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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebleden
Onderwerp
Op 3 april 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van
de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het wijzigen van de op 5 december 2017 met kenmerk
ODH-2017-00120611 verieende vergunning voor de herinrichting van polder Blok de Wit, gelegen in het
Natura 2000-gebied Haringvliet, ter hoogte van Stellendam.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de op 5 december 2017 verieende vergunning met kenmerk ODH-2017-00120611 te wijzigen zoals
omschreven in de overwegingen;

II.

dat het project wordt gerealiseerd conform de aanvraag van 3 april 2018 en aanvullingen van 1 mei
2018;

III.

dat voorschrift 4 behorend bij de vergunning van 5 december 2017 verieende vergunning met
kenmerk ODH-2017-00120611 wordt vervangen door onderstaand voorschrift:
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 in de periode 15 juli tot en met 30
September 2019 en 2020. In 2018/2019 dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in
de periode 15 juli 2018 tot en met 28 februari 2019, met inachtneming van voorschrift 4c.
b. De trekpont mag niet worden gebruikt in de periode 1 oktober t/m 31 januari.
c. In de periode vanaf 1 oktober tot en met 28 februari 2019 mogen geen werkzaamheden
worden uitgevoerd in de zone van 50 m vanaf de boezemkade.
d. Bij harde wind (2 6 Bft) uit windrichtingen anders dan zuid, zuidwest en zuidoost, mogen er
in de periode vanaf 1 oktober tot en met 28 februari 2019 geen werkzaamheden worden
uitgevoerd.
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Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toothing & Vergunningveriening 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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Aanleiding
Op 3 april 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 wijzigen van de op 5 december 2017 met
kenmerk ODH-2017-00120611 verieende vergunning voor de herinrichting van polder Blok de Wit, gelegen
in het Natura 2000-gebied Haringvliet, ter hoogte van Stellendam.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
E-mail van 3 april 2018;
- Vergunning Wnb van 5 december 2017 met kenmerk ODH-2017-00120611;
- (definitief) Concept inrichtingsplan Blok de Wit van 22 februari 2018 met kenmerk 1703072AOO-001;
E-mail van 1 mei 2018 met bijbehorende afbeeldingen.

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 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;
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
De terreinbeheerder heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb
ingediend voor het wijzigen van de op 5 december 2017 met kenmerk ODH-2017-00120611 verieende
vergunning voor de herinrichting van polder Blok de Wit, gelegen in het Natura 2000-gebied Haringvliet, ter
hoogte van Stellendam. De wijziging heeft betrekking op het verlengen van de uitvoeringsperiode in het
eerste jaar van aanleg tot en met 28 februari 2019 en het veriengen van de periode waarin de
werkzaamheden plaatsvinden tot en met 30 September 2020.
Wliziqlnqen ten opzichte van de verieende vergunning
In de eerder verieende vergunning werden alle werkzaamheden uitgevoerd in de periode van 15 juli tot en
met 30 September 2018. Vanwege vergunning-, en aanbestedingsdooriooptijden kunnen de werkzaamheden
pas half augustus 2018 beginnen. De dooriooptijd van de ontgravingswerkzaamheden bedraagt minimaal 2
maanden. De graafwerkzaamheden kunnen dus op zijn vroegst half oktober worden afgerond. Daarnaast
moeten er in het gebied twee nieuwe boezemkades aangelegd worden. Deze moeten een zekere periode
'zetten' (ca. 700 dagen) en er moet een goed doorwortelde grasmat zijn, voordat het waterschap de kades
^ httpsV/www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?sub]=n2k&groep=9
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kan goedkeuren. Pas na deze goedkeuring kan de bestaande boezemkade die het gebied afsluit van het
Zuiderdiep op twee punten worden doorgestoken, wat nodig is voor het realiseren van Intergetijdenatuur.
Om zeker te weten dat er voldoende tijd is om de nieuv/e boezemkade te laten zetten, en dus de
voorbereidende werkzaamheden met zekerheid in het eerste uitvoeringsjaar uit te voeren, is het
noodzakelijk de uitvoeringsperiode voor de eerste uitvoeringsperiode te verlengen tot eind februari 2019.
Daarnaast kunnen bepaalde werkzaamheden (o.a. het doorsteken van de oude boezemkade) pas worden
uitgevoerd nadat de nieuwe boezemkade voldoende gezet is. Hierdoor kunnen de werkzaamheden niet
binnen een jaar worden afgerond, en zijn twee aanvullende uitvoeringsperioden nodig tussen 15 juli en 1
oktober in 2019 en 2020.Vanwege de gewijzigde uitvoeringsperiode is voorschrift 4a gewijzigd ten opzichte
van de vergunning van 5 december 2017.
Fasering van de uitvoering
Het grootste knelpunt bij het verlengen van de eerste uitvoeringsperiode is het voorkomen van
kwalificerende (vogel)soorten in het Zuiderdiep. De werkzaamheden worden daarom gefaseerd uitgevoerd.
In de zone direct langs het Zuiderdiep (de strook tussen het Zuiderdiep en de watergang) vinden in de eerste
uitvoeringsperiode (augustus 2018 - februari 2019) nagenoeg geen werkzaamheden plaats. De enige
activiteit die plaatsvindt, is het op twee locaties aanbrengen van grond tegen de huidige kade langs het
Zuiderdiep aan, zodat met de nieuwe kades een nieuwe gesloten waterkering wordt gerealiseerd. Deze
activiteiten duren nog geen 2 weken en zullen voor 1 oktober uitgevoerd zijn.
De overige werkzaamheden in de eerste uitvoeringsperiode (tot en met februari 2019) vinden plaats in het
gebied tussen de watergang ten zulden van de boezemkade langs het Zuiderdiep en de Zuiderdiepweg. Uit
het inrichtingsplan blijkt dat het graafwerk van de kreken plaatsvindt in de zone waar de afstand tussen de
werkzaamheden en het Zuiderdiep het breedst is (meer dan 60 m). Aan de west- en oostkant is deze minder
breed, maar in alle gevallen meer dan 30 m. De kade steekt ca. 2,00 m boven het waterpeil van het
Zuiderdiep uit en vormt daarmee een afscherming tussen het Zuiderdiep en de werkzaamheden.
Historie
Voor de gevraagde activiteit (het herinrichten van polder Blok de Wit ten behoeven van natuur en recreatie)
is op 5 december 2017 met kenmerk ODH-2017-00120611 een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede
lid, Wnb verieend.

Effecten
Effecten van de gevraagde wijzigingen op habitattypen en soorten
Veriengen uitvoeringsperiode tot 2020
Het uitvoeren van de werkzaamheden in de periode 15 juli tot en met 30 September in de jaren 2019 en
2020 leidt niet tot andere gevolgen dan beschreven in de vergunning van 5 december 2017. Een
aanvullende beoordeling is niet nodig.
Toevoegen uitvoeringsperiode 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019
In de periode van 1 oktober tot met 28 februari is het Zuiderdiep en omgeving van belang voor
overwinterende eenden, ganzen en steltlopers. Met name vanaf half november neemt het aantal
overwlnterende vogels in het Zuiderdiep en directe omgeving sterk toe. Daarnaast vormt het Zuiderdiep bij
harde wind (^ 6 Bft) een belangrijke rustplek voor overwinterende vogels, met uitzondering van zuid-,
zuidwest en zuidoosten wind. Om deze functie te borgen is voorschrift 4d aan de vergunning toegevoegd.
Bij eerdere werkzaamheden is volgens de toezichthouder gebleken dat de boezemkade in zekere mate zorgt
voor afscherming, waardoor de verstoring van vogels in het Zuiderdiep door werkzaamheden achter de kade
relatlef klein is. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, en in de periode vanaf 1 oktober 2018 tot
en met 28 februari 2019 op tenminste 50 m afstand van de boezemkade te werken (voorschrift 4c), kunnen
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(significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van overwinterende vogels worden
uitgesloten. Omdat voorschrift 4 van het besluit van 5 december 2017 aangevuld wordt met voorschrift 4c en
voorschrift 4d en tevens voorschrift 4a wordt aangepast, hebben wij geheel voorschrift 4 vervangen.
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 en de Watenwet. Hiervoor zijn
respectievelijk de gemeente Goeree-Overflakkee en Rijkswaterstaat bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gewijzigde activiteit geen belemmering
vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat de vergunning van 5 december 2017
met kenmerk ODH-2017-00120611 wordt gewijzigd zoals omschreven onder 'gevraagde activiteit'.
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