
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Laser vestiging Dordrecht
CITES, team uitvoerders Flora-en Faunawe
Postbus 1191
3300 BD DORDRECHT

uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

Behandeld door :

Doorkiesnummer :

: 2003012886

: diverse

e-mail :

onderwerp : Ontheffing Flora- en Faunawet dijkverbetering

Goes, 18 december 2003

Geachte heer/mevrouw,

Waterschap Zeeuwse Eilanden is voornemens de gezette steenbekleding van het dijkvak Wil-
lem-Annapolder te verbeteren. Daartoe vraag ik bij deze ontheffing aan op grond van de Flora-
en Faunawet. Bijgaand treft u het ingevulde aanvraaçformuüer aan.

Hoogachtend,

•
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden

directecir Waterkeringen en Wegen
/'
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A. ALGEMEEN

1. Gegevens ontheffingaanvrager

~JJdr-;·:cr c.mis.n:e.
r:;r~;(.;f" 1 ';;-:; -i e(:'r~(:pr(:.:?G I

•

Aanvraagformulier. '

Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75,
vierde lid of vijfde lid onderdeel c, of
artikel 75a, Flora- en faunawet
(Ontheffing voor ruimtelijke ingrepen)
Voor C~ JÎI.]i ..·.e var I~eri '~r,I_t ...l~~·r;n(;voor rL!n~lel;jke ;rçrèpe~"": ,b(t:r:1...11 .AS!::.\ eer' ctJC.lr<!':j

van t ~C·:),-i.>~r'if~r';trt~~'p .)t1·:;~~f:r~ n n~k,:l!~q~iJ

Waterschap Zeeuwse Eilanden

Directeur Waterkeringen en Wegen

Piet Heinstraat 77

iî:X

4461 GL

Postbus 114

4460 AC

0113-241000

0113-227528

250333

n.v.t.

GOES

GOES

.jI nCJGrY:.~Û~ ce ~eserbevoecde. buvoot be-na ~er; ciret:e: ...r, "~C~;'iï =cr: r:,.:'7 ,;j(7(?'i,"":{j

cuettese .verxen

4. Algemene geçl.;:vens contactpersoon

• .~. ..

~. ,~,'

i,· ',,!

Aileen in te vullen ·.Nanneer de aanvrager van de antheff~n9 geen centactperseen is

Projectsecretaris

Piet Heinstraat 77

4461 GL

Postbus 114

4460 AC

0113-241370

0113-216124

@dzl.rws.minvenw.nl

GOES

GOES

1
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In te vullen doof LASER

(:1' .ver It] st'..:Jlu I~-I- \
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B. PROJECTÖMSCHRIJVING

Een aanvraaq dient altijd vergezeld te gaan van een uitgebreide onderbouwing.
U dient in drievoud een projectplan bij te voegen. Dil projectplan bevat tenminste de
voiqende punten.

LASERverzoekt u om in onderstaande tabel aan te geven waar betreffende punten in
het projectplan zijn terug te vinden:

3. Vereiste beschrijvingen in het projectplan

Een eXJc:e beschrijving van het gebied waarvoor de ortheffinq qeldiq
aît.?fH le zIjn :r::'}er.:ueel) me: coordinarer-

2.. Eer. topoçrafische k,::;art me: daarop ingetekenc de- lccorie waar
voor qenornen J(~i\:jteit ç;eplönd 1S(SChöèl 1: :.O,OUO of qrorer.
b;;r·: dis bijlac;e bijvoorbeeld 1: 5.0GC)

~). .,'.\(tue!~ ;n'II'enL,rÎsatî(::. oç crone '·/.Jnde Flora- en rJUn:.:\svel en
~-12t)Hatrid".! tj'jr~", 'lar: bescherrr-de cier- en plantensoorten Clie
vcorkorner o~: ;.~{~(.~ep!dr:di: tGcali;~kp.u;:p

h. :)f.;c,d~(i;',j!119 I.I,:-!(', (~P p '/e!··':v'acr.renschade. els gevolg van l~~?

'~:oor··;enGrnër. ,~c~i".'jte~:(ef1L J2r· (;~ in deze aanvraaçbedoeloe
;~i~c.;(r,P'!rrde ~: t"'r- :-:f' r..d:JI-:êrsoorten

r , ~ie;(Ilj'ij\!inq. Il(i(2 C~€? 5C~1~jCe .:22fl de bescherrnce ,jier~ en plantensoor: en
'(;1 ':':17(' (,:,:firnuri kc~n'./,,'()(cen beperkt bij uitvoefinç 'Jan

.~, 3eschrfvinq '}(:r ce ';Gor'C]ef~or:-'~e!! fi~il isefer:ce :=f\iof
(OliiçenS2fî::nC2 l~·i,J.~llr~~{.:;e!l~n,indi£:f1 ..:.chacie 0nV~nT\ïc :=I.:jk ~~

';). ::'e(oLi~ ....·\l2(3rir··(;(~ '/oc,(qenomen èc~~\/1teit ç;eçL::nc is :=i~

oneerbeuwee rr:.l/=t-~f-:'/2t1 "~;2ze perioce

!Jr:r:Jf7r~Jou\,v:n(J ',j;~~t; !"~! ,jr00i rnaa'[schappf~lijk belwGjJ van
df:: ",IOO((;I~ncrnc,t',Jc:.!vi':,:;;·

.(;(:I.IC;-!tiIH; or..: [:\.~f:: t~t~ r,1!'.'\">(.;I(;(; \j(!:'1 ce \/t":or';jt:lîCiren ccnvirei: .o:
'~·.Jf;d :Jo :~(:'~;.c;r7-ë~1

Bladzijde: Paragraaf:

6 en 10 1.2 en 2.3

4 0

10 2.4

9 2.1

17 tlm 21 5.1 tlm 5.6

17 tlm 21 5.1 t/m 5.7

23 Hfst. 6

23 Hfst. 6

10 2.3

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

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

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

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

• -i. '" welke woonplaats en provincie zijn de voorgenomen activiteiten ge?lil!1c!?

Provincie Zeeland, Zuid-Beveland, gemeente Kapelle;

tussen 's-Gravenpolder en Hansweert langs de Westerschelde.

Df:: project naam van h(!! vcorçenornen project is:

Verbetering gezette steenbekleding Willem-Annapolder

2

\
-.



6. Cp welke verbodsbepalingen, die op grond Van de Flora- en faunawet verboden zijn, heeft de aanvraag betrekking?

Verbodsbepalingen met betrekking tot beschermde Inheemse planten ef preductenvan planten

Art .kei 8: plukken

verzamelen

uitsteken

beschadiqen

oç een andere manier I/..;r; C~ <jroefplaals verwiideren

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

x Geden
X \/er'·;V0f1C2!1

r. (I ;,~f: l

x
X te$ctf1;di~lef\, /<:?rn:;:{en, ~~~.l-~':.c:...c-~\,Neqnen1erl, \·er.stof2n \/;'Jn. I--,olen ui (~r',(~!err~

voorrptantinqs- of 'Jas:e n.sr- of °;i=rbiijfplaat:;,:n (doorhalen wat niet van
toepassing is)

\

O'Jerige verbcdsbepatinqen

7. U 'J:',Jagt .je ontheffir.q a~rt vc or de periode 'van:

01 - 04 -2004 j," 15 - 11 - 2004

• 3. H~~et~u !n h~.::t';Jer:'E·!df.~f1een ontheffing (~j~tuurbesch'erm:ingsVl,et) -gehad voor hetz.elfde deei?

L:; ~ \A~nn(~kl rde!' r'e~ l1;~,r~nîf:r'Jan de la;:3rsl~e on:.rH==':~;nq:

\J~nnekit ~11Gijy!2\n'Jegce soorteniijs t voor wf~lke soorten u aanvraaqt ;,?f1 qeef daarbij (Jek iiàn cf ~1etg;;at om .een
hJhitan"ichtlijnsocr! ~~3:jlage H of IV van de richtlijn]. Dez£! inforrnarie kunt u vinden op:

\ 3



C. BIJLAGEN

verpllchte bijlagen

D. Ei:NMAL!GE MACHTIGING

•

Kruis hieronder aan welke bijlagen u heeft bijgevoegd.

X project plan in drievouo

X
X

soorten lijst

topoqraûsche kaart (schaal i.ie.coo of groter)

kopie van een le9itimaliebelNijs van de om!leffin'}:::arwr3yer

uittreksel van de Kamer van Koophardel

kopie van de statuten

kopie 'Janeerder verstrekte ontheffinq met hetzelfde ceel

Functionarissen van tscmitovemeiasirnteilinqen, coals gerru::enten e.'1provincies, ivoeven
geen çeldiq legitinlnuebewljs en geen uiureksei vorsde «amer van «oophoncei oF t!èri kooie
van het statuut bi] te voegen. Voor overige orqonisciies qeldi deze uitzonderinG' niet.

In de i<eqe(inq tarieven Flora- en faunawe~, artikel 2, is beDJi3ic CJt ":cn ani 11eilinC;ex öcllkei
7:- FtOrä- en :~Jun3\.yetmet eerder wordt verstrekt dan r.acat hieri(,'Cr( volcoenInq 'jan dl:
'fergGedin'J ''::ri kosten i, ontvanqen of rlcdai. zekerheid ~(), bet:.iiing is qestdc:.
U kunt LA.SE~hiervoor eénmeliq rnachtiqen of ar'NdchLer. to: ~r\SëR u een betatinçsverzoek
toes;'uurt. HOt.dt L: er rekeninq mee dat indien IJ ~_:~Së~niet :',~I(,:(r.Lis~de ontt-,t:ffing-
verleninq lanqer CULft. \.JVordt een aancevraaçde ontr,r=ffinç ruet verleenc. can ~Jl ccor
LASER ook çe'=fl bedrag '.,i3r: !j\N {pOst)b2r.kn?kening \lVo(cen ar(F~s\:hn-:'ir:n.

~Jnc1erQ(:tek2nc.le ·verkli,;.~r;:
~,I;e~akkoord te gaan me: 2~;1 eer:fY1êtl:;e (rz:d*,tiyir:!~ '.::!~ 'iva(h~eer ~~f'\.jLnsr;·H?r~:c-~.)k
\.'{.:r~ ,j\5E:-~ df.

J\kkoord re gJ.'}n tjat hi~t r\ll'inlstehe van LJf:dbcL;VV. ;'J\]rl~Cr f:;n i-/oec:sj·:tk\·'/a!ito:t,
i\gen~schdp U\SE~. vestiqinq Dordrecht éénrnalig,het becraq \it~nE,3(Xi,- 'lr:;;l ::rjr'/haD(
(pGs~.)tunkrekenînl:~ aisch(ijft ten behoeve var: or~thEffir;~~vcrlt:'r:ir~9,

\



•

De aanvrager verklaart dat:
1. hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt;
2. hij/zij toestemming verleent aan de Unitmanager van LASERom alle inlichtingen in te

winnen die voor de beoordeling van deze aanvraaq nodig worden geacht;
3. hij/zij alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle

benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de ambtenaren die
belast zijn met de behandeling en controle van de aanvraag;

4. hij/zij er mee bekend is, dat een ontheffing kan worden ingetrokken indien hij/zij een of
meer uit zijn/haar verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het
kader van de ontheffing onjuiste gegevens heeft verstrekt;

5. bekend is met de voorwaarde dat een ontheffing 'dwingende redenen van groot open-
baar belang' niet wordt afgegeven voordat het verschuldigde bedrag van € 300,- door
LASERvestiging Dordrecht is ontvangen.

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

\5 d~c~\Ge.,~ '1_C-'à~

6r~r \_.~\r~,:'J
Onvolledig ingel~ulde formulieren efl/~el ontbreken van de benodigde bijlagen kan [OE

gevolg hebben dat de behandeling van uw aanvraag vertraging oploopt.

Datum

Plaats

Naam tekenbevoegde

Handtekening

Stuur het aanvraagformulier met bijlagen naar:

LASERvestiging Dordrecht
t.a.v. CITES,team Uitvoerders Flora- en faunawet
Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht

U krijgt binnen vijf werkdaqèn na ontvangst van het aanvraagformulier bij LASEReen
ontvangstbevestiging toegestuurd. LASERcontroleert of uw aanvraag volledig en duidelijk is
en voldoet aan de voorwaarden van de Flora- en faunawet. Uw aanvraag wordt ter advies
voorgelegd aan directie Natuur en/of een regionale beleidsdirectie van het ministerie van
LNV. Eventueel neemt LASERmet u contact op met het verzoek een en ander nader toe te
lichten. Gedurende de gehele procedure zal uw aanvraaç zorqvuldiq en besloten worden
behandeld. De teammanager van LASERneemt namens de minister van LI'N een besluit
over uw aanvraag.

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

Meer informatie over soorten en hun leergebied kunt u vinden op www.natuurloket.nl,

\
'.
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http://www.natuurloket.nl,


Aanvraag ontheff inq, inqevolqe artikel 75, vierde lid of vijfde lid
onderdeel ei of artikel 7sa, Flora- en faunawet (Ontheffing voor
ruimtelijke inqrepen)

:, ..' ,1:-

Nederlandse naam Welensdlappelijke naam

Veldmuis

Bosmuis

Gewone bosspitsmuis

Mol

Microtus arva/is

Apodemus sy/vaticus

Sorex araneus

Ta/pa uropea

Flora- en faunawet

jd:j',L:t::;'

Habitatrichtlijn
(Bijlage 11)

],0:)/;'J£:2:<:-

. ,

Habitatrithtlijn
(Bijlage IV)

'-. :

JZI/j'Jt:,:'"

Jd/N.Lè"

id/Nee'"

j,.5/Ué::~_"



Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en faunawet

1 .r. 1:,·,-'

, r,' s", r- r- ~

,I: l,',

"

Habi tatr ic htlijn
(Bijlage 11)

;.;.J \C',::'

Habitatrithtlijn
(Bijlage lVI

Ja!Nee'

1"li'Jee'

l.l/t·J t' e=

;iJ/i·'·Jee·-

1,1:['·j,,:,:..,1




