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27-01-2003 toek.FF2003C.017.jo 13 juni 2003
onderwerp doorkiesnummer bijlagen

0800- 1

Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek van 27 januari 2003, geregistreerd onder aanvraagnum-
mer FFl7sC/2003/017, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en fauna-
wet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd van de verboden in de artikelen
9 tot en met 11 en 13 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het doden, verwon-
den, 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, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Ondergrond-
se woelmuis en Tweekleurige bosspitsmuis. Verder in deze brief staat vermeld wat daar-
voor de redenen zijn.

De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het versterken van de zeewerende dijk rond de Paulina-
polder, door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland. Een en ander is nodig om aan de bestaan-
de veiligheidsnormen te voldoen. De volgende beschermde soorten zijn overdag, wanneer
de werkzaamheden plaatsvinden, zeer waarschijnlijk in het gebied van de voorgenomen
ingreep aan te treffen: Bosmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huis-
spitsmuis, Ondergrondse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis en een groot aantal vo-
gels. Soorten als de Bunzing, Haas, Hermelijn, Konijn, Vos, Wezel en verschillende soorten
vleermuizen komen weliswaar in de omgeving van het gebied van de voorgenomen in-
greep voor, maar onder meer vanwege hun nachtleven is het onwaarschijnlijk dat ten
aanzien van deze soorten verbodsbepalingen overtreden worden. Ontheffing wordt der-
halve gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 10 en 11 voor wat
betreft exemplaren van de Bosmuis. Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis.
Huisspitsmuis, Ondergrondse woelmuis en Tweekleurige bosspitsmuis. Om aangetroffen
soorten, indien nodig, te kunnen verplaatsen is bovendien ontheffing van de artikelen 9
en 13 vereist.
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Overwegingen
De Bosmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Gewone bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Onder-
grondse woelmuis en Tweekleurige bosspitsmuis zijn beschermde inheemse diersoorten
als bedoeld in artikel a, lid 1, onder a, van de Flora- en Faunawet. Vogels zijn beschermde
inheemse diersoorten als bedoeld in artikel a, lid 1, onder b, van de Flora- en Faunawet.
Voor vogels kan echter geen ontheffing worden verleend. Hieronder zullen de redenen
hiervoor worden uiteengezet. Geen van de genoemde diersoorten is opgenomen in bijla-
ge IVvan de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die
strikt moeten worden beschermd .

Op grond van de artikelen 9 tot en met 11 en 13 van de Flora- en Faunawet is het onder
meer verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen,
te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; opzettelijk te verontrusten; nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernie-
len, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; te vervoeren of onder zich te hebben.

Op grond van artikel 75, lid 4 van de Flora- en Faunawet worden ontheffingen slechts ver-
leend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding
van de soort.
Op grond van artikel 75, lid 5, aanhef en onder c, worden in het geval van diersoorten als
bedoeld in artikel 4, eerste lid 1, onder b, ontheffingen slechts verleend wanneer er, naast
de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhou-
ding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en met het oog op ande-
re, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. In artikel z, lid 2, onder e,
van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb.
525) worden als andere belangen als bedoeld in artikel 75, vierde lid, onder c, van de Flo-
ra- en Faunawet, onder andere aangewezen dwingende redenen van groot openbaar be-
lang. Als dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen ook redenen van voor
het milieu wezenlijk gunstige effecten gelden. Uit artikel 2, lid 2, onder e, van het Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten volgt echter dat vanwege dit belang geen
ontheffing kan worden verleend ten aanzien van vogels.
Omdat ten tijde van deze ontheffingverlening dit besluit nog niet was aangepast aan de
wijziging van de Flora- en Faunawet van 24 april zooz (23 mei 2002, Stb. 236) wordt hierin
nog gesproken over andere belangen als bedoeld in artikel 75, vierde lid, onder c, terwijl
hiermee het vijfde lid bedoeld is.

Uit bovenstaande volgt dat het niet mogelijk is om een ontheffing te verlenen voor ver-
bodsbepalingen ten opzichte van de broedvogels. Op grond van de artikelen 10 en 11 van
de Flora- en Faunawet is het verboden om dieren, behorende tot een beschermde inheem-
se diersoort, opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of andere voortplan-
tings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te
nemen of te verstoren. Er mogen derhalve geen activiteiten worden ondernomen op loca-
ties waar nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de vogels
aanwezig zijn. Dit betekent dat u dient te waarborgen dat met uw werkwijze de aanwezi-
ge vogelsoorten niet opzettelijk verontrust worden en dat hun nesten of andere voort-
plantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen niet worden verstoord.
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Concreet houdt dit in dat er geen activiteiten mogen worden ondernomen als er holen en
nesten van de genoemde vogels aanwezig en in gebruik zijn.

Instandhouding van de soort
Op grond van het bij de aanvraag gevoegde ecologisch advies kan geconcludeerd worden
dat niet geheel uit te sluiten is dat ten gevolge van de werkzaamheden de exemplaren van
de diverse muizensoorten worden verstoord of gedood. Echter, van bovengenoemde mui-
zensoorten kan gesteld worden dat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar
komt.

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 wordt tevens verzocht een afschrift van
deze brief bij het bezwaarschrift te voegen. De unitmanager van LASERzal namens de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het bezwaarschrift beslissen.

DEMINISTERVAN LANDBOUW,NATUURBEHEERENVISSERIJ,
voor deze,
de teammanager van LASER



DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Naar aanleiding van het verzoek van dhr.
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
: 20-05-2003 t/m 31-10-2003Voor het tijdvak van

ONTHEFFING

nummer FF75C/2003/0l.7

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 tot en met l.l. en l.3 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 Besmuis (Apodemus sylvaticus),
Dwergmuis (Micromys minutus), Dwergspitsmuis (Sorex minutus), Gewone bosspitsmuis
(Sorex araneus), Huisspitsmuis (Croddura 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 zake kundig zijn en die voor Rijkswaterstaat
Zeeland middels een machtiging gebruik kunnen maken van deze ontheffing. In dit geval
dient de ontheffinghouder 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.
S. 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. De nieuw aan te leggen buitendijkse onderhoudsstrook dient 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.

7. De binnendijks (door)lopende fietsroute dient van ondubbelzinnige bebording/belijning
te worden voorzien, waarmee de doorgaande fietsroute wordt aangegeven.

8. Er dient een doorgroeibare verharding toegepast te worden, bijvoorbeeld koperslakken of
andere vrijkomende materialen, voor het onderhoudspad (de onderhoudsstrook).

9. De bovenste vier meter van de glooiing dient met grond te worden afgestrooid ten bate
van een snellere vestiging van grassen. Bij een hoog voorland dient het instrooien aan te
sluiten op het voorland.

10. 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
11. 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.
12. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende

voorwaarden is LASERvestiging Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BDDordrecht.
13. Zodra LNVvan oordeel is dat de Rijkswaterstaat Zeeland de voorwaarden, gesteld in deze

ontheffing, niet of niet voldoende naleeft, kan deze worden ingetrokken.
14. De ontheffinghouder dient deze ontheffing binnen 14 dagen na afloop van de

geldigheidstermijn terug te zenden aan LASERvestiging Dordrecht.

Dordrecht, 13 juni 2003

EHEERENVISSERIJ,




