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Beschikking (wijziging)
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Onderwerp
Bij besluit van 12 oktober 2017 (kenmerk ODH-2017-00081392) hebben wij een ontheffing als bedoeld in
artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming verieend voor het herinrichten van het stationsgebied
Hoek van Holland haven, gelegen in de gemeente Rotterdam. De ontheffing ziet op het overtreden van de
verbodsbepalingen zoals opgenomen in artikel 3.1, tweede en vierde lid, van de Wnb, voor wat betreft het
opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de huismus (Passer
domesticus) alsmede het opzettelijk verstoren van de huismus. In verband met het uitlopen van de
oorspronkelijke planning van de werkzaamheden heeft ontheffinghouder op 19 augustus 2020 verzocht om
de einddatum van de ontheffing te veriengen tot 20 September 2022.

Besluit
Wlj besluiten:
I.

de ontheffing voor het herinrichten van het stationsgebied Hoek van Holland haven, gelegen in de
gemeente Rotterdam, van 12 oktober 2017, met kenmerk ODH-2017-00081392, te wijzigen voor
zover het de einddatum van de ontheffing betreft. De einddatum van voornoemd besluit wordt met
deze wijziging veriengd tot en met 20 September 2022;

II.

de aanvraag van 19 augustus 2020 en de aanvullende informatie van 28 januari 2021 onderdeel te
laten zijn van deze ontheffing;

III.

dat de ontheffing van 12 oktober 2017, met kenmerk ODH-2017-00081392, voor het overige
onverminderd van toepassing blijft.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden
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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
Bij besluit van 12 oktober 2017, met kenmerk ODH-2017-00081392, hebben wij een ontheffing als bedoeld
in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verieend voor het herinrichten van het
stationsgebied Hoek van Holland haven, gelegen in de gemeente Rotterdam. De ontheffing ziet op het
overtreden van de verbodsbepalingen zoals opgenomen in artikel 3.1, tweede en vierde lid, van de Wnb,
voor wat betreft het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de
huismus (Passer domesticus) alsmede het opzettelijk verstoren van de huismus. Op 19 augustus 2020 heeft
ontheffinghouder verzocht om de einddatum van de ontheffing te veriengen tot 20 September 2022 in
verband met de ultloop van de oorspronkelijke planning.
Op 28 januari 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:
Ecologisch werkprotocol Hoek van Holland- Haven Projecten: Metro aan Zee, aanleg Hanwichknoop en
H6-weg, Gemeente Rotterdam, Versie V3, 19 September 2020;
Aanvullende informatie Stationsweg 1 Hoekse Lijn te Hoek van Holland (zaaknummer: 00590183),
Gemeente Rotterdam, 28 januari 2021;
4D-planning met beplanting op tekening.

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 16 december 2020 opgeschort en
is verzocht om aanvullende gegevens. Op 28 januari 2021 is de aanvraag aangevuld en is de procedure
hervat.
Verlenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, van de Wnb hebben wij op 16 September 2020 de termijn voor de
afhandeling van de aanvraag met zeven weken veriengd.

Bevoegd gezag
De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 en 3.3
van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Beoordeling
Algemeen
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet
natuurbescherming Zuid-Holland.
Planning
Het verzoek om verlenging Is aangevraagd omdat de oorspronkelijke planning niet is gehaald. In verband
met onzekerheden in het project, langer durende vergunningstrajecten dan voorzien en een latere
werkvoorbereiding van het bestek konden de werkzaamheden niet volgens de eerdere planning worden
uitgevoerd. De wijziging in de planning leidt slechts tot het veranderen van de periode waarin de
werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden nog steeds gefaseerd uitgevoerd,
waardoor extra negatieve effecten op de huismus kunnen worden uitgesloten.
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Werkzaamheden
Het overgrote deel van de werkzaamheden blijft ongewijzlgd ten opzichte van de activiteiten zoals
beoordeeld in de oorspronkelijke ontheffing. De nog uit te voeren werkzaamheden vinden plaats bij het
toekomstige station Hoek van Holland haven. Het gaat om werkzaamheden voor het koppelen van de
huidige metroverbinding met het nieuwe station, het inrichten van de nieuwe stationsomgeving en de
buitenruimte, het verwijderen van de tijdelijke halte en het herinrichten van het terrein. Het uitvoeren van
deze werkzaamheden leidt niet tot extra negatieve effecten op de staat van instandhouding van de huismus.
Maatregelen
De maatregelen zoals opgenomen in de vigerende ontheffing van 12 oktober 2017 blijven gehandhaafd,
waaronder de monitoringsverplichting opgenomen in voorschrift 6 van de ontheffing. De verienging van de
geldigheldsduur van de ontheffing, houdt in dat ook de monitoring van de effectiviteit van de maatregelen
plaats dient te vinden tot en met 20 September 2022. De wijze van monitoring verandert, behoudens de
periode, niet waarmee de functionaliteit van de maatregelen en de staat van instandhouding van de huismus
gewaarborgd blijft.
Conclusie
Gezien het vorenstaande achten wlj het redelijk en acceptabel om in te stemmen met de aanvraag op grond
van artikel 3.3, eerste lid, van de Wnb tot verienging van de eerder verieende ontheffing van 12 oktober
2017, met kenmerk ODH-2017-00081392. Aan de ontheffing wordt als nieuwe einddatum 20 September
2022 verbonden. De overige onderdelen en voorschriften uit bovengenoemde ontheffing blijven
onverminderd van kracht.
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