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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 22 mei 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft het scheuren en opnieuw inzaaien van percelen
grasland, kadastraal bekend NKPOI-E-391 t/m 398. Het projectgebied is gelegen achter de Meije 86 te
Nieuwkoop.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verlenen;

II.

de voorschriften 1. tot en met 5. te verbinden aan deze vergunning;

III.

de aanvraag van 22 mei 2018 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

IV.

dat deze vergunning geldig is in de periode van 1 September 2018 tot en met 1 maart 2019.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hobman
Hoofd Tof tsing & 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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Algemeen
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 uitvoenng schriftelijk te
melden aan Unit Groen Bodem en Opsporing 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 Unit Groen Bodem en Opsporing van
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

3

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.

4

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 99/96/EC) is de emissienorm
voor voertuigen , die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht is geworden.

5

Het werk moet worden uitgevoerd met goedgekeurd, schoon en lekvrij materieel.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 22 mei 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag betreft het scheuren en opnieuw inzaaien van
percelen grasland, kadastraal bekend NKPOI-E-391 t/m 398. Het projectgebied is gelegen achter de Meije
86 te Nieuwkoop.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Rapport Voortoets Natura 2000 Meijegraslanden melkveebedrijf Welgelegen te Nieuwkoop,
advlesbureau Van der Helm, rapportnummer 20180360, 1 mei 2018;
Afbeelding begrenzing projectgebied en Natura 2000-gebied.

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;
- Beheerplan Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 2015-2021, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland juni 2015;
- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, vastgesteld door de minister
van LNV (nu: minister van Economische Zaken) en de gebiedendatabase'' voor dit gebied.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initlatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb
ingediend voor het scheuren en opnieuw inzaaien van enkele percelen weiland gelegen achter de Meije 86
in de Meijegraslanden te Nieuwkoop.
De betreffende percelen (zie figuur 1 uit de voortoets) waren in eigendom van de provincie Zuid-Holland en
zijn geruild met een ander vergelijkbaar stuk grond (van het melkveebedrijf Welgelegen op circa 300 tot 400
meter ten noordwesten van het projectgebied) in het kader van natuurontwikkeling. De beweiding door
melkvee verhuist mee naar het nieuwe stuk land. Het terrein is momenteel op veel plaatsen ongelijk en heeft
daardoor enkele natte plekken (zie afbeelding 2 uit de voortoets). Hierdoor is het terrein minder geschikt
voor beweiding (vertrapping door vee en sporen door machines), groeit het gras slecht en zijn reguliere
periodieke landbouwhandelingen als maaien moeilijk uit te voeren. Vanuit landbouwkundig gebruik is het
daarom gewenst de percelen te scheuren en opnieuw in te zaaien in het najaar van 2018.

^ tittps://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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De aangevraagde activiteit vindt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen &
De Haeck plaats.
Aanleqfase
Het projectgebied betreft een traditioneel agrarisch grasland van circa 82.500 vierkante meter. Ten behoeve
van het verbeteren van het agrarisch gebruik van dit grasland is men voornemens het grasland te scheuren.
Hierbij wordt de bestaande grasmat verwijderd, wordt het terrein geegaliseerd en opnieuw ingezaaid. Bij het
scheuren wordt het grasland doormiddel van een ploeg omgewoeld en blijft er kale grond achter. Derhalve
hoeft er geen grond afgevoerd te worden. Per saldo wordt in totaal 82.500 vierkante meter Natura 2000gebied bewerkt. Er zal tijdelijk sprake zijn van een perceel met kale grond in plaats van grasland. In de
toekomstige situatie zal er eveneens agrarisch grasland voor terug komen.
De werkzaamheden worden in het najaar van 2018 uitgevoerd.
Het scheuren van het grasland en het inzaaien van het terrein wordt uitgevoerd met een tractor en de
benodigde landbouwwerktuigen. Er is geen sprake van transport en grondverzet. De werkzaamheden vinden
enkel op het terrein plaats.
Gebruiksfase
Wanneer na het inzaaien het grasland weer voldoende op kracht en dicht is, zal het melkvee dat eerst op het
andere perceel liep, nu naar het projectgebied worden verplaatst. Dit betreft een verplaatsing van het
melkvee over een korte afstand (200/300 meter). Er is geen sprake van een toename van vee. In de
toekomstige situatie zal er eveneens agrarisch grasland voor terug komen.
De aangevraagde activiteit is een project in de zin van de Wnb. Dit betekent dat de artikelen 2.7, derde lid,
en 2.8, van de Wnb, van toepassing zijn op deze aanvraag.
Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op hoofdstuk 5 uit de Voortoets Natura 2000
Meijegraslanden melkveebedrijf Welgelegen te Nieuwkoop, advlesbureau Van der Helm, rapportnummer
20180360, 1 mei 2018 (verder: natuurtoets) en het beheerplan Nieuwkoopse Plassen & De Haeck.
Instandhoudingsdoelstellingen
Het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is aangewezen voor diverse habitattypen,
habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Voor deze Habitattypen en - soorten en Vogelrichtlijnsoorten geldt
een instandhoudingsdoelstelling.
Effecten van de gevraagde activiteit
De aangevraagde activiteit vindt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen &
De Haeck plaats. De mogelijk storende factoren van de aangevraagde activiteit betreffen verstoring door
geluid, licht trillingen en optische verstoring. Gelet op deze mogelijk storende factoren heeft de
aangevraagde activiteit mogelijk effect op kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten.
Kwalificerende habitattypen komen in het plangebied niet voor.
Bij de beoordeling van effecten van de gevraagde activiteit hebben wij rekening gehouden met de
instandhoudingsdoelstellingen en specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied.
Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen en natuurbeheer.
Negatieve effecten op de groenknolorchis, zeggekorfslak en de gestreepte waterroofkever kunnen worden
uitgesloten omdat deze soorten niet voorkomen in het projectgebied door het ontbreken van geschikt habitat
in het projectgebied.
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Hoewel de Noordse woelmuis in de Meijegraslanden is aangetroffen, is de betekenis van de betreffende
percelen verwaarioosbaar. De soort is met name aangetroffen in dotterbloemgraslanden, maar kan in lage
dichtheden ook voorkomen op de percelen die in agrarisch gebruik zijn. Verstoring kan dus optreden voor
lage aantallen Noordse woelmuizen, maar dit zal niet leiden tot een significant effect op de populatie in de
Nieuwkoopse Plassen.
Negatieve effecten op de meervleermuis, bittervoorn, kleine modderkruiper en platte schijfhoren kunnen
worden uitgesloten omdat deze mogelijk aanwezig zijn in of boven de watergangen, waar geen verstorende
werkzaamheden (in de nacht) plaats zullen vinden.
Significant negatieve effecten op de roerdomp, purperreiger, zwartkopmeeuw, zwarte stern, rietzanger en
snor kunnen worden uitgesloten omdat deze soorten niet broeden in het projectgebied door het ontbreken
van geschikt habitat in het projectgebied. Het projectgebied maakt voor een aantal soorten incidenteel deel
uit van foerageergebied. Van essentieel foerageerhabitat voor deze vogels in het projectgebied is geen
sprake, omdat voldoende geschikt alternatief foerageergebied aanwezig is in de directe omgeving van het
projectgebied.
Significant negatieve effecten op de grote zilverreiger, kolgans, smient en krakeend kunnen worden
uitgesloten omdat het projectgebied slechts een klein oppervlak betreft van de grotere foerageergebieden
van deze soorten. Van essentieel foerageerhabitat voor deze vogels in het projectgebied is geen sprake,
omdat voldoende geschikt alternatief foerageergebied aanwezig is in de directe omgeving van het
projectgebied. Daarnaast blijft het geschikt als foerageergebied, omdat na de ingreep het grasland (kolgans,
smient en krakeend) en de watergangen/oevers blijven bestaan (grote zilverreiger).
Conclusie
Op grond van bovenstaande concluderen wij dat het scheuren van grasland en opnieuw inzaaien geen
belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De natuurlijke kenmerken van
het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 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 voor de Omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Nieuwkoop bevoegd gezag.
Daarnaast wijzen wij op de volgende zaken die vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar voren
zijn gekomen:
Het scheuren van grasland op veenbodems is alleen toegestaan in de periode 1 feb t/m 15 sept
(rvo.nl);
Het scheuren van grasland in Natura 2000-gebieden is niet toegestaan in de het kader van de
Europese verordening met betrekking tot permanent (kwetsbaar) grasland. Het toch scheuren van
grasland kan leiden tot het korten van GLB-premies. Voor meer informatie over alternatieven voor
het scheuren van grasland verwijzen wij naar het rapport van Korevaar uit 2016^.

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 verleend.

http://edepot.wur.nl/377539
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