ONTWERP-ONTHEFFING
Naar aanleiding van het verzoek van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, en de aanvullingen hierop die per
brief van 14 april 2015 door RVO.nl ontvangen zijn
gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet
1

Verleent de Staatssecretaris van Economische Zaken hierbij aan:
Naam:
Rijkswaterstaat Midden-Nederland (hierna: ontheffinghouder)
Adres:
Zuiderwagenplein 2
Postcode en woonplaats: 8224 AD Lelystad
Ontheffing 5190014921758 voor het tijdvak van: 1 januari 2017 tot en met 31 december 2023
Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit
betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten of andere voortplantings- of vaste
rust- of verblijfplaatsen van de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus
grypus), ransuil (Asio otus) en de steenmarter (Marte Foina); alsmede van de artikelen 9 en 11
van de Flora- en faunawet voorzover dit betreft het doden of verwonden; het beschadigen,
vernielen of verstoren van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen
van de adderzeenaald (Entelurus aequoraeus), grote zeenaald (Syngnathus acus), houting
(Conegonus oxyrrhynchus) en de kleine zeenaald (Syngnathus rostellatus); alsmede van de
artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het doden of verwonden;
het beschadigen, vernielen, of verstoren van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen; het beschadigen of vernielen van eieren van de bittervoorn (Rhodeus amarus),
botervis (Pholis gunnulus), brakwatergrondel (Pomatoschistus microps), dikkopje
(Pomatoschistus minutus), dwergbolk (Trisopterus minutus), gevlekte pitvis (Callionymus
maculatus), harnasmannetje(Agonus cataphractus), kleine modderkruiper (Cobitis taenia),
kleine pieterman (Echiichthys vipera), kleine slakdolf (Liparis montagui), koornaarvis
(Atherina presbyter), pitvis (Callionymus lyra), rivierdonderpad (Cottus perifretum), schurftvis
(Arnoglossus laterna) en de slakdolf (Liparis liparis).
Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het
project “Afsluitdijk”, gelegen in de gemeenten Hollands Kroon (provincie Noord-Holland) en
Sudwest Fryslan (provincie Friesland), één en ander zoals is weergegeven in afbeelding 2.1 van
het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Natuurtoets, RW1929-5-472/110, versie
definitief 5.0’ van 30 januari 2015.
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen
verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd,
voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

1

Krachtens de wettekst is de Minister bevoegd tot het afgeven van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Op basis van de
portefeuilleverdeling tussen de Minister van EZ en de Staatssecretaris van EZ is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris.
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3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten
dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk
zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in
opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de
bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden
getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is,
het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland te zenden.
Specifieke voorschriften
Gewone zeehond en grijze zeehond:
7. Bij de heiwerkzaamheden dient de voorplantingsperiode van de gewone zeehond in de maanden juni,
juli en augustus in acht te worden genomen, in die zin dat niet tijdens deze periode de
heiwerkzaamheden mogen worden opgestart. Heiwerkzaamheden die in het voorjaar worden opgestart
(april/mei) mogen tijdens de genoemde voortplantingsperiode niet langer dan 5 dagen onderbroken
worden.
8. Het geluidsniveau van de uitvoering van de werkzaamheden dient zodanig te worden beperkt dat –
met betrekking tot het bovenwatergeluid de 60dB(A)-contour binnen de verstoringszone van 500
meter is gelegen.
9. Heiwerkzaamheden dienen te worden opgestart met een laag vermogen dat vervolgens geleidelijk
toeneemt en na minimaal 15 minuten de volledige sterkte mag bereiken (soft start), zodat in de
nabijheid van de heilocatie voorkomende exemplaren van de grijze zeehond en de gewone zeehond het
gebied rustig kunnen verlaten. Indien er een pauze tussen het heien is van minimaal 10 minuten dient
de soft start opnieuw uitgevoerd te worden.
Steenmarter
10. Voor aanvang van de werkzaamheden dient door middel van een aanvullende inventarisatie van het
gebruik door de steenmarter van de kazematten, die naar verwachting door de werkzaamheden
aangetast worden, dan wel worden verstoord, in beeld te worden gebracht. Tevens dient inzichtelijk te
worden gemaakt door middel van een kaart van beschikbare potentiële alternatieve rustverblijfplaatsen van de steenmarter.
11. De voortplantingsplaats van de steenmarter op de Robbenplaat en de kazematten die tijdens de
werkzaamheden worden verstoord, dienen voor aanvang van het voortplantingsseizoen van 1 maart
tot 1 augustus van de steenmarter ongeschikt en ontoegankelijk te worden gemaakt. Bij afwezigheid
van de steenmarter dienen deze kazematten dan direct ongeschikt en ontoegankelijk te worden
gemaakt voor de steenmarter. Indien een exemplaar van de steenmarter wordt aangetroffen dient
deze vooraf, door middel van passende maatregelen, te worden verjaagd.
12. De kazematten die niet compleet worden aangeaard, dienen na afronding van de werkzaamheden weer
opengesteld te worden voor de steenmarter.
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Ransuil
13. Er dient voldoende foerageergebied aanwezig te blijven door gefaseerd de werkzaamheden op de dijk
uit te voeren. Dit houdt in dat gedurende de uitvoering van het project tijdens de broedperioden
(februari tot en met juli) de grasbekleding minimaal drie kilometer aan weerszijden van het nest op het
binnentalud van de tuimeldijk aanwezig blijft. Hierbij geldt dat binnen deze 3 km wel op enkele plekken
met een lengte van enkele tientallen meters het gras verwijderd mag worden vanwege de noodzaak de
zandige ondergrond te vervangen door een ondergrond van klei. Hierbij geldt tevens dat per jaar
slechts aan één zijde deze werkzaamheden mogen plaatsvinden.
14. U dient bij het aan te leggen werkterrein ten zuiden van de A7 bij Breezanddijk een minimale afstand
van 100 meter tot het nest aan te houden.
15. De huidige bosschages waarin het nest zich bevindt en de ligusters nabij de camping dienen
onaangetast te blijven.
16. De werkzaamheden dienen te worden begeleid door een deskundige2. Deze deskundige dient in ieder
geval het broedpaar tijdens de maanden februari tot en met april monitoren. Indien blijkt dat ondanks
de mitigerende maatregelen er toch sprake blijkt van verstoring dan dient de deskundige de
opdrachtnemer te adviseren over passende maatregelen om de verstoring te beperken.
Vissen:
17. Bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het leefgebied van de aangevraagde zoet- en
zoutwatervissoorten dient rekening te worden gehouden met de kwetsbare periode van deze soorten
door de geluidsbelasting van heiwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken door het toepassen van
gedempt heien, trillen van damwanden of toepassen van de methode van schroefpalen of anderszins
adequate methoden.
18. Bij de definitieve keuze van uitvoering van bovengenoemde heimaatregelen dient ook een deskundige
op het gebied van zoet- en zoutwatervissen geraadpleegd te worden omtrent de concrete wijze van
faseren van de werkzaamheden.
Zorgplicht
Ik wijs u er op dat u op grond van artikel 2 van de Flora- en faunawet de volgende maatregelen in acht
dient te nemen:
Vissen
19. Werkzaamheden dienen te worden gefaseerd en in een zodanige richting te worden uitgevoerd dat
aanwezige mobiele soorten kunnen uitwijken.
20. Bij de te gebruiken pompen in de spuisluizen dient de beste op de markt verkrijgbare techniek met
betrekking tot visveiligheid te worden toegepast.

2

Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en
kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten
opzichte van die soorten; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus; en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland
bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 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) en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming.
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Monitoring
Gewone zeehond en grijze zeehond
21. Gedurende de uitvoeringsperiode dient, door een deskundige op het gebied van de gewone- en grijze
zeehond, op basis van reguliere monitoring de werking van de mitigerende maatregelen voor de grijze
zeehond en de gewone zeehond op jaarbasis te worden gecontroleerd. Dit wordt jaarlijks in de maand
oktober gerapporteerd aan RVO.nl.
22. Indien de beoogde mitigatie onvoldoende blijkt neemt vergunninghouder zo mogelijk aanvullende
mitigerende maatregelen en meldt deze aan RVO.nl.
Overige voorschriften
23. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding
van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
24. U dient voor de aanvang van het project eenmalig een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin
bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of
projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.
25. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de
voorschriften.
26. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop
de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker vier maanden voor het verstrijken van deze
termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
27. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Den Haag,
De staatssecretaris van Economische Zaken
Namens deze:

Marco Klaassen
Teammanager Vergunningen
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> Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Rijkswaterstaat Midden Nederland (locatie Ijsselmeergebied)
De heer J. Van de Beek
Postbus 600
8200 AP LELYSTAD

Ontwerp-besluit

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Postbus 19530
2500 CM Den Haag
mijn.rvo.nl
T 088 042 42 42
ffwet@rvo.nl

Onze referentie
Aanvraagnummer
5190014921758
Kenmerk
FF/75C/2014/0379.toek.ab

Datum
Betreft Toekenning ontheffing
Ruimtelijke ingrepen

Bijlagen
1

Geachte heer van de Beek,
Naar aanleiding van uw verzoek van 2 februari 2015, en de aanvullingen hierop
die per brief van 14 april 2015 door RVO.nl zijn ontvangen, geregistreerd onder
aanvraagnummer 5190014921758 , om een ontheffing als bedoeld in artikel 75
van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.
Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 voor zover dit betreft het beschadigen,
vernielen of verstoren van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van de gewone zeehond, grijze zeehond, ransuil en de
steenmarter; alsmede van de artikelen 9 en 11 voor zover dit betreft het doden of
verwonden; het beschadigen, vernielen, of verstoren van nesten of andere
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de adderzeenaald, houting,
kleine zeenaald en de grote zeenaald; alsmede van de artikelen 9, 11 en 12 voor
zover dit betreft het doden of verwonden; het beschadigen, vernielen, of
verstoren van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen;
het beschadigen of vernielen van eieren van de kleine modderkruiper,
rivierdonderpad, bittervoorn, brakwatergrondel, dikkopje, harnasmannetje,
slakdolf, pitvis, botervis, kleine slakdolf, schurftvis, kleine pieterman, koornaarvis,
gevlekte pitvis en de dwergbolk.
De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project “Afsluitdijk”,
gelegen in de gemeenten Hollands Kroon (provincie Noord-Holland) en Sûdwest
Fryslân (provincie Friesland). Het project heeft tot doel de Afsluitdijk inclusief de
kunstwerken aan te passen aan de actuele eisen van waterveiligheid in het kader
van bescherming tegen de Waddenzee, en waterafvoer naar de Waddenzee in het
kader van beheersing van het waterpeil van het IJsselmeer.
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Daartoe worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Het verhogen en verbreden van het dijklichaam;
- Het verhogen en verstevigen van de twee bestaande spui- en
schutsluiscomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand;
- Het bouwen op genoemde beide locaties van een nieuwe en hogere keersluis;
- Het plaatsen van pompen ten behoeve van de waterafvoer in het bestaande
spuicomplex van Den Oever die water vanuit het IJsselmeer in de Waddenzee
kunnen verplaatsen;
- Het uitvoeren van heiwerkzaamheden;
- Het op verschillende locaties graven van geulen naar en langs de Afsluitdijk om
de zeezijde van de Afsluitdijk per schip goed te kunnen bereiken voor aan- en
afvoer van materialen en werktuigen.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum

Onze referentie
aanvraagnummer
5190014921758

Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet,
genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van
de grijze zeehond (Halichoerus grypus), gewone zeehond (Phoca vitulina), ransuil
(Asio otus) en de steenmarter (Martes Foina); de artikelen 9 en 11 van de Floraen faunawet voor wat betreft de exemplaren van de houting (Conegonus
oxyrrhynchus); alsmede van de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet
voor wat betreft exemplaren van de adderzeenaald (Entelurus aequoraeus),
bittervoorn (Rhodeus amarus), botervis (Pholis gunnulus), brakwatergrondel
(Pomatoschistus microps), dikkopje (Pomatoschistus minutus), dwergbolk
(Trisopterus minutus), gevlekte pitvis (Callionymus maculatus), grote zeenaald
(Syngnathus acus) harnasmannetje (Agonus cataphractus), kleine modderkruiper
(Cobitis taenia), kleine pieterman (Echiichthys vipera), kleine slakdolf (Liparis
montagui), kleine zeenaald (Syngnathus rostellatus), koornaarvis (Atherina
presbyter), pitvis (Callionymus lyra), rivierdonderpad (Cottus perifretum),
schurftvis (Arnoglossus laterna) en de slakdolf (Liparis liparis);voor de periode van
1 januari 2017 tot en met 31 december 2023.
Overwegingen
Wettelijk kader
Beschermde soorten
De steenmarter, grijze zeehond en de gewone zeehond zijn beschermde inheemse
diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet.
Vogels zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder
b, van de Flora- en faunawet. Voor vogels is alleen ontheffing nodig indien het
nest valt onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet.
Hieronder zal dit nader worden toegelicht. De kleine modderkruiper,
rivierdonderpad, brakwatergrondel, dikkopje, harnasmannetje , slakdolf, pitvis,
botervis, kleine slakdolf, schurftvis, kleine pieterman, koornaarvis, gevlekte pitvis,
dwergbolk, kleine zeenaald, grote zeenaald, adderzeenaald, bittervoorn en
houting zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in
artikel 4, lid 1, onder d, van de Flora- en faunawet. De gewone zeehond en de
bittervoorn zijn tevens aangewezen in bijlage 1, behorende bij het besluit
Vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten1.

1

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd bij Stb.2012, 615.
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De houting is tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en
plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd.
Verbodsbepalingen
Op grond van de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet is het onder
meer verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; nesten, holen of
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse
diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te
verstoren; eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort,
te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum

Onze referentie
aanvraagnummer
5190014921758

Afwijzing artikel 9 van de Flora- en faunawet
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 9 van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het doden en/of
verwonden van de adderzeenaald, bittervoorn, botervis, brakwatergrondel,
dikkopje, dwergbolk, gevlekte pitvis, grote zeenaald, harnasmannetje, houting,
kleine modderkruiper, kleine pieterman, kleine slakdolf, kleine zeenaald,
koornaarvis, pitvis, rivierdonderpad, slakdolf en de schurftvis. Ontheffing voor het
doden en verwonden is in casu niet nodig. Er worden door u voldoende
maatregelen genomen, met name het gefaseerd werken zodat volwassen
exemplaren van deze soorten kunnen wegzwemmen, om doden en verwonden te
voorkomen. Incidentele slachtoffers vallen niet onder de reikwijdte van
artikel 9 van de Flora- en faunawet. Bovendien wordt gelet op de zorgplicht,
genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet geen ontheffing verleend voor het
doden en/of verwonden van deze soorten.
Afwijzing artikel 12 van de Flora- en faunawet
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 12 van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het
beschadigen of vernielen van eieren van de adderzeenaald, grote zeenaald,
houting en de kleine zeenaald. Ontheffing voor het beschadigen en vernielen van
eieren voor specifiek deze soorten is in casu niet nodig. De genoemde zeenaalden
dragen de eieren in hun broedbuidels, zodat die tijdig zullen wegzwemmen; de
houting paait als anadrome vissoort in open zoet water en groeit vervolgens in zee
op, zodat voor deze soorten geen sprake is van een overtreding van artikel 12 van
de Flora- en faunawet.
Ontheffing
Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen
slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat
van instandhouding van de soort.
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Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en onder c, wordt voor soorten genoemd in
bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en bijlage 1 van het Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten2 ontheffing slechts verleend
wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een
gunstige staat van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende
oplossing bestaat en met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur
aan te wijzen, belangen. De belangen waarnaar verwezen wordt, zijn genoemd in
artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum

Onze referentie
aanvraagnummer
5190014921758

Instandhouding van de soorten
Gewone zeehond en de grijze zeehond
De gewone zeehond en de grijze zeehond zijn in, of in de directe omgeving van,
het plangebied aangetroffen. Dit betreft vier ligplaatsen van de gewone zeehond
en twee ligplaatsen van de grijze zeehond; deze liggen op 2,5 km afstand van de
Afsluitdijk ter hoogte van Kornwerderzand. In de jaren 2009 tot en met 2013
verbleven hier gemiddeld 40 exemplaren van de gewone zeehond en
circa 7 exemplaren van de grijze zeehond in de reproductieperiode en 38
exemplaren van gewone zeehond in de verharingsperiode. Op een afstand
van 10 km rond de sluizencomplexen van Den Oever en Kornwerderzand bevinden
zich 9 respectievelijk 14 ligplaatsen van de gewone zeehond, en
1 respectievelijk 5 ligplaatsen van de grijze zeehond. Het plangebied heeft een
functie als voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaats voor de gewone zeehond
en de grijze zeehond. Tijdens laagwater worden de droogvallende slik- en
zandplaten door de zeehonden benut als ligplaats en om jongen voort te brengen
en te zogen. De wateren rondom het plangebied worden als aanzwemroute en
foerageergebied gebruikt. Aantasting van foerageergebieden is enkel
ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van de
vaste rust- of verblijfplaatsen van de betreffende soort, doordat er onvoldoende
alternatieven voorhanden zijn. Door de werkzaamheden kunnen voortplantings- of
vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone zeehond en de grijze zeehond
worden beschadigd, vernield en verstoord.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soorten tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in paragraaf 6.2.5,
hoofdstuk 6, van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Natuurtoets,
RW1929-5-472, versie definitief 5.0’ van 30 januari 2015. De door u voorgestelde
maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn in de ontheffing
echter aanvullende voorschriften opgenomen.
Er is sprake van voldoende alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt
met de huidige functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats
voor de aanwezige populatie van de gewone zeehond en de grijze zeehond. Door
het onderwatergeluid dat veroorzaakt wordt door de heiwerkzaamheden is niet uit
te sluiten dat voorplantingsplaatsen tijdelijk ongeschikt worden. Door het
toepassen van geluidreducerende maatregelen zoals geluidmantels en het soft
heien zal de geluidbelasting op de omgeving beperkt worden.

2

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd bij Stb.2012, 615.
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Daardoor blijft er voldoende alternatief leef-, doortrek- en foerageergebied in de
nabije omgeving beschikbaar voor beide soorten. De functionaliteit van de
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen blijft daarmee behouden.
Echter, ondanks deze maatregelen worden door de (hei)werkzaamheden aan de
sluizencomplexen en door werkzaamheden in het kader van de versterking van de
dijk, met name door het onderwatergeluid, voortplantings-, of vaste rust- of
verblijfplaatsen van de gewone zeehond en de grijze zeehond verstoord. Immers,
deze soorten worden gedwongen om de huidige verblijfplaats te verlaten en een
alternatief te gaan zoeken.
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Door de werkzaamheden wordt het in artikel 11 van de Flora- en faunawet
neergelegde verbod op het verstoren van de vaste rust- of verblijfplaats van de
gewone zeehond en de grijze zeehond derhalve overtreden, zodat voor die
werkzaamheden een ontheffing is vereist. Daar deze soorten wel in de omgeving
aanwezig blijven komt de gunstige staat van instandhouding niet in het geding.
De gewone zeehond en de grijze zeehond komen algemeen voor in (de omgeving
van) het plangebied. Door de heiwerkzaamheden blijft sprake van verstoring van
de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone zeehond en
van vaste- rust- of verblijfplaatsen van de grijze zeehond. Beide soorten blijven
wel in de omgeving aanwezig, want er blijft voldoende geschikt leef- , doortreken foerageergebied in de nabije omgeving beschikbaar. Op populatieniveau is de
invloed van de werkzaamheden verwaarloosbaar klein en de verstoring is tijdelijk.
Na afronding van de werkzaamheden kunnen de gewone zeehond en de grijze
zeehond weer volledig gebruik maken van hun leefgebied. De gunstige staat van
instandhouding van de gewone zeehond en de grijze zeehond komt niet in gevaar,
mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de
overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
Steenmarter
De steenmarter is in het plangebied aangetroffen. Er is een exemplaar van de
steenmarter aangetroffen bij kazemat nr. 5 op de Robbenplaat. Het is zeer
waarschijnlijk dat het hierbij gaat om een vaste rust- en verblijfplaats, dat
mogelijk ook functioneert als voortplantingshabitat. Omdat steenmarters vaak
gebruik maken van meerdere schuilplekken is het aannemelijk dat verscheidene
kazematten op de Robbenplaat aan weerszijden van de A7 onderdeel uitmaken
van het territorium van de steenmarter. Het plangebied heeft een functie als
voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaats van de steenmarter. Het plangebied
fungeert ook als foerageergebied van de steenmarter. Aantasting van
foerageergebieden is enkel ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor
de functionaliteit van de vaste rust- of verblijfplaatsen van de betreffende soort,
doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. Door de werkzaamheden
kunnen voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de steenmarter
worden beschadigd, vernield en verstoord.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soorten tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in paragraaf 6.2.4, hoofdstuk
6, van het bij de aanvraag gevoegde rapport ‘Natuurtoets, RW1929-5-472, versie
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definitief 5.0’ van 30 januari 2015. De door u voorgestelde maatregelen zijn in
grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn in de ontheffing echter aanvullende
voorschriften opgenomen.
Door de werkzaamheden gaat leefgebied van de steenmarter tijdelijk verloren.
Het plangebied is als territorium met de diverse kazematten essentieel leefgebied
van de steenmarter. Het deel van de kazematten dat door de werkzaamheden
wordt verstoord of aangetast zal voor het voorplantingsseizoen van de
steenmarter ongeschikt worden gemaakt. Indien exemplaren van de steenmarter
worden aangetroffen worden deze onder deskundige begeleiding verjaagd.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een inventarisatie uitgevoerd om het
aantal en soort alternatieve geschikte vaste- rust- en verblijfplaatsen van de
steenmarter in beeld te krijgen. De functionaliteit van de voortplantings- of vaste
rust- of verblijfplaats van de steenmarter blijft daarmee behouden.
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Echter, ondanks deze maatregelen worden door de (hei)werkzaamheden aan de
sluizencomplexen en door werkzaamheden in het kader van de versterking van de
dijk voortplantings-, of vaste rust- of verblijfplaatsen van de steenmarter
verstoord. Immers, de soort wordt gedwongen om de huidige verblijfplaats te
verlaten en een alternatief te gaan zoeken. Door de werkzaamheden wordt het in
artikel 11 van de Flora- en faunawet neergelegde verbod op het verstoren van de
vaste rust- of verblijfplaats van de steenmarter derhalve overtreden, zodat voor
die werkzaamheden een ontheffing is vereist. Daar deze soort wel in de omgeving
aanwezig blijft komt de gunstige staat van instandhouding niet in het geding.
De steenmarter blijft wel in de omgeving aanwezig, want er blijven voldoende
alternatieve vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig in de nabije omgeving. De
werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en de dijk wordt na de afronding daarvan
weer bekleed met gras, en de kazematten die niet zijn aangeaard worden dan
weer opengesteld zodat de steenmarter dan weer, net als voorheen, gebruik kan
maken van zijn leefgebied. De gunstige staat van instandhouding van de
steenmarter komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u
voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde
voorschriften.
Ransuil
Het nest van een vogel is de plaats of ruimte die een vogel gebruikt voor het
leggen en uitbroeden van de eieren en, voor zover het geen nestvlieders betreft,
het grootbrengen van de jongen. In de context van artikel 11 van de Flora- en
faunawet moet onder nest ook de inhoud en de functionele omgeving daarvan,
voor zover het broedsucces van vogels daarvan afhankelijk is, worden begrepen.
Daartoe zijn alle activiteiten begrepen die het broedsucces negatief beïnvloeden of
teniet doen. Artikel 11 van de Flora- en faunawet is gedurende het broedseizoen
van toepassing op alle in gebruik zijnde nesten van vogels. De meeste vogels
maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat een nieuw nest te maken
en gebruiken hun nest niet als vaste rust- of verblijfplaats. Dergelijke nesten voor
eenmalig gebruik genieten buiten het broedseizoen niet de bescherming van
artikel 11 van de Flora- en faunawet.
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Nesten van de ransuil vallen ook buiten het broedseizoen onder de definitie van
'vaste rust- of verblijfplaatsen' in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze
nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond
beschermd. Derhalve is, bij overtreding van de verbodsbepalingen, ontheffing
nodig van artikel 11 van de Flora- en faunawet met betrekking tot de vaste rustof verblijfplaatsen van deze soort.
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De ransuil is in het plangebied aangetroffen. Bij Breezanddijk, in de opstand van
zeedennen bij de aldaar aanwezige camping is één nest van de soort
aangetroffen. De Afsluitdijk ten westen en ten oosten van het aanwezige nest, en
het aanwezige campingterrein vormt foerageergebied van de ransuil. Aantasting
van foerageergebieden is enkel ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn
voor de functionaliteit van de vaste rust- of verblijfplaatsen van de betreffende
soort, doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. Door de
werkzaamheden kan het nest van de ransuil worden beschadigd, vernield en
verstoord.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te
beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in paragraaf 6.3.1, hoofdstuk
6 van het bij de aanvraag gevoegde rapport “Natuurtoets, RW1929-5-472/110,
versie definitief 5.0” van 30 januari 2015. De door u voorgestelde maatregelen
zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping zijn in de ontheffing echter
aanvullende voorschriften opgenomen.
Binnen de gekozen oplossingsruimte zijn werkzaamheden, ook tijdens het
broedseizoen van de ransuil in de periode van maart tot en met juni, tijdens de
avond en nacht niet uitgesloten. Deze werkzaamheden gaan gepaard met de
nodige geluidproductie door shovels, kranen, dumptrucks, boten en mensen. De
ransuil die uitsluitend in de avond en nacht op geluid jaagt, wordt daardoor
gehinderd tijdens het foerageren. Bovendien wordt door het verwijderen van
grasbedekking langs de dijk foerageergebied van de ransuil tijdelijk aangetast.
Het campingterrein, de aanwezige bosschages en de in de buurt aanwezige ruigte,
en aanvullend het grastalud langs de tuimeldijk aan weerszijden van het nest
vormen tezamen essentieel foerageergebied. Als mitigerende maatregel wordt het
grastalud aan de binnenzijde van de tuimeldijk gefaseerd vervangen, zodat er
altijd delen van de dijk onaangetast en geschikt als foerageergebied blijven.
Daarnaast blijft het nest inclusief de omringende bosschage, de aanwezige ruigte
en de camping onaangetast. Het is de verwachting dat bij aantasting door de
werkzaamheden van het binnentalud veel kleine grondgebonden zoogdieren, zoals
muizen, op zoek gaan naar nieuwe verblijfplaatsen. Dit leidt tot een tijdelijke
toename van de voedselbeschikbaarheid voor de ransuil. Bovendien wordt het
grastalud aan weerszijden van het nest over een lengte van 3 km, op enkele
stukken van tientallen meters na, tijdens de werkzaamheden ontzien. Hoewel
delen van het foerageergebied worden aangetast, blijft er voldoende
foerageergebied voor het paar beschikbaar. De functionaliteit van het nest blijft
daarmee behouden.
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Echter, ondanks deze maatregelen wordt door het realiseren van de
werkzaamheden de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats van de ransuil
verstoord. Immers, het kan niet uitgesloten worden dat de ransuil wordt
gedwongen om meer inspanning te verrichten om voldoende voedsel te
bemachtigen. Ook zal het extra geluid door graafwerkzaamheden, shovels tot
enige verstoring leiden. Deze verstoring zal beperkt zijn omdat ook nu de ransuil
foerageert vlak langs de (drukke) A7.
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Door de werkzaamheden wordt het in artikel 11 van de Flora- en faunawet
neergelegde verbod op het verstoren van de vaste rust- of verblijfplaats van de
ransuil derhalve overtreden, zodat voor die werkzaamheden een ontheffing is
vereist.
Het nest, de bosschages en de roestplekken van de ransuil worden niet
weggehaald. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat tijdens de
kwetsbare periode het broedpaar gebruik kan blijven maken van een gedeelte
van het foerageergebied. De grasbekleding van het binnentalud wordt binnen een
afstand van 3 km aan weerszijden van het nest niet volledig verwijderd zodat de
ransuil in dit gedeelte kan blijven foerageren. Ook kan de ransuil foerageren bij
de aanwezige grasstroken en ruigtes langs de IJsselmeerzijde, de zuidelijke
werkhaven bij Breezanddijk en op de camping. Na de werkzaamheden wordt de
dijk wederom met gras bekleed en zal de ransuil weer gebruik kunnen maken van
zijn oorspronkelijk leefgebied. De gunstige staat van instandhouding van de
ransuil komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde
maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
Bittervoorn, houting, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, brakwatergrondel,
dikkopje, harnasmannetje, slakdolf, pitvis, botervis, kleine slakdolf, schurftvis,
kleine pieterman, koornaarvis, gevlekte pitvis, dwergbolk, kleine zeenaald, grote
zeenaald, adderzeenaald
De bovengenoemde soorten zijn in het plangebied aangetroffen. In het IJsselmeer
zijn dat de bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. In de
Waddenzee komen de houting, rivierdonderpad, brakwatergrondel, dikkopje,
harnasmannetje, slakdolf, pitvis, botervis, kleine slakdolf, schurftvis, kleine
pieterman, koornaarvis, gevlekte pitvis, dwergbolk, kleine zeenaald, grote
zeenaald en adderzeenaald voor; de houting zowel in het IJsselmeer als in de
Waddenzee. Langs de Afsluitdijk bevinden zich potentiële voortplantings-, rust en
verblijfsplaatsen van alle genoemde vissen, met uitzondering van de houting,
kleine zeenaald, grote zeenaald, de adderzeenaald en de schurftvis.
Laatstgenoemde soorten leven vooral in open water en zijn niet afhankelijk van
voortplantings- en verblijfsplaatsen langs de Afsluitdijk.
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Door de werkzaamheden kunnen voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen
beschadigd, vernield en verstoord worden. Om negatieve effecten van de
werkzaamheden op de bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierdonderpad,
brakwatergrondel, dikkopje, harnasmannetje, slakdolf, pitvis, botervis, kleine
slakdolf, schurftvis, kleine pieterman, koornaarvis, gevlekte pitvis en de
dwergbolk, die langs de Afsluitdijk vaste voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen
hebben, tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven
in paragraaf 6.2.6, hoofdstuk 6 van het bij de aanvraag gevoegde rapport
‘Natuurtoets, RW1929-5-472/110, versie definitief 5.0 van 30 januari 2015. De
door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping
zijn in de ontheffing echter aanvullende voorschriften opgenomen.
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De werkzaamheden (versterken van de dijk, het graven van watergeulen om met
schepen bij de dijk te kunnen komen, het plaatsen van pompen en het versterken
van de sluiscomplexen) worden gefaseerd in tijd en ruimte op basis van een
strakke tijdsplanning uitgevoerd. Door de fasering wordt niet tegelijkertijd aan alle
dijksecties gewerkt, waardoor aantasting van het leefgebied wordt beperkt.
Desondanks gaat netto potentieel leefgebied verloren. Tijdelijk is er minder
leefgebied beschikbaar. De functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen blijft daarmee niet behouden.
Voor dezelfde soorten, met uitzondering van de houting, kleine zeenaald, grote
zeenaald, de adderzeenaald en de schurftvis, die dus voortplantings-, rust- of
verblijfplaatsen in het plangebied hebben, vindt ook het beschadigen of vernielen
van eieren plaats. Vanwege veiligheidseisen kan uitsluitend buiten het
stormseizoen dat duurt van oktober tot en met april worden gewerkt. Daardoor
moet noodgedwongen ook in de voorplantingsperiode worden gewerkt. Daardoor
wordt ook het in artikel 12 van de Flora- en faunawet neergelegde verbod op het
beschadigen of vernielen van eieren van deze soorten overtreden, zodat voor de
werkzaamheden ook van dit verbod een ontheffing is vereist. Tevens zullen
daardoor ook larven van deze soorten worden verwond en gedood, hetgeen een
overtreding is van het verbod van artikel 9 van de Flora- en faunawet.
Alle bovengenoemde vissoorten komen algemeen voor in (de omgeving van) het
plangebied. Er blijft voldoende habitat in de directe omgeving beschikbaar. De
werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en worden dusdanig uitgevoerd dat schade
aan vissoorten op populatieniveau niet aan de orde is. Na de werkzaamheden zal
het plangebied, evenals voorheen, weer volledig deel uitmaken van de Waddenzee
en het IJsselmeer. De gunstige staat van instandhouding van alle genoemde
soorten komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde
maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
Belang van de ingreep
U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het/de
belangen ‘volksgezondheid of openbare veiligheid’, ‘dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’ en ‘de uitvoering van werkzaamheden
in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’.
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Voor soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn kan alleen
ontheffing verleend worden ten behoeve van belangen genoemd in de
Habitatrichtlijn. Het door u in het kader van de ontheffing van verbodsbepalingen
van de houting aangevraagde belang ‘de uitvoering van werkzaamheden in het
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’ is niet genoemd in de
Habitatrichtlijn. Het belang genoemd in artikel 2, derde lid, aanhef en onder j, van
het Vrijstellingsbesluit kan in dit geval echter wel aan de ontheffingverlening ten
grondslag liggen, er is immers geen sprake van verstoring die afbreuk doet aan de
gunstige staat van instandhouding.
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Voor vogels kan alleen ontheffing verleend worden ten behoeve van belangen
genoemd in de Vogelrichtlijn. De door u aangedragen belangen ‘dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’ en ‘de uitvoering
van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’ zijn
niet genoemd in de Vogelrichtlijn. Deze belangen, die zijn genoemd in artikel 2,
derde lid, aanhef en onder e en j, van het Vrijstellingsbesluit kunnen in dit geval
echter wel aan de ontheffingverlening ten grondslag liggen, er is immers geen
sprake van verstoring met wezenlijke invloed.
De voorgenomen werkzaamheden zijn noodzakelijk om de Afsluitdijk, inclusief
(keer)sluis- en spuicomplexen, op zo kort mogelijke termijn aan de huidige – aan
de te verwachten zeespiegelstijging aangepaste - veiligheidsnormen met
betrekking tot de primaire waterkering te laten voldoen. Met de voorgenomen
aanpassingen zal de Afsluitdijk weer voldoen aan de zogenoemde 1/10.000-eis.
Bovendien is het aanbrengen van pompen in één van de twee spuicomplexen
noodzakelijk geworden om ook in de toekomst de huidige peildynamiek in het
IJsselmeer te kunnen handhaven. Tot op heden wordt overtollig water vanuit het
IJsselmeer via de spuisluizen naar de Waddenzee getransporteerd, simpelweg
door het openzetten van de spuisluizen door benutting van het niveauverschil van
de waterstanden tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Maar door de
zeespiegelstijging en de te verwachten piekafvoeren naar het IJsselmeer vanuit
het achterland zal in de toekomst niet altijd meer afvoer van overtollig water naar
de Waddenzee mogelijk zijn zonder dat gebruik wordt gemaakt van pompen.
Gelet op het voorgaande en de onverminderde actualiteit van de naar voren
gebrachte omstandigheden ben ik van oordeel dat het de belangen ‘de
volksgezondheid of openbare veiligheid’ en ‘dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’ voldoende onderbouwd zijn om de
negatieve effecten op de gewone zeehond, ransuil, houting en de bittervoorn die
als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, rechtvaardigen.
Daarnaast worden de werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van het
project uitgevoerd in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. Ten
behoeve van dit belang kan ontheffing worden verleend, mits geen benutting of
economisch gewin plaatsvindt en zorgvuldig wordt gehandeld. Van benutting of
economisch gewin van de gewone zeehond, ransuil, houting en de bittervoorn is
geen sprake.
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Ik verwacht dat er door het realiseren van het project geen permanent negatieve
effecten optreden ten aanzien van de aanwezige populatie van deze
laatstgenoemde soorten.
Andere bevredigende oplossing
Het project is locatiespecifiek. De Afsluitdijk inclusief sluiswerken dienen versterkt
te worden. Het plaatsen van een waterpompinstallatie is redelijkerwijs alleen
realiseerbaar in één van de twee sluizencomplexen (Den Oever of
Kornwerderzand). Vanwege veiligheidseisen in verband met de waterkering kan
gedurende het stormseizoen, van oktober tot en met april, maar beperkt
werkzaamheden aan de sluizen en de dijk worden uitgevoerd.
Noodgedwongen zullen werkzaamheden in de voor beschermde soorten meer
kwetsbare periode moeten worden gepland. Door de gekozen inrichting en
werkwijze wordt schade aan de genoemde soorten zoveel mogelijk voorkomen.
Hiermee is het voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing
voorhanden is.
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Zorgplicht
Voor de soorten waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de
ontheffing opgenomen voorschriften. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht
ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde
als onbeschermde dier– en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op
grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze
soorten te voorkomen.
Ik wil u erop wijzen dat in het bij de aanvraag gevoegde natuurwaardenonderzoek
melding wordt gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van de bruinvis in of in
de nabije omgeving van het plangebied. U heeft er echter voor gekozen om voor
deze soort geen ontheffing aan te vragen. Ik wil u er, wellicht ten overvloede, op
wijzen dat wanneer u bij uitvoering van de werkzaamheden verbodsbepalingen
ten aanzien van deze soort dreigt te overtreden, u de werkzaamheden dient stil te
leggen en alsnog ontheffing voor deze soort dient aan te vragen.
Vogels
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen
van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen.
Voor de in het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door
werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren.
Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen
dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat
voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van
de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de
periode.
Conclusie
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en
faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.
De ontheffing en de voorschriften treft u hierbij aan.
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Procedure
Van donderdag 14 mei tot en met woensdag 24 juni 2015 liggen het OntwerpRijksinpassingsplan, het MER en de ontwerpen van de vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 en de ontheffing op grond van de Flora- en
faunawet voor het project Afsluitdijk ter inzage. Gedurende deze periode kan een
ieder over genoemde documenten een zienswijze naar voren brengen.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum

Onze referentie
aanvraagnummer
5190014921758

U kunt uw zienswijze digitaal naar voren brengen via het reactieformulier op
www.platformparticipatie.nl. Ook kunt u een schriftelijke reactie sturen naar de
Directie Participatie, o.v.v. ‘zienswijze Project Afsluitdijk’, Postbus 30316, 2500
GH Den Haag. Vermeld in uw zienswijze duidelijk op welk ontwerpbesluit uw
reactie betrekking heeft.
De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het Rijksinpassingsplan
Afsluitdijk, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de
ontheffing op grond van de Flora- en faunawet. In een Nota van Antwoord wordt
toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten
opzichte van de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze kenbaar hebben
gemaakt, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen later
beroep instellen tegen de definitieve besluiten. Wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, kan eveneens beroep
instellen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 088 042 42
42 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze,

Marco Klaassen
Teammanager Vergunningen
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Dienst Regelingen
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Aanvraag Ontheffing artikel
75 Flora- en faunawet
Wilt u een ontheffing aanvragen voor activiteiten die
gevolgen hebben voor beschermde dier- en
plantsoorten?
Namelijk voor:
• ruimtelijke ingrepen
• beheer en schadebestrijding, voor het gebruik van
verboden vangmiddelen, voor de opvang van wilde
dieren of voor de ringplicht van gefokte dieren
• onderzoek en onderwijs, repopulatie en
herintroductie
• biologische bestrijders van ziekten, plagen en
onkruid en
Vul voor elke activiteit een apart formulier in.
Meer informatie vindt u op www.drloket.nl.
Of bel gratis met het DR-Loket: 0800 22 333 22.

•
•
•

1
1.1

Vul hier uw gegevens in.

Vul hier uw gegevens in.

Uw gegevens
27364178

BSN of KvK-nummer

2
2.1

-

Naam organisatie

Rijkswaterstaat Midden Nederland

Naam

J. van de Beek

Adres

Postbus 600

Postcode en plaats

8200 AP Lelystad

Telefoonnummer(s)

0320

E ma ilad res

joost.vande.beek@rws.nl

-

-

locatie I]sselmeergebied
Dhr.

Mw.

Dhr.

Mw.

299111

Gegevens contactpersoon
Naam organisatie

Rijkswaterstaat

Naam contactpersoon

]. van de Beek
Q1Pa& Afsluitdijk

Functie contactpersoon
Bezoekadres

Zuiderwagenplein 2

Postcode en plaats

8224 AD Lelystad

Postadres

Postbus 600
8200 AP Lelystad

Postcode en plaats
Telefoonnummer(s)

Emaila d res

-

-

0320-299111

joost. vande.beek@rws.nl

DR-000-12/Aanvraag Ontheffing art. 75
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3

Uw activiteiten

3.1

Wat is de naam van uw
project?

Afsluitdijk

3.2

In welke gemeente(n) en
provincie(s) gaat u de
werkzaamheden
of activiteiten uitvoeren?
Als u werkzaamheden of
activiteiten in heel
Nederland gaat uitvoeren,
vult u in ‘heel Nederland’.

GemeenteÇn)

Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Sudwest Fryslan

Provincie(s)

Provincie Noord-Holland en Provincie Friesland.

3.3

Voor welke periode vraagt
u de ontheffing aan?

1

3.4

Voor welke soort activiteit
vraagt u ontheffing aan?
Kruis één vakje aan.
Wilt u voor verschillende
activiteiten ontheffing
aanvragen? Vul dan voor
elke activiteit apart een
formulier in.

- 1

2017

t/m

31

- 12

2023

Ruimtelijke ingrepen

>

Ga naar vraag 4

>

Ga naar vraag 5

E

Beheer en schadebestrijding, gebruik van verboden
vangmiddelen, opvang van wilde dieren of ringplicht
van gefokte dieren

U
El

Onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie

>

Ga naar vraag 6

Gebruik van biologische bestrijders van ziekten, plagen
en onkruiden

>

Ga naar vraag 7

---(

4 Ruimtelijke ingrepen
4.1

Waarom vraagt u ontheffing
aan?

El
El

U kunt meerdere vakjes
aankruisen.

Bescherming van flora en fauna (belang b)
Veiligheid van luchtverkeer (belang c)
Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d)
Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (belang e)

El
El

Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h)
Bestendig gebruik (belang i)
Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang

j)

Callionymus maculatus

Trisopterus minutus

Syngnathus rostellatus

Syngnathus acus

Entelurus aequoraeus

Halichoerus grypus

dwergbolk

kleine zeenaald

grote zeenaald

adder zeenaald

grijze zeehond

koornaarvis

gevlekte pit:vis

Echiichthys vipera

Atherina presbyter

kleine pieterman

Liparis montagui

Arnoglossus laterna

kleine slakdolf

schurftvis

Pholis gunnulus

Agonus cataphractus

harnasmannetje

botervis

Pomatoschistus
minutus

dikkopje

Liparis liparis

Pomatoschistus
microps

brakwatergrondel

Callionymus lyra

Cottus perifretum

rivierdonderpad

pitvis

Cobitis taenia

kleine modderkruiper

sla kdolf

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam

0

)

0

0

w •

!-

Er

;

El

0

Beschermingsregi
me

:

0
0
0
0
El
0
EI
EI

0
0
0
EI
EI
EI
EI
EI

van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

beschadigen

vernielen

uitsteken

afsnijden

verzamelen

plukken

van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

beschadigen

vernielen

uitsteken

afsnijden

verzamelen

plukken

(planten)

Artikel S

Verbodsbepalingen

El
EI
0
0
0

0
0
0
0
0

bemachtigen
met het oog
daarop opsporen

vangen

verwonden

doden

bemachtigen
met het oog
daarop opsporen

vangen

verwonden

doden

(dieren)

Artikel 9

Voor welke soorten en welke verbodsbepalingen vraagt u ontheffing aan?
Vallen de soorten onder het beschermingsregime uit tabel 2 of 3? Of gaat het om vogels? Vul de tabel in.

Specifieke soorten

4.2
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verontrusten

El opzettelijk

verontrusten

0 opzettelijk

(dieren)

Artikel 10

El
El
0
El
0

0
0
0
0
0

verstoren

wegnemen

uithalen

vernielen

beschadigen

verstoren

wegnemen

uithalen

vernielen

beschadigen

vandieren)

(voortpiantings-,
rustof
verblijfplaatsen

Artikel 11

El
0
Ii
EI
El

0
0
0
0
0

onder zich
hebben

El vervoer en

onder zich
hebben

0 vervoer en

(alleen met het
oogop
verplaatsen)

Artikel 13
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vernielen

beschadigen

uit nest nemen

rapen

zoeken

vernielen

beschadigen

uit nest nemen

rapen

zoeken

(eieren)

Artikel 12

(vervolg)

Wetenschappelijke
naam

Phoca vitulina

Rhodeus cericeus

gewone zeehond

bittervoorn

Asio otus

Nederlandse naam

Specifieke soorten

4.2

ransuil

D

El

F’J

W

o
o

(J1

El

El

tfl

to

<
0

Beschermingsregi
me

D
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-

El bemachtigen

El

vernielen
beschadigen
van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

El
El
El
El
El
El
El
El

El
El
El
El
El
El
El
El

van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

beschadigen

vernielen

uitsteken

bemachtigen
met het oog
daarop opsporen

vangen

verwonden

afsnijden

verzamelen

bemachtigen
met het oog
daarop opsporen

vangen

verwonden

doden

doden

El
El
El

El
El
El
El
El

(dieren)

Artikel 9

plukken

van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

beschadigen

vernielen

uitsteken

afsnijden

verzamelen

plukken

(planten)

Artikel 8

met het oog
daarop opsporen

vangen

verwonden

uitsteken

afsnijden

verzamelen

doden

D
El
El

plukken

Verbodsbepalingen

E
El
El
El
El
El
El
El
opzettelijk
verontrusten

El

El

opzettelijk
verontrusten

opzettelijk
verontrusten

(dieren)

Artikel 10

D
uithalen

vernielen

beschadigen

beschadigen

vernielen

vervoer en
onder zich
hebben

beschadigen

uit nest nemen

rapen

zoeken

vernielen

El
El
El

vernielen

beschadigen

uit nest nemen

rapen

El

vervoer en
onder zich
hebben

vervoer en
onder zich
hebben

El
El
El
El
El
El

zoeken

(alleen met het
oog op
verplaatsen)

Artikel 13

D

(eieren)

Artikel 12

El

verstoren

uithalen

uit nest nemen

rapen

zoeken

El beschadigen

D
El
El

wegnemen

vernielen

Z

beschadigen

verstoren

wegnemen

uithalen

vernielen

z

El
El
El
El

rust of
verbl ijfplaatsen
van dieren)

(voortpl anti ngs-,

Artikel 11

verstoren

El wegnemen

D
El
El

(vervolg)

Wetenschappelijke
naam

Martes Foina

Conegonus
oxyrrhynchus

Nederlandse naam

steenmarter

houting

Specifieke soorten

4.2

0
0
O
0
O
O
0
O
El

EI

D
D
D
O
0
0
0

van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

beschadigen

vernielen

uitsteken

afsnijden

verzamelen

plukken

van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

beschadigen

vernielen

uitsteken

bemachtigen
methetoog
daarop opsporen

vangen

verwonden

doden

EI

0

0

opzettelijk
verontrusten

opzettelijk
verontrusten

opzettelijk
verontrusten

(dieren)

Artikel 10
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EI
EI
0
0
0

bemachtigen
met het oog
daarop opsporen

vangen

verwonden

afsnijden

doden

bemachtigen
met het oog
daarop opsporen

vangen

verwonden

doden

verzamelen

El
0
0

0
0
0
EI
0

plukken

van groeiplaats
verwijderen

ontwortelen

beschadigen

vernielen

uitsteken

afsnijden

verzamelen

Dplukken

(dieren)

(planten)

0

D

Artikel 9

Artikel8

0
O
O
0
0
0
0
0

U

t-t

ts

Verbodsbepalingen

0

—

M

a0

Beschermingsregi
me
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EI
EI
EI
El
0

0
0
O
El

0
0
0
0

verstoren

wegnemen

uithalen

vernielen

beschadigen

verstoren

wegnemen

uithalen

vernielen

beschadigen

verstoren

wegnemen

uithalen

vernielen

beschadigen

(voortpiantings-,
rust of
verblijfplaatsen
van dieren)

Artikel 11

EI
0
0
0
0

0
0
El
0
0

0
0
0
0
0

vernielen

beschadigen

uit nest nemen

rapen

zoeken

vernielen

beschadigen

uit nest nemen

rapen

zoeken

vernielen

beschadigen

uit nest nemen

rapen

zoeken

(eieren)

Artikel 12

-

0

EI

0

vervoer en
onder zich
hebben

vervoer en
onder zich
hebben

vervoer en
onder zich
hebben

(alleen met het
oog op
verplaatsen)

Artikel 13
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5

Beheer en schadebestrijding, het gebruik van verboden
vangmiddelen, de opvang van wilde dieren of de ringplicht
van gefokte dieren

5.1

Waarom vraagt u ontheffing
aan?

U kunt meerdere vakjes
aankruisen.

Bescherming van flora en fauna (belang b)

ü
Ü
-

Veiligheid van luchtverkeer (belang c)
Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d)

-

-

Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen,
vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren (belang f)
Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren van een beschermde inheemse diersoort
(belang g)

LI
5.2

Voor welke
verbodsbepalingen uit
de Flora- en faunawet
vraagt u ontheffing aan?

Overige, namelijk

Verbodsbepaling beschermde inheemse planten of producten van planten
Artikel 8

U kunt meerdere vakfes
aankruisen.

-----

Artikel 13
Artikel 14

plukken

LI

verzamelen

b

afsnijden

-

0
0
0
El
El
El
El

-

---------------

--

uitsteken
vernielen

-

-

beschadigen
ontwortelen
op een andere manier van de groeiplaats verwijderen
verbod op bezit, vervoer
uitzaaien

Verbodsbepaling beschermde inheemse dieren, eieren van dieren of producten daarvan
doden

Artikel 11

El
El
El
El
El
El
El

Artikel 12

El

zoeken
eieren

Artikel 13

El

verbod op bezit, vervoer

Artikel 14

El

uitzetten in de vrije natuur

Artikel 15

El

verboden vangmiddelen

Artikel 9

Artikel 10

El

verwonden
vangen
bemachtigen
met het oog op een van de bovenstaande opsporen
opzettelijk verontrusten

--

beschadigen / vernielen / uithalen / wegnemen / verstoren van
nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen

/

rapen

/

/

uit nesten nemen

beschadigen

/

vernielen van

-

Overige, namelijk
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E

E
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E

E
E

E
E
E
E

E
E
E
E
E
E

EAEBECED
EA EB Ec ED
EAEBECED
EAEBE:ICDD
EA EB Lic EID
EAEBECED
EAEBECED
EAL1BECDD
EA EB EC ED
EA EB ECED
EAEB ECED
EA EB EC ED
EAEBECED

EAEBECED
EA EB Ec ED
EA EB Ec ED
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EA EB EC ED
EAEBECED

EAEBECED

E

E

EAEBEcED

DR-000-12/Aanvraag Ontheffing art, 75

E

E

E
E
E
E
E

E

E

EAEBEcUD
EAEBEcED

E

Habitatrichtlijn (Bijlage IV)

E

Flora- en faunawet

EAEBEcED

Basisverordening (CifES-Bijlagen)

Wetenschappelijke naam

Beschermingsregime

Nederlandse naam

Voor welke soorten vraagt u ontheffing aan?
Onder welk beschermingsregime vallen deze soorten? Vul de tabel in en kruis aan wat van toepassing is.

Specifieke soorten

5.3
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6

6.1

Voor welke
verbodsbepalingen uit
de Flora- en faunawet
vraagt u ontheffing aan?
U kunt meerdere vakjes
aankruisen.

Onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie

Verbodsbepaling beschermde inheemse planten of producten van planten
Artikel 8

D

plukken

El

verzamelen

El

afsnijden

O

uitsteken

El

vernielen

El

beschadigen

0

ontwortelen

El

op een andere manier van de groeiplaats verwijderen

Artikel 13

El

verbod op bezit, vervoer

Artikel 14

0

uitzaaien

Verbodsbepaling beschermde inheemse dieren, eieren van dieren of producten daarvan
Artikel 9
doden
E
El

verwonden

O

vangen
bemachtigen

Artikel 10

El
El
0

Artikel 11

0

beschadigen / vernielen / uithalen / wegnemen / verstoren van
nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen

Artikel 12

El

zoeken
eieren

Artikel 13

El
El
El

verbod op bezit, vervoer

Artikel 14
Artikel 15

El

met het oog op een van de bovenstaande opsporen
opzettelijk verontrusten

/

rapen

/

uit nesten nemen

/

beschadigen

/

vernielen van

uitzetten in de vrije natuur
verboden vangmiddelen

Overige, namelijk

DROOO-12/Aanvraag Ontheffing art. 75

-

-

--

-

-

----

-

-

.,--.-.-.--—---

—-——,-----

------

--

-

0

DADBECED

--

0

0

DADBECED

El

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EAEBDCED
DAEBDCED
DADBOCED
DADBECOD
EAEBECDD

DADBEcED
EAEBECDD
DADBECOD
DAEBEcDD
EAEBDcDD
EAEBECED
DA Es Dc ED
DA
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Es Dc ED

0

0

OR-000-12/Aanvraag Ontheffing art, 75

0

0

0

0

0

0

0
0

0
El

El

0

DA EB Dc ED
DAEBDCED

0

0

0
0

EADBDCED

:

0
0

0

0

DADBECED

....----

Habitatrichtlijn (Bij lage IV)

DA 05 Dc ED

—--

0

-..

DADBECED
—-—--—-—-—.--—.—-—-—--------—

D
--—-.-.—.----—

Flora- en faunawet

EADBECED

EJADBECED

Basisverordening (CifES-Bijlagen)
--

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Beschermingsregime

Onder welk beschermingsregime vallen deze soorten? Vul de tabel in en kruis aan wat van toepassing is.

Voor welke soorten vraagt u ontheffing aan?

Specifieke soorten

6.2
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7
7.1

Voor welke verbodsbepaling
uit de Flora- en faunawet
vraagt u ontheffing aan?
Kruis het vakje aan.

7.2

Waar wilt u de soort of het
organisme uitzetten?

U kunt meerdere vakjes
aankruisen.

Biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden
Ik vraag ontheffing aan voor het uitzetten van dieren of eieren van dieren in de Vrije
natuur.

L1
E

in kassen
in het open veld
in openbaar groen

LI
El

in natuurlijk gebied
in overige, namelijk

7.3

Voor welke soort vraagt u
ontheffing aan?
Geef de volledige
wetenschappelijke naam:
geslacht, soort en
auteursnaam.

7.4

Vraagt u deze ontheffing
aan voor een inheems of
een uitheems organisme?

El
El

uitheems organisme

Hangt deze aanvraag samen
met een andere
ontheffingsaanvraag?

El
El

nee

> Ga naar Activiteitenplan Çverplicht)

ja

>

Voor welke soort of
organisme heeft u een
andere aanvraag
ingediend?
Geef de volledige
wetenschappelijke naam:
geslacht, soort en
auteursnaam.

Soort of organisme

7.5

7.6

7.7

Gaat het bij de andere
aanvraag om een inheems
of een uitheems
organisme?

inheems organisme

Ç

Ga naar vraag 7.6

Aanvraagnummer
(voor zover bekend)

El
El

inheems organisme
uitheems organisme

DR-000-12/Aa nvraag Ontheffing art. 75
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8 Activiteitenplan (verplichte bijlage)
Waar staan de verplichte onderdelen in uw activiteitenplan?
Wij beoordelen uw aanvraag op basis van een activiteitenplan. U bent verplicht de onderdelen uit het schema in uw plan op te
nemen. Geef aan op welke bladzijde en in welke paragraaf het onderdeel staat.
Vraagt u ontheffing aan voor Biologische bestrijders? Daarvoor gelden afwijkende eisen. Neem contact op met het DR-Loket.
Verplicht onderdelen (A t/m J)
A

Adres, postcode, gemeente en provincie van de locatie(s) waar de activiteiten worden

Bladzijde

Paragraaf

15

2 1

15

2.2

Uitgevoerd

B

Omschrijving activiteiten en werkzaamheden

C

Ingetekende topografische kaart

15

2.3

D

Manier waarop u de activiteiten wilt uitvoeren

16

2.4

6

Doel en belang van uw activiteiten

17

2.5

F

Planning en onderbouwing van de activiteiten

118

2.6

G

Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en zijn/haar kwalificaties

18

2.7

H

Korte termijn effecten op de beschermde soort(en) per fase/activiteit

18

2.8

1

Lange termijn effecten opde staat van instandhouding van de soort(en) per fase/ activiteit

18

2.9

]

Verantwoording van uw effectenstudie

18

2.10

Bladzijde

Paragraaf

18

2 11

-

-

Niet verplicht
K

Overheidsinstantie die eventueel al toestemming heeft verleend voor uw activiteiten vanuit
andere wet- en regelgeving

Verplichte onderdelen bij ruimtelijke ingrepen (L t/m U)
Vraagt u ontheffing aan voor een ruimtelijke ingreep? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan.
Bladzijde

,_-

i.)

Paragraaf

L

Beschrijving huidige situatie van het gebied

19

2.12

M

Positie van de uitvoeringsiocatie ten opzichte van natuurgebieden

19

2.13

N

Verspreiding van beschermde soorten op en nabij de uitvoeringslocatie

0

Verantwoording verspreidingsinformatie

21

2.15

P

Maatregelen om schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende

21

2.16

Q

Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende

21

R

Tijdstip en locatie mitigerende en compenserende maatregelen

21

-

20

—

2.14

2.17

—

2.18

Vraagt u ontheffing aan voor vogels, voor soorten uit bijlage IV van de habitatrichtlijn of voor soorten uit bijlage 1 ‘Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten’? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan. Vul alleen in als u
ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke ingreep.

S

Beschrijving alternaeven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt

T

Beschrijving zorgvuldig handelen

-

-

-

-

Bladzijde

Paragraaf

21

2.19

21

-

2.20

Vraagt u ontheffing aan voor een dwingende reden van groot openbaar belang? Geef aan waar de extra eis staat in uw
activiteitenplan. Vul alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke in greep.

U

Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang

Bladzijde

Paragraaf

21

2.21
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9 Checklist bijlagen
9.1

Welke bijlagen stuurt u
mee?
Kruis aan welke bijlagen u
meestuurt. Zie de
toelichting.

Verplicht
Activiteitenplan in tweevoud
Verplicht bij Ruimtelijke ingrepen en Beheer schadebestrijding
Topografische kaart in tweevoud van het gebeid waar u de werkzaamheden wilt
uitvoeren,Z
Verplicht voor zover van toepassing

10
10.1

0

Twee kopieën van eerdere vergunningen die u heeft gekregen van ons of een ander
overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten

0

Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager

0

Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager
een rechtspersoon is

0

Machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de ontheffing voor u aan te
vragen

Betalen

Hoe wilt u betalen?
Kruis één vakje aan.
Vermeld bij machtiging uw
IBAN en BIC.

Ik betaal na ontvangst van de factuur
Ik machtig Dienst Regelingen eenmalig om de kosten van de ontheffing van mijn
bankrekening af te schrijven.
•
Ruimtelijke ingrepen belang b, c en d:
o
€ 100 voor een ontheffing langer dan één jaar
o
€ 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar
•
Ruimtelijke ingrepen belang e, h, i en]: € 300
•
Beheer en schadebestrijding, het gebruik van verboden vangmiddelen, de
opvang van wilde dieren: € 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of € 60
voor een ontheffing van maximaal één jaar
•
Onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie: € 100 voor een
ontheffing langer dan één jaar, of € 60 voor een ontheffing van maximaal één
jaar
•
Biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden: € 100 voor een
ontheffing langer dan één jaar, of € 60 voor een ontheffing van maximaal één
jaar
IBAN
BIC

11 0fl de rte ken ing
11.1

Onderteken het formulier
en stuur het met alle
bijlagen op.
Dienst Regelingen
Team Natuur
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.
Naam
Datum

]. van de Beef

--

L-ô -?

Handtekening

Graag ontvangen wij u
van de projectnaam.

ook digitaal via ffwetminlnv.nl, onder vermelding

2.

ACTIVITEITENPLAN
De toelichting op de onderdelen van het activiteitenplan vindt hoofdzakelijk plaats in de
Natuurtoets Afsluitdijk, referentie RW1929-5-472/110, definitief 5, d.d. 30 januari 2015,
welke als bijlage I bij deze aanvraag is gevoegd.
Hieronder worden alle onderdelen van het activiteitenplan toegelicht en wordt waar
mogelijk verwezen naar de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.1.

Locatiegegevens (A)
Het projectgebied van de Afsluitdijk is opgeknipt in vijf compartimenten. In tabel 2.1 is een
overzicht gegeven van de locatiegegevens van ieder compartiment.
Tabel 2.1. Adres-, postcode-, gemeente- en provinciegegevens
compartiment

adres

gemeente

provincie

Schutsluis Den Oever

Sluiskolkkade 8

Hollands Kroon

Noord-Holland

Schutsluis Kornwerderzand

Afsluitdijk 3

Súdwest Fryslân

Friesland

Hollands Kroon

Noord-Holland

Súdwest Fryslân

Friesland

Afsluitdijk, ongenummerd

Hollands Kroon en

Noord-Holland en

(tussen km 0,3 en km 31,9)

Súdwest Fryslân

Friesland

1779 GP Den Oever
8752 TP Kornwerderzand
Spuisluis Den Oever

Sluiskolkkade 8
1779 GP Den Oever

Spuisluis Kornwerderzand

Afsluitdijk 3
8752 TP Kornwerderzand

Dijk

2.2.

Omschrijving activiteiten en werkzaamheden (B)
Zie hoofdstuk 2 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.3.

Topografische kaart (C)
In afbeelding 2.1 is de topografische ligging van het projectgebied weergegeven met
daarbij de verschillende compartimenten waaruit het projectgebied is opgebouwd, te weten:
- dijk;
- schutcomplex Den Oever;
- spuicomplex Den Oever;
- schutcomplex Kornwerderzand;
- spuicomplex Kornwerderzand.
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Afbeelding 2.1. Topografische ligging

2.4.

Uitvoeringswijze (D)
Zie paragraaf 2.3 van de Natuurtoets Afsluitdijk.
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2.5.

Doel en belang (E)
Dit project wordt uitgevoerd in kader van openbare veiligheid, waarbij er maatregelen nodig
zijn om de Afsluitdijk te versterken. En er zijn maatregelen nodig om de mogelijkheden te
vergroten voor het afvoeren van overtollig water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee.
Waterveiligheid
Sinds 1932 beschermt de Afsluitdijk een groot deel van Nederland tegen overstromingen
vanuit zee. In een veiligheidstoetsing in 2006 is vastgesteld dat de Afsluitdijk niet meer
voldoet aan de huidige veiligheidsnorm. Dat geldt zowel voor de dijk zelf als voor de
spuisluizen en de schutsluizen in de dijk, bij Den Oever en Kornwerderzand. Naar
aanleiding hiervan heeft het kabinet een ‘brede’ verkenning met de omgeving opgezet,
waarbij naast waterveiligheid ook naar de andere functies van de dijk is gekeken. De
verkenning heeft in 2011 geresulteerd in de Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk. In de
Structuurvisie is een aantal keuzes gemaakt ten aanzien van de versterking van de
Afsluitdijk. Deze keuzes vormen de voorkeursbeslissing over waterveiligheid en deze is in
2012 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT-)
projectenboek opgenomen. Sindsdien is de planuitwerking, waarvan voorliggende
Natuurtoets een ecologische onderbouwing vormt, gestart. De versterking van de Afsluitdijk
moet er toe leiden dat de dijk tot tenminste 2050 voldoet aan de 1/10.000-eis.
Waterafvoer
Daarnaast is er onvoldoende afvoercapaciteit van water vanaf het IJsselmeer naar de
Waddenzee. Deze afvoer wordt geregeld via de spuisluizen bij Den Oever en
Kornwerderzand en gebeurt ‘onder vrijverval’. Dit houdt in dat bij laag water in de
Waddenzee water uit het IJsselmeer dankzij de zwaartekracht de Waddenzee in stroomt.
Het getij beperkt de beschikbare periode om te kunnen spuien tot een aantal uren per
etmaal. Wind kan tot extra beperkingen leiden. Soms stuwt de wind het water namelijk zo
hoog op dat zelfs bij laagwater de waterstand in de Waddenzee te hoog blijft om de
spuisluizen te kunnen gebruiken. Als dit meerder dagen achter elkaar gebeurt tijdens een
periode wanneer het waterpeil in het IJsselmeer hoog staat door verhoogde toevoer uit de
IJssel en de Overijsselse Vecht, dan kan dit tot wateroverlast leiden. Door zeespiegelstijging worden de mogelijkheden om te spuien langzaam maar zeker steeds een beetje
kleiner. Daarnaast is de verwachting dat in de komende decennia vaker periodes met een
grote toevoer van water vanuit de IJssel en de Overijsselse Vecht zullen voorkomen. Deze
ontwikkelingen maken het noodzakelijk om in kader van de openbare veiligheid ervoor te
zorgen dat er meer water afgevoerd kan worden, óók op momenten waarop spuien niet
mogelijk is.
Bij bovenstaande waterveiligheids- en de waterafvoeropgave is sprake van urgentie. De
werkzaamheden moeten daarom zo snel mogelijk na de besluitvorming (2015) van start
kunnen gaan en tijdig gereed zijn. Gezien de urgentie die vanuit openbare veiligheid geldt
voor het weer op orde brengen van de Afsluitdijk en de realistisch haalbare planning, is een
uitvoeringsperiode van 2017 tot en met 2021 het hoogst haalbare. Deze planning is ook
door de minister vastgelegd in het MIRT-projectenboek. Een kortere uitvoeringsperiode is
vanwege de omvang van de werkzaamheden en het feit dat in kader van de borging van de
waterveiligheid er met het stormseizoen rekening gehouden moet worden, niet mogelijk. Bij
een langere uitvoeringsperiode komt de openbare veiligheid mogelijk in het geding, omdat
de dijk dan nog langer niet aan de veiligheidsnorm voldoet.
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2.6.

Planning en onderbouwing (F)
Planning: Uitvoering van de werkzaamheden zal vijf jaar in beslag nemen. Voor deze vijf
jaar wordt ontheffing aangevraagd. De aanvangsdatum van de werkzaamheden wordt
voornamelijk bepaald door te doorlopen procedures van Rijksinpassingsplan en
vergunningen en van de aanbesteding. Volgens de huidige planning zullen de
werkzaamheden in 2017 of 2018 aanvangen. Bij een uitvoeringsduur van vijf jaar zal het
project uiterlijk in 2023 worden voltooid. De periode, die op het formulier (vraag 3.3) is
aangegeven, is zodoende van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2023.
Onderbouwing activiteiten: zie paragraaf 2.3 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.7.

Deskundige (G)
Als belangrijkste achtergronddocument in het kader van de Flora- en faunawet geldt de
Natuurtoets Afsluitdijk. De rapportage is uitgevoerd door Witteveen+Bos met ondersteuning
van Altenburg & Wymenga. Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs en Altenburg &
Wymenga zijn lid van het Netwerk Groene Bureaus en daarmee gekwalificeerd als ter zake
kundige binnen de definities van het Ministerie van Economische Zaken.
De te contracteren opdrachtnemer/aannemer betrekt een ecologisch ter zake kundig bij de
activiteiten.

2.8.

Korte termijn effecten (H)
Korte termijn effecten beperken zich tot de aanlegfase. Deze worden behandeld in
paragraaf 5.2.1 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.9.

Lange termijn effecten (I)
Lange termijn effecten hebben betrekking op de gebruiksfase. Deze worden behandeld in
paragraaf 5.2.2 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.10.

Verantwoording effectstudie (J)
De Natuurtoets Afsluitdijk is uitgevoerd door ter zake kundige ecologen van Witteveen+Bos
met ondersteuning van Altenburg & Wymenga. De uitgevoerde onderzoeken zijn recent,
waardoor een actueel beeld is verkregen van de potentie voor (mogelijk) aanwezige
beschermde soorten. Zie tevens paragraaf 1.4 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.11.

Reeds verleende toestemmingen (K)
Geen.
Op het project Afsluitdijk is de rijkscoördinatieprocedure van toepassing. De minister van
Infrastructuur en Milieu heeft hiertoe in juni 2013 het benodigde coördinatiebesluit
genomen (Staatscourant 2013, nr. 20154). Een eerste belangrijke formele stap in deze
procedure is het begin mei 2015 ter inzage leggen van het ontwerp-rijksinpassingsplan
Afsluitdijk samen met de ontwerpontheffing van de Flora- en faunawet en de
ontwerpvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Om de start van de
gecoördineerde terinzagelegging begin mei gestand te doen, wordt verzocht de ontwerpontheffing uiterlijk op vrijdag 3 april 2015 aan te leveren bij de heer Joost van de Beek
(joost.vande.beek@rws.nl).
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De overige benodigde vergunningen worden door de te contracteren opdrachtnemer/
aannemer aangevraagd tijdens de uitvoeringsfase van dit project. Ook deze vergunningen
zullen conform het rijkscoördinatiebesluit worden gecoördineerd.
Het coördinatiebesluit is opgenomen in bijlage II van deze aanvraag.
Vooroverleg aanvraag en nadere informatie
Geheel ter informatie: de ontheffingsaanvraag en Natuurtoets zijn voorbesproken met
Janien Kamps en Jurrienne Beihuisen van RVO/Dienst Landelijk Gebied te Groningen. De
opmerkingen die tijdens het vooroverleg zijn gemaakt, zijn betrokken bij het opstellen van
deze ontheffingsaanvraag.
Voor eventuele nadere informatie met betrekking tot deze aanvraag kunt u contact
opnemen met de heer Lukas Meursing, omgevingsmanager van het Project Afsluitdijk
(06 51 90 18 97 of lukas.meursing@rws.nl).
2.12.

Huidige situatie (L)
Zie paragraaf 4.1.1 en 4.1.2 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.13.

Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden (M)
Zie paragraaf 3.1.4 van de Natuurtoets Afsluitdijk, waarin twee overzichtkaarten zijn
opgenomen, te weten:
- in de kop van Noord-Holland (afbeelding 3.1 Natuurtoets Afsluitdijk), en
- langs de Friese kust (afbeelding 3.2 Natuurtoets Afsluitdijk).
De positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van de Natura 2000-gebieden en de
Beschermde natuurmonumenten is weergegeven in afbeelding 2.2 op de volgende
bladzijde.
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Afbeelding 2.2. Overzicht Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten
Waddenzee en IJsselmeer

2.14.

Verspreiding (N)
Zie paragraaf 4.1.2 van de Natuurtoets Afsluitdijk.
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2.15.

Verantwoording verspreidingsinformatie (O)
Waarnemingen in de periode 2008-2013 afkomstig uit Nationale Databank Flora en Fauna
(opgevraagd 2013-2014) en van veldinventarisaties uitgevoerd in 2011 en 2013-2014.
In bijlage III van de Natuurtoets Afsluitdijk is een overzichtstabel opgenomen waarin het
jaartal en de bron van de waarnemingen van de middels de Flora- en faunawet
beschermde soorten is weergegeven. Zie tevens paragraaf 1.4 (aanpak) en 4.1.2
(resultaten van de veldinventarisatie) van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.16.

Mitigerende maatregelen (P)
Zie paragraaf 6.2 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.17.

Compenserende maatregelen (Q)
Zie paragraaf 6.3 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.18.

Tijdstip en locatie maatregelen (R)
Zie paragraaf 6.2 en 6.3 van de Natuurtoets Afsluitdijk.

2.19.

Alternatieven (S)
Zie paragraaf 2.1 en 2.2 van de Natuurtoets en paragraaf 2.5 van onderhavig
Activiteitenplan.

2.20.

Zorgvuldig handelen (T)
Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld.
In dit werkprotocol wordt beschreven welke maatregelen de opdrachtnemer/aannemer
moet treffen om effecten op beschermde soorten te voorkomen. Deze maatregelen zijn
opgenomen in paragraaf 6.1 van de Natuurtoets Afsluitdijk. Daarnaast worden de
voorschriften die verbonden worden aan de ontheffing toegevoegd aan het werkprotocol.
De te contracteren opdrachtnemer/aannemer is verplicht te handelen conform dit
werkprotocol, waardoor zorgvuldig handelen wordt geborgd.

2.21.

Wettelijk belang (U)
Zie paragraaf 2.5 van onderhavig Activiteitenplan.
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