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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN op de aanvraag van
Stichting Erfgoedpartners Groningen, Lopende diep 8, 9712 NW Groningen, van 28 april 2015
om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw.
Aanvraag en procedureverloop
De aanvraag heeft betrekking op het eenmalig handmatig uitvoeren van grondboringen ten behoeve
van geologisch onderzoek op Rottumerplaat oost, gelegen binnen het artikel 20-Nbw-gebied Rottum.
Wij zijn bevoegd gezag omdat de aangevraagde activiteit hoofdzakelijk gevolgen kan hebben voor dat
deel van het Natura 2000-gebied Waddenzee dat is gelegen binnen de grenzen van de provincie
Groningen.
Wij hebben Staatsbosbeheer regio Noord en Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee in de
gelegenheid gesteld een zienswijzen op de aanvraag te geven. Beide partijen hebben hiervan geen
gebruik gemaakt.

BESLUIT
Gelet op de aanvraag, de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de in bijlage 2 van dit
besluit vermelde overwegingen, besluiten wij:
1. aan Stichting Erfgoedpartners Groningen, vergunning te verlenen voor het eenmalig uitvoeren van
handmatige grondboringen ten behoeve van geologisch onderzoek op Rottumerplaat oost;
2. aan de vergunning de in bijlage 1 vermelde voorschriften te verbinden;
3. dat de aanvraag, onderdeel uitmaakt van deze vergunning. Deze is opgenomen in Bijlage 3.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn
de voorschriften bepalend. Bij mogelijke strijdigheid tussen de bijlagen bij dit besluit prevaleren
deze als volgt:
1. Bijlage 1 (de voorschriften),
2. Bijlage 2 (overwegingen),
3. Bijlage 3 (aanvraag).
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
namens dezen

A.J. Hoogerwerf
Hoofd afdeling Landelijk Gebied en Water

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Digitale kopieën
Een digitale kopie van dit besluit, inclusief bijlagen, wordt verzonden naar:
- de gemeente Eemsmond (Algemeen@Eemsmond.nl en Info@werkorganisatieDEAL.nl),
- Staatsbosbeheer (B.Corte@Staatsbosbeheer.nl en J.Kloosterhuis@Staatsbosbeheer.nl),
- Rijkswaterstaat (Henk.Middendorp@RWS.nl).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen van 22 februari 2016 tot en met 11 april 2016 tegen dit besluit schriftelijk,
op papier, bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan Gedeputeerde Staten van Groningen,
Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Wat in ieder geval in het bezwaarschrift moet staan:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
- de datum, het nummer en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.
Kennisgeving
Van dit besluit zal door ons worden kennisgegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden
editie Noord dd. 20 februari 2016.
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BIJLAGE 1
VOORSCHRIFTEN
Vergunning tonen
1. De vergunninghouder dient een afschrift van de vergunning bij zich te hebben en op verzoek te
tonen aan de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
Locatie oostpunt Rottumerplaat
2. Aan deze vergunning kunnen geen rechten ontleend worden voor onderzoekswerkzaamheden op
enige andere locatie, dan vermeld in de vergunningaanvraag.
De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd op de oostpunt van Rottumerplaat.
Het betreden van de Rottumerplaat, anders dan waar de onderzoeksactiviteiten plaatsvinden is
niet toegestaan
Incidenten melden
3. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan aan Gedeputeerde Staten
van Groningen onder overlegging van alle relevante gegevens. Onder een incident wordt in dit
verband verstaan: 'een onvoorziene gebeurtenis, waarbij onbedoeld schadelijke stoffen en/of
andere emissies vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan de natuurlijke kenmerken
van het Natura 2000-gebied Waddenzee kan worden toegebracht, rekening houdend met de
instandhoudingsdoelen'. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Groningen gegeven
aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
Datum geldigheid
4. De vergunning is geldig op 6 maart 2016.
Mochten door onvoorziene omstandigheden de activiteiten op deze datum geen doorgang kunnen
vinden, dan kan in overleg met het Staatsbosbeheer en de Provincie Groningen een andere datum
worden gekozen. Deze nieuwe datum kan echter niet liggen binnen de periode 1 april tot 1
augustus.
Groepsgrootte maximaal 30 deelnemers
5. Uitvoering aan deze vergunning mag worden gegeven met maximaal 30 deelnemers, allen
deskundig op de vakgebieden die dit onderzoek betreffen.
Groep mag niet uitzwermen
6. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat de deelnemers als groep bij elkaar blijven en
niet uitzwermen.
Dieren niet verontrusten
7. Het is niet toegestaan ter plaatse dieren te verontrusten en in het algemeen schade toe te brengen;
Verboden planten te plukken
8. Het is niet toegestaan planten, of delen van planten te plukken, af te snijden of uit te steken, of
mee te nemen;
Verboden afval achter te laten
9. Het is niet toegestaan enig afval achter te laten in het Natura 2000-gebied Waddenzee.
Geen huisdieren mee
10.Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
Vervoer uitsluitend met gemachtigd schip
11.Vervoer naar en van de onderzoekslocaties mag uitsluitend plaatsvinden met een schip dat
gemachtigd is het art. 20 gebied te bevaren (m/s Boschwad met schipper L. de Jonge).
Geen geluidsapparatuur
12.Geluidsapparatuur anders dan ten behoeve van communicatiedoeleinden is niet toegestaan.
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Afwijkingen van de vergunning direct melden
13.Indien vergunninghouder voornemens is activiteiten cq. werkzaamheden in afwijking van deze
vergunning te laten plaatsvinden dan dient dit direct schriftelijk te worden gemeld aan
Gedeputeerde Staten. Voor veranderingen die van enige betekenis kunnen zijn met betrekking tot
de toepasselijke wetgeving, dient opnieuw een aanvraag voor een Nbw-vergunning te worden
ingediend.
Aanwijzingen Staatsbosbeheer opvolgen
14.De vergunninghouder is redelijkerwijs verplicht alle door de aanwezige bevoegde toezichthouder
van het Staatsbosbeheer te geven aanwijzingen onverwijld op te volgen
Nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanpassingen
15.Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2, van de Nbw kunnen de voorschriften en beperkingen
waaronder deze vergunning is verleend worden gewijzigd of aangevuld indien naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten van Groningen blijkt dat de vergunde activiteiten gevolgen hebben die
anders of nadeliger voor het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn dan uit de bij dit besluit gebruikte
informatie blijkt.
Mogelijke intrekking vergunning
16.Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2 van de Nb-wet 1998 kan, indien op enig moment mocht
blijken dat de vergunde activiteiten, rekening houdend met de betrokken instandhoudingsdoelen,
schade aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Waddenzee dreigen toe te
brengen die niet door het treffen van maatregelen kan worden voorkomen, deze vergunning door
ons worden ingetrokken.
Verslaglegging verplicht en onderzoeksresultaten naar DINO
17.In de Beheerregeling Rottum 2011-2016 is ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek, bepaald
dat verslaglegging van het onderzoek verplicht is en dat deze verslaglegging beschikbaar wordt
gesteld voorde leden van de Beheer en Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog en
Rottumerplaat (BAKR). Onderzoeksresultaten dienen beschikbaar te worden gesteld ten behoeve
van DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergond, TNO, Geologische Dienst
Nederland).
Strafvervolging en intrekken vergunning
18.Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele strafvervolging,
intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.
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BIJLAGE 2
OVERWEGINGEN
Wettelijk kader; Natuurbeschermingswet 1998
Artikel 19d van de Nbw heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden
(habitat- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw is het verboden
zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet
op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van
soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Ministerieel besluit artikel 20-gebieden Waddenzee
In het Besluit van 20 juli 2006, nr. DRZ/06/3147/LB/SM, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit gebruik gemaakt van de bevoegdheid ex. artikel 20 Nbw om de toegankelijkheid te
beperken van een aantal natuurgebieden in het Natura 2000-gebied Waddenzee. De gebieden onder
de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat, waarop deze aanvraag betrekking heeft, vallen hier ook
onder. In het veld zijn de begrenzingen van de gebieden waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt
herkenbaar middels bebordingen en betonningen.
N2000-beheerplan Waddenzee
De wet bepaalt dat voor Natura 2000-gebieden het opstellen van een beheerplan verplicht is. In het
beheerplan staan de maatregelen en de middelen die nodig zijn om de natuurdoelen te behouden en
te verbeteren en wie de maatregelen moet uitvoeren. Om de aangewezen N2000-natuur-doelen te
beschermen staat in het beheerplan welke activiteiten wel en niet in het gebied mogen plaatsvinden.
Dit kunnen activiteiten zijn die buiten het gebied plaatsvinden maar die wel invloed hebben op het
gebied.
De ontwerp-beheerplannen van de zeven Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14
januari tot 26 februari 2016 ter inzage. In het ontwerp N2000-beheerplan voor Waddenzee,
waaronder Rottum en omgeving valt, staat niets specifieks vermeld over het doen van grondboringen.
Wel over betreding van artikel 20-gebieden maar voor Rottum en omgeving wordt verwezen naar de
beheerregeling Rottum 2011-2016.
Beheerregeling Rottum
Het beleid voor het betreden van Rottumeroog, Rottumerplaat en het daaromheen gelegen gesloten
gebied in het kader van artikel 20 van de Nbw is vastgelegd in de Beheerregeling Rottum 2011-2016.
Binnen een zo natuurlijke mogelijke ontwikkeling van dit gebied past een zo gering mogelijk
menselijke beïnvloeding.
Voor het betreden van deze gebieden kan binnen de kaders van de Beheerregeling Rottum een
vergunning ex. artikel 19d van de Nbw worden verleend. Aanvragen die buiten de kaders van de
Beheerregeling Rottum vallen zullen worden afgewezen. In de beheerregeling is ten aanzien van
wetenschappelijk onderzoek het volgende opgenomen: 'Wetenschappelijk onderzoek op de eilanden
wordt alleen toegestaan, voor zover dat onderzoek niet elders uitvoerbaar is en ten nutte is van het
beleid en beheer van de eilanden. Verslaglegging van het onderzoek is verplicht en wordt
beschikbaar gesteld voor de leden van de BAKR. Aanvragen, anders dan in het kader van
monitoring, worden getoetst aan het bovengenoemde uitgangspunt. Voor het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek dient de betrokkene een aanvraag voor een vergunning op grond van de
Nbw in te dienen bij het bevoegd gezag, de Provincie Groningen.' Hieraan is middels deze
vergunning voldaan. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter minimalisering van verstoring.
Om een te grote druk op het gebied te voorkomen wordt er een terughoudend vergunningenbeleid
gehanteerd.
Naast de in voorkomende gevallen op grond van de toegankelijkheidsregeling noodzakelijke
vergunning volgens de Nbw, is voor het zich bevinden op private gronden van particulieren
toestemming van de eigenaar (cq Staatsbosbeheer) van deze gronden nodig. Uit de aanvraag blijkt
dat is afgestemd met Staatsbosbeheer en dat een boswachter van Staatbosbeheer mee gaat.
Samenvatting van de aangevraagde activiteit
De aangevraagde onderzoekstocht is een onderdeel van een reeks wetenschappelijk onderzoeken
naar de bodemopbouw van het Waddengebied van Groningen omdat er in het gebied weinig
veldonderzoek is gedaan naar de opbouw van de bodem en geologische geschiedenis. De tocht
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wordt georganiseerd door Stichting Erfgoedpartners Groningen in samenwerking met de Stichting
Verdronken Geschiedenis en het Isotopeninstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
De tocht vindt plaats op een dag buiten het broedseizoen. Er wordt handmatig met twee ploegen
geboord. Daarnaast zijn er personen nodig voor het verplaatsen van materiaal. Een aantal mensen
gaat onder begeleiding van een archeoloog zoeken of er in aangespoeld materiaal aanwezig is wat te
relateren is aan een mogelijke harde ondergrond.
De tocht is doorgesproken met de heren B. Corte en J. Kloosterhuis, beide boswachters van
Staatsbosbeheer. Dhr. Kloosterhuis gaat mee namens Staatsbosbeheer.
Toetsing effecten
Indicatieve effecten
In relatie tot betreding van het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn indicatief de volgende
storingsfactoren mogelijk relevant: oppervlakteverlies, verontreiniging, verstoring door geluid,
verstoring door licht, verstoring door trilling, optische verstoring en verstoring door mechanische
effecten.
Oppervlakteverlies, verontreiniging, verstoring door licht en verstoring door mechanische effecten zijn
bij de aangevraagde activiteit niet aan de orde.
Mogelijk zijn de storingsfactoren: verstoring door geluid, verstoring door trilling en optische verstoring
aan de orde. Deze kunnen mogelijk een negatief effect hebben op de aangewezen N2000-soorten,
zeehonden- en vogelsoorten.
Verslechteringstoets
De verslechteringstoets is een vervolg op de indicatiefase. Uit de indicatiefase is gebleken dat er een
kans is dat de activiteit negatieve effecten (niet-significant) zal hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Met de verslechteringstoets
wordt nagegaan of de activiteit een verslechtering van de natuurlijke habitats of habitats van soorten
tot gevolg kan hebben. Als blijkt dat er geen negatieve effecten voor het Natura 2000-gebied optreden
door de activiteit of als de negatieve effecten in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen
aanvaardbaar zijn, wordt de vergunning afgegeven. Ook als dit de uitkomst is door de toepassing van
mitigerende maatregelen.
Onderzoeksplek heeft geen specifiek aangemerkte N2000-functie
Het gebied waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, op het strand ten noord oosten van
het huisje zo dicht mogelijk bij het (laag) water, is gelegen binnen de begrenzing van het Natura
2000-gebied Waddenzee. Wij hebben geconstateerd dat het gebied waar de activiteiten
plaatsvinden niet specifiek is aangemerkt als gebied met een functie als broed-, foerageer- of
rustgebied voor de beschermde vogelwaarden van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Wel
kunnen er N2000-vogelsoorten en zeehonden aanwezig zijn.
Eenmalig onderzoek op één dag buiten broedperiode
De boringen en de tocht er naar toe zullen eenmalig op één dag plaatsvinden en daardoor
gebonden zijn aan het tij zodat er slechts enkele uren beschikbaar zijn voor het doen van de
grondboringen. Eventueel optredende verstoringseffecten effecten zijn beperkt door de zeer
tijdelijke aard van verstoring. Bovendien zal de onderzoeksdag plaatsvinden buiten het
broedseizoen (buiten de periode van 1 april tot 1 augustus).
Voorschriften voor minimalisering eventuele verstoring
Om eventuele verstoring te minimaliseren zijn een aantal voorschriften in deze vergunning
opgenomen.
Geen fysieke ingrepen
Er vinden geen fysieke ingrepen plaats dus fysieke aantasting van het Natura 2000-gebied vindt
niet plaats.
Geen cumulatieve effecten
De volgende (groepen) mensen zijn in het gebied aanwezig / actief:
Met art.20 Nbw-vergunning voor het gesloten gebied Rottum:
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 Diverse wadlooporganisaties voor het houden van in totaal 68 wadlooptochten, in omvang
verschillend naar vergunninghouders A, B of C;
 Staatsbosbeheer voor het houden van 25 excursies op Rottumeroog;
 Dhr. De Jong, voor het bevaren van het gebied t.b.v. de wadlooptochten en de excursies;
 Dhr. Busser voor het droogvallen binnen het gebied;
 KNRM, voor het houden van oefeningen binnen het gebied;
 Mevr. Toxopeus, voor het bezoeken van de eilanden;
Daarnaast zijn nog de volgende (groepen) mensen in het gebied aanwezig/ actief:
a. de vogelwachters van Staatsbosbeheer op Rottumeroog en Rottumerplaat met o.a. als doel
toezicht en handhaving van de rust van broedvogels, hoogwatervluchtplaatsen en
zeehondenligplaatsen op beide eilanden;
b. medewerkers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland Waterdistrict Waddenzee. Deze voeren
jaarlijks, met inschakeling van werknemers van een aannemer en vrijwilligers van de Stichting
Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (hierna: SVRR), beheer- en
onderhoudswerkzaamheden uit op Rottumeroog en Rottumerplaat.
Deze vergunningen zijn afgegeven passend binnen de Beheerregeling Rottum en daarnaast zijn er
mensen actief in verband met toezicht en beheer die goed bekend zijn met de regels.
Verstoringseffecten van alle bovengenoemde activiteiten bij elkaar zijn daarom minimaal en als niet
significant te beoordelen.
Conclusie
Samenvattend concluderen wij dat de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura
2000-gebied Waddenzee, ook cumulatief gezien, niet leiden tot significante verstoring van soorten dan
wel tot verslechtering van habitats of habitats van soorten.
Beoordeling
Uit de aanvraag, de overwegingen en voorschriften bij dit besluit volgt dat de door de Stichting
Erfgoedpartners Groningen aangevraagde activiteiten niet leiden tot significante verstoring van
aangewezen N2000-soorten dan wel tot verslechtering van habitats of habitats van deze soorten.
Wij zijn daarom van mening dat de gevraagde Nbw-vergunning kan worden verleend onder de in de
voorschriften gestelde voorwaarden.
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BIJLAGE 3

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998
Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

Algemene aanwijzingen
-

-

Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te
lezen, zodat u een beeld krijgt van de gegevens die wij van u verlangen en de
redenen daartoe.
Vul het aanvraagformulier volledig in en verstrek alle gegevens in de
Nederlandse taal.
Voorzie tekeningen van een duidelijke legenda met verklaring van nummers,
tekens en afkortingen.
Alle bijlagen dienen te worden gewaarmerkt als behorende bij de aanvraag.
Onderteken de aanvraag en dien deze inclusief alle daarbij horende stukken
in drievoud (tenzij anders is afgesproken met de behandelend ambtenaar) in
bij:
Gedeputeerde Staten van Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP Groningen

Het bezoekadres van de provincie is Sint Jansstraat 4, 9700 AP Groningen.
Het kan zijn dat het Ministerie van EZ bevoegd is om te beslissen op uw
aanvraag. In dat geval sturen wij uw aanvraag door en berichten wij u
hierover.

Indien u een nadere toelichting wenst op dit aanvraagformulier of over de
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), dan kunt u contact opnemen
met:
Dhr. R. Vos,
tel: 050 3164518 of e-mail: r.vos@provinciegroningen.nl
of
Dhr. O. Slakhorst tel: 050 3164487 of e-mail: O.Slakhorst@provinciegroningen.nl
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Algemene gegevens
Aanvrager
Naam Erfgoedpartners Groningen
Adres Lopende Diep 8
Postcode
Woonplaats Groningen
Telefoonnummer 0503130052
Faxnummer
E-mailadres: nijlunsing@erfgoedpartners.nl

Vergunninggebruiker (indien aanvrager niet de gebruiker is van de vergunning)

1.2

Contactpersoon Yvonne Nijlunsing
Adres Lopende Diep 8
Postcode
Woonplaats Groningen
Telefoonnummer 0645566048
Faxnummer
E-mailadres: nijlunsing@erfgoedpartners.nl

1.3

Locatie van het door u voorgenomen plan of project (indien deze locatie gekoppeld
is aan een huisadres)

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Kadastrale gegevens

Gemeente

Eemsmond

Sectie
Nummer(s)
Eigenaar

1.4

Locatie (omschrijving locatie, naam gemeenten, indien locatie niet is
gekoppeld aan een huisadres)

Rottumerplaat, oostkant
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1.5

Korte omschrijving van het project of handeling op hoofdlijnen:

Het plaatsen van 2 grondboringen om de diepte van het pleistoceen te kunnen
bepalen. (diameter; ongeveer 15 cm)
Wij gaan met het schip de Boschwad, met schipper Louis de Jonge.
Wij zullen alleen met laag water in het gebied zijn. Wij gaan met 3 groepen aan het
werk, per groep ongeveer 10 personen.

1.6

Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd:
xx

Nieuw project, waarvoor niet eerder vergunning op grond van de Nb-wet is verleend
Bestaand project, waarvoor eerder een vergunning op grond van de Nb-wet is verleend,
nl.
Uitbreiding van een project
Wijziging van een project

1.7

1.8

Geef voor een bestaand project aan wat er verandert:

In feite geen verandering t.o.v. de metingen in de laatste 50 jaar.

Indien de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd tijdelijk van
aard zijn, vermeld dan de periode waarvoor vergunning wordt gevraagd.

Op 8 oktober 2015
1.9

Geef de samenhang aan van de activiteiten, waarvoor vergunning wordt
gevraagd, met andere vergunningen zoals bijvoorbeeld:
Bouwvergunning
Aanlegvergunning
Milieuvergunning
Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo)
x

Ontheffing Flora- en faunawet
Anders, nl.

Vermeld de datum van de aanvraag, de soort aanvraag en de betreffende
overheidsinstantie waarbij de vergunning is aangevraagd en/of verleend.
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De activiteit
Gedetailleerde beschrijving aangevraagde activiteit:
Wij gaan met 2 ploegen boren, omdat dit in kort tijd gebeurt en handmatig gaat,
hebben we diverse mensen nodig bij het transport van de materialen.
Een groepje zal o.l.v. Jaap Kloosterhuis naar mogelijke strandvondsten zoeken in de
directe omgeving van de boorders.

Box 1
Maak onderscheid in (indien relevant):
- de fase van aanleg/ontwikkeling van de activiteit (aanlegfase)
- de fase van (dagelijks) gebruik van het project (gebruiksfase)
Benoem de aspecten waardoor de activiteit schadelijk kan zijn voor de wezenlijke kenmerken.
Besteed in elk geval aandacht aan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

verlies aan omvang van het beschermde gebied (areaalbeslag);
versnippering van het beschermde gebied;
grondwaterkwaliteit en kwantiteit (bijvoorbeeld wijziging grondwaterstanden of- stromen);
oppervlaktewaterkwaliteit en kwantiteit (bijvoorbeeld opzetten peil of juist peilverlagingen);
bedrijfsmatig houden van dieren in relatie tot verzuring;
luchtverontreiniging;
verstoring als gevolg van verkeersbewegingen (parkeren, (toename) recreatiedruk etc.);
geluidsbelasting;
aantasting duisternis door verlichting;
werktijden, uitvoeringstijden (dagelijks, seizoensgebonden etc.);
gebruik van machines en apparatuur (bulldozers, kranen, vrachtwagens, andere machines
etc.);
ontgrondingen, egalisering of andere bodemberoerende activiteiten;
uiterlijk/fysieke omvang van het project en landschappelijke inpassing.
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Geef aan op welke specifieke soorten en/of habitattypen de voorgenomen
activiteit mogelijk een (significant) negatief effect heeft. U kunt hiervoor
gebruik maken van een quick scan of kruistabel (zie ¹) waarin de
natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke verstorende effecten van
het project of andere handeling.

…………

Trillingen

Licht

Geluid

Verdroging

Storende factoren
Oppervlakteverlies

Gebied:
Soorten

Verontreiniging

2.1

x

Habitattypen

G
ZG
NG
?
NVT

Gevoelig voor deze storende factor
Zeer gevoelig voor deze storende factor
Niet gevoelig voor deze storende factor
Onvoldoende informatie om hierover een uitspraak te kunnen doen
Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing

¹ Een quick scan is een snelle inventarisatie van de mogelijke effecten van een project of een andere handeling op de
natuurwaarden. Een hulpmiddel is een zgn. kruistabel waarin de natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke
verstorende effecten van het project of andere handeling. Hiermee kan een eerste indicatie worden gekregen met welke
effecten er rekening moet worden gehouden en welke niet. Een voorbeeld van deze kruistabel kunt u vinden in de “Algemene
Handreiking, natuurbeschermingswet 1998”, uitgegeven door het min. van LNV. Deze is te vinden op de website van het
ministerie, www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
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2.2

Welke aspecten zijn aan uw project of plan verbonden c.q. welke
maatregelen kunt u zelf ondernemen binnen uw uitvoering om de eventuele
schade en/of verstoring te beperken (mitigatie):

2.3

Als groep zoveel mogelijk bij elkaar blijven om de omgeving niet te verstoren
en zo min mogelijk lawaai maken.

2.4

Box 2
Het is mogelijk dat uw plan of project zelf (deels) een positieve uitwerking zal hebben op de
wezenlijke kenmerken.
Mitigerende maatregelen kunnen ofwel door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van
uw plan /project dan wel expliciet worden opgelegd via voorschriften en of beperkingen
verbonden aan de vergunning.
Maak in uw aanvraag onderscheid in aanlegfase en gebruiksfase (indien relevant).
Geef aan op welke wijze deze maatregelen de effecten op de wezenlijke kenmerken
verminderen.
Voorbeelden:
 het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering (bv. geen werkzaamheden tijdens het
voortplantingsseizoen van een bepaalde soort);
 de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel (bv.
gebruik van een bepaald type baggermachine);
 afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden
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3

Specifieke gegevens

Let op: onderstaande vraag alleen invullen als er sprake is van mogelijk
schade aan wezenlijke kenmerken en na overleg met het bevoegd gezag.
3.1

Indien u vaststelt dat er sprake is van schade aan wezenlijke natuurlijke
kenmerken, kan dit worden ondervangen door (een deel van) het plan of
project uit te voeren op
o een andere locatie?
o op een ander tijdstip of gedurende een andere periode?

Wij hebben deze datum gekozen omdat het ruim buiten het broedseizoen valt.
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Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag
van de Natuurbeschermingswet 1998
De aanvrager verklaart dat:
4.1

Hij/zij bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de
beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk zal
doorgeven aan de provincie Groningen onder vermelding van het nummer
waaronder de aanvraag in behandeling is.

4.2

Hij/zij alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en
controle benodigde gegevens direct en naar waarheid zal verstrekken aan de
met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste
medewerkers.

4.3

Hij/zij verklaart tevens ermee bekend is, dat de vergunning direct wordt
ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze
vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de vergunning
worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn
gewijzigd dat de vergunning niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de
vergunning is verleend.

4.4

Alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Ondertekening
Datum
Naam ondertekenaar
Hoedanigheid

: 28-4-2015
: Yvonne Nijlunsing
:Projectleider Erfgoedpartners Wad een Workshop

Handtekening

: Yvonne Nijlunsing
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Bijlagen
Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van het door u
voorgenomen plan of project in de ruimere omgeving is aangegeven. Bij
deze tekening moet ten minste aandacht gegeven worden aan de volgende
aspecten:
schaal 1:25.000;
schaal en noordpijl aangeven op tekening;
locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen;
afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en).
Op het strand ten noord oosten van het huisje. Zo dicht mogelijk bij het (laag) water.

Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de
volgende aspecten:
a. schaal 1:1000 (zo mogelijk);
schaal en noordpijl aangeven op tekening;
locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen.
Voeg zo mogelijk een afschrift toe van een aanvraag om andere vereiste
vergunningen voor de voorgenomen activiteit.
Voeg, indien van toepassing, een Milieu-effectrapport / Strategische
milieubeoordeling toe.
Voeg eventueel een verklaring van een gebiedsbeheerder toe omtrent de
voorgenomen activiteit.
De vergunning is in samenwerking met Staatsbosbeheer aangevraagd.
Voeg, indien uitgevoerd, een verslechterings- en verstoringstoets toe voor de
voorgenomen activiteit.
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