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Onderwerp

ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet Paulinapolder, met het verzoek om deze met
voorrang te behandelen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u onze aanvraag voor ontheffing ingevolge artikel 75 lid'4 sub c
van de Flora- en faunawet, met in drievoud de volgende bijlagen:

1. De planbeschrijving verbetering gezette steenbekleding Paulinapolder; deze
plan beschrijving is op 19 december 2002 vastgesteld door waterschap
Zeeuws-Vlaanderen. Het verzoek tot goedkeuring van vastgestelde plan ligt
inmiddels bij Gedeputeerde Staten.

2. De brief van 23 januari 2003 van de ecologe aan
projectleider van projectbureau Zeeweringen met als

daarbij behorende bijlagen:
Bijlage 1: Het detailadvies inzake de Paulinapolder van de heer

Meetinformatiedienst van RWS, directie Zeeland van
12 december 2001 ;
Bijlage 2: de rapportage" nieuwe dijkbekleding Westerschelde en vogels",
werkdocument RIKZIOS/2001.812; .
Bijlage 3: het RIKZ- rapport" Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001 "
(Rapport RIKZ/2002.021);
Bijlage 4: Milieu-inventarisatie zeeweringen' Westerschelde.

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 114, 4460 AC Goes

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Fax 0113 - 216124

E-mail ws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
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NB Bijlage 2.1 (het detailadvies) is bij de aanvraag gevoegd, de
bovenstaande bijlage 2.2, 2.3 en 2.4 zijn al in uw bezit, nu deze deel
uitmaken van het ontheffingsverzoek betreffende de Reigersbergschepolder
dat op 20 december 2002 bij u is ingediend en bij u onder nummer
FF/75C/2002/131 in behandeling is. Indien u de betreffende bijlagen echter
nogmaals wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dat omgaand
te berichten, in welk geval wij voor nazending zorgdragen.

Ter toelichting bij de aanvraag, en ter completering van de aanvraag in het kader van
de projectomschrijving (onderdeel C van uw aanvraagformulier) dient in volgorde van
de in het aanvraagformulier aangegeven aandachtspunten nog het navolgende:

1. In de hiervoor genoemde planbeschrijving wordt in het eerste hoofdstuk goed
aangegeven wie en waarom verantwoordelijk is voor de uit te voeren
activiteiten en wat het doel is van het plan.
De brief van de ecologe bevat met het oog op de voorde
ontheffingsaanvraag benodigde actuele inventarisatie van planten en dieren,
met daarbij een beschrijving van de te verwachten schade als gevolg van de
voorgenomen activiteiten aan de in deze aanvraag beschreven plant- en
diersoorten met daarbij een beschrijving van de maatregelen die worden
genomen om de schade tot het minimum te beperken alsook een beschrijving
van de mitigerende/compenserende maatregelen, voor zover de schade
onvermijdelijk is. \
De plan beschrijving geeft in hoofdstuk 9 onder figuur 1 de benodigde
topografische kaart aan waarop is ingetekend de locatie waar de
voorgenomen activiteit gepland is en waarom dat zo is. Duidelijk is dat er
gezien de aard en het doel van de werkzaamheden geen alternatieve locatie
mogelijk is.
De planning is de werkzaamheden in de februari 2003 aan te besteden en de
werkzaamheden in een doorlopend werk te laten plaatsvinden in de periode
april - oktober 2003.

2.

3.

4.

Bij de ontheffingsaanvraag merken wij nog op dat de aanvraag tevens ziet op enkele
vogels, waarbij geanticipeerd wordt op het voorstel tot wijziging van een aantal
algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de
Flora - en faunawet en enkele andere wijzigingen. lngevolge dit voorstel is het
mogelijk om, zonder de voorheen bij dwingende redenen van openbaar belang nog
opgenomen beperking voor vogels, ontheffing te verkrijgen voor werken die worden
uitgevoerd met het oog op het belang van de volksgezondheid en openbare
veiligheid. Dit laatste is zonder twijfel aan de orde waar het gaat om de-versterking
van onze zeeweringen teneinde aan de veiligheidsnorm te voldoen.

Wij hechten er aan om op te merken dat wij over het in de aanvragen anticiperen op
het voorstel tot wijziging van de AMvB overleg hebben gehad met de
Hoofd Juridische zaken van uw ministerie en met de heer van de
regionale beleidsdirectie van LNV, directie Zuid-west. Conform onze afspraak met de
heer zenden wij hem een afschrift van deze brief (zonder bijlagen).
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Het is om meerdere redenen van belang dat de werkzaamheden in april kunnen
aanvangen. Zoals al heeft aangegeven wordt daardoor de kans op
een verstoring van nesten van vogels kleiner. Daarnaast moeten de werkzaamheden
voor de aanvang van het stormseizoen zijn afgerond. Indien dat niet lukt kunnen de
werkzaamheden eerst in april 2004 worden afgerond waardoor er opnieuw kans is op
verstoring en de vegetatie - en de daarmee gepaard gaande habitats- zich (deels)
eerst later kunnen gaan herstellen. -

Met het oog hierop verzoeken wij u met klem om onze aanvraag met voorrang te
behandelen.

Waar nodig zijn wij uiteraard tot een nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de projectmanage projectbureau Zeeweringen,

',
/

3



A AANVRAGER

1. Algemene gegevens aanvrager:

Naam orgJI1I~JI ie.
orr.j:Jnl';a: :eol1oercet-:l

~:I!rc~:e~i2fî'Vr()f;èf

Ielefoonnurruner•

Aanvraagformulier

. Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75, vierde
lid, onderdeel C, Flora- en faunawet (Ontheffing
voor ruimtelijke ingrepen).

\/OOf ce Jfqif~_e','Jr. een "Orur effinq ...oor 1"I_.illlteFjke r çrecer ". ".orc: ccor L.A.5=~ -:-'':t1 te,=rJI.~
:,..lr! i_ ~{;C.· j]E'r Jt::f';t:ek:,.~or~:ht=![fin!J in (;:.k~r~ir'c;t]eCl'clG-::__

Rijkswaterstaat, directie Zeeland

Projectmanager Projectbureau Zeeweringen

Piet Heinstraat 77

4461 GL

0113-241373

0113-216124

19.23.23.911

GOES

" r.uarn van ae iesenbevceutie

~~=: een souie '~:on :'!:'~!Jt:!fjï~',leQitirnalir!bev.;jis bij te voeqe9. E!~ incicn van toepassine t3en !.i;; creksei .'Ori ae Kamer ~:(ln
soconondet ervo! een ,:.;00:2 l;Qfi »e: S{Uluul.

-'. Algemene gegevens contactpersoon:

Projectsecretaris

Piet Heinstraat

Postbus 114

4460 AC

0113-241370

0113-216124

@dzl.rws.minvenw.nl

77

GOES

B GEGEVENS GE9RUIKER(S) ONTHEFFING

3. 'lul hieronder in welke personen gebruik maken 'Jan de ontheffing:

Dezelfde organisatie als de aanvrager, zie hierboven

1

in te vullen door LASER



C PROJECTOMSCHRIJVING

•

U dient per ontbetiinoqebruiker I?engeldig teqiumauebewu: tn] ie veeoen.

:~n ']ê:n';;~CJgIi"HJ~:Jluia verçezelc '~2èn 'icJt"' -:~!' uit(~ebre!de oncerbocwioç. :J ~:;t!~:
c;neVÛL;C e~n projectplan b:j te .voeqen. Jlt pro!e(~çlJr. C~I/.3t :ermir.5~e ce \joit;er~(!e .:.::ker:

Ac~uete l~ventJ(lc;.,t~. op qrono 'Jèn \Je ::lo(.,· ..:_.nf;,utldwet. '·!Jn ~t:",;cllefr""'c~ ;_:i~(- ~rl

plantensoorten ,jit~ voorkomen op de qeplance locauekeuze;

Beschrijving '1Jn Lie '.e verwachten senace. dis qevolq van voorqenomen .i([ivlle!l!eIlJ.
Jan de in neze JJlwrJJg ueooetce beso:h'=rml1,' ,:ier- ~n plantensoorten:

• Beschrijving hoe de schade aan oe ceschern-ce dier- en plantensoorten :C'( een
r:;;nif:1urr'!kan woreen beperkt bl,i uuvoerrc ·:';I~'..oorqenorren ac:!'/;t~q:

• 3eschr::\jir'g Jêr. de .ocrqer-orr er (i'~~~çeref1G.e~n/()! cornpenserer-ce r"'Z;Jt(~::(:t:~~!·.

•
•

-ncer SLhJc~ ün'/ën~ijCeh;k s:

• ::en :,OPO(Jf-J:''')~:h~k~Jrt met casrop n~jet.ekenJdt: tOG3Ue '"vd,:r: vcorqenorr e»
JC~l·;;tei~,~epiZ!n(j;');

• Oncerbouwmq van Je keuze voor ne qeptar.ce toeatle er. oneerzoek 1'«,1,)1' dll.em,Jue'Je

locaties:
• Deriode 'Nddl ifl de voorqenornen dClivlleil r.;er.:IJIIC :~ en onderbouwde ,,~(jf'~flvan

ceze periode:

• Per (ë;se o~r.ç~Jen wat de rnoqetijke çevotqcn .:!in van ce voorqenornen J(:i'.:',:e-1:.

\jffmdm bij soorten die 'JOOrKOfT'er. op 3i,liiqe Ij 'JOin<Je ·,abctJlricr,\lijn ook:

• C'ncerbouvvlnq 'Jan r~et r~aa!~cr.JppeU!k t)ei.)I1(~ ~:~nce vooreenorren J(~.V!!.2':.:

• -:-oeiich:.ing hoe ce af'Neqjng VJr' oe voorqer.omen J(~iv;:ei! .ot stand IS se~or;!en:

• Oncerbouvvuiq van (;t: keuze \1001' de fJepl.:ndt~ io( .31 il'~en onderzoek naar :illt)l'n,:rie\'~
local.es .:

:1. Oe projectnaam 'Jan deze aanvraag is:

Dijkversterking Paulinapolder

'jo De .lClnvraag heeft betrekking op de volqende soort(en):

Zie de brief van van 23/1/2003

Bijlage 2 bij de brief behorende bij de aanvraag

:\,-:n!~i

..\.•.:nt..1t



ó. Oe aanvraag heeft betrekking op één of meerdere handelingen die op grond van de Flora- en faunawet verboden zijn:

Handelingen m.b.t. beschermde dieren:

è'et ',ernie~ic;en "an nesten. holen ai ancere voortplantinqs- oi vaste rust- of

verpraatsen VJn dieren

:-iet beschaoiqen 'fan nesren. rolen 0'- ancere voortpiannnqs- of vaste rust- of

'vel f.7laJt~en ~lcJr~ eieren

~et bernachuqen van dieren

I-et verontrusten van c.eren

Zie de brief van van 23/1/2003

• Handelingen rn.b.t. beschermde planten:

7. U vraagt de antheHing aan voor de periode van:

15 03 2003 15 10 2003

8. Heeft 1.1 in het verleden een cnrheffinq (Natuurheschermingsvvetl voor hetzelfde doel gehaà?

D BIJLAGEN
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EONOERTEKENING

De aanvraqer verklaart dat hij/zij:

1. hijizij alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt;
L. hijizij toestemming verleent Jan ce umtrnaoaqer van LA.sER om alle inlichtingen in le

winnen die voor de beooraeling van deze aanvraaq nodig worden geacht;
3. hij/Zij alle gewenste mlichtinqen met betrekking tot de voor de beoordeling en

controle benociqde qeqevens terstond en naar waarheid zal verstrekken Jan Ge
ambtenaren cie belast zijn met de behandetinq en controle van de aanvraaq:

4. hij/zij er mee bekene is, dat een ontheffing kan worden ingetrokken incien hlj/z:j een
of meer ti't '::Ijniha;:;r verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt. can Wp.!

in het kader 'Jan de oruheffinq onjurste (jegevens heeft verstrekt.
5. bekend is met de voorwaarde Gat een ontheffing "voor rurmtelijke ingrepen" niet

wordt afgegeven voornat het »erscbuldiqoe bedraq van ti. 300,- door L,~SEP.C)(XCredll
is ontvangen.

Dit aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de tekenbevoegde.

• <.

He' onvoileciq invullen van 'orrru.lieren .r/oÎ het ontbreken van de benodiqde bijlagen k~111

l()~ r;O::!I.,olç: hebben eat de tJehündetif1q van uw ,'1iH1VfZ:2t] vertraqinq oploopt.

Datum

Plaers

Naam ondergetekende

Handtekening

Stuur Ij hel aanvraaqforrnulier. bijl ..,qen en pr0jl~,:tplan naar:

LASER·Dordrecht
t.a.v, CITES, team uitvoerders Flora- en faunawet
Postbus 1191
3300 BD Dordrecht

Wat kunt u vervolgens verwachten?

In etk '}evi;l krij']t IJ binnen S werkcaqen na ontvanqst 'Jan het aanvraaqforrnulier bij LASE?
,'en ontvar.qstbevestiqinq toegestuurd. 1..t.)ERcontroleert of uw aanvraag 'loiledig er
cL:lcel,jk 'S en voldoe'. aan ce voorwaareen van ce ::tora· en faunawer. Uw aanvraag "NOli;;
:er JU','eS voorceleen JJn Direcèie NJ~uur"t>:he~r van het ministerie van L.NVen/of eer
"egiol1"ie bele!£;SGirectie 'lar. het rnirllslerie V,1I1 L:'JV.Eventueel neemt '.ASER met u cont;J,_~
')1-' ir''''\ ~'et verzoek een en ander riaeer '.0': .e lichten. Gedurerae de gehele procseure ~.:,
: ;,",l .~.;f"_'f :JJtj ":Ot q'.'utci~Ç;!r. bestoten '.vo(cen r.:eh sncetc. Je .earnrnanaqer 'Jan LASë~
nêt=':J1~tnarr ..ens l:e Si.dèts;~(rA{2ris ·.J,.jn_;'-·JVp'~n ceslui; over U\.'V aanvraaq. ~nGi~~n {J.'.N

aanvraaq wore: goedgekeurd, ontv.mqt I;VJr. c",ER eer b~r.Jlingsver::oek. :.l dient verver-
':]ens h~! 'Jer';chllÎ(:i(~ce tecrag van € ;.CC.- op i:ank.rekenin<JntH~mer :.923.26.';54 ..n.v.
:_,:'~ER\J(-'Si;gif'::j :Jofdre(ht O\_'Pf te rnaken. =·:::-dr:: coor :_/ót:r-~ he~ beoraq .s onrvanqen. k"'lÇ;·.
Ij de ontt~effinq binnen enkele d~q;~n toeqesu.uro.

Tenslotte:

". •..V\,"'./\V. P ..it uu rloke: .. !ii

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








