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Ministerie van- Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij

Directie Zuidwest

Burg. de Raadtsingel 69

Postadres: Postbus 1167

3300 BD DORDRECHT

Telefoon: 078-6395495

Fax: 078-6395499

iNGEKOMEN 28 Din. 1998

Aan Stichting Het Zeeuwse Landschap

t.a.v. de

Postbus 25

4450 AA Heinkenszand

landbouw, natuurbeheer
en visserij

uw brief van ons kenmerk datumuw kenmerk

29 juLi 1998 dzw981728/hz/ae 26-10-98GLB/JN/98398

onderwerp doorkiesnummer

vergunning Nb-wet.
"Verdronken Land van Saeftinghe"

bijlagen

Geachte heer

In uw bovengenoemde brief, door het College van Gedeputeerde Staten van ZeeLand

ontvangen op 29 juLi 1998en aan mij ter afdoening doorgestuurd, verzoekt u vergunning

in het kader van de Natuurbeschermingswet voor de aanLeg van een vLuchtheuveL annex

drinkplaatsvoor runderen geLegen in het staatsnatuurmonument "Verdronken Land van

_Saeftinge".

Voorqesteld wordt om de vLuchtheuveL aan te Leggen op de Rijksdamwelke haaks is

geLegen op de zeedijk. De aanLeg van voornoemde vLuchtheuveL kan worden

gecombineerd met de aanLeg van de twee demonstratievakken waarvoor Rijkswaterstaat

directie ZeeLand, Projectbureau Zeewering, bij beschikking van 2 juLi 1998 (kenmerk

98110s/hz/ae) vergunning is verLeend.

Hetuit te voeren werk bestaat hoofdzakeLijk uit:

* Het verwijderen van de aanwezige vegetatie en Ontgraven tot een diepte tussen de 40 -

60 cm. Beneden maaiveld.

* -Het aanbrengen van ca. 13000 m3 grond, bestaande uit ca. 5000 m3 kLei en ca. 8000 ms

zand.

* Het afdekken van de vLuchtheuveL met de vrijgekomen vegetatie.

* Het aanLeggen van een waterLeiding.

De maatvoering van de te reaLiseren vLuchtheuveL bedraagt ca. 70 x 55 meter.
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Advies en inspraak

Ten aanzien van uw verzoek heb ik advies gevraagd aan gemeente Hulst. Tevens zijn het

Waterschap Hulster Ambacht en de Regio directie Domeinèn Zuid gevraagd hun zienswijze

over deze aanvraag kenbaar te maken.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst deelt telefonisch

m.ee geen bezwaar te hebben.

Het Waterschap Hulster Ambacht geeft telefonisch te kennen geen op- of aanmerkingen te

hebben met betrekking tot de aanvraag.

Van de Regiodirectie Domeinen Zuid heb ik geen reactie ontvangen.

Wettelijk kader.

In artikelza, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet is bepaald dat een

natuurmonument dat eigendom van de Staat is, kan worden aangewezen als

staatsnatuurmonument.

Artikel21, derde lid, bepaalt dat het beheer van een staatsnatuurmonument gericht is op

het behoud of herstel van het natuurschoon of van de natuurwetenschappelijke betekenis.

Op grond van het vierde lid van dit artikel is ten aanzien van een staatsnatuurmonument

het bepaalde bij artiket rs, eerst en tweede lid, onder b en c, en artikelrz van

overeenkomstige toepassing verklaard.

Uit jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 14 juni

1984, no. R01.83.147S) blijkt dat hoewel de wet een dergelijke mogelijkheid niet met

zoveel woorden in de wet heeft opgenomen, de minister vergunning kan verlenen voor

zover inbreuken op het karakter van een staatsnatuurmonument door derden worden

verricht en uitgaan boven datgene waarvoor ingevolge artikel tê, tweede lid, aanhef en

onder c, een ontheffing kan worden verleend. Die bevoegdheid vloeit niet slechts uit de

aan de Staat als eigenaar toekomende rechten voort, maar tevens uit de op hem ingevolge

artikel za, derde lid, van de Natuurbeschermingswet rustende algemene publiekrechtelijke

beheerstaak, die het gevolg is van de status van staatsnatuurmonument.

Overwegingen en zienswijze
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Ten aanzien van uw verzoek heb ik het volgende overwogen.

De werkzaamheden worden voor een klein deel uitgevoerd buiten de begrenzing van het

staatsnatuurmonument "Verdronken Land van Saeftinge". Bij de aanwijzing als

natuurmonument wordt de zuidelijke begrenzing gevormd door de buitenteen van de

zeewerende dijk zoals deze in 1983 in het kader van de Deltawet is versterkt.

Achtergrond van de aanvraag is onder meer dat in het "Beheersplan Verdronken Land van

Saeftinghe 1997 - 2008", door Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld op 3maart

1998, een aanpassing van het begrazingsbeheer is opgenomen. De hiervoor noodzakelijke

inrichtingswerkzaamheden zijn hierin beschreven. Voor een optimaal effect op de

patronen en processen in het terrein is begrazing gewenst over een zo groot mogelijk

aaneengesloten gebied. Het begrazingspatroon wordt in belangrijke mate gestuurd door

de situering van vluchtheuvels en drinkwatervoorzieningen in het terrein. Langs de

Gasdam bevinden zich reeds een aantal gelijkwaardigevluchtheuvels waar, bij extra hoog

water, de runderen zich ophouden. Op het traject "gasstation" (gelegen op de Gasdam) -

Emmadorpontbreekt echter een vluchtheuvel met de daarbij behorende watervoorziening.

Door de aanleg van deze extra vluchtheuvel kan dit gedeelte van het schor deel uit gaan

maken van de integrale begrazing met runderen zodat de gewenste extensieve begrazing

vorm gaat krijgen.

Uit uw aanvraag stelt u dat u met Rijkswaterstaat Projectbureau uw aanvraag heeft

besproken. Hieruit bleek dat vanuit zeeweringstechnisch oogpuntgeen bezwaren bestaan

tegen de aanleg van de vluchtheuvel. In overleg met het Waterschap Hulster Ambacht zal

de drinkwaterleiding worden aangelegd.

Afhankelijk van de periode waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, treedt

verstoring op van de vogelfuncties. Als broedseizoen wordt voor dit gedeelte van het

gebied de periode 15 april- 1 juli aangemerkt. Vanaf de nazomer, gesteld vanaf 30

september, vormen vooral grote aantallen eenden en ganzen in Saeftinge een factor van

belang. De minst schadelijke periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden zou aldus.

vallen tussen 1 juli en 30 september;

Besluit
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Gelet op de te verwachten positieve effecten van de begrazing door middel van runderen

en de beperkte schade die aan de natuurwaarden wordt toegebracht verleen ik de door u

gevraagde vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het realiseren van

een vluchtheuvel met een zelfregulerende watervoorziening, één en ander conform uw

aanvraag en de daarbij behorende bijlagen nrs. 1, 2 en 3.

Ter bescherming van de in het natuurmonument aanwezige natuurwaarden verbind ik aan

deze vergunning de volgende voorwaarden.

1. Eventueel vrijkomende grond en gebiedsvreemd materiaal dient tot buiten het

natuurmonument te worden afgevoerd.

2. De werkzaamheden dienen buiten de vogelbroedperiode (15 maart - 1 juli) en rust- en

fourageerperiode voor ganzen en eenden (30 september - 15 maart) te worden

uitgevoerd.

3. Het veek dient niet te worden opgeruimd met uitzondering van niet-organisch afval. Dit

niet-organisch afval dient tot buiten het natuurmonument te worden afgevoerd.

4. Eventuele tussentijdse door of namens de provincie Zeeland gegeven aanwijzingen

dienen stipt te worden opgevolgd.

5. Bij niet nakomen van de gestelde voorwaarden kan de vergunning ingetrokken worden.

6. De aanvang van de werkzaamheden dient te worden gemeld aan de medewerker

Natuurbeschermingswet van de provincie Zeeland, de heer H.s. Zandstra, tel.: 0118-

631988.

Deze vergunning is geldig tot 31-12-1999

Deze vergunning is de eerste 6 weken nog niet geLdig. De werking van deze vergunning

blijft namelijk opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken (artikel 19, tweede lid

Natuurbeschermingswet); deze beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang

van de dag na verzending van deze brief (art.6:7 Algemene wet bestuursrecht). Indien

beroepwordt ingesteld, blijft de werking van deze vergunning opgeschort, totdat op het

beroep is beslist (art. 19, tweede lid Natuurbeschermingswet).

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar

maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
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d.t.v. het College van Gedeputeerde Statenvan Zeeland

Postbus 165

4330 AD Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

• uw naam;

• uw adres;

• de datum;
• tegen welk besluit u bezwaar maakt;

• waarom u bezwaar maakt;

• uw handtekening.

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is bekend
gemaakt, indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending, die u hierboven

vermeld ziet.

Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer

wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder

toegezonden. U kunt daarom vragen doorhet bellen van telefoonnummer 0118-631700.

DEMINISTERVAN LANDBOUW,

NATUURBEHEERENVISSERIJ

namensdeze,

DIRECTEURZUIDWEST
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Verzendlijst:

* Min. LNV Directie Natuurbeheer t.a.v. postbus 20401, 2500 EK DEN

HAAG.

* Provincie Zeeland, directie Ruimte Milieu en Water, t.a.v. het archief, postbus 165,4330

AD MIDDELBURG.

* Provincie Zeeland, directie Ruimte Milieu en Water, t.a.v. de heer postbus

165,4330 AD MIDDELBURG.

* College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA

HULST.

* Waterschap Hulster Ambacht, Postbus 6,4560 AA HULST.

* Regio directie Domeinen Zuid, Postbus 2222, 4800 CE BREDA.




