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Onderwerp

ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet Baarlandpoldér, 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 Baarlandpolder; deze
planbeschrijving is op 11 december 2002 vastgesteld door waterschap
Zeeuwse Eilanden. Het verzoek tot goedkeuring van vastgestelde plan ligt
inmiddels bij Gedeputeerde Staten. '-

2. De brief van 23 januari 2003 van de ecologe drs aan
ing. projectleider van projectbureau Zeeweringen met als
daarbij behorende bijlagen:
Bijlage 1: Het detailadvies inzake Baarlandpolder van de heer
C. Joosse, Meetinformatiedienst van RWS, directie Zeeland van
2 maart 2002;
Bijlage 2: de rapportage "nieuwe dijkbekleding Westerschelde en vogels",
werkdocument RIKZ/OS/2001.812;
Bijlage 3: het RIKZ- rapport" Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001 "
(Rapport RIKZ/2002.02-1);
Bijlage 4: Milieu-inventarisatie zeeweringen. Wèsterschelde .

.'
".

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 114, 4460 AC Goes

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70 .

Fax0113-216124

E-mail

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 mevrouw bevat met het oog op de voor de
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. 0

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. Ingevolge 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 mevrouw 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 projectmanager van het projectbureau Zeeweringen,

..
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A AANVRAGER

1. Algemene gegevens aanvrager.

Na;:;m orqarusaue.
orca n Isat .eoncerceel

:\JèJP' aanvrager·

POSlCOC'!/woonpl,:;,: ts

Ielefoonnummer

F,;,\llurnner

Aanvraagform ulier

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

Voor Ge afg!ft.e 'Jan een ··Ol':.r.eifirq voor f'lJimtelijke rgrepen", .vorc: coor L.';S=~.:;en teer.:;,;
.'ar € ·3ee.· ~e!' versrrek.e or;,hef~;nQ in rekenlrl; qebrach..

Rijkswaterstaat, directie Zeeland

Projectmanager Projectbureau Zeeweringen

Piet Heinstraat 77

4461 GL

0113-216124

19.23.23.911

GOES

~.aiern een sop»: ·l.'on ::_'~r1 yeic1iy teaiumaueoevo]: bij fe vcege,~..~-ninaicr: I/on ioepassinq een uittresset i/on de Kamer ~"Gn
socobonoet en/o! een kopte ~.'(Înhet $lOIUul. .

2. Algemene gegevens contactpersoon:

Projectsecretaris

Postbus 114

4460 AC

0113-241370

0113-216124

77

GOES

B GEGEVENS GEBRUIKER(S) ONTHEFFING

3. Vul hieronder in welke personen gebruik maken van de ontheffing:

Dezelfde organisatie als de aanvrager, zie hierboven

1

In te vullen door LASER

C:prn~(k i r~qf~n:



Acres

Ceboorr pcial ",,,,

'...Voofi~.:i..;.;~c,

IJ itien: per o!1chej/inggebrWKp.: ':"n geldig temumouenevais tn] te VCE'9t'r1.

C PROJECTOMSCHRIJVING

:en 'JèJlVrac::ç moe: .1lt :l] .err.ezetc qaan van een l..;:tqebfe!Ce oricercoow.r q. '_.;I~i+.~rnr
l~nevouc-er pro~e(:~t~r c:: .e .oeqeo. Jn pro!e<::piJr. ce'.:\.:E :er~irSte "le Jc;il~erde z;;k:;:,-'

• ~~n(.:e·/en ..v:~ ··.:~rJnt\.voorcei·;k·s ':ocr Ge I_;d .~ ·.·o~rf~n....I.:!I;"t.'::.'.f:'!.:

• AC.uete Ir~verH~f1Ç,;H1A.op ']rona '}~n we -tora- ~~n ;'1Ln;1\N~t: 'Jt.ln ct:Sd':~ff~"C~ :_:~er-An
ptaruensoorten GIt:' voerkomen op de ,~epIJr.ce locJ!iekeu.ëe;

• Beschrijvinq van de i.è verwccluen scnaoe. ells qevolq van voorqenornen .JCIVII,:,it(éll).
aan de in Gf'Ze JJnvr:!;iI] becoelce beschermde t:ief' ~n iJl..:n~ellsüolï'·II;

• SesChrijvinq hoe de sd"iJce Z:2n ce cescherrr-ce uier- en plantensoorten .ot ~~~n
rn:('j!f'i:':...!r. k..::n ',\lI)fCen e~::erk:.bI; ul~·.soef"PLd var: .oorqer orr-en aC.>:!~el::

• 5es(hr:;vir'ç ...in dt: ·,ol.Jfc;ef':JI:'''_:f'l !~~i::(~eref'ce ,_~!-:,:o; !_of~per:seref"de 1....·d,..iU~:·:-~r.:t~!·

me.er; senace 0r;·':t"'(r::·.C~~!:iks:

• ::èn '.cpo{jröfiscth~ ~~.j(.·;n[~êt caarop -nqeiekenc de tocaue ';\,<:';f -ocrqer.orr-eu
dc:i~;itêit '.jeptZlnd !,':;

Ondercouwmq 'hili de keuze voor (je '-)eplJllul:' 10<.3111:' ':11 onoerccek r:.J.lf ,:ltemJtlê'Ji:'

locaties: \

•
• Periode I:\IJdl in de voor çenorneo activuei: ç;epl,-H 10 ~.en onderbouwde feOen '·N;I:

ceze peroce:
• ~er 'ase C3~r.çe·}cr·"!dl -.je !~;6ge~i.ike s;e'.rol~~t_'fl::in '."an ..:e vocrqenomer: aC:l\J:~e;:.

"}t?frr"f.:lct b1! scorrer (!:p. .oorkomer- op 3li1àqe \J '}.jrl de :-~;b:t3lr!(r·:.i;ic t.)OK:
• ljnc:erbou'''\/lnq ·.:(,r~ I...~t !~diJ~:;crJppe\~;k ceiJnq van ce ;oorger:t)ir.-:-p J(l···/t~.~lt:

• '-oeUch:ing hoe ere .j;·.,v'~q;ng "h1Pde \iO(lrrJ~flOIf1ef1 ..IL::"'ii~ei~ .ot )t~f~U !~J !.jèkomer::

• Oncerbouwinq \.'tHl r!t.l keuze voor de geplande lücJi lt·~en oncf.'f::ot:?k n".ir .11t.èrn;1! ie\}t:

l0(wties.

J, ,. De.projectnaam van deze aanvraaq is:

Dijkversterking Baarlandpolder

)_ De aanvraaq heeft betrekking op de volgende soorttcn):

.r-', ,., i.., .: .,- ." I Zie de brief van van 23/1/2003

Bijlage 2 bij de brief behorende bij de aanvraag....~::.. l ' :,_1 ,·i.~I:;-! r'.~: .:•• ..;(. .'\.J!" .:.{



6. Oe aanvr.Jag heeft betrektring op één of meerdere handelingen die op grond van de Flera- en faunawet verboden zijn:

Handelingen m.b.t. beschermde dieren:

:-le! ....ernieuqen ',an nesten. holen oi ancere voor.ctanunqs- of vaste rust- of

verplaatsen van dieren

;..Jetbescnaciqen 'Jan nesten. holen I); Jncer€' voottplannnqs- oi 'Jas:€' rust- of .

verpleetsen 'jan eieren

f-iet verplaatsen van dieren

r-;e!GOGen'/Jn eieren

r'et bemachtigen van dieren

Cveriqe. nan1l.'liik:

Zie de brief van drs. Erkman van 23/1/2003

• Handelingen m.b.t. beschermde planten:

HE'll/E'fl1ietigen van planten op oe qroeiplJJlSf'1l

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

15 03 2003 r/m 15 10 2003

8. Heeft LI in het verleden een ontheffing (Natuurbescherming5wet) voor hetzelfde doel gehad?a.. ,...;,,:~~r:""'~~chier he'. 1~1_;('''Ir-ér'.,:iC ·~:t:!.1t·:ts:e {~!~'r·~·:"f'i::;:

X \)"".'

D BIJLAGEN
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EONDERTEKENING

De aanvrager verklaart dat hij/zij:

1. hij/zij" aUegegevens naar waarheid heeft verstrekt;
2. hij/zij toestemming 'Ierleent Jan ce unitmanager van LASERom alle inlichtinqen in te

winnen die voor de beooraeling 'Jan deze Janvraag nodig worden geacht;
j. hij/zij alle gewenste Inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordelinq en

controle benocigde qeqevens terstond en nddr INaàrrelc zal verstrekken Jan de
ambtenaren cie 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
or meer uit zijn/haar verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, can wel
in het kader van oe ontheffinq onjuiste ge<;evens heeft verstrekt

5. bekend is met de voorwaarde Uilt een oruherlinq "voor ruimtelijke ingrepen" niet
wordt öfgege'len voordat hel ':er<chddiqce bedrsq van € 3CO,- door LftSERGordrecht
.s ontvanqen.

Dit aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de tekenbevoegde.

Naam ondergetekende'

Handtekening

Datum

Plaats

H.~lonvotlediq invullen 'Jan Iorrnulieren en/or het ontbreken van lie benodiqde bijlagen kan
lot '.le'Jolg hebben eat de behandelinq van uw c1ilnIJrJ;;ç 'Jenragin(] oploop.,

Stuur Ij he! aanvraaqformutier, bil"lWn en proie'_' plan IlJ.:r:

LASER- Dordrecht
t.a.v. CITES, team uitvoerders Flora- en faunawet
Postbus U91
3300 BDDordrecht '.

•

Wat kunt u vervolgens verwachten?
in eik qeval krijgt. Ij binnen '; werkcaqen na ontvangst van het aanvraaqformulier bii LASEOl
een ontvanqstbevesuqinq toegestuurd. LA5E~controleert of uw aanvraag vollediq en
duidelijk 's en voldoet aar. de voorwaareen "Jan ce Flore- en iaunawe: .. '.Jw aanvraaç wore:
.er scvies voorceteço Jan Directie Natuurbeheer VJn ['et ministerie 'fan L;\JV enior eef"l
n:~gionJle beleidsdirectie var. l1e~minister-ie '/Jn :.;\lv. Eventueel neemt LA'';ER met u ecru.ie:
op me! re! verzoek een en ander nader .oe .e lichter. Gedurer~de de qehele procecure ,::.:t
!_!\V L-jc;,,,;vrJèg::orq·:u{di~.jër: tè~,i()lëfl woreen benancetc .. Je ~èörnfni.'!nJgef van L,.\5-é;"

n(-:el~1 namens c!e Slèèl S52cret;jr:s '·:an ;_NV I-~~nbesluit ~)vef IJ'..\I a,jn\"J'0ag. JnGii~fl ~.!\'V

J<3nwJJg wore: goedgekeurd, onivanqt u van L.:'SEReen betalinqsverzoek. Ij dient ':ervü,-
',;ep'i h~t 'jerschulc:çce tecrag ',;:'1': € 3,CC,-OP tank.rekenw:gnuî.'mer ;')23.2.6.554 ..n.v.
'....\St~ \Jf-~Sii9irg Dordrecht over \.:~rnaken. Zodra door ./._~::;':het bèG!'2g :s ontvanqen. k,. J'~;~
u de ontheilinq binnen enkele dJr_;e.ntoeqestuuro.

Tenstotte:
voor rneer :nfornl(H:e kunt;u I.:e \,'ol'-ler1dr:=\''lebsite~ (a2u;;1t:-qen:
.. .vww.na: uurtoket.nl

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