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Onderwerp : aanvraag ontheffing ex art. 75
Flora- en faunawet
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Geachte heer, mevrouw,

. . .. i"';RCHI!iFY~DIB-1i-O.J.J( U? »Q
Een van de werken die In het kader van het project Zeewen~eT'1"I~PF1fl
uitvoering komen is de verbetering van de gezette steenbekl~11r~7,~~~LA~,~'"",~,.~'....a'-· --_.1--......_..
dijkvak Voorland Nummer Eén.

Met verwijzing naar de bijlagen verzoeken wij u ten behoeve van de uitvoering
van deze werken een ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 75 van de
Flora- en faunawet.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan het Projectbureau
Zeeweringen, pIa postbus 114; 4460 AC GOES.

Hoogachtend,
Het dagelï bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Namens e
Hoof cto

Postbus 88, 4530 AB' Terneuzen. Bezoekadres: Kennedylaan 1, Terneuzen.
Telefoon (0115) 641000 Fax (0115) 641200 E-mail info@wszv.nllnternetwww.wszv.nl

mailto:info@wszv.nllnternetwww.wszv.nl
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Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75,
vierde lid of vijfde lid onderdeel. c , of
artikel 75a, Flora- en faunawet
(Ontheffing voor ruimtelijke ingrepen)
voor CP l:dgi(::e '-'ar een '()nl.he:rfinq ·'.lOOf fL:irnlf:'l ;k.e ir~grepent, I)(enql ~.:\r.J·:~:('(:lf',
"/21':. (3(~~), per 'oJ'(!((,l((.)k',Fo ()nihe~lil'l~l 'n ((..ken;r:g.

A. ALCiEMEl:N

1. Gegevens ontheffingaanvrager

Naam organisatie,
orCjönisa tieonderdeel

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Naam aanvraqer t

Sectorhoofd Waterkeringen en Wegen

Kennedylaan 1

4538 AE TERNEUZEN

hJnClie aanvrager

Bezoekadres

Postcode en plaats

Postadres Postbus 88

4530 AB

0115-641000

0115-641200

636750434

n.v.l.

TERNEUZENPostcode en plaats

Telefoonnummer 06·

Faxnummer

iPos t )b<lnkrekeni ngnu mmer

lnschrijfriurnrner K.v.K.

Plaats var inschrijving

Datum van inschrijvinq

~naam van de tekenbevoegde. bijvoorbeeld een directeur, hoofd van een ajdelinq
publieke werken

2. Algemene gegevens contactpersoon

Alleen in te vullen wanneer de aanvrager van de ontheffing 9!!en contactpersoon is

Naam contactpersoon

functie contactpersoon Projectsecretaris

iè Bezoekadres Piet Heinstraat 77

Postcqde en plaats 4461 GL GOES

Postadres Postbus 114

Postcode en plaats 4460AC GOES

Telefoonnummer 0113-241370 06 .

faxnummer 0113-216124

E-rna il

1

In te vullen door LASER



B. PROJECTOMSCHRIJVING

f::ën .);Jn",j(~~;_!qdir:.'n\ altiJd '._i(:rIJ(:[pid Le g(i(~n van een uitgebreide onderbouwinq.
I.,! dit:."nt, ;(1 (jr'iE:'\,:c1ud' e er f\!o!t.:'t ~r;liH': b:j 1,(' ':oegf~n. Dit projectplar. be\l;;lL :'enrninste df:'

r:1il1"r-;"".
LASER verzoekt u om in onderstaande tabel aan te geven waar betreffende punten in
het projectplan zijn terug te vinden:

3. Vereiste beschrijvingen in het projectplan

[(~n ex,:J('~{:' b0~;(hrij\ling ',,;ar; hl?~ I~Jf.?b:ec!V'/dc,,:(·/(.JI)I df- ;:~.'I '!"lj,:fr:"q !::ck!j;~;
o.eru te zijn (eventueel) rnC:.l()Ö(cliii,'J!('r':

.c~. Eç;_">ntopoçrafrscne kaart (nc': du;!rop intjelPb:::";(j cje 10(.-;'3:,i(:' "..~)(_I'::H

voorgenomen activiteit qeplard is (sc!l".:;1 i: '(),iX:i; o( '.Ir(,I(':I',

k;i,nl ats bijlage bijvoorbeel.t i, ~:J,IJ(,{;)

~). .'-\ctuele inventarisatie, op crond "/.Jr"! ciC' i·lorJ t?;i rdun;~'.NC·: ~;r'
Hat:ila~r!(hILjr" vaf; bescherfT':-1;:: (:;r::r '2n ~=:L~.jI·:~·~....:-:~()or;(_'(, d:('
voorkomen op de geplande :'-',r,él!rt--k(-"I.!7P

6. fleschriJviny van oe le verwa.hten schade, <lI,sgevolg van de
voorgenornen activileit(en), dar: de in dez(' aanvraag bedoelde
beschermde dier- en plantensoorten

7, Beschrijving hoe de schade aan de beschermde dier- er, plarrtensoorter
lot een minimum kan worden beperkt bij uitvoerinq '''':H':

voorgenomen ,lctivite'l

B, Beschrijving van de voorqenor-en rt;itiqerende err/of
compenserende maalregeler'" indien ,(half' or,vPfrr,ij(Jel jk ";

9, Periode waarir de voorgenomen Jc.iv;l.e;~ c;ep1.3nd is en
onderbouwde reden van deze per;Ode

1,0. Per fase de gevolqen van de voor qenornen 2(h,;itpil

vermekt hi; HiJhitatrichtlijnsOOr'len (f,iJlè'.Jè I: en !V) ook:

1. Onderbouwing van het qrooi ITlaal,chappdijk belanc; VJI'
de voorgenomen activiteit

L. loelichting op hoe de afweqlmj van de '!OOI'I]'::Ïion~enac\'vitei~ to.
stand i, gekomen

J, Onderbouwing van de keuze voor ei", qeplar1c!e locatie el'I onderzoek
naar alternatieve locaties

Bladzijde: Paragraaf:

6 en 9 1.2 en 2.3

4 0

10 2.4
9 2.1

15 t/m 21 5.1 t/m 5.6

15 t/m 21 5.1 t/m 5.7

23 tlm 25 Hfst.6 41)

23 t/rn 25 Hfst. 6

10 2.3

24 t/rn 25 Hfst. 6

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

4. In welke woonplaats en provincie zijn de voorgenomen activiteiten gepland?

Provincie Zeeland, Zeeuws Vlaanderen, gemeente Sluis,

ten oosten van Breskens langs de Westerschelde.

5· De projectnaam van het voorgenomen project is:

Verbetering gezette steenbekleding Voorland Nummer Eén
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6. Op welke verbodsbepalingen, die op grond van de Flora- en faunawet verboden zijn, heeft de aanvraag betrekking?

Verbodsbepalingen met betrekking tot beschermde inheemse planten of producten van planten

Artikel 13:

Verbodsbepalingen met betrekking tot beschermde inheemse dieren of eieren van dieren of producten daarvan

Arlikel ç: x
X verwoneen

Artikel 10:

Artikel 11:

x
X

opze tielijk verontrusten

IJP!s(ht-"!(_iigen,vernielen, L.i.i,.tJ;l.ëJ-€'.c", weqnemerv, verstoren 'lc·ln, holi?n of df1d(~(e
voortplanttnqs- of 'las: e ruc.l- of verblijf rl;),'1 sen (doorhalen wat niet van
toepassing is)

Artikel u:

Overige verbodsbepalingen

7. U vraagt de ontheffing aan voor de periode van:

01 -04 -2004 lin', 15 - 11 - 2004

8. Heeft u in het verleden een ontheffing (Natuurbeschermingswet) gehad voor hetzelfde doel?

Id .....vermeld hief het nummer van de laatste ontrref!inq:

X Nep

Indien lJ 'ia' hee]: ingevuld. voeg dan een kopie vor') cere onihejflrlCj 1:)1/ uw (}U(lVIOOlj

9. Vermeldt in bijgevoegde soorten lijst voor welke soorten u aanvraagt en geef daarbij ook aan of het gaat om een
habitatrichtlijnsoort (Bijlage 11of IV van de richtlijn). Deze informatie kunt u vinden op:

www.min!nv.nl/thema/groen/natuur , kies "Hora- en faUn<l'Net' en vervolqens 'beschermde soorten'.

:;

http://www.min!nv.nl/thema/groen/natuur


C. BIJLAGEN

D. EENMALIGE MACHTIGING

Na;m \ rekeninghouder

Adres rekeninqhouder

Postcode en woonplaats

(PoSl) bankreken inq reken inghou del

Handtekening rekeninghouder

4

X -:.(.:l~!i:('i .l,i~,:

X i·:-t,!(-::(~f.i !,~,:j,!:.:k.,"i._::;· ",::_!':":,',':l .i(',\:/:,',l.!: ;I"':'!;

, ,
".i' I

;r~ d(~ ~~(:I~el_:nCj larie1.Jen Hol'ó ('::'f) f;1ul';a'y\lpt, d(!_ik~~1:?, i~:,bE'pJalc; dJl (:('11 Ctnl,he·rTnl~ (:}; ;::ii't:k,..:.t
7e.. C!n,;)-;::,,~ fZ"IJclël\-Vf-" I' {_J' ,-'erael '.l/C'f(:: 'It"~ \,irnl~ (Irlf r (:l,;,~t h ~('':I(l \ c~k...·,,'r Ir ( t:;f "!,"

\/(~(tJ(·edifÏ(J \"2(", k(ls;~en )<~ Of!l;.'df\qt;_~r: l); n':)()Ci.L h-?kPlhf:'!CÎ :Ol hp':,~:!lir;~.!;':, t~!f:·":.:(lt(:
U k.1_;!,i~ L!\~;ER r.iervoor éènn-jJ{;q P'li~(h:i::;pn ur Jr~:\'.·::d!!.cr\ I.O.: i.i\~,::R u eet; iJC'j.~3i;('iS;:,;,:C':·-:::c;!;~k
t()p.:;iuuO. H(j,_;(~t u el' reken;n~j r.\ej~ d~t indien u L.tV:/ERni~t rnd(t·:ti~;t dt: :)t·:tI-:f.'Pi('I~1

verteninq lanqer ouun. Wordt een aanqevraaqoe on'heffing niel verleend. (121\ ZJ, LiCOj

I,./\SFRook qeen bedrag VJn uv·; (post)bJnk((~kcnir·.q vvorden ai'geschrevefL

OncJl'rtjelekp.rIOp. verklda(':
!'J:,e! akkoord te gêi.?11 met een ê(-:or:n12liqe n:r3chliqir,q l:;r: \NdCll\ pel': l.1e!;;I;pr:r·;\+:IZü(,lk

var, ~/lSr:R df

/\kkoOfCj Ir q.l.')!"! (1.:11,hei fV!;nisl.er"ie "an LJncibol_j\,\', ~~tl~UU( en \/oc·d~(."lk'..'.,,·)liI(-";!,

Aqer'!~.schJp Lj~Sr.R V~~';;tiq;l'1qUo(dn:~(h:~ éel";fY'lêJliq I'let becÎ!-ç'j(j van f. :/x.:, '/r~!il ;"'jr;/IL:;;:;i'

(p(l~;t)b~~nkr'0kenjniJ Jrsr:hrijf~ ten bl~I':oe\/(: Vi!f or,thC'fiin~ivC'rle,:if!q.



,E. ONDERTEKENING

Di.' ;.l(·~'l\;~~·lj~;(·(verkL~a;~~ d,j:,:
1. 1'1;1,'z, di!e q(,·<.~\::'..:;~:n·~,n ;.>.1/ \;''1';;\~id',picl h;~ei:. \j(!·~.(J(:k!:

!!:j:,!.' !(j:"\(j!~:'r;I(T'(:(, Vf,...d';:,·:'riL ~.;,~!f(je ;_;('.;Cf(;z:(;aq~~( :."2::~/\:~;::~'(1f! ;iHe H{·,'I,~!(·~(.·!'·n :i.:

3·
':~j('C~I~~:.'(',;~!ï·\/r.:;Ji::.; r:od ~;:\:V':)f:-,:("'· ~Jr,'F'i";

n",ei b(~'J(·kklr:çj to: I]f::: '..'Our {jc: !)f'::O()(Cl·1! l',l.i C·;-· :"(;; . i"(.dr,;

qt'(F~;·:':-'(j~~·~'cs'.()!·;d 1'::11 j ~dt \·,cL::!h~:·:c /;'·d ·.jl:"f\~r;:·:'kk~-::,r ,;:;:", :~;;.:' ·(·,~t:,t:::1,>(1,",(, I~i (

.~. hij/?i_, 1"1' r~'I(~(0 bék.en(': ,S, tiè! r~t::r: ori.~Ler:·i!!~Jk;3n '\I.,/Oï(.:('i-' i(irJ!~l.!,(1k.ke(' .(:Cil_'r: ll!/"~Il !;'.'t't', (ï

f:l('(:ï uil l,!r,/h,:~(;r \..'{_"r~,ii·Ii_0'I~lS "joO(t\llcJ(~iE:ndf,:: \"elptl(_l~t,nL:.~!": r.«: n~kür[-'i, 1,';;:,', 't ..f'f ,I' lie:
L::cer-, ':'ar\ (je on;Jlê((~'rç onjuiste gege:,ens hpe!~ \;~?r:;':,rekl;

~J- br:ker\cl it:. rni~t dp voorvaarde (jat een c,n~l'l(::ff'if;,q 'cJï/v;rlqE.lfld~J (t;-!(JenPfi \,';:.;'1 SiOO' oj')('.r--
bJJ( b~lJn9: nit:! 'h'Of(jl fif(~pq('\,"env'()ordit! hel '/eïs(ht:!d'i~jcr: bed(,-j~J \-,,:1;1 f j{)!'.:, ,,-;0(1:

U\sr:.l\ \/esligirlS D()('dj(~(_hl is c1r.:\jJnqen.

Dit aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de tekenbevoegde (bijvoor-
beeld een directeur, hoofd van een afdeling publieke werken):

Datum ::A. ;1 c!.Ä. c.. .Jl_~..!. ~ 2. ,"Ij >-
-J..x_ r: ,/t~ z_...t_ /LPlaats

Naam tekenbevoegde

Handtekening

ntbreken 'jan de ben()t_jiqde hi.iLJ(iPfi kaf'; tOl
gevol~J hebben (jijt cje hehandelinq van uw ê dnvr(~(~q\jertri~qin~1opioopl

LASER vestiging Dordrecht
t.a.v. CITES, team Uitvoerders Flora- en faunawet
Postbus 1191, 3300 BD [)ordrecht

U krijgl binnen vijf \;\iërköcJgen na ont ....angsl van h~;!taanvraaqlorrnuiier bij L./\<;,;:;~EC!'I
ort';ang)tbevest;ging toegestuurd. LASER controleert of uw aiHlVr,:!èir:] volieciicJ <:r: duidelijk "
en voldoet "an de voorwaarden van oe Flora- en tauriawet. Uv>}aanwaag wordt ier :icJvi,"s
voorqeleqo êJz,ndirectie Ndtuur en/of een regionale beleid~(~;r'~clil:' val) het ruinisterie Vdl'

LN\J. Ewntueel neemt LASER met u contact op met het verzoek een en ander rli.Jdp,· toP. :p
lichten. I~edurende de gehele proredure 1<11uw d"r;vra;;q zorg\jlildi~J er; be,loll:"1 I.WOIC;ell

behandeld. De tearnmanaqer van I,ASERneemt namens de I!linisler v"n i NV een be,lui:
(riet' \.iVV i.ldnVf()(lg.

Het is raadzaam een kopie van het ingevulde aanvraagformulier te bewaren.

lvieer informatie over soorten en hun lee'C)elJieci ki.n: I) ·jinde!' op WW'N.n2! uu,-Ic·kel.nl

.J



Bijlage bij het aanvraagformulier

Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75, vierde tid of vijfde lid
onderdeel c, of artikel 75a, Flora- en faunawet (Ontheffing voor
ruimtelijke ingrepen)

SO()r~é.'n:;j:: t, vr: ij: :nef:r info: ,~Jlatif' r aadplt:eq: www.m: ;I~~ïv. i'tl itht:ii1iJt\i! U::"t/:ki ~U·...i;,

kies 'Flora e'") fadIlJii\!f2t.' en vervclqens 'besctle~ind::· cjjer:·,cJ(;.:'"tt_:îl'.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam HabJtatrichtil_in
(Bijlage 11)

Hor a- en faunu.',;'vet

Veldmuis
Bosmuis
Gewone bosspitsmuis
Mol

Microtus arva/is
Apodemus sy/vaticus
Sorex araneus
Ta/pa uropea

ja/Nee·

Ja/Nee> ia/Nee'"

Ja/Nee*

Ja/Nee " Ja/Nee.t·

Ja/N",,,' JaiNee;f:

.a/Nee "

Ja/Nee'

•

_:d.'i~Jec -t'

'..



Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en rauP;::w?t

Ja/Nee'

Ja/~p'c·f<

Ja/Nee'

Ja/Nee ..

Ja/Nee'"

Ja/Nee'

Ja/Nee'

ja;Nee'~'

.'aÎNE'c·

Ja/Nee'

Ja/~'~ee"

H3bf1~~t r ic h ti ij:-'
(Bijla9'~ 11)

Ja/f'Jee*

Ja/Nee t'

a/~Jee .~

ja/f\ee*

.,.,""
'<."' - '- ~ ..

I.lff\ie~ t

.id/\:ec ...

iJ!-\;!~e"-

.:A/\;P;'''C.

.. f,,'..:---




