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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 20 december 2018 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van de natuurvergunning van 10 juli 2017 met
kenmerk ODH-2017-00068231. Voornoemde vergunning heeft betrekking op natuurontwikkelingsmaatregelen op de Westplaat, gelegen in het Natura 2000-gebied Haringvliet. Het verzoek betreft:
Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor het graven van sloten en het aanpassen van de
hydrologische inrichting door het aanbrengen van enkele kunstwerken en een stuwput naar 1 maart
tot en met 7 april 2019 en 15 juli tot en met 31 augustus 2019.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de vergunning van 10 juli 2017 met kenmerk ODH-2017-00068231 te wijzigen door voorschrift 4
onderdeel c, als volgt aan te passen:
c. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 9.3.1 van
het rapport 'Natuurtoets Deeiprojecten Droomfonds Haringvliet, opgesteld door Royal
HaskoningDHV, d.d. 23 mei 2017' in de periode 1 maart tot en met 7 april 2019 en 15 juli tot
en met 31 augustus 2019.

II.

dat de activiteiten conform de e-mail van 20 december 2018 dienen te worden gerealiseerd;

III.

dat de e-mails van 4 en 20 december 2018 onderdeel uitmaken van het besluit.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & 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 20 december 2018 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van de natuurvergunning van 10 juli 2017 met
kenmerk ODH-2017-00068231. Voornoemde vergunning heeft betrekking op natuurontwikkelingsmaatregelen op de Westplaat, gelegen in het Natura 2000-gebied Haringvliet. Het verzoek betreft:
- Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor het graven van sloten en aanpassen hydrologische
inrichting door het aanbrengen van enkele kunstwerken en een stuwput ten behoeve van
weidevogels naar 1 maart tot en met 7 april 2019 en 15 juli tot en met 31 augustus 2019.
Bij de aanvraag zijn de volgende documenten gevoegd:
E-mail van 4 december 2018 met het verzoek tot verlenging van de uitvoeringstermijn;
E-mail van 20 december 2018 met gewijzigd verzoek tot verienging.

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:
Wettelijk kader
-

de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb.

Beheerplan
Voor het Natura 2000-gebied Haringvliet is een beheerplan als bedoeld in artikel 2.3 van de Wnb
vastgesteld. Het beheerplan vormt daarmee een toetsingskader voor vooriiggende aanvraag.
Beschermde gebieden (instandhoudingsdoelen)
De vergunningplicht heeft betrekking op het Natura 2000-gebied Haringvliet. Dit gebied is aangewezen in het
kader van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de gebiedendatabase^ zijn de instandhoudingsdoelen
omschreven voor dit Natura 2000-gebied.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
In de oorspronkelijke aanvraag was het de bedoeling om op de gorzen van de Westplaat kreken te graven
om de percelen meer geschikt te maken voor weidevogels. In de huidige aanvraag worden er geen kreken
gegraven maar sloten ten behoeve van weidevogels. De aard van de werkzaamheden blijft gelijk, namelijk
grondwerk. Daarnaast worden er enkele aanpassingen gedaan aan de hydrologische inrichting van het
gebied door het aanbrengen van enkele kunstwerken en een stuwput. De werkzaamheden duren maximaal
twee weken en worden grotendeels in maart uitgevoerd. Een stukje sloot en de stuwput liggen echter in de
beschermlngszone van de dijk komt en mogen pas na afloop van het stormseizoen (na 1 april) worden
aangelegd. Deze werkzaamheden duren maximaal enkele dagen.
^ https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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Bij de aanleg wordt rekening gehouden met eventueel aanwezige broedvogels. Wanneer al begin april
weidevogels aanwezig zijn, of wanneer de (weers)omstandigheden dusdanig slecht zijn dat het grondverzet
niet in maart kan worden uitgevoerd, dan wordt uitgeweken naar de zomerperiode (half juli tot en met eind
augustus), na afloop van het broedseizoen.
Onze beoordeling van de wijziging is gebaseerd op de documenten die bij het verzoek om wijziging van de
vergunning gevoegd zijn en het beheerplan Haringvliet. Daarnaast is het advies van Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid van 18 december 2018 bij de beoordeling betrokken.

Mogelijke effecten
Het vergunde project vindt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Haringvliet plaats. De mogelijk
storende factoren van de aangevraagde wijziging van de vergunning betreffen verstoring door ruimtebeslag,
geluid en optische verstoring. Gelet op deze mogelijk storende factoren heeft de aangevraagde wijziging van
de vergunning mogelijk effect op habitattypen en foeragerende en rustende vogels.
Bij de beoordeling van effecten van de gevraagde wijziging 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.
Beoordeling effecten
De aard van de effecten van de aanleg van de activiteiten op habitattypen en -soorten zijn gelijk aan wat
eerder beoordeeld is. De activiteiten vinden nu echter plaats tijdens het laatste deel van het winterseizoen,
wanneer het Haringvliet gebruikt wordt door rustende en foeragerende vogels. In maart zijn de meeste
overwinterende vogels al vertrokken naar andere gebieden en zijn de aantallen vogels in het gebied laag.
Hierdoor kan significante verstoring worden uitgesloten. De werkzaamheden zijn (met uitzondering van het
slootdeel en de stuwput nabij de dijk) afgerond voor het begin van het broedseizoen, waardoor effecten op
broedvogels eveneens kunnen worden uitgesloten.
In de eerste week van april kunnen er al weidevogels in het gebied neerstrijken om te gaan broeden. Om
verstoring van broedende (weide)vogels te voorkomen, wordt het werk stilgelegd wanneer deze arriveren.
Het werk wordt dan na afloop van het broedseizoen (half juli-eind augustus, na inspectie op broedgevallen)
afgerond. Hiermee kunnen negatieve effecten op broedvogels worden uitgesloten.
Op grond van bovenstaande concluderen wij dat het wijzigen van de uitvoeringsperiode geen belemmering
vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De natuurlijke kenmerken van het Natura
2000-gebied Haringvliet worden door de aangevraagde activiteit niet aangetast.

Vergunde situatie
Voorschrift 4, onderdeel c, uit het besluit van 10 juli 2017 met kenmerk ODH-2017-00068231 wordt als
gewijzigd:
c.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 9.3.1 van
het rapport 'Natuurtoets Deeiprojecten Droomfonds Haringvliet, opgesteld door Royal
HaskoningDHV, d.d. 23 mei 2017' in de periode 1 maart lot en met 7 april 2019 en 15 juli tot
en met 31 augustus 2019.

De overige voorschriften verbonden aan het besluit van 10 juli 2017 blijven onverkort van kracht.
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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
betreffende gemeente bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gewijzigde uitvoeringsperiode geen
belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat de vergunning van 10 juli
2017 met kenmerk ODH-2017-00068231, conform het verzoek van 20 december kan worden gewijzigd.
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