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Geachte

De ontheffing die ik u op 13 juni 2003 heb verleend, heeft geleid tot een heroverweging
van de aan de ontheffing verbonden voorwaarden. Bij deze verleen ik u bijgaande
ontheffing, waarin een viertal voorwaarden yeschrapt zijn. Voor wat betreft de redenen
verwijs ik naar het overleg dat op 14 juli heeft plaastgevonden tussen uw organisatie,
LASERen de Regionale Beleidsdirectie Zuidwest van LNV.Ik verzoek u de reeds aan u
verleende ontheffing met aanvraagnummer FFI7SC/2003/017 per ommegaande aan mij
terug te sturen.

Met u is afgesproken dat het Project-Bureau Zeeweringen voor toekomstige dijkverster-
kingen, de toepasbaarheid van doorlaatbaar asfalt als gebruik van de onderhoudsstrook
voortvarend dient te onderzoeken naast de mogelijkheden van doorgroeibare verharding
in plaats van de niet-doorlaatbare asfaltstrook. Daarnaast dient de nieuw aan te leggen
buitendijkse onderhoudsstrook van recreatief medegebruik te worden uitgesloten, door
het buitendijkse deel van het dijkvak zowel vanaf de binnendijkse als aan de buitendijkse
zijde af te sluiten. De binnendijks (door)lopende fietsroute dient van ondubbelzinnige
bebording/belijning te worden voorzien, waarmee de doorgaande fietsroute wordt aan-
gegeven.

Gelet op de aanwijzing van het aangrenzende Westerscheldegebied als Vogelrichtlijnge-
bied, acht ik het van belang dat in het ontheffingsgebied monitoring en onderzoek plaats-
vindt naar kwalificerende vogelsoorten als de Dwergstern, Grote stern, Kluut, Rosse grutto
en Visdief. Ten aanzien van het bedoelde onderzoek en monitoring worden de volgende
condities gesteld:

Het effect van het recreatief medegebruik dient op basis van monitoring en
onderzoek op de functie van hoogwatervluchtplaats bepaald te worden, over
een periode van vier jaar;
Gedurende ruim vier jaar dient monitoring te verricht te worden op de relatie
recreatie - verstoring, van met name de kwalificerende en andere relevante
soorten van de Westerschelde, mede in relatie tot de hoogwatervluchtplaats-
functie van het Paulinaschor, in de eerste twee jaar in een voor recreatie niet
afgesloten onderhoudsstrook; en afhankelijk van een beslissing(smoment) in
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de tweede periode van twee jaar in een afgesloten situatie. Als criterium voor
de beslissing dient een significante afname van met name de kwalificerende
en andere relevante soorten te gelden, mede in relatie tot de hoogwater-
vluchtplaats-functie van het Paulinaschor;
Er dienen deskundigen op het terrein van vogelmonitoring (in relatie tot re-
creatie) ingeschakeld te worden;
Er dient een nulsituatie voor de monitoring bepaald te worden. Op basis van
de gegevens over 2001 en 2002 dient hierover voor 1 april zooa gerapporteerd
te worden aan LASERDordrecht;
De monitoring dient te starten vanaf 1 januari 2004.;
Over de monitoring dient jaarlijks aan LASERDordrecht gerapporteerd te wor-
den, voor 1 februari van ieder navolgend jaar te beginnen vanaf 2005;
Afhankelijk van een beslissing(smoment) begin maart 2006, dient in overleg
met de beleidsadviseur en de aanvrager, vanaf 1 april 2006 gedurende twee
jaar de monitoring van de situatie met een voor (fiets)recreatie afgesloten on-
derhoudsstrook uitgevoerd te worden;
Afhankelijk van een beslissing(smoment) vanaf 1 april zooë, dient de onder-
houdsstrook van recreatief gebruik afsloten te worden overeenkomstig de
eerder geformuleerde eerste twee voorschriften;
Op basis van uitkomsten van de monitoring zal door LASERDordrecht, in over-
leg met de beleidsadviseur en de aanvrager, over de eventuele, definitieve ef-
fectuering van de voorwaarden 6 en 7 voor 1 juli 2008 worden beslist;
Verdere details van de monitoring zullen in nader overleg tussen LNVen de
aanvrager van de ontheffing voor 1 november door LNVworden vastgesteld.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen binnen 6 weken na ver-
zending van dit schrijven bezwaar maken. Ook een andere belanghebbende kan tegen dit
besluit in bezwaar komen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan LASERDor-
drecht, afdeling bezwaarschriften. Het adres vindt u in de linkerkantlijn van dit schrijven.
Geef in uw brief duidelijk aan wat uw bezwaren zijn en de motivering daarvan. Vermeld in
de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift duidelijk het volgende: ontheffing artikel 75
Flora- en faunawet en het aanvraagnummer. Uwordt tevens verzocht een afschrift van
deze brief bij het bezwaarschrift te voegen. De unitmanager van LASERzal namens de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen.

DEMINISTERVANLANDBOUW,NATUURENVOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager van LASER
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DE MINISTERVAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van dhr. Ing. H.L Geernaart
namens de Rijkswaterstaat Directie Zeeland, op 27-01-2003

gelet op artikel 75, lid 4, van de Flora- en Faunawet

Verleent hierbij aan : Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Piet Heinstraat 77
4461 GLGoes

: 01-08-2003 t/m 31-10-2003Voor het tijdvak van

ONTHEFFING

nummer FF75C/2003/017a

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 tot en met 11 en 13 van de Flora- en
faunawet voor zover dit betreft het doden, verwonden, het vangen, bemachtigen of met het
oog daarop opsporen; opzettelijk verontrusten en beschadigen, vernielen, uithalen,
wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen; onder zich hebben en vervoeren van de Bosmuis (Apocfemus sylvaticus),
Dwergmuis (Micromys minutus), Dwergspitsmuis (Sorex minutus), Gewone bosspitsmuis
(Sorex araneus), Huisspitsmuis (Crocidura russula), Ondergrondse woelmuis (Pitymys
subterraneus) en Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, is de zeewerende dijk rond de Paulinapolder, in
Zeeuws-Vlaanderen .

• Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorwaarden
1. Rijkswaterstaat Zeeland blijft als houder van de ontheffing te allen tijde verantwoordelijk

voor het naleven van de voorwaarden waaronder deze ontheffing wordt verleend en het
realiseren van de ecologische maatregelen die als voorwaarden zijn opgenomen in de
ontheffing. Ook voor de uitvoering, de bekostiging en het beheer van deze maatregelen
blijft Rijkswaterstaat Zeeland primair verantwoordelijk en aansprakelijk. Rijkswaterstaat
Zeeland is als ontheffing-ontvanger er ook verantwoordelijk voor dat de overige
voorwaarden waaronder de ontheffing wordt verleend strikt worden nageleefd.

2. Als gemachtigden kan Rijkswaterstaat Zeeland organisaties of personen aanwijzen die op
het gebied van vegetatie voldoende ter za ke kundig zijn en die voor Rijkswaterstaat
Zeeland middels een machtiging gebruik kunnen maken van deze ontheffing. In dit geval
dient de ontheffing houder een kopie van de verleende machtigingen aan LASERvestiging
Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BDDordrecht te zenden. De machtigingen vermelden in
ieder geval de volgende gegevens:
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a) volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de
machtiging is verleend;

b) soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
c) de handelingen die mogen worden verricht;
d) plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
e) omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis over amfibieën en vegetatie, van de te

machtigen persoon;
f) periode waarvoor de machtiging geldt.

Rijkswaterstaat Zeeland blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
voorwaarden waaronder deze ontheffing wordt verleend.

3. Gemachtigde draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing
verleend is de machtiging bij zich. Deze machtiging dient te zijn gehecht aan een kopie
van deze ontheffing. Gemachtigde dient de machtiging op eerste vordering te tonen aan
een bevoegd controleur of opsporingsambtenaar.

Specifieke voorwaarden
4. Vóór de start van de werkzaamheden dient het terrein te worden gecontroleerd op de

eventuele aanwezigheid van beschermde soorten.

5. Bij het aantreffen van individuen van beschermde soorten dienen deze op adequate wijze
verjaagd of door deskundigen gevangen te worden en op een geschikte plaats elders in
de omgeving uitgezet.

6. Na afloop van de realisatie dient over de werkzaamheden en de realisatie van de
dijkversterking een rapport bij LASERvestiging Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BD
Dordrecht te worden ingeleverd.

Overige voorwaarden
7. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals aangegeven

in het projectplan, voor zover in de ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

8. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende
voorwaarden is LASERvestiging Dordrecht, Postbus 1191,3300 BDDordrecht.

9. Zodra LNVvan oordeel is dat de Rijkswaterstaat Zeeland de voorwaarden, gesteld in deze •
ontheffing, niet of niet voldoende naleeft, kan deze worden ingetrokken.

10. De ontheffinghouder dient deze ontheffing binnen 14 dagen na afloop van de
geldigheidstermijn terug te zenden aan LASERvestiging Dordrecht.

Dordrecht, 31 juli 2003

DEMINISTERVAN LANDBOUW,NATUURENVOEDSELKWALITEIT,
voor deze:
De teammanager van LASER,




