
De ontheffing wordt aangevraagd voorde periode van 1 juli 2021 toten met 1 juli 2022.

de aangevraagde ontheffing te verlenen aan de gemeente Dordrecht.I.

de voorschriften 1 tot en 8 te verbinden aan deze ontheffing;

IV.

dat deze ontheffing geldig is vanaf de bekendmaking van dit besluit tot en met 31 december 2023.V.

artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk doden en vangen van 
de rivierrombout {Stylurus flavipes);

artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout (Stylurus flavipes);

artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de 
rivierrombout (Stylurus flavipes);

de aanvraag van 3 mei 2021 en de aanvullende stukken 8 juli 2021 en bijlage I (ODH-kenmerk: ODH88004) 
onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;

als vangmiddel als bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aan te wijzen; 
macrofaunanet;
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artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het onder zich hebben en 
vervoeren, anders dan voor verkoop, van de rivierrombout (Stylurus flavipes).

Postadres
Postbus 14060 
2501GB Den Haag 
(070) 21 899 02 
vergunningen(a)odh.nl 
www.odh.nl

Onderwerp
Op 3 mei 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming. De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kademuren langs de 
Oude Maas, aan de Dokweg te Dordrecht en is aangevraagd namens de gemeente Dordrecht. De aanvraag betreft 
het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rivierrombout, het beschadigen of vernielen van 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout alsmede het onder zich hebben en vervoeren van de 
rivierrombout. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

omgevingsdienst
Haaglanden

Besluit
Wij besluiten:

Beschikking
Wet natuurbescherming - Soortenbescherming

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
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Bijlage
1. Bijlage I: Indeling van de te reconstrueren kademuren langs de Dokweg (ODH-kenmerk: ODH88004)

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening 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.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
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de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden (startmelding);
het ecologisch werkprotocol op te sturen bij de startmelding; 
eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van tevoren schriftelijk te melden; 
de beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk één week van tevoren te melden.

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; 
het bijhouden van een logboek van de ecologische begeleiding.

Voorgaande meldingen dienen gericht te worden aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550,3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, 
e-mail: meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van ‘flora en fauna’.

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

De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te 
voeren zoals beschreven in het rapport ‘Projectplan bij oeverreconstructie voor rivierrombout langs Dokweg, 
Dordrecht’ van 12 april 2021 en de aanvullende stukken van 8 juli 2021.

De ontheffinghouder dient:
a
b
c
d

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch 
werkprotocol en een logboek van de ecologische begeleiding (i.c. controle, vrijgave werkzaamheden) op de 
locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde 
toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde documenten mogen langs de elektronische weg, 
leesbaar worden getoond.

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 
'Projectplan bij oeverreconstructie voor rivierrombout langs Dokweg, Dordrecht’ van 12 april 2021 en de 
aanvullende gegevens van 8 juli 2021 Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld en op 
de locatie aanwezig te zijn, waarin in ieder geval het volgende dient te worden opgenomen: 
a
b
c
d
e
f
g

VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften

Onder een deskundige wordt verstaan;
• Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
• Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de flora en fauna, 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 soortenbeschermingen 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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Specifieke voorschriften
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7 Tijdig, minimaal één maand voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd, dienen deze 
ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Haaglanden te worden voorgelegd.

6 Indien een of meerdere in voorschrift 5 genoemde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen 
hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden 
getroffen.

8 De werkzaamheden dienen, onder begeleiding van de ecologische deskundige, uitgevoerd te worden buiten de 
kwetsbare periode van de rivierrombout, welke globaal loopt van 15 mei tot en met 15 augustus. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige op het gebied van de 
rivierrombout en hiervan dient verslag te worden gedaan in het logboek (vs. 2).

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
• Voor alle soorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet 

natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te 
worden 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 Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval 
aanwezig is, ongeacht de periode.

• Als de ontheffinghouder de onderhoudsverplichting wenst over te dragen aan een derde, dan moet de 
ontheffinghouder zorgdragen voor het contractueel vastleggen hiervan.



De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2022.

Op 8 juli 2021 hebben wij de gevraagde aanvullende informatie ontvangen en is de behandeling voortgezet.
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Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure opgeschort en is op 9 juni 2021 verzocht om 
aanvullende gegevens.

artikel 3.5, eerste lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk doden en vangen van de rivierrombout 
{Stylurus flavipes);

artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van de rivierrombout {Stylurus flavipes);

artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rivierrombout {Stylurus 
flavipes);

artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het onder zich hebben en vervoeren, anders dan voor 
verkoop, van de rivierrombout {Stylurus flavipes).

Bij de aanvraag behoren de volgende stukken:
Projectplan bij oeverreconstructie voor rivierrombout langs Dokweg, Dordrecht, TAUW bv, kenmerk ROOl- 
1280734VJW-V03-sal-NL, 12 april 2021;
Tekening: ‘Herstel kademuren Dokweg Bestaande situatie met archiefinformatie. Ingenieursbureau 
Drechtsteden, 27 mei 2020.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Op 8 juli 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen: 
Aanvullende informatie ontheffing Dokweg, Ingenieursbureau Drechtsteden, kenmerk 
2344874/HH/IBD/9069, 8 juli 2021.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 3 mei 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en 
kademuren langs de Oude Maas, aan de Dokweg te Dordrecht en is aangevraagd namens de gemeente Dordrecht. 
De aanvraag betreft het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rivierrombout, het beschadigen of vernielen 
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout alsmede het onder zich hebben en vervoeren van 
de rivierrombout. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

Bevoegd gezag
De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 Wnb zijn wij het 
bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.
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Op grond van artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden;
- de rivierrombout opzettelijk te doden ofte vangen;
- de rivierrombout opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout te beschadigen ofte vernielen.

De rivierrombout is een van nature in Nederland in het wild levend dier van soorten genoemd in bijlage IV, 
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn. De rivierrombout is tevens opgenomen in bijlage II bij het Verdrag van Bern.

Op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb worden in een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van 
de Wnb de middelen aangewezen die voor het vangen en doden van de aldaar bedoelde dieren morgen worden 
gebruikt.

De werkzaamheden stonden gepland te starten vanaf eind september 2021 en duren naar verwachting tot uiterlijk 
maart 2022. Vanwege mogelijke uitloop van de werkzaamheden, wordt als einddatum voor de ontheffing 31 
december 2023 aangehouden.
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Op grond van artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb is het verboden, anders dan voorverkoop, de rivierrombout onder 
zich te hebben ofte vervoeren.

Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef onder b, van de Wnb 

aan de orde is; en
- er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.5,3.6,3.8 en 3.25 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet 
natuurbescherming Zuid-Holland.

Beoordeling
De gemeente Dordrecht is voornemens de oevers en kades langs de Oude Maas, parallel aan de Dokweg ten zuiden 
van de Stadsbrug, te reconstrueren. Voor de reconstructiewerkzaamheden moet een gedeelte van de watergang 
gedempt worden en er worden mitigerende en compenserende maatregelen uitgevoerd. Zie voor een overzicht van 
alle kademuren bijlage I ('Indeling van de te renoveren kademuren langs de Dokweg, ODH-kenmerk ODH88004).

De aanvraag heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:
de waterbodem tot 6 meter buiten de kade tot 3 meter onder NAP brengen;
het vervangen van het deksloof en het aanbrengen van wrijfstijl en gordingen (kade DOWKAOl en 
DOWKAOIA);
het vervangen van enkele kadedelen voor een verankerde stalen damwandconstructie (kade DOWKAOÏB); 
het herstellen van het hoogteverloop van kaderanden;
het plaatsen van een hulpkuip en daarin het water verlagen tot 2 meter onder NAP;
het slopen van oud metselwerk (kades DOWKAOÏC en DOWKA02);
het vervangen van gemetselde kaden door een gewapend betonconstructie met stalen damwand en 
prefab betonschorten (kade DOWKAOÏB);
het aanbrengen van metselwerk;
het volledig verwijderen van een van de kades (kade DOWKAOID);
het verlengen van een van de kades (kade DOWKAOÏC).



Voorgestelde maatregelen
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de rivierrombout tot een minimum te beperken worden 
maatregelen voorgesteld zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het ‘Projectplan bij oeverreconstructie voor 
rivierrombout langs Dokweg, Dordrecht’ van 12 april 2021 en de aanvullende stukken van 8 juli 2021. Deze 
maatregelen zien onder andere op het werken buiten de kwetsbare periode van de rivierrombout, gefaseerd 
werken, het wegvangen van larven en het treffen van mitigerende maatregelen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige met kennis van de rivierrombout.

Overtreding verbodsbepaling(en)
Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb heeft er in juli en augustus van 2020 nader onderzoek 
(uitsluiponderzoek) plaatsgevonden naar de aanwezigheid van de rivierrombout binnen het plangebied en de 
directe omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de ‘Handleiding landelijke meetnetten vlinders, libellen en 
nachtvlinders’ van de Vlinderstichting^. Deze handleiding ziet voor wat betreft de rivierrombout op zwervende 
imago’s binnen een kilometerhok in plaats van larven in een uitsluipbiotoop zoals hier is uitgevoerd. Ter aanvulling 
op dit onderzoek is daarom tevens gebruik gemaakt van het onderzoeksprotocol van de Vlinderstichting\ waarbij 
het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van huidjes van uitgeslopen larven. Daarnaast heeft in november 
2020 ter ondersteuning nog onderzoek naar larven plaatsgevonden door middel van een hevelzuiger. Omdat larven 
ten tijde van kou zich dieper in kunnen graven, is niet geheel uit te sluiten dat tijdens dit onderzoek mogelijk 
exemplaren gemist zijn tijdens het onderzoek met de hevelzuiger. Daarnaast is het hevelzuigeronderzoek geen 
geheel dekkend onderzoek. In de aanvraag wordt rekening gehouden met de kans dat hierbij exemplaren zijn 
gemist en wordt worst case ervan uitgegaan dat wel exemplaren aanwezig waren. Wij zijn van mening dat met deze 
combinatie van onderzoek, de onderzoeksinspanning voldoende is geweest en de aanwezigheid van de 
rivierrombout in het plangebied zo volledig mogelijk in kaart is gebracht.

De rivierrombout is direct grenzend aan het plangebied aangetroffen. Er is ter plekke één uitsluipende larve 
aangetroffen in het uitsluipbiotoop (zandstrandje) ten westen van het plangebied. Er zijn tijdens de uitgevoerde 
onderzoeken geen exemplaren aangetroffen in het plangebied. Zoals hiervoor vermeld wordt er in de aanvraag 
echter van uitgegaan dat de kans bestaat dat exemplaren in het plangebied zijn gemist. Uit het onderzoek en de 
aanvullende informatie blijkt dat het flauwe talud tussen de kades DOWKAOÏC en DOWKA02 mogelijk een 
uitsluipbiotoop is. Dit talud bestaat uit basalt en stortsteen waartussen zich zand en fijn bodemsubstraat bevindt. 
Dit talud is vrijwel identiek aan het uitsluipbiotoop ten westen van het plangebied. Dit flauwe talud wordt daarom 
aangemerkt als uitsluipbiotoop van de rivierrombout en daarmee samenhangend wordt ervan uitgegaan dat de 
wateren, grenzend aan uitsluipbiotopen, fungeren ais essentieel leefgebied voor de larven van de rivierrombout. Dit 
leefgebied kan bestaan uit rustplaatsen en gebieden voor de ei-afzet. Met de geplande werkzaamheden kunnen 
deze voortplantings- en rustplaatsen en essentieel leefgebied van de soort verloren gaan en worden individuen 
mogelijk opzettelijk verstoord. Zekerheidshalve is daarom ontheffing aangevraagd. Het potentiële uitsluipbiotoop 
binnen het plangebied komt weer beschikbaar na de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden worden 
eventueel aanwezige individuen weggevangen om doding zoveel mogelijk te voorkomen. Echter valt niet geheel uit 
te sluiten dat, ondanks de mitigerende maatregelen, toch individuen worden gedood. De gevangen individuen 
worden direct binnen geschikt habitat, grenzend aan het plangebied, uitgezet. Tijdens deze periode worden de 
individuen van de rivierrombout tijdelijk vervoerd. Hiermee worden de verbodsbepalingen zoals bedoeld in artikel 
3.5, eerste, tweede en vierde lid en artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Van Swaay, C.A.M., Bos-Groenendijk, G.I., Deijk, J.R. van, Grunsven, R.H.A. van, Kok, J.M., Huskens, K. & Poot, M. (2018). Handleiding landelijke 
meetnetten vlinders, libellen en nachtvlinders. Rapport VS2018.011, Oe Vlinderstichting, Wageningen, tweede druk, maart 2018.
5 https://assets.vlinderstichting.nl/docs/906d007f-8942-407b-a01f-965aabe706d0.pdf
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Omdat het uitsluipbiotoop binnen het plangebied wordt afgesloten door de hutpkuip, is deze tijdelijk onbereikbaar. 
Omdat er zich op dat moment echter ook larven van de rivierrombout kunnen bevinden in de waterbodem nabij het 
uitsluipbiotoop, worden direct na het plaatsen van de hulpkuip, de larven actief weggevangen met 
macrofaunanetten en direct in de watergang grenzend aan het plangebied uitgezet buiten invloedsfeer van de 
werkzaamheden. Hierdoor worden de larven zeer kort gehanteerd en worden effecten op de soort uitgesloten. Het 
wegvangen gebeurt echter alleen op de plekken waar gewerkt zal worden aan de funderingen van de kades.

Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de voorschriften, 
voldoende zijn om negatieve effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en dat de 
werkzaamheden niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de rivierrombout.

De waterbodem langs de kades DOWKAOl en DOWKAOIA wordt versterkt door middel van het plaatsen van extra 
breukstenen. Naast dat dit voor versteviging van de waterbodem zorgt, kan dit ook extra schuilplekken bieden voor 
larven van de rivierrombout. Er is door middel van wetenschappelijk onderzoek"* aangetoond dat larven van de 
soort op verticale wanden kunnen uitsluipen, mits er sprake is van oneffenheden waarde larve zich aan kunnen 
vastklampen en er aan de voet van de verticale wand voldoende substraat aanwezig is. Wij zijn van mening dat, 
tezamen met het naastgelegen uitsluipstrandje ten westen van het plangebied, voldoende uitwijkmogelijkheden 
aanwezig zijn om de tijdelijke verstoring van de soort op te vangen en te voorkomen dat de werkzaamheden een 
negatief effect kunnen hebben op de staat van instandhouding van de rivierrombout.

Staat van instandhouding
Als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden gaat eerdergenoemd potentieel uitsluipbiotoop en essentieel 
leefgebied van de rivierrombout verloren. Binnen het plangebied zullen kades gereconstrueerd worden. Deze 
werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden om schade aan de lokale populatie van de rivierrombout 
zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zullen de werkzaamheden aan de kades vanaf de kant uitgevoerd 
worden, zodat de watergang niet wordt betreden. Bij de kades DOWKAOÏC, DOWKAOID en DOWKA02 is dit echter 
niet mogelijk. Deze kades worden (gedeeltelijk) verwijderd en vervangen, kade DOWKAOID wordt geheel verwijderd 
zodat kade DOWKAOÏC verlengd kan worden. Bij deze kades bevindt zich het uitsluipbiotoop. Om de 
werkzaamheden in de watergang uit te kunnen voeren wordt een hulpkuip geplaatst. Het water wordt vervolgens 
omlaag gebracht tot 2 meter onder NAP, waardoor een laag water aanwezig blijft in de hulpkuip. De hulpkuip zorgt 
ervoor dat de larven het gebied niet meer kunnen bereiken, dit echter tijdelijk voor een periode van twee maanden.

Gelet op het voorgaande is in dit geval het gebruik van macrofaunanetten de meest geschikte methode voor het 
vangen van de rivierrombout. Deze methode wordt ingezet om de negatieve effecten van de werkzaamheden op de 
rivierrombout zoveel mogelijk te voorkomen. Op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb, wijzen wij 
dan ook het macrofaunanet aan als vangmiddel dat gebruikt mag worden voor het wegvangen van larven van de 
rivierrombout.

De werkzaamheden zullen buiten de kwetsbare periode van de rivierrombout worden uitgevoerd. In de 
voorgestelde maatregelen is als periode 15 mei tot en met 15 augustus aangehouden. Deze periode is echter 
afhankelijk van het weersverloop. Een ecologische deskundige zal aan de hand van meteorologische gegevens 
vaststellen of de werkzaamheden gelet op de kwetsbare periode van de rivierrombout kunnen aanvangen buiten 
deze periode, of dat nog gewacht moet worden. Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in het logboek. Dit 
hebben wij opgenomen in voorschrift 8.

* De Knijf G., T. Adriaens, R. Vermylen & P. Van der Schoot 2014. Ontdekking van een populatie Rivierrombout (Gomphus flavipes) op het 
Albertkanaal (België), een van de drukst bevaren kanalen van Europa, en een overzicht van de status in West- en Midden- Europa. Brachytron 
16(1/2): 3-17.
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Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang van de ‘de volksgezondheid, de openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 
en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’ voldoende onderbouwd is om de negatieve 
effecten op de rivierrombout, die als gevolg van de uitvoering van het project optreden, te rechtvaardigen.

De gemeente is voornemens de kades in het plangebied te reconstrueren. Uit nader onderzoek is gebleken dat de 
staat van de kades dusdanig is verslechterd, dat de constructieve veiligheid in het geding komt. Er is geconstateerd 
dat het risico op bezwijken aanwezig is bij alle kadedelen. Omdat de kades dienen als verticale grondkering, is 
herstel of vervanging noodzakelijk om het verhoogde risico op bezwijken te voorkomen. De kades die een zeer 
verhoogd risico lopen op bezwijking, worden uit noodzaak vervangen. De kades waarbij tevens een risico aanwezig 
is tot bezwijken, maar waar uit onderzoek is gebleken dat de constructie kan blijven bestaan, worden hersteld. 
Onderhoud van oevers en het in goede staat houden van kades is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen en 
gemeenten hebben hiertoe een onderhoudsverplichting.

Wanneer deze werkzaamheden niet uitgevoerd zullen worden, zal de openbare veiligheid in het geding komen in 
verband met de publieke functie van het gebied. Ook kan het bezwijken van de kademuren ervoorzorgen dat de 
invaart van de Basculebrug en de spoorbrug (gedeeltelijk) geblokkeerd worden en zal verontreinigde grond in de 
Oude Maas terecht komen, hetgeen zorgt voor economische schade en ecologische schade aan het waterlichaam. 
Ook kan het instorten van de kademuren ervoor zorgen dat het leefgebied van de rivierrombout wordt aangetast.

Ecologisch werkprotocol
De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De 
werkzaamheden en de wijze waarop maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te 
worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te worden. 
Voorts dient het ecologisch werkprotocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de uitvoerders op 
welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1,2 en 3 
vastgelegd.

Belangenonderbouwing
De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang van ‘de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’.

Geen andere bevredigende oplossing
Het project is locatie gebonden vanwege de beschadigde kademuren en verslechterde kademuren parallel aan de 
Dokweg, bij de verkeersbrug richting het centrum van Dordrecht. Het is noodzakelijk deze kades te herstellen dan 
wel te verwijderen vanuit het oogpunt van openbare veiligheid. Daarnaast is het project een deelproject, om de 
realisatie van het project ‘Westelijke stadsentree’ te kunnen realiseren. Naast dat de kades gereconstrueerd dienen 
te worden in verband met de openbare veiligheid, hebben de kades een historische waarde. Door ontwikkelingen in 
dejaren ’70, zijn de kades aangepast waarbij de beeldkwaliteit verloren is gegaan. De gemeente is voornemens de 
kades terug te brengen naarde oorspronkelijke staat om zo de historische waarde te herstellen en de 
beeldkwaliteit van de omsluiting naar het historisch stadscentrum te vergroten dan wel terug te brengen naar de 
stedenbouwkundige structuur van dejaren ‘60. Vanuit het ‘Programma van Eisen Dordtse Mijl’ is het plangebied 
opgenomen in de herontwikkeling van de stadentree onder het project ‘Westelijke stadsentree’. Indien dit 
deelproject niet wordt uitgevoerd, wordt het doel van het terugbrengen van de historische waarde van dit deel van 
de stad niet behaald.
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De ontheffingsaanvraag is zekerheidshalve ingediend. Er is in de aanvraag ervan uitgegaan dat tijdens de 
uitgevoerde onderzoeken toch exemplaren gemist kunnen zijn en dat gelet op de kenmerken van het flauwe talud 
deze in potentie geschikt is als uitsluipbiotoop voor deze soort. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de 
meest kwetsbare periode voor de rivierrombout en worden zoveel mogelijk vanaf de kant uitgevoerd. Daarnaast 
wordt er gefaseerd gewerkt in ruimte en tijd en wordt de soort, middels de hulpkuip, geweerd ten tijde van de 
werkzaamheden waar het niet mogelijk is te werken vanaf de kant, waardoor de effecten op de lokale populatie van 
de rivierrombout zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast worden larven actief weggevangen binnen de 
hulpkuip voorafgaand aan de werkzaamheden. Bovendien blijft het leefgebied langs de kademuren behouden en 
wordt breuksteen gestort langs enkele kademuren, waardoor de aanwezige uitsluipbiotopen behouden blijven dan 
wel versterkt worden in hun functie.

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er voldoende is aangetoond dat geen andere 
bevredigende oplossing voorhanden is. Door de gekozen werkwijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de 
rivierrombout zoveel mogelijk voorkomen.

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 
voorde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Dordrecht bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van 3.8, eerste lid, van de Wnb worden 
verleend.


