omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Zaaknummer
Ons Kenmerk
Datum

00534727
ODH-2018-00167728

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070)21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

1 ^ JAN. 2019

Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 12 november 2018 hebben wij een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft werkzaamheden in verband met de aanleg
van een midden- en laagspanningskabel door middel van gestuurde boring op de percelen Zandweg 81 en
Duinlaan 51 te Oostvoorne.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verienen;

II.

de voorschriften 1 tot en met 8 te verbinden aan deze vergunning;

III.

de aanvraag van 12 november 2018 en de aanvullende stukken onderdeel te laten zijn van deze
vergunning;

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsingl& 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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VOORSCHRIFTEN
Algemeen
1

Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de
Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningveriening 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@ozhz.nl;
b uiteriijk 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 weike betrokken zijn bij de uitvoering van het
project, te informeren dat in verband met de bescherming van natuurwaarden
(instandhoudingsdoelstellingen) van het Natura 2000-gebied Voornes Duin, het gebied met uitzondering
van de verharde paden en het plangebied, niet mag worden betreden.

4

Om effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied te voorkomen, gelden de
volgende voorwaarden ten aanzien 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 veriicht.

5

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.

6

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.

7

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsiuitend 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.

8

Materiaal en materieel mogen, anders dan voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden
noodzakelijk is, niet in het beschermde natuurgebied worden geplaatst.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 12 november 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 werkzaamheden in verband met de
aanleg van een midden- en laagspanningskabel door middel van gestuurde boring op de percelen Zandweg
81 en Duinlaan 51 te Oostvoorne.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
- Quickscan Wet natuurbescherming Oostvoorne, referentie 1805794A00-R18-817, d.d. 9 november
2018;
- Voortoets Wet natuurbescherming Oostvoorne, referentie 1805794A00-R18-829, d.d. 13 november
2018;
Situatietekening.

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 14 december 2018 opgeschort en
is verzocht om aanvullende gegevens.
Op 18 december 2018 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
- Voortoets Wet natuurbescherming Oostvoorne, referentie 1805794A00-R18-928,d.d. 17 december
2018;
Engineering HDD-Boring tussen zandweg nr. 81 en Duinlaan nr. 51 te Oostvoorne, rapportage
berekeningen, d.d. 17 december 2018.
De procedure is op 18 december 2018 hervat.

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 Voornes Duin, vastgesteld op 9 februari 2016;
- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Voornes Duin, vastgesteld door de minister van LNV en de
gebiedendatabasel 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 werkzaamheden in verband met de aanleg van een midden- en laagspanningskabel door
middel van gestuurde boring op de locaties de Zandweg 81 en Duinlaan 51 te Oostvoorne.

' https://www.sYnbiosvs.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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De aangevraagde activiteit vindt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Voornes
Duin (hierna: het Natura 2000-gebied) plaats. De percelen van beide adressen zijn geexclaveerd en vallen
daarom buiten de grenzen van het Natura 2000-gebied. Ten westen van het gebouw aan de Zandweg 81 en
op het terrein van Duinlaan 51 liggen de uittreedpunten van de boring, deze percelen worden als
werkterreinen ingericht.
Het trace van de kabels ligt ter plaatse van het Natura 2000-gebied. Binnen de begrenzing van het Natura
2000-gebied zelf vinden geen ontgravingen e.d. plaats. Materiaal en materieel worden geplaatst buiten de
begrenzing van het Natura 2000-gebied. Wel wordt voor transport gebruik gemaakt van de lokale
infrastructuur (Zandweg) die binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied is gelegen.
De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats in de winter van 2019.
Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op de Voortoets Wet natuurbescherming
Oostvoorne (referentie 1805794A00-R18-829,d.d. 13 november 2018) en het beheerplan Voornes Duin.
Instandhoudingsdoelstellingen
Het Natura 2000-gebied Voornes Duin is aangewezen voor habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten.
Voor deze habitattypen en -soorten geldt een instandhoudingsdoelstelling. De instandhoudingsdoelen zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Instandhoudingsdoelstellingen
Kwaliteit

Habitattypen

Oppervlakte

H2120,Witte duinen

behoud

H2130, Grijze duinen

uitbreiding

H2160, Duindoornstruwelen

behoud

behoud

H2170 Kruipwilgstruwelen

Behoud

behoud

H2180, Duinbossen

behoud

H2190 Vochtige duinvalleien

uitbreiding

verbetering

H6430B Ruigte en zomen

Behoud

Behoud

H7210 Galigaanmoerassen

Behoud

Behoud

Habitatsoorten

Omvang

Kwaliteit leefgebled

Nauwe korfslak

behoud

behoud

Noordse woelmuis

Uitbreiding

Verbetering

Meervleermuis

behoud

behoud

Broedvogeis

Omvang

Kwaliteit

A008 Geoorde fuut

Behoud

Behoud

A017 Aalscholver

Behoud

Behoud

A026 Kleine zilverreiger

Behoud

Behoud

A034 Lepelaar

Behoud

Behoud

behoud
verbetering

verbetering
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Effecten van de gevraagde activiteit
De aangevraagde activiteit vindt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Voornes
Duin plaats. De mogelijk storende factoren van de aangevraagde activiteit betreffen licht- geluid- en optische
verstoring, trillingen en stikstofdepositie. Gelet op deze mogelijk storende factoren heeft de aangevraagde
activiteit mogelijk effect op de habitattypen en/of habitatsoorten: grijze duinen (kalkrijk), duinbossen
(vochtig), duinbossen (binnenduinrand), vochtige duinvalleien (kalkrijk) en vochtige duinvalleien (ontkalkt),
nauwe korfslak, Noordse woelmuis, groenknolorchis, geoorde fuut, aalscholver, kleine zilverreiger en
lepelaar..
De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats in de winter van 2019. Voor de uitvoering is gekozen
voor de meest gunstige periode ten aanzien van aanwezige beschermde natuurwaarden met de daaraan
gekoppelde kwetsbare voortplantingsperiode.
Uit de omstandigheid dat in en rondom de werkterreinen geen leefgebied en groeiplaatsen voor de
aangewezen habitatsoorten aanwezig zijn, volgt dat er geen sprake is van oppervlakteverlies, versnippering
van het leefgebied, verandering in populatiedynamiek of bewuste verandering in soortensamenstelling door
de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden uitsiuitend op land plaats. Een tijdelijke bemaling om de
grondwaterstand te veriagen vindt niet plaats waardoor het bestaande grondwatersysteem niet wordt
aangetast. Er worden geen veranderingen aangebracht aan het huidige watersysteem waardoor er geen
sprake is van verzoeting, verzilting, vernatting, verdroging, verandering dynamiek substraat of verandering
aan de stroomsnelheid. Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat kan worden uitgesloten dat de
voorgenomen werkzaamheden leiden tot effecten op de waterhuishouding van het Natura 2000-gebied
'Voornes Duin'. De Noordse woelmuis, groenknolorchis en nauwe korfslak zijn gevoelig voor verstoring door
mechanische effecten en trilling. Verstoring door mechanische effecten en trilling worden echter voorkomen
doordat zeer plaatselijk gewerkt wordt buiten de biotoop van deze soorten.
De Noordse woelmuis en groenknolorchis zijn matig gevoelig voor vermesting door stikstof uit de lucht en
matig gevoelig voor verzuring door stikstof uit de lucht. Negatieve effecten als gevolg van directe
verontreiniging en stikstofdepositie worden uitgesloten, omdat het project zeer plaatselijk en tijdelijk
plaatsvindt.
Na uitvoering van de werkzaamheden moet het projectgebied in haar huidige staat en gebruik hersteld
worden; de werkzaamheden mogen geen aanleiding geven tot een andere vorm van gebruik van de
gronden. Betreden van andere delen van het Natura 2000-gebied buiten de werkterreinen of voor langer dan
de geplande uitvoeringsperiode is niet toegestaan (voorschrift 3). Ditzelfde geldt voor opslag van materiaal
en materieel (voorschrift 5 tot en met 8). Bij de werkzaamheden wordt geen gebruik gemaakt van (tijdelijke)
bemaling van het projectgebied.
Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat de werkzaamheden aan de midden- en
laagspanningskabel door middel van gestuurde boring, op de locaties Zandweg 81 en Duinlaan 51 te
Oostvoorne, geen belemmering vormen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De
natuuriijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Voornes Duin 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 een omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Westvoorne bevoegd gezag.
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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 verieend.
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