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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Op 1 november 2018 hebben wij een verzoek om wijziging van de op 22 december 2017 verleende
ontheffing met kenmerk ODH-2017-00134616 ontvangen. De ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid,
van de Wet natuurbescherming is verleend ten behoeve van de realisatie van een appartementencomplex
inclusief ecologische zone ter plaatse van de straten Marmerschelp, Tweetandschelp, Tapijtschelp en
Hartschelp. De ontheffing ziet op het opzettelijk verstoren, alsmede het beschadigen en vernielen van
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad.
Het wijzigingsbesluit betreft aanpassingen aan het beplantingsplan van de ecologische zone naast fase 1 en
3 en het plaatsen van afscherming naast het fietspad.

Besluit
Wij besluiten:
I.

in te stemmen met het verzoek tot wijziging, voor wat betreft het aanbrengen van afscherming naast
het fietspad en de aanpassingen in de plansamenstelling op zes clusters.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopmar
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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VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften
1

De ontheffinghouder dient:
- de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te
melden aan de Afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres
meldingwnb(gozhz.nl onder vermelding van Flora en Fauna (FF).
- uiterlijk een week na het beeindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving,
Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

2

De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de
uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen
in het Activiteitenplan. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld en op de locatie
aanwezig te zijn. In het ecologisch werkprotocol dient in ieder geval het volgende te worden opgenomen:
- de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
- aanduiding van de locatie van het plangebied;
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
- de mitigerende en compenserende maatregelen;
- de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt.

3

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie van
de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde
toezichthouders of opsporingsambtenaren.

Specifieke voorschriften
4

De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit
te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het rapport 'Ecologisch werkprotocol Duingeest te
Monster' van 5 december 2017, beplantingsplan 'Otterschelp en Ecozone Duingeest' van 29 mei 2018
en de aanvullende stukken van 21 december 2018.

5

De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige'' op het gebied van de
rugstreeppad.

^ Onder een deskundige wordt verstaan:
•
Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opieiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
•
Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig
handelen ten opzichte van die soorten;
•
Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus;
•
Hij/zij is als ecoloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van
Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen,
hoogheemraadschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de
volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
•
Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde
soorten.
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Het inrichtingsplan van de ecologische zone dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk een maand voor de
start van de werkzaamheden, ter goedkeuring te worden aangeleverd aan Omgevingsdienst
Haaglanden (vergunningen(godh.nl onder vermelding van zaaknummer 00499745).
Migratie en dispersie door de rugstreeppad dient te alien tijde mogelijk te blijven. Vanaf de start van de
werkzaamheden in fase 1 tot en met de opievering van de ecologische zone dient in ieder geval een van
de bruggen tussen de Marmerschelp en de Otterschelp/'s Gravenzandseweg beschikbaar te zijn voor de
rugstreeppad. Gedurende de actieve periode van de rugstreeppad dient een van deze bruggen tussen
zonsondergang en zonsopgang vrij te zijn van verkeer en obstakels. Een deskundige op het gebied van
de rugstreeppad dient te bepalen wat de actieve periode is.
Om te garanderen dat de rugstreeppadden de desbetreffende brug gaan gebruiken, dient aan beide
kanten geleiding te worden aangebracht om de dieren te stimuleren gebruik te maken van de brug. De te
treffen maatregelen voor de geleiding dienen voorafgaand aan de afrastering ter kennisname te worden
aangeleverd aan Omgevingsdienst Haaglanden.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
•
Voor alle soorten - beschermd en onbeschermd- geldt de zorgplicht ex artikel 1:11 van de Wnb. Op
grond hiervan dient zoveel als redelijkenwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.
•
Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels.
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt
geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wnb. Van belang is of een broedgeval
aanwezig is, ongeacht de periode.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 1 november 2018 hebben wij een verzoek om wijziging van de op 22 december 2017 verleende
ontheffing met kenmerk ODH-2017-00134616 (hierna: de ontheffing) ontvangen. Op 14 en 21 december
2018 hebben wij aanvullende stukken ontvangen. De ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is verleend ten behoeve van de realisatie van een
appartementencomplex inclusief ecologische zone ter plaatse van de straten Marmerschelp,
Tweetandschelp, Tapijtschelp en Hartschelp. De ontheffing ziet op het opzettelijk verstoren, alsmede het
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad.
Het plangebied betreft een onderdeel van een 3-fasen project ten behoeve van Duingeest en Otterschelp,
waarbij een ecologische zone (hierna: ecozone) in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is
gerealiseerd. Gelet op de aanwezigheid van de rugstreeppad is het bijbehorende beplantingsplan
'Otterschelp en Ecozone Duingeest' van 29 mei 2018 is afgestemd op deze soort. Het verzoek tot wijziging
betreft de plantensamenstelling en het afschermen van het fietspad naast Duingeest (fase 1 en 3).
Afscherming fietspad
De ecozone is momenteel toegankelijk voor mensen en huisdieren. Om de functionaliteit van de ecozone te
borgen en verstoring door betreding te voorkomen, wordt voorgesteld het fietspad af te schermen met
natuurlijk ogende palen, zoals bijvoorbeeld kastanjepaaltjes. Toegang tot de ecozone wordt geblokkeerd
door de paaltjes, van maximaal een meter hoog, op 30 centimeter afstand van elkaar te plaatsen. De
rugstreeppad kan echter nog vrij migreren tussen de ecozone en het omringende gebied. De ruimte tussen
de paaltjes wordt gecontroleerd op verstopping. Deze onderhoud- en beheermaatregelen betreffen een
onderdeel van het beplantingsplan, maar worden vastgelegd in het beheersplan. Het beheersplan dient ter
kennisname te worden aangeleverd, zoals vastgelegd in voorschrift 6.
P/anfensamensfe///ng
De wijziging van het goedgekeurde beplantingsplan 'Otterschelp en Ecozone Duingeest' van 29 mei 2018
betreft de plaatsing van duindoorn op drie locaties en het planten van ijle zegge en/of helmgras op drie
andere locaties. Door inheemse soorten te gebruiken, welke tevens in de aangrenzende duinen voorkomen,
wordt getracht een natuurlijk en ingerichte uitstraling te geven aan de ecozone. Overwoekering van deze
plantensoorten bij de zes aangewezen clusters wordt voorkomen door de inzet van onderhoud- en
beheermaatregelen, zoals vastgelegd zal worden in een beheerplan. Het beheerplan zal onder andere de
oppervlakte van de 6 clusters vermelden en zodanig ingezet worden dat de vegetatie gehandhaafd kan
worden met het voorgenomen beheer. Hierdoor wordt verruiging (ontstaan van te robuuste, vrij dichte ruige
begroeiing) van het plangebied voorkomen. Door successie en teveel schaduwwerking kan een gebied
namelijk ongeschikt raken voor de rugstreeppad. Het beheer van de ecozone dient dan ook aangepast te
worden, naarmate de snelheid waarmee vegetatie groeit en mogelijk tot successie kan leiden. Het
plangebied dient te alien tijde bereikbaar en toegankelijk te blijven voor de rugstreeppad, waarbij de functies
niet verminderen in kwaliteit. De onderhoud- en beheermaatregelen worden dan ook specifiek afgestemd op
de rugstreeppad. Door middel van het beheerplan wordt het overwegend open karakter van de ecozone
intact gehouden. Het beheer van de ecozone op korte en lange termijn is essentieel voor het voortbestaan
van deze populatie van de rugstreeppad.
De haag langs de woningen aan de zuidzijde wordt conform het goedgekeurde beplantingsplan van
29 mei 2018 geplaatst.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
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Conclusie
Nu het wijzigen niet leidt tot additionele effecten op de rugstreeppad, kunnen de gestelde wijzigingen van het
beplantingsplan van 29 mei 2018 en het besluit van 22 december 2017 (kenmerk: ODH-2017-00134616)
met voorliggend besluit worden aangepast. Voorliggend wijzigingsbesluit dient in samenhang te worden
gelezen met het besluit van 22 december 2017. De daarin opgenomen voorschriften blijven verder
onverminderd van kracht.
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