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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 2 mei 2018 met
kenmerk ODH-2018-00030475. Voornoemde vergunning heeft betrekking op het aanpassen/verbeteren van
bestaande extensieve recreatievoorzieningen en de aanleg van nieuwe extensieve recreatievoorzieningen
ten behoeve van het project Vogelboulevard Krammer-Volkerak. Het verzoek betreft:
- Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor de aanleg van het betonpad naar vogelkijkhut de Kluut
naar januari tot en met 31 maart 2019 (deelproject 9);
Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor het pad, veepassage en kijkscherm de Lepelaar naar
januari tot en met 31 maart 2019 (deelproject 12);
Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor de aanleg van de trap op de dijk bij de Lepelaar naar de
eerste week van april 2019 (deelproject 12).

Besluit
Wij besluiten:
I.

de vergunning van 2 mei 2018 met kenmerk ODH-2018-00030475 te wijzigen door voorschrift 4,
onder c, als volgt aan te passen:
c. Deelprojecten buitendijks (op de gorzen) binnen de Natura 2000-begrenzing Krammer
Volkerak dienen te worden uitgevoerd in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober
(deelprojecten 10, 12).
en door onderdelen d en e toe te voegen aan voorschrift 4:
d. Deelprojecten 9 en 12 dienen te worden uitgevoerd in de periode januari tot en met 31 maart
2019
e. In afwijking van onderdeel d, dienen de werkzaamheden voor de aanleg van de trap in
deelproject 12 te worden uitgevoerd in de periode 1 tot en met 7 april 2019.

II.

dat de activiteiten conform de aanvullende stukken van 4 en 20 december 2018 dienen te worden
gerealiseerd;

III.

dat de aanvullende stukken van 4 en 20 december 2018 onderdeel uitmaken van het besluit.

omgevingsdienst
HAAGLANDEN
Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopr1)an
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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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 20 december 2018 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van de natuurvergunning van 2 mei 2018 met
kenmerk ODH-2018-00030475. Voornoemde vergunning heeft betrekking op het aanpassen/verbeteren van
bestaande extensieve recreatievoorzieningen en de aanleg van nieuwe extensieve recreatievoorzieningen
ten behoeve van het project Vogelboulevard Krammer-Volkerak. De wijziging betreft:
Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor de aanleg van het betonpad naar vogelkijkhut de Kluut
naar januari tot en met maart 2019 (deelproject 9);
Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor het pad, veepassage en kijkscherm de Lepelaar naar
januari tot en met maart 2019 (deelproject 12);
- Het wijzigen van de uitvoeringsperiode voor de aanleg van de trap op de dijk bij de Lepelaar naar de
eerste week van april 2019 (deelproject 12).
De te wijzigen activiteiten worden uitgevoerd in en rondom de Hellegatsplaten in het Natura 2000-gebied
Krammer-Volkerak.
Bij de aanvraag zijn de volgende documenten gevoegd:
E-mail van 4 december 2018 met het verzoek tot verienging 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 handeling wordt 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;
- Ontwerp-aanwijzingsbesluit Krammer-Volkerak van 30 juni 2017 en
- de gebiedendatabase'' voor Krammer-Volkerak.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Het project Vogelboulevard Krammer Volkerak wordt uitgevoerd in het kader van het Droomfonds. De
Vogelboulevard gaat uit van het optimaliseren van de beleving van de Ventjagers- en Hellegatsplaten zonder
de huidige waarden en het beheer te wijzigen. Door een concentratie van voorzieningen (bestaand en
nieuw) aan de rand van de gebieden kunnen vogels worden waargenomen met zo min mogelijk verstoring.
Naast vogels observeren is het vanuit de beschermde vogelkijkhutten ook regelmatig mogelijk een ree of vos
te spotten en om een kleine wandeling te maken aan de randen van de Ventjagers- en/ of Hellegatsplaten.
De wijzigingen hebben betrekking op de volgende deelprojecten:
- deelproject 9: de aanleg van een nieuw (vogel)kijkscherm de Lepelaar ter hoogte van
hectometerpaal 47,85 langs de N59 met bijbehorende voorzieningen);

^ https://www.svnbiosvs alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9
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deelproject 12: het verbeteren van het toegangspad (ook voor minder validen) en de bewegwijzering
vogelkijkhut de Kluut en aanleg struinpad).

Beide deelprojecten worden uitgevoerd in het Natura 2000-gebied Krammer Volkerak. Conform voorschrift 4
c van de vergunning van 2 mei 2018 zouden deze onderdelen in de periode 15 augustus tot en met 15
oktober worden gerealiseerd.
Tijdens de uitvoering is gebleken dat niet alle deelprojecten van de Vogelboulevard tijdig konden worden
uitgevoerd. Ook mocht de aanleg van de trap op de dijk niet in het stormseizoen plaatsvinden vanwege het
feit dat hiervoor werkzaamheden moeten plaatsvinden in de primaire waterkering. Een deel van de
werkzaamheden wordt daardoor pas in de winter en het voorjaar van 2019 uitgevoerd.
Onze beoordeling van de wijziging is gebaseerd op de documenten die bij het verzoek om wijziging van de
vergunning gevoegd zijn en het gebiedendocument Krammer-Volkerak. Daarnaast is het advies van
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 18 december 2018 bij de beoordeling betrokken.
Effecten van de gevraagde activiteit
Het vergunde project vindt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Krammer Volkerak 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 winterseizoen, wanneer het
Krammer Volkerak gebruikt wordt door rustende en foeragerende vogels. Deze vogels bevinden zich echter
niet of nauwelijks binnen de invloedssfeer van het plangebied, waardoor significante verstoring kan worden
uitgesloten. De werkzaamheden zijn (met uitzondering van de trap) afgerond voor het begin van het
broedseizoen, waardoor effecten op broedvogels eveneens kunnen worden uitgesloten.
De aanleg van de trap vindt plaats tijdens het broedseizoen. Op de dijk loopt echter reeds een wandelpad
dat jaarrond gebruikt wordt. Hierdoor is de dijk ongeschikt als broedgebied voor vogels. Hierdoor kunnen
negatieve effecten op broedvogels worden uitgesloten.
Op grond van bovenstaande concluderen wij dat het wijzigen van de uitvoeringsperiode van de
deelprojecten 9 en 12 geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De
natuuriijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak worden door de aangevraagde
activiteit niet aangetast.
Vergunde situatieVoorschrift 4 onderdeel c wordt als volgt aangepast:
c. Deelprojecten buitendijks (op de gorzen) binnen de Natura 2000-begrenzing Krammer
Volkerak dienen te worden uitgevoerd in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober
(deelprojecten 10, 12).
Onderdelen d en e worden toe gevoegd aan voorschrift 4:
d. Deelprojecten 9 en 12 dienen te worden uitgevoerd in de periode januari tot en met 31 maart
2019
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e. In afwijking van onderdeel d, dienen de werkzaamheden voor de aanleg van de trap in
deelproject 12 te worden uitgevoerd in de periode 1 tot en met 7 april 2019.
De overige voorschriften verbonden aan het besluit van 2 mei 2018 blijven onverkort van kracht.
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 2 mei
2018 met kenmerk ODH-2018-00030475, conform het verzoek kan worden gewijzigd.
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