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Geachte

Bij schrijven van 23 februari 2010 verzoekt u mij om vergunningverlening
op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998)
voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het dijktraject Philipsdam
Noord. Uw aanvraag is eerder binnengekomen bij de provincie Zeeland en
vervolgens in verband met de Crisis- en Herstelwet aan mij doorgestuurd.

Procedureel
Uw aanvraag is op 21 april 2010 door mij ontvangen. Bij schrijven van 14
juni 2010 (kenmerk DR2:W/2010-2436) heb ik de ontvangst van uw
aanvraag bevestigd.

Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag
uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Bevoegdheid tot yergunningverlen;ng
Op 30 november 2005 Is het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna:
het Besluit) (Staatsblad 200S, nr. 594) In werking getreden. De In dit
Besluit specifiek opgesomde activiteiten worden aangemerkt als
handelingèn als bedoeld in artikel16, lid 6 van de Nb-wet 1998 en
projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden als bedoeld
in artikel 19d, lid 4 van de Nb-wet 1998. Voor deze specifieke activiteiten
geldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV)
als, in deze, bevoegd gezag.

LeVen
van het land,geVen
om natuur,

De voorgenomen werkzaamheden vallen onder artikel 2, sub p van dit
Besluit: activiteiten ten aanzien van hoofdwegen, landelijke spoorwegen
en hoofdvaarwegen als bedoeld in artikell van de Tracéwet, primaire
waterkeringen als bedoeld in artikel1.1, eerste lid van de Waterwet die in
beheer zijn bij het Rijk, het voorkomen of tegengaan van landwaartse
verplaatsing van de kustlijn als bedoeld in artikel 2.7 van de Waterwet,
militaire luchthavens, de luchthaven Schiphol en overige
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enissEVergunning Nb-wet1998 Philipsdam Noord geldi

burgerluchthavens van nationale betekenis als bedoeld in artikel 8.1,
tweede lid van de Wet Luchtvaart.

Gelet op het mandaat besluit van 15 juli 2009 (kenmerk 24042, Stcrt.
2009, 11309) zijn de regiodirecteur en MT-Ieden van de Directie
Regionale Zaken (vestiging West) van het Ministerie van LNV onder meer
gemachtigd om namens de minister van LNV te beslissen en stukken te
ondertekenen betreffende een besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid
van de Nb-wet 1998. .

Besluit
Ik ben van rnenlnq dat met de betreffende passende beoordeling, als
bedoeld in artikel19f van de Nb-wet 1998, mede gelet op de omvang van
de activiteit, de zekerheid is verkregen dat de aangevraagde activiteiten,
gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen, geen schadelijke
gevolgen zullen hebben voor de natuurlijke kenmerken van de betrokken
beschermde gebieden, nu er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen
twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe
geformuleerde vergunningvoorschriften.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en
regelgeving .alsrnede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van
dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke
overwegingen aan, die mede zijn gebaseerd op de door u aangeleverde
passende beoordeling (bijlage 2).
Bijlage 3 bevat de door u aangeleverde kaart met de locatie van de
werkzaamheden.

De bijlagen maken integraal onderdeel uit van onderhavig besluit.

Voorschriften en beperkingen
Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebied Oostersehelde
aanwezige natuurlijke kenmerken en (kwalificerende) waarden verbind ik
aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

2. De vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door medewerkers
van de in voorschrift 1 genoemde vergunninghouder of in opdracht
van de in voorschrift 1 genoemde vergunninghouder handelende
personen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor een
goede uitvoering van deze vergunning.

3. Uitvoering van de werkzaamheden dient geheel conform het
beschrevene in de aanvraag, incluis de passende beoordeling te
geschieden. Afwijkingen dienen, naar de aard van het gewijzigde,
ofwel telefonisch ofwel schriftelijk aan de regiodirecteur van de
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Directie Regionale Zaken West of diens rechtsopvolger kenbaar
gemaakt te worden (ter attentie van het Nb-wet Team).

4. De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter,
gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk.

5. Eventuele aanleg en gebruik van een onderwaterdepot en/of een
tijdelijk aan te leggen loswal maakt geen onderdeel uit van deze
vergunning en is niet toegestaan. Het lossen van stenige
materialen op de onder- en/of boventafel van de te verbeteren
dijkglooiing en/of in de aangrenzende zone in de werkstrook maakt
wel onderdeel uit van deze vergunning en is toegestaan.

6. Indien het voorland uit slik bestaat, dienen vrijkomende grond en
stenen ter plaatse van de kreukelberm verwerkt te worden en niet
over de gehele werkstrook. De stenen en grond dienen zo egaal
mogelijk over grote dijklengte verdeeld te worden, waardoor de
ophoging zo min mogelijk wordt. Parkoenpalen en overige
vrijkomende materialen dienen uit het Natura 2000-gebied
verwijderd en afgevoerd te worden.

7. Het voorland (slik en/of schor) in de werkstrook dient aansluitend
op de werkzaamheden op oorspronkelijke hoogte te worden
teruggebracht. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de
kreukelberm. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook (en
buiten de kreukelberm) zijn gelegen dienen vooraf geregistreerd,
en na afloop, hersteld te worden.

8. Er vindt op het slik buiten de werkstrook en in aangrenzende
dijktrajecten geen opslag plaats van materiaal en/of grond,
behoudens de in de passende beoordeling aangegeven
depotlocatie .

9. Er vindt geen betreding van het voorland buiten de werkstrook
plaats, niet door personen noch met materieel, tenzij in
locatiespecifieke voorschriften anders is aangegeven.

10. Om te voorkomen dat fietsers gebruik maken van de nieuwe
onderhoudsstrook op de buiten berm wordt deze afgewerkt met
open steenasfalt en vlakke betonblokken afgestrooid met grond en
Ingezaaid met gras.

11. Na afloop van de werkzaamheden dient het dijktraject in ordelijke
toestand te worden achtergelaten, uiterlijk per 31 oktober van
hetzelfde jaar als uitvoering, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve
van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en
afval worden opgeruimd en uit het Natura 2000-gebied afgevoerd.

12. Bodem- en waterverontreinigende stoffen die ten gevolge van de
vergunde activiteit in aanraking komen met de bodem of het
oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een
erkende verwerker gebracht.

13. Er wordt geen gelUidsapparatuur of geluid producerende
apparatuur gebruiktl.anders dan strikt noodzakelijk is (voor de
uitvoering en in verband met communicatie en/of veiligheid).

14. De vergunning moet aanwezig zijn op de locatie van de
werkzaamheden. Medewerkers ter plaatse moeten op de hoogte
zijn van de in de vergunning opgenomen voorschriften.
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15.Alle door of namens de regiodirecteur gegeven aanwijzingen
dienen onverwijld te worden opgevolgd

16. De vergunninghouder doet uiterlijk twee weken voor aanvang van
de werkzaamheden en uiterlijk twee weken na beëindiging van de
werkzaamheden hiervan melding bij de regiodirecteur (ter attentie
van het Nb-wet Team).

17. Deze vergunning is geldig van 28-09-2010 tot en met 31-12-2012.

Het niet na leve e vergunningvoorschriften kan naast Intrekking
van de vergunning, eventueel strafvervolging tot gevolg hebben.

Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een
bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes
weken na dagtekening van deze beschikking te worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende
elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is,

en
d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te
voegen.

Kennisgeving
Conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 zijn afschriften van deze
vergunning incluis bijlagen verzonden aan: Gedeputeerde Staten van de
provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, de
Faunabescherming, Vogelbescherming Nederland, de Zeeuwse
Milieufederatie en de A.I.D. Groendesk te De Meern.

Op grond van artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van LNVonderhavig besluit
openbaar maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder
onderhavige, zullen, onder anonlmisering van de persoonsgegevens,
geplaatst worden op www.minlnv.nl.
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DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWAUTEIT,
voor deze:
HET MT-UD RINALE ZAKEN WEST,
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