandalisme. Rijkswaterstaat wenst het pand te slopen in het belang van de openbare orde en de veiligheid.
Overtreding verbodsbepaling(en)
Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb is in 2012 en 2013 onderzoek verricht naar de
aanwezigheid van natuurwaarden binnen de begrenzing van de nieuw aan te leggen Blankenburgverbinding,
waarvan het plangebied deel uitmaakt. De broedvogels zijn geTnventariseerd door het uitvoeren van zes
ochtendbezoeken en twee avondbezoeken. Hierbij zijn verschillende deelgebieden gecombineerd. Daarbij is
gebruikt gemaakt van de BMP-methode van SOVON. Met deze methode worden mogelijke broedgevallen in
het gebied geteld. Door dit meerdere keren tijdens het broedseizoen te doen, ontstaat een beeld van het
aantal broedvogels in een gebied. Dit onderzoek is in 2016 herhaald. Voor de sloop van een tweetal
woningen in de nabije omgeving van het plangebied is eerder ontheffing vedeend voor de huismus. Om
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deze reden is er tijdens het onderzoek in 2016 minder aandacht besteed aan de aanwezigheid van
huismussen. Ten aanzien van de BMP-methode merken wij op dat deze methode niet heel geschikt voor het
bepalen van de functionaliteit van een plangebied voor de huismus. Daarnaast betreft het onderzoek over
een grote oppervlakte en daarmee is de kans groot dat niet alle territoriale huismussen zijn waargenomen of
ander broedindicerend gedrag is gemist. Tijdens het onderzoek in 2012 en 2013 zijn 38 nestlocaties van de
huismus vastgesteld over de verschillende deelgebieden, in 2016 is dit aantal gedaald naar 6, mogelijk
omdat de aandacht hier niet naar uitging. Daarnaast achten wij het onderzoek uit 2012 en 2013 niet meer
actueel, aangezien er in de tussentijd verschillende ontwikkelingen in het gebied hebben plaatsgevonden.
Wij zijn van mening dat de onderzoeksinspanning daarmee niet voldoende is geweest om de functionaliteit
van het plangebied voor de huismus te bepalen. Om deze reden zal in het voorjaar van 2019 opnieuw
onderzoek naar de aanwezigheid van nesten van de huismus worden uitgevoerd.
Samenvattend, uitgevoerde onderzoeken tonen aan dat de huismus aanwezig is in het plangebied. Het
aantal nesten is niet bekend. Het onderzoek is gedateerd en niet op de juiste manier uitgevoerd om het
aantal aanwezige nesten te bepalen. Daarnaast hebben er werkzaamheden plaatsgevonden in de nabije
omgeving van het plangebied. Dit kan invloed hebben gehad op de lokale populatie van de huismus.
Hiermee is de huidige situatie niet bepaald. Dit heeft als gevolg dat de staat van instandhouding van de
lokale populatie van de huismus niet bepaald kan worden. Om deze reden wordt de aanvraag afgewezen.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.3 van de Wnb niet
worden verleend.
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