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Geachte heer Doornbos,
Naar aanleiding van uw verzoek van 21 april 2015 en de aanvullingen hierop van
8 september 2015, 18 september 2015, 29 september 2015, 1 oktober 2015 en
9 oktober 2015, geregistreerd onder aanvraagnummer 5190015339575, om een
ontheffing als bedoeld In artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u
het volgende mee.
Ik verleen u ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 11 en
12 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen of
verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen; het beschadigen
of vernielen van eieren van de rivierdonderpad.
Procedure
De Provinciale coördinatieregeling is van toepassing. De voorbereiding en
bekendmaking van de besluiten ten aanzien van deze ontheffing Flora- en
faunawet als bedoeld in artikel 75 Flora- en faunawet (Ffw-ontheffing), het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwvergunning), nodig voor de uitvoering van de Vismigratierivier, worden door
Gedeputeerde Staten van Fryslên gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op
basis van het besluit van Provinciale Staten van Fryslan van 21 januari 2015 tot
toepassing van de provinciale coördinatieregeling (Staatscourant 2015, nr. 6434),
op grond van artikel 3.33 lid 1, aanhef en onder b. Wet ruimtelijke ordening
(Wro). Dat houdt onder meer in dat de eerder genoemde besluiten gelijktijdig
bekend worden gemaakt en dat ze voor de mogelijkheid van beroep als één
besluit worden gezien (artikel 8.3 lid 1 Wet ruimtelijke ordening).
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Zienswijze
Het ontwerp besluit voor de Vismigratierivier heeft van 2 november tot en met
14 december 2015 ter inzage gelegen bij de provincies Fryslan en Noord-Holland,
de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Sudwest-Fryslan en Rijkswaterstaat
Midden-Nederland. Ook heeft deze ontwerpontheffing digitaal ter inzage gelegen
via www.ruimteliikeDlannen.nl en www.frvslan.frl/afsluitdiik. Er is geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp
ffw-ontheffing. Ik besluit daarom ontheffing te verlenen nadat ik daartoe op
21 januari 2016 een schriftelijk verzoek ontvangen heb. De definitieve ontheffing
is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Ook de Nbw-vergunning is
ongewijzigd vastgesteld. Het PIP daarentegen is ten opzichte van het ontwerp-PIP
wel gewijzigd.
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Ter inzagelegging
Deze Ffw-ontheffing ligt samen met het PIP, de Nbw-vergunning en de
bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op onderstaande adressen:
•
provinciehuis van de provincie Fryslên, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
•
provinciehuis van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem;
•
gebouw van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te
Lelystad;
•
gemeentehuis van de gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1 te
Anna Paulowna;
•
gemeentehuis van de gemeente Harlingen, Voorstraat 35 te Harlingen;
•
gemeentehuis van de gemeente Sudwest-Fryslan, Marktstraat 15 te
Sneek.
Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen via de websites
www.ruimteliikeplannen.nl. en www.frvslan.frl/afsluitdiik. Voor de exacte datum
van de start van de ter inzage termijn wordt verwezen naar de publicatietekst.
De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project 'Vismigratierivier',
gelegen in de gemeenten Harlingen en Südwest Fryslên. Het project betreft de
aanleg van een doorgang door de Afsluitdijk in de vorm van een vismigratierivier.
De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van palenrijen door middel van heien
en trillen, baggerwerkzaamheden en de aan- en afvoer van materialen. Ontheffing
wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen
9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de
rivierdonderpad {Cottus perifretum), voor de periode van 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2020.
Overwegingen
Wetteliik kader
Beschermde soorten
De rivierdonderpad is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4,
lid 1, onder d, van de Flora- en faunawet.
Deze soort behoort niet tot de beschermde soorten genoemd in bijlage IV van de
EU-Habitatrichtlijn en bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten^
' Besluit vrijstelling beschermde dier- en piantensoorten (Stb. 2000, 525), iaatstelijk gewijzigd bij Stb.2012, 615.
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Verbodsbepalingen
Op grond van de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet is het 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 ofte
verstoren; eieren van beschermde inheemse diersoorten te zoeken, te rapen, uit
het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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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 rivierdonderpad. 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. 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.
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.
Instandhouding van de rivierdonderpad
De rivierdonderpad is in het plangebied aangetroffen. De afsluitdijk vormt voor de
rivierdonderpad algeheel leefgebied. Door de werkzaamheden kunnen
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de rivierdonderpad worden
beschadigd, vernield en verstoord.
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de rivierdonderpad tot een
minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in paragraaf D
van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Activiteitenplan Vismigratierivier' van
17 april 2015. De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende.
Door de graaf-, hei en trilwerkzaamheden verdwijnen binnen het plangebied
aanwezige voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de
rivierdonderpad, of functioneren deze niet meer als zodanig. Daardoor gaat netto
potentieel leefgebied verloren. Tijdelijk is er minder leefgebied beschikbaar, en is
lokaal voortplanting tijdelijk niet meer mogelijk.
Met inachtneming van door u voorgestelde maatregelen zorgt u vooraf echter niet
voor 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 rivierdonderpad. De functionaliteit van de
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats van de rivierdonderpad blijft dan
ook niet behouden.
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Vanwege de noodzaak tot het werken buiten het stormseizoen dat duurt van
oktober tot en met april, kan niet voorkomen worden dat visbroed van de
rivierdonderpad verloren zal gaan. Daardoor wordt het in artikel 12 van de Floraen faunawet neergelegde verbod op het beschadigen en vernielen van eieren van
deze soort overtreden, zodat voor de werkzaamheden ook van dit verbod een
ontheffing is vereist.
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De rivierdonderpad komt algemeen voor in (de omgeving van) het plangebied. Er
blijft voldoende leefgebied, inclusief voortplantingsplaatsen, van de
rivierdonderpad in de (nabije) omgeving van het plangebied aanwezig. Daardoor
blijft de rivierdonderpad in de omgeving aanwezig, en zal ook het aantal
slachtoffers van het visbroed binnen het plangebied niet nadelig zijn voor de
populatie. Na de werkzaamheden zal het plangebied, evenals voorheen, weer
volledig deel uitmaken van de Waddenzee en het Ijsselmeer. De gunstige staat
van instandhouding van de rivierdonderpad komt niet in gevaar, mits gewerkt
wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de
ontheffing opgelegde voorschriften.
Zorgplicht
Voor de soort 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.
Gesignaleerde soorten
Ik wil u erop wijzen dat in het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Ecologische
beoordeling Vismigratierivier, A&W- rapport 2037' van 2015 melding wordt
gemaakt van de (mogelijke) aanwezigheid van de gewone- en grijze zeehond,
ruige dwergvleermuis, steenmarter, broedvogels en eventueel andere beschermde
soorten in of in de nabije omgeving van het plangebied. U heeft er echter voor
gekozen om voor deze soorten 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 soorten dreigt te overtreden, u de
werkzaamheden dient stil te leggen en alsnog ontheffing voor deze soorten 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. Voorts wijs ik u erop dat verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats
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het hele jaar gebruiken jaarrond zijn beschermd. Voor het verwijderen van
dergeiijke verbiijfpiaatsen is te allen tijde een ontheffing vereist.
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Beroep
Met ingang van de dag na de terinzageiegging, kan gedurende een periode van
zes weken beroep worden ingesteid door beianghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend op een betreffend ontwerpbesiuit. Beianghebbenden
aan wie redeiijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben
ingediend op een betreffend ontwerpbesluit en beianghebbenden die het niet eens
zijn met door Provinciaie Staten aangebrachte wijzigingen in het PIP, kunnen ook
beroep insteiien voor zover zij door een wijziging in een nadeligere positie zijn
komen te verkeren.
Het beroepschrift bevat in ieder gevai uw naam, adres, de dagtekening, een
omschrijving van het (onderdeei) van een of meerdere besiuiten waartegen het
beroep is gericht en de gronden van beroep (zie ook "Toepasseiijkheid Crisis- en
hersteiwet). Voor het insteiien van beroep is griffierecht verschuidigd. Over de
hoogte daarvan, de manier waarop en binnen weike termijn u dit moet betaien,
krijgt u, na indiening van beroep, bericht van de griffie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden
gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG.
De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken.
Toepasselijkheid Crisis- en hersteiwet
Op het PIP, de Nbw-vergunning en de Ffw-ontheffing is hoofdstuk 1, afdeling 2,
van de Crisis- en hersteiwet is van toepassing. Dit betekent dat de
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij
aanvoert tegen een of meerdere van deze besluiten. Zonder beroepsgronden
wordt uw beroep niet ontvankelijk verklaard. Na afloop van de beroepstermijn
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Voorlopige voorziening
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen aan de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift, alsmede een
duiding van het spoedeisende belang. Ook bij een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffiegeld in rekening gebracht.
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Verzoekschriften moet worden gezonden aan:
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
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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 vap Economische Zaken
namens deze:

fco Klaassen
De teammanager Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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ONTHEFFING
Naar aanleiding van het verzoek van heer R. Mulder op 21 april 2015, namens de provincie Fryslên en de
aanvullingen hierop van 8 september 2015, 18 september 2015, 29 september 2015, 1 oktober 2015,
9 oktober 2015 en 21 januari 2016
gelet op artikel 75, lid 3, van de Flora- en faunawet
Verleent de Staatssecretaris^ van Economische Zaken hierbij aan:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

provincie Fryslên (hierna: ontheffinghouder)
postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Ontheffing 519005339575 voor het tijdvak van: 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020
Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 11 en 12 van de Flora- en faunawet voor
zover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen; het beschadigen of vernielen van eieren van de rivierdonderpad
{Cottus perifretum).
Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het
project 'Vismigratierivier', gelegen in de gemeenten Harlingen en Sudwest Fryslên, langs de
Afsluitdijk aan de westzijde van het spuicomplex Kornwerderzand, één en ander zoais is
weergegeven in de topografische kaart onder paragraaf C van het bij de aanvraag gevoegde
rapport 'Activiteitenplan Vismigratierivier' van 17 april 2015.
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort beschreven verboden handelingen
verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd,
3.

4.

5.

voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het bevoegd gezag 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.
Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar
rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakeiijk voor de
juiste naleving van deze ontheffing.
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.

' 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.

5190015339575
1 van 2

6.

De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is,
het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar het bevoegd gezag te zenden.

Specifieke voorschriften
7. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen uit te voeren zoals ten
aanzien van de rivierdonderpad beschreven in paragraaf D van bij de aanvraag gevoegde rapport
'Activiteitenplan Vismigratierivier' van 17 april 2015 (bijlage 2 bij dit besluit).
Overige voorschriften
8. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding
van een deskundige^ op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
9.

U dient 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.
10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de
voorschriften.

11. 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 indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
12. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.

Den Haag, 29 januari 2016

[fj^an Economische Zaken,

^r Vergunningen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

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.

5190015339575
2 van 2

C Topografische Kaart

Gem =ente Wüi seradiei

Topografische kaart huidige en toekomstige situatie.

D Manier waarop de activiteiten uitgevoerd worden
•
met uitzondering van de maanden maart-april en augustus-september, er gedurende
de aanlegfase continu gewerkt mag worden; 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de
maanden maart-april en augustus-september dient niet tussen zonsondergang en
zonsopgang met kunstverlichting te worden gewerkt om negatieve effecten op migrerende
ruige dwergvleermuizen te voorkomen
Vanwege vereisten uit de Flora- en faunawet worden significant negatieve effecten op
verschillende vleermuissoorten voorkomen door;
•
in de maanden maart-april en augustus-september niet tussen zonsondergang en
zonsopgang met kunstverlichting te werken;
•
het kunstmatig licht enkel daar te richten waar het ook daadwerkelijk nodig is
(doelgericht) en dit zo te doen dat deze weg van het foerageergebied of de migratieroute
schijnt;
gebruikt te maken van armaturen die het licht door middel van een scherpe bundel
eén bepaalde kant op richten, weg van het foerageergebied of de migratieroute.
gebruik te maken van aangepaste armaturen die verstrooiing van licht minimaliseren;
het aantal lampen, de lichtintensiteit en het gebruik van hoge lichtmasten met veel
chtverstrooiing te beperken;
voor en na de werkzaamheden het gebruik van kunstverlichting te beperken tot enkel
verlichting ter beveiliging van opslagterreinen. Ook hiervoor gelden de bovenvermelde
restricties.
Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt geïnventariseerd of de aan te tasten of te
verstoren kazematten niet in gebruik zijn door marters en vleermuizen. Als dat is
aangetoond, dan kunnen de openingen van de kazematten tijdelijk en preventief worden
afgedicht. Op deze wijze kunnen er zich tijdens de werkzaamheden geen vleermuizen of
marters vestigen. Voor de kazematten die niet compleet aangeaard worden, geldt dat na
afronding van de werkzaamheden het afdichtingsmateriaal verwijderd dient te worden en de
kazematten weer moeten worden opengesteld. Wanneer tijdens de gevoelige
voortplantingsperiode van steenmarter (1 maart -1 augustus) gewerkt wordt, wordt
verstoring van de voortplantingsplaats voorkomen door vóór het voortplantingsseizoen de

betreffende kazemat ongeschikt voor de steenmarter te maken. Dit geldt voor alle in de
omgeving aanwezige kazematten die tijdens de werkzaamheden verstoord worden.
Het doden of verwonden van de Rivierdonderpad wordt in kader van de Flora- en faunawet
voorkomen door tijdens de larvale periode van rivierdonderpad (maart - juli) de
geluidsbelasting van heiwerkzaamheden zoveel mogelijk te reduceren door het toepassen
van gedempt heien; trillen van damwanden of toepassen van de methode van schroefpalen;
werkzaamheden uit te voeren in zodanige richting dat aanwezige mobiele soorten kunnen
uitwijken.
De aanwezigheid van broedende vogels met een niet-jaarrond beschermd nest wordt
voorkomen door de werkzaamheden vóór het broedseizoen te starten en continue door te
werken (weii<zaamheden niet langer dan enkele aaneengesloten dagen stilleggen); het
gebied ongeschikt te maken als nestplaats vóór aanvang van het broedseizoen; als in de
omgeving geen mogelijkheden zijn voor het maken van nieuwe nesten, dan worden hiervoor
passende inrichtingsmaatregelen getroffen. Indien er onverhoopt toch een broedgeval tijdens
de werkzaamheden wordt aangetroffen, dan: moet de locatie worden afgezel en gemarkeerd
op kaart en/of in het veld; moeten de werkzaamheden buiten de verstoringsgevoeüge
afstand van het nest plaats vinden.
E Doel en belang van de activiteiten
In 1932 is de Afsluitdijk gebouwd. De Afsluitdijk is 32 km lang en vormt een harde scheiding
tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer. Met de sluiting van de Zuiderzee is
destijds één van Nederlands grootste estuaria veranderd in een zoetwatermeer. De
Afsluitdijk heeft twee sluizencomplexen: de Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen
bij Kornwerderzand. Deze complexen bevatten spuisluizen ten behoeve van de
waterbeheerfunctie en schutsluizen om schepen te kunnen laten passeren. De spuisluizen
bij Kornwerderzand en Den Oever regelen het peil op het IJsselmeer door binnenwater te
spuien en buitenwater te keren. De spuisluizen worden zo gestuurd dat alleen zoet water van
het IJsselmeer naar de Waddenzee stroomt en geen zout water naar het IJsselmeer stroomt.
De Afsluitdijk is sinds de aanleg een grote barrière voor de intrek en uittrek van vis van en
naar het IJsselmeer. De grote hoeveelheid zoet water die door de spuisluizen naar de
Waddenzee stroomt vormt voor trekvissen weliswaar een grote lekstroom, maar de hoge
stroomsnelheid belemmert de meeste vissoorten echter om door de spuisluizen naar het
IJsselmeer te zwemmen. In perioden met weinig waterafvoer zijn de sluizen voor langere
periode geheel gesloten. Het spuisluizenbeheer beperkt zo de vismigratie van en naar het
binnenwater. De huidige Afsluitdijk vormt zodoende een grote ecologische barrière voor
trekvissen. Ook het ontbreken van een geleidelijke zoet-zoutovergang - vóór de aanleg van
de Afsluitdijk kenmerkend voor de Zuiderzee - is een aanvullende hindernis in de migratie.
De Vismigratierivier gaat deze barrière opheffen door de aanleg van een grootschalige open
verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer. Hiermee worden doelstellingen voor
Natura2000 en Kaderrichtlijn Water gerealiseerd.
F Planning en onderbouwing van de activiteiten.
De uitvoering is gepland vanaf 2017. De aanlegfase wordt ingeschat op 2 jaar maar we
willen rekening houden met mogelijk uitloop tot in 2020.
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