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Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek van 24 december 2003, geregistreerd onder aanvraag-
nummer FF175C/2003/514, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 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 bos muis, grote bosspits-
muis, mol en de veldmuis. Verder in deze brief staat vermeld wat daarvoor de redenen
zijn.

De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de verbetering van de dijkbekleding van dijktraject Voor-
land Nummer Eén over een lengte van circa 3 kilometer, tussen dijkpaal a en dijkpaal gz in
de gemeente Sluis. Met het oog op de voorgenomen ingreep wordt ontheffing gevraagd
van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 10 en 11 voor wat betreft exempla-
ren van de bosmuis, gewone bosspitsmuis, mol en veldmuis, voor de periode van 1april
2004 tot en met 15 november 2004.

Overwegingen
Wettelijk kader
De bosmuis, gewone bosspitsmuis, mol en veldmuis zijn beschermde inheemse diersoor-
ten 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 bij-
lage IVvan de EU-Habitatrichtlijn.

Op grond van de artikelen 9, 10, 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, ho-
len 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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Vogels
De verstoringsafstand voor de kustbroedvogels op het aangelegde vogeleiland bedraagt
tussen de circa 100 meter en 200 meter, afhankelijk van de soort. Voor op het slik foerage-
rende vogels ligt de verstoringsafstand tussen de 150 en 200 meter. Ook vogels, die met
hoog water op de hogere delen overtijen, kunnen door de uit te voeren werkzaamheden
verstoord worden. De verstoringen leiden tot extra energieverbruik van de vogels en dit
kan betekenen dat groepen uit elkaar vallen of het gebied zelfs geheel verlaten. Nadelige
effecten worden zoveel mogelijk ondervangen door een aantal te nemen mitigerende
maatregelen.Om een inschatting te maken of de voorgenomen maatregelen voLdoende
effect hebben, zaLmonitoring van de vogeLs in enige vorm tijdens de werkperiode pLaats-
vinden.

Overige soorten
Instandhouding van de soort
De zoogdieren waarvoor ontheffing is aangevraagd zijn aLLeaLgemeen 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 wordt tevens verzocht een afschrift van
deze brief bij het bezwaarschrift te voegen. De unitmanager van LA$ERzal namens de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het bezwaarschrift beslissen.

DEMINISTERVAN LANDBOUW,NATUURENVOEDSELKWALITEIT,
voor deze,

de teammanager van LASER
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DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Naar aanleiding van het verzoek van de heer ir. P.l. Stouten
Namens het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, op 24 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 Zeeuws-VLaanderen
Kennedylaan 1
4538 AE TERNEUZEN
1 april 2004 tlm 15 november 2004

ONTHEFFING

FF175(/2003/514

-
Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 10 en 11 voor zover dit betreft het doden of ver-
wonden; opzettelijk verontrusten; het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bosmuis (Apodemus sylvati-
cus), grote bosspitsmuis (Sorex araneus), mol (Talpa europea) en de veldmuis (Microtus arvalis).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, is dijktraject Voorland Nummer Eén in de gemeente Sluis,
tussen djjkpaal q + 12 meter en dijkpaal gz + 90 meter.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden
1. De ontheffing wordt sLechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande-

lingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de project-

omschrijving voor zover in de ontheffing zeLfniet anders aangegeven.
3. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de

genoemde worden aangetroffen of andere ha ndeLingen noodzakeLijk zijn, dient de ontheffinghou-
der onverwijld contact op te nemen met LASERvestiging Dordrecht.

4. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, (hier na te noemen: de ontheffinghouder) bLijftte allen tijde ver-
antwoordeLijk 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.

5. De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die op het gebied van fauna en flora
ter zake kundig zijn en die voor de ontheffing houder 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. De machtigin-
gen vermelden in ieder geval de volgende gegevens:

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 ve rricht;
d) plaats(en) 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. Het terrein dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden kort gemaaid, opdat nestelen van

kleine zoogdieren zoveel mogelijk wordt voorkomen.
8. In de periode 1 april tot en met 1 augustus mogen binnen een afstand van 200 meter van het vo-

geleiland geen werkzaamheden plaatsvinden.
9. De dijkovergang, gelegen tussen dijkpaalll en dijkpaal az, dient gedurende de werkzaamheden te

worden afgesloten en westelijk van het vogeleiland dient ten behoeve van het werkverkeer een tij-
delijke overgang te worden gecreëerd.

10. Aan de teen van de dijk mag een werkstrook van maximaal15 meter breed worden aangelegd. Be-
treding van of opslag van materialen op het deel daarbuiten is niet toegestaan.

11. Tijdens de werkzaamheden binnen de afstand van 200 meter tot het vogeleiland (van 1 augustus tot
loktober) dienen de reeds gerealiseerde delen ten behoeve van voldoende rust voor overtijende
vogels te worden afgesloten voor recreanten en werkverkeer.

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

Overige voorwaarden
13. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de voorwaarden, gesteld in deze onthef-

fing, niet of niet voldoende worden nageleefd.
14. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is LASER

vestiging Dordrecht, Postbus 1191, 3300 BDDordrecht.

Dordrecht, 24 maart 2004

DEMINISTERVANLANDBOUW,NATUURENVOEDSELKWAlITEIT,
voor deze:
de teammanager van LASER




