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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 28 februari 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid,
van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Vernieuwen Poldergemaal
Hogewegpolder'. De aanvraag betreft het beschadigen en vernielen van nesten van de huismus ten
behoeve van de renovatie van de bebouwing van het poldergemaal nabij de Van Berckelweg 38 te
Noordwijk. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de volgende verbodsbepaling:
artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk vernielen of
beschadigen van nesten of rustplaatsen van de huismus {Passer domesticus).
De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2019.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde ontheffing af te wijzen vanwege het ontbreken van een verboden handeling als
bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming;

II.

de aanvraag van 28 februari 2018 en de aanvulling van 20 juni 2018 onderdeel te laten zijn van deze
beschikking.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hop lan
Hoofd Toet ing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden
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Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeieidende schrijven.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 28 februari 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid,
van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het project 'Vernieuwen
Poldergemaal Hogewegpolder'. De aanvraag betreft het beschadigen en vernielen van nesten van de
huismus ten behoeve van de renovatie van de bebouwing van het poldergemaal nabij de Van Berckelweg 38
te Noordwijk. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de volgende verbodsbepaling:
artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb, voor wat betreft het opzettelijk vernielen of beschadigen van
nesten of rustplaatsen van de huismus {Passer domesticus).
De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2019.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Notitie 'Quick scan beschermde soorten Poldergemaal Hogewegpolder', Bureau Waardenburg bv,
kenmerk: 17-0423/17.06991/AnKar, 28 februari 2018;
Notitie 'Activiteitenplan huismus Poldergemaal Hogewegpolder', Bureau Waardenburg bv, 28
februari 2018;
Plattegrondtekening 'Bodemonderzoek Gemaal Hoogewegpolder', Hoogheemraadschap Rijnland,
17 mei 2017.
Op 20 juni 2018 hebben wij aanvullend het volgende stuk ontvangen:
Notitie 'Zaaknr 00511743 Aanvullende informatie'. Bureau Waardenburg bv, kenmerk: 170785/18.05508/GerSm, 20 juni 2018.

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 op 9 mei 2018 verzocht om aanvullende gegevens
en is de procedure opgeschort. Op 20 juni 2018 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen en is de
procedure hervat.

Verlenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 22 juni 2018 de termijn voor de afhandeling
van de aanvraag met zeven weken veriengd.
Bevoegd gezag
De handeling wordt gerealiseerd 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 om ontheffing voor de huismus is getoetst aan de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wnb en aan de
Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.
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De huismus is een van nature in Nederland in het wild levende vogelsoort en is 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, te beschadigen of weg te nemen.
Op grond van artikel 3.3, vierde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:
er geen andere bevredigende opiossing is;
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 verslechtering van de staat van instandhouding van de soort.

Beoordeling
Aanvraag
Hoogheemraadschap Rijnland is voornemens om poldergemaal Hogewegpolder in Noordwijk te vernieuwen.
De elektronische en werktuigbouwkundige onderdelen van het gemaal bereiken het einde van de
levensduur. Bij niet ingrijpen neemt de kans op storingen en uitval van het gemaal toe, met alle risico's van
dien voor het waterpeil in de achterliggende polder.
Het poldergemaal staat in de omgeving van de Van Berckelweg 38 te Noordwijk, ten westen van de
Hoogewegse molen en de Leidsevaart (N444). De bebouwing betreft een klein stenen gebouw met schuin
pannendak. Het gebouw heeft geen spouw. Tegen een gevel van het gebouw groeit een klimplant. De
watergang is deels verhard met beton of metselwerk. Aan de zuidzijde van het gemaal is de oever afgezet
met beschoeiing van hout. Langs de rand van de watergang richting de Dinsdagse Watering bevindt zich
een ligusterhaag.
De werkzaamheden bestaan uit het geheel vervangen van de inwendige installatie en de toegang tot het
gebouw, alsmede het uitvoeren van (uitwendige) reparaties aan het voegwerk en het dak. Het aanwezige
groen aan en rond het gemaalgebouw wordt behouden.
De vernieuwing van het poldergemaal zal drie tot vier maanden in beslag nemen. Het herstel van het dak en
het voegwerk duurt enkele dagen. De werkzaamheden worden na afloop van het broedseizoen van de
huismus, in het najaar van 2018, uitgevoerd.
Overtreding verbodsbepaling
Om te bepalen of sprake kan zijn van overtreding van de Wnb is in 2017 bronnenonderzoek gedaan naar het
voorkomen van beschermde soorten, waaronder de huismus, in het plangebied. Op 12 September 2017 is
middels een veldbezoek (nader) onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van de huismus. Gelet op het
in omvang beperkte projectgebied en de overzichtelijke situatie ter plekke, zijn wij van mening dat de
onderzoeksinspanning voldoende is geweest.
De huismus is in het plangebied aangetroffen. Onder de dakpannen van het gemaalgebouw bevinden zich
nesten van de huismus. Het aangetroffen nestmateriaal kan van meerdere jaren zijn, maar is mogelijk van
meerdere huismuspaartjes (maximaal drie). De ligusterhaag langs de watergang richting de Dinsdagse
Watergang vormt een belangrijk onderdeel van het leefgebied van de huismus. De haag biedt
schuilmogelijkheden in een verder open landschap.
Ten tijde van de ontvangst van de aanvraag bestonden plannen om bij de vernieuwing van het gemaal de
ligusterhaag te verwijderen en de bebouwing (met nesten) geheel te slopen om plaats te maken voor
nieuwbouw. Om verstoring van de huismus zoveel mogelijk te voorkomen is - gedurende de behandeling
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van de aanvraag - besloten het bestaande gebouw en de ligusterhaag te laten staan en de bebouwing te
renoveren. Daarbij zullen slechts plaatselijk herstelwerkzaamheden aan het dak plaatsvinden, waarbij de
huismusnesten worden ontzien. Bij het herstel van het voegwerk zal de klimplant tijdelijk worden verwijderd.
Deze wordt direct na afronding van de voegwerkzaamheden - die enkele dagen in beslag nemen teruggeplaatst.
Aangezien de hierboven beschreven selectieve renovatiewerkzaamheden buiten het kwetsbare
broedseizoen van de huismus en buiten de vorstperiode worden uitgevoerd, de nesten te alien tijde
aanwezig blijven als slaappiek en ook de schuil- en uitwijkmogelijkheden in de ligusterhaag behouden
blijven, is geen sprake van een overtreding van een verbod als genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de
Wnb. Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3 , eerste lid, van de Wnb is derhalve niet (meer) aan de orde.
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/Activiteitenbesluit. Hiervoor is de
gemeente Noordwijk bevoegd gezag.

Conclusie
Met de voorgestelde werkzaamheden wordt geen verbod als genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb.
overtreden. Een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Wnb is niet aan de orde. Op grond
van het vorenstaande wordt de aanvraag afgewezen. Dit betekent dat de voorgestelde werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd.
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