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Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Ondenverp
Op 3 maart 2020 hebben wij een aanvraag ontvangen als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid van de Wet
natuuriDescherming tot wijziging van de op 19 mei 2017 door Rijksdienst voor Ondernemend Nederiand
verieende ontheffing voor het project Managementplan Beschermde soorten Havengebied Rotterdam', met
kenmerk FF/75C/2013/0027A. Deze onthefflng betreft een aanvulling op de op 24 december 2013 door
Rijksdienst voor Ondememend Nederiand verteende ontheffing met kenmerk FF/75C/2013/0027. Deze
ontheffing heeft t»etrekking op alle gronden die binnen de begrenzingen van het erfpachtgebied van het
Havenbedrijf Rotterdam gelegen zijn. In principe zijn de terreinen die verhuurd zijn aan de klant en waar de
klant al gebruik van maakt uitgezonderd van de aanvraag; echter, op verzoek van de klant kan het
managementplan van toepassing verklaard worden. Het weri<ingsbereik van deze onthefflng betreft alle
werkzaamheden binnen de begrenzing van het plangebied die toezien op de ruimtelijke ontwikkeling.
De wijziging heeft betrekking op de voorschriften voor het glad biggenkruid (Hypochaeris glabra).
De te wijzigen aanvullende ontheffing heeft betrekking op het overtreden van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.10, lid 1c in samenhang met artikel 3.5 lid 5 van de Wet natuurbescherming voor het
opzettelijk ontwortelen of vernielen van glad biggenkruid in zijn natuuriijk verspreidingsgebied.

Besluit
Wij besluiten:
I.

Voorschrift h van de op 19 mei 2017 verieende ontheffing, kenmerk FF/75C/2013/0027A, als volgt te
vervangen:
Nieuw voorschrift h:
U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen uit te voeren zoals
beschreven in het wijzigingsverzoek van 23 december 2016 (bijlage 2 bij dit besluit) behoudens de
werkwijze ten aanzien van glad biggenkruid. Voor deze soort dient gewerkt te worden volgens de
voorschriften zoals beschreven in bijlage 1 van de memo Onderbouwing voor verzoek tot muteren
Gebiedsontheffing, onderdeel Glad biggenkruid' van 12 februari 2021.
Het volgende extra voorschrift aan voorgenoemd besluit toe te voegen:
De resultaten van de jaartijkse monitoring en evaluatie inzake het voorkomen van glad biggenkruid
ten opzichte van de potentieel geschikte groeiplaatsen dient uiteriijk op 15 maart van het volgend
jaar schriftelijk of digitaal te worden verstrekt aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer: 078 7708585, e-mailadres: meldingwnb(aozhz.nl. In de evaluatie dient een duidelijke conclusie te
worden getrokken over de staat van instandhouding ten opzichte van de voorgaande jaren.
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De aanvraag van 3 maart 2020 en de aanvullende documenten van 12 februari 2021 en 22 april
2021 onderdeel te laten zijn van deze onthefflng.
IV.

De ontheffingvoorschriften zoals verbonden aan het besluit van 19 mei 2017, met kenmerk
FF/75C/2013/0027A, voor het overige onverminderd van toepassing te laten zijn.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage (ODH-2021-00026095): Andeweg, R, Bakker, G. & N. de Zwarte. 2021. Memo: Onderibouwing voor
verzoek tot muteren Gebiedsonthefflng, onderdeel Glad biggenkruid (v. deflnitief), projectnummer 2214,
Bureau Stadsnatuur, Rotterdam, 12-02-2021 (verder: Memo)

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 19 mei 2017 is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een aanvullende ontheffing verieend
voor het project Managementplan Beschermde soorten Havengebied Rotterdam', met kenmerk
FF/75C/2013/0027A. Deze ontheffing heeft betrekking op alle gronden die binnen de begrenzingen van het
erfpachtgebied van het Havenbedrijf Rotterdam gelegen zijn. In principe zijn de terreinen die verhuurd zijn
aan de klant en waar de klant al gebruik van maakt uitgezonderd van de aanvraag; echter, op verzoek van
de klant kan het managementplan van toepassing verklaard worden. Het werkingsbereik van deze ontheffing
betreft alle werkzaamheden binnen de begrenzing van het plangebied die toezien op de ruimtelijke
ontwikkeling. De aanvullende ontheffing heeft betrekking op glad biggenkruid: deze plantensoort is
beschermd sinds 1 januari 2017, het moment van implementatie van de Wnb.
Op 3 maart 2020 ontvingen wij het verzoek om de op 19 mei 2017 door Rijksdienst voor Ondernemend
Nederiand verieende onthefflng voor het project 'Managementplan Beschermde soorten Havengebied
Rotterdam', met kenmertt FF/75C/2013/0027A te wijzigen en in te stemmen met het wijzigen van de
compensatieopgave voor glad biggenkruid zoals opgenomen in het aan het vigerend besluit ten grondslag
liggende wijzigingsverzoek van 23 december 2016 (werkprotocol) en welke in voorschrift h en bijlage 2 van
het vigerende besluit als zodanig impiiciet is vastgelegd.
De voorgenomen aanpassing is het gevolg van voortschrijdend inzicht in de verspreiding en aantallen van
deze plantensoort
Bij het verzoek tot wijziging zijn de volgende documenten verstrekt:
-

Andeweg, R, Bakker, G. & N. de Zwarte. 2021. Memo: Onderbouwing voor verzoek tot muteren
Gebiedsontheffing, onderdeel Glad biggenkruid (v. deflnitief), projectnummer 2214, Bureau Stadsnatuur,
Rotterdam, 12-02-2021 (verder: Memo);
Anonymus. 2016. Werkprotocol Glad biggenkruid

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Op 22 december 2020,11 januari 2021, 21 januari 2021,4 maart 2021 en 22 april 2021 zijn per email de nog
ontbrekende gegevens opgevraagd. Deze zijn op 12 februan 2021 en 22 april 2021 ontvangen.
Verlenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 12 mei 2020 de termijn voor de aftiandeling
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 van de
Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Beoordeling
Het verzoek om wijziging is aangevraagd omdat in de afgelopen jaren steeds beter inzicht is verkregen in de
verspreiding en aantallen van deze plantensoort. De soort komt wijdverspreid en plaatselijk in hoge aantallen
voor op de Maasvlakte en in mindere mate de Europoort en Botiek. Uit de jaariijkse havenscans (jaariijkse
monitoring en onderdeel van het vigerend besluit) blijkt dat de soort ook toeneemt. Door de aanleg van
Maasvlakte 2 is daar nog een groot oppervlak aan potentieel leefgebied bijgekomen dat momenteel in hoog
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tempo wordt gekoloniseerd. De soort is namelijk een pionierssoort van dynamisch en schraal milieu met
zandige ondergrond. Het havengebied heeft hieraan geen gebrek met name langs de leidingstroken, bermen
en de Maasvlakte.
Gezien het actuele voorkomen, dient het huidige werkprotocol welke de grondslag vormt voor de geldige
gebiedsonthefflng te worden aangepast. Verzocht is om de werkwijze ten aanzien van het glad biggenkruid
te wijzigen op basis van de door onthefflnghouder geformuleerde voorschriften in de memo van 12 februari
2021 (zie bijlage).
Glad biggenkruid is een eenjarige plant die zich telkens opnieuw vanuit zaad moet ontwikkelingen en zowel
in het voor- als najaar kiemt. Daardoor is behoud en bescherming van glad biggenkruid vooral een zaak van
het beschermen van geschikt leefgebied en geschikt vestigingsmilieu.
Dat laatste is via de voorgestelde randvoorwaarden in de Memo afdoende verzekerd (zie ook bijlage bij dit
besluit). De belangrijkste ovenA'eging is hierbij, dat de gunstige stand van instandhouding van glad
biggenkruid wordt gemonitord. Dat gebeurt door jaariijks de presentie op gemonitorde beheervlakken uit de
maaikaart van HbR te spiegelen aan de hoeveelheid potentieel geschikt geachte vlakken in diezelfde
maaikaart. Richtlijn voor toetsing van de gunstige staat van instandhouding is hierbij dat het aantal
beheervlakken in de maaikaart (niet zijnde uitgeeflDare terreinen) waar de soort voorkomt, en het aantal
potentieel geschikt geachte vlakken, stabiel moet zijn in aantal. Wanneer de optelsom hiervan daalt,
zullen door het HbR maatregelen worden genomen om het areaal potentieel geschikt duurzaam habitat te
doen toenemen. Op deze manier worden jaartijkse fluctuaties in het voorkomen van de soort die los staan
van de potentiele geschiktheid van terreinen (bijvoorbeeld als gevolg van aanhoudende droogte),
ondervangen.
Middels een aanvullend voorschrift hebben wij aan het vigerende besluit middels dit wijzigingsbesluit tevens
expliciet opgenomen dat de resultaten van bovengenoemde monitoring worden gedeeld.
Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de voorgestelde wijzigingen van de
compensatieopgave voor standplaatsen van glad biggenkruid niet zai leiden tot verslechtering van de staat
van instandhouding van het glad biggenkruid.

Conclusie
Gelet op voorgaande overwegingen achten wij het redelijk en acceptabel om in te stemmen met de
aanvraag op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb tot wijziging van de door Rijksdienst van
Ondernemend Nederiand eerder verieende ontheffing van 19 mei 2017, met kenmerk FF/75C/2013/0027A.
Het voorschrift opgenomen in de ontheffing over de compensatieopgave voor het glad biggenkruid wordt
gewijzigd conform het verzoek. De overige onderdelen en de voorschriften uit bovengenoemde ontheffing
blijven onverminderd van kracht.
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