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Waterschap Zeeuwse Eilanden

Piet Heinstraat 77
4461 GL GOES

uw brief van uw kenmerk

23 december 2003
ons kenmerk datum

Toek.FF2003C.sos.mg 5 april 2004

onderwerp doorkiesnummer bijlagen

FFI7SC/2003/S0S 1
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Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek van 23 december 2003, geregistreerd onder aanvraag-
nummer FFI7SC/2003/S0S, om een ontheffing als bedoeld in artikel 7S van de Flora- en
faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen ge-
noemd in de artikelen 9, 10 en 11 voor zover dit betreft het doden of verwonden; opzette-
lijk verontrusten; het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de aardmuis, bosmuis,
dwergmuis, gewone bosspitsmuis, mol en veldmuis. Verder in deze brief staat vermeld
wat daarvoor de redenen zijn.

De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de verbetering van de dijkbekleding over een lengte van
ongeveer 2S0 m. bij de ~Citterspotdeg, tussen de dijkpalen 564 en 573 te Borsele. De
werkzaamheden dienen uitveiligheidsoverwegingen in de periode 1 april tot loktober
plaats te vinden. Met het oog op de geplande ingreep wordt ontheffing gevraagd van de
verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 10 en 11 voor wat betreft exemplaren van
de aardmuis, bosmuis, dwerg muis, gewone bosspitsmuis, mol en veldmuis.

Overwegingen
Wettelijk kader
De aardmuis, bosmuis, dwergmuis, gewone bosspitsmuis, mol en veldmuis zijn bescherm-
de inheemse diersoorten als bedoeld in artikel a, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet.
Geen van de soorten waarvoor ontheffing is aangevraagd behoort tot de beschermde
soorten genoemd in bijlage IVvan de EU-Habitatrichtlijn.

Op grond van de artikelen 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet is het onder meer verbo-
den om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te be-
machtigen of met het oog daarop op te sporen; opzettelijk te verontrusten; nesten, holen
of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit
te halen, weg te nemen of te verstoren. Op grond van artikel 75, lid 4 van de Flora- en
faunawet worden ontheffingen slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan
aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.
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5 april zooa
Kenmerk

Toek.FF2oo3C.sos.mg

Vervolgblad

2

Vogels
Het voor de dijk gelegen slikgebied en aanliggende strandje wordt door een aantal water-
vogelsoorten gebruikt als foerageer- en overtijgebied. Het gaat om relatief beperkte aan-
tallen. Vanwege recreatief medegebruik komen er in het gebied geen vogels tot broeden.
Te verwachten is dat de vogels door de uit te voeren werkzaamheden verstoord kunnen
worden. Deze verstoring is in relatie tot de verstoring die optreedt ten gevolge van recrea-
tief medegebruik beperkt. Bovendien wordt er niet gewerkt in de voor de vogels meest
kwetsbare winterperiode. Het is dan ook niet te verwachten dat voor de vogelsoorten een
significant negatief effect optreedt.

Overige soorten
Instandhouding van de soort
De zoogdieren waarvoor ontheffing is aangevraagd zijn alle algemeen voorkomende soor-
ten, waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar is. Voor deze soorten
kan vernietiging van voortplantingsplaatsen en het verwonden of doden van individuele
exemplaren optreden. Indien de werkzaamheden overeenkomstig de voorgestelde maat-
regelen worden uitgevoerd, blijft de gunstige staat van instandhouding van de betrokken
soorten voldoende gewaarborgd.

Op basis van de uit artikel 2 van de Flora- en faunawet volgende zorgplicht, is het noodza-
kelijk dat alle redelijke handelingen worden verricht of nagelaten om te voorkomen dat
nadelige gevolgen voor flora en fauna veroorzaakt worden.

Conclusie
Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en
faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.

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. U wordttevens 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 MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van
Namens Waterschap Zeeuwse Eilanden, op 23 december 2003

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

Verleent hierbij aan:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Voor het tijdvak van:

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Piet Heinstraat 77
'4461 Gl GOES ,

05-04-2004 t/m 15-11-2004

ONTHEFFING

FF/75C/2003/505

Van de verbodsbepalingen genoemd in 9, 10 en 11 voor zover dit betreft het doden of verwonden; het
opzettelijk verontrusten; het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of an-
dere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de aardmuis (Microtus aqrestis}, bosmuis
(Apodemus sylvaticus), dwergmuis (Micromys minutus), gewone bosspitsmuis (Sorex araneus), mol
(Talpa europea) en veldmuis (Microtus arvalis}.

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt betreft het gebied bij de van Citterspolder tussen de dijkpa-
len 564 en 573 te Borsele en heeft betrekking op de verbetering van de dijkbekleding over een lengte
van ongeveer 250 m.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1.
Algemene voorwaarden

2. '

3.

4.

5.

De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande-
lingen verleend.
De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project-
omschrijving voor zover in de ontheffing zelf niet anders aangegeven.
Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de
genoemde worden aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn, dient de ontheffinghou-
der onverwijld contact op te nemen met LASERvestiging Dordrecht.
Waterschap Zeeuwse Eilanden, (hier ria te noemen: de ontheffinghouder) blijft te allen tijde verant-
woordelijk voor de strikte naleving van de voorwaarden van deze ontheffing. Ook voor de uitvoe-
ring, bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft de ontheffinghouder primair verant-
woordelijk en aansprakelijk.
De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die op het gebied van fauna en flora
ter zake kundig zijn en die voor de ontheffinghouder middels een machtiging gebruik kunnen ma-
ken van deze ontheffing (gemachtigde). In dit geval dient deze een kopie van de verleende machti-
gingen aan LASERvestiging Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BDDordrecht te zenden.
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De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens:
a) volledigenaam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is

verleend; -)i

b) soort{en) en eventuele aaptallen waarvoor de machtiging geldt; i
c) de handelingen' die mogen worden verricht;
d) plaatsten] waar de handelingen mogen worden verricht;
e) omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis van de te machtigen persoon;
f) periode waarvoor de machtiging geldt.

De gemachtigde dient zijn machtiging op eerste vordering te tonen aan de toezichthouder of opspo-
ringsambtenaar.

6. De gebruiker van deze ontheffing draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de onthef-
fing verleend is deze ontheffing of een kopie ervan bij zich. Indien de gebruiker een gemachtigde is,
dient zijn machtiging te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. De gebruiker van de onthef-
fing dient de ontheffing op eerste vordering te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opspo-
ringsambtenaar. •

Specifieke voorwaarden

7. I Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient het terrein kort gemaaid te worden, opdat nestelen
van kleine zoogdieren zoveel mogelijk wordt voorkomen.

8. Aan de teen van de dijk mag een werkstrook van maxirnaal rg meter breed worden aangelegd. Be-
treding van of opslag van materialen op het deel daarbuiten is niet toegestaan.

9. Het breken van stenen is alleen toegestaan aan de landzijde van de dijk.

Overige voorwaarden

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

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

Dordrecht, 5 april zooa

DEMINISTERVANLANDBOUW,NATUURENVOEDSELKWALITEIT,
voor deze:
de teammanager van LASER
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• DEMINISTERVANLANDBOUW,NATUURENVOEDSELKWALITEIT,




