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Geachte heer Brenkman,
Op 4 april 2016 heeft u ons verzocht om vergunning op grond van art. 16
en art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet
1998),voor het uitvoeren van het project dijkversterking Eemshaven Delfzijl
inclusief een aantal hieraan gekoppelde projecten. Het initiatief omvat
dijkverbetering van het traject Eemshaven Delfzijl over een lengte van 11,7
km inclusief een Dubbele Dijk met daarbinnen ruimte voor ca 25 ha zilte
landbouw en 25 ha brakwaternatuur en slibberging, verschillende
natuurmaatregelen in verband met de Rijke dijk, de realisatie van
stadsstrand Marconi en een toeristisch overstappunt nabij Hoogwatum.
De dijkversterking inclusief koppelprojecten worden gelijktijdig uitgevoerd in
de periode tussen 2016-2019.
Het dijkvak ligt op de grens van het Natura 2000 gebied Waddenzee
(inclusief Eems-Dollard) en grenst daarmee aan een kwetsbaar gebied. De
ontwikkeling vindt deels plaats binnen en deels buiten de begrenzing van
Natura 2000 gebied, waarbij sprake kan zijn van een mogelijk negatieve
invloed op natuurwaarden. In de passende beoordeling die bij de aanvraag
is gevoegd is nagegaan in hoeverre natuurwaarden verstoord of aangetast
kunnen worden. Bij deze beoordeling is uitgegaan van mogelijke effecten

op de beschermde waarden in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998. Ook binnendijks gelegen gebieden kunnen van betekenis zijn voor
soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen, indien deze
soorten deze gebieden periodiek gebruiken. De effecten op deze gebieden
zijn bij de beoordeling betrokken.
Over uw verzoek om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet
1998 berichten wij u als volgt.

Procedureel
Wij hebben uw aanvraag op 4 april ontvangen.
Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante
wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid verwijzen wij naar
bijlage 1 van het onderhavige besluit, welke integraal onderdeel uitmaakt
van dit besluit. Hierin zijn tevens de inhoudelijke overwegingen
opgenomen die aan dit besluit ten grondslag liggen en de bespreking van
de inspraak.
Besluit

Gelet op de aanvraag, de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998
en de in bijlage 1 van het onderhavige besluit vermelde overwegingen
VERLENEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN
HIERBIJ VERGUNNING EX ARTIKEL 16 en 19D AAN:
Het Waterschap Noorderzijlvest t.a.v. de heer Brenkman voor de uitvoering
van het project zoals beschreven in de aanvraag en de bijbehorende
passende beoordeling, onder de navolgende voorschriften ter bescherming
van het Natura 2000-gebied Waddenzee en de SBZ Dollard.
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Voor een korte weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante
wet- en regelgeving en het van toepassing zijnde beleid verwijzen wij naar
bijlage 1 van het onderhavige besluit, waarin tevens de inhoudelijke
overwegingen zijn opgenomen die aan dit besluit ten grondslag liggen en
de bespreking van de inspraak.
Bijlage 2 bevat de aanvraag voor dit besluit met de bijbehorende
passende beoordeling. Genoemde bijlagen maken integraal onderdeel uit
van deze vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften
bepalend. Bij strijdigheid tussen de voorschriften en bijlagen bij dit besluit
prevaleren deze als volgt:
1. De voorschriften.
2. Bijlage 1 (overwegingen).
3. Bijlage 2 (aanvraag met bijlage).
Gedeputeerde Staten van Groningen;

, voorzitter.

, secretaris.

Aan de vergunning verbinden wij de navolgende voorschriften.
Voorschriften en beperkingen
Algemeen
1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt het
Waterschap Noorderzijlvest, dhr Brenkman.
2. Deze vergunning mag uitsluitend gebruikt worden door
(medewerkers van) de vergunninghouder of in opdracht
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van de vergunninghouder handelende (rechts) personen.
De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de
juiste naleving van deze vergunning.
3. Tijdens de uitvoering van de vergunde werkzaamheden
dient een afschrift van deze vergunning op de locatie van
de werkzaamheden aanwezig te zijn. Deze vergunning
dient op eerste verzoek te worden getoond aan voor
handhaving van deze vergunning bevoegde ambtenaren.
4. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te
worden gedaan aan Gedeputeerde Staten van Groningen
onder overlegging van alle relevante gegevens, voor zover
bekend. 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.
Reikwijdte en geldigheidsduur van de vergunning
5.1 Deze vergunning wordt verleend voor werkzaamheden in
verband met de realisatie van de volgende projecten:
•

De dijkverbetering traject Eemhaven-Delfzijl inclusief
de Dubbele Dijk;

•

De Rijke dijk;

•

Toeristisch Overstap Punt ter hoogte van Hoogwatum;

•

Stadsstrand Marconi;
voor zover het ontwerp en de uitvoering overeenkomen
met hetgeen daaromtrent in de tot bijlage 2 behorende
documenten is beschreven.

5.2 De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden dienen uiterlijk
in 2019 te zijn uitgevoerd.
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6. Deze vergunning wordt voor de in lid 1 genoemde projecten
voor de gebruiksfase verleend voor onbepaalde tijd.

Ecologische begeleiding
7. De vergunninghouder zorgt voor de ecologische
begeleiding van de werkzaamheden als bedoeld in de
Passende beoordeling en aan de hand van een
monitoringsplan.
8. Een format voor dit monitoringsplan wordt 1 maand
voorafgaand aan de start van de fysieke werkzaamheden
toegezonden aan de provincie Groningen, tav dhr.
Slakhorst
9. Minimaal 1x per jaar wordt voor 1 maart in de vorm van een
monitoringsrapportage verslag uitgebracht van:
•

de voortgang van de werkzaamheden;

•

de ecologische bevindingen tijdens de uitvoering

•

de geplande werkzaamheden inclusief fasering

Deze rapportage wordt toegezonden aan de provincie
Groningen, tav dhr Slakhorst.

Voorschriften die betrekking hebben op de werkzaamheden
11. De start van de werkzaamheden waarop deze vergunning
betrekking heeft, dient 14 dagen voorafgaand te worden
gemeld middels het in bijlage 3 opgenomen
meldingsformulier.
12. Bij werkzaamheden op of aan de teen van de dijk dient in
de periode juni tm september ten allen tijde minimaal 2 km
ongestoord dijkvak gegarandeerd te zijn tussen km paal
38,7 en km paal 32,0.
13. Werkzaamheden op of aan de teen van de dijk tussen km
paal 32,0 en km paal 27,2 kunnen jaarrond plaatsvinden,
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indien in de periode juni tm september ten allen tijde
mimimaal 2 km ongestoord dijkvak gegarandeerd is tussen
km paal 38,7 en km paal 32,0.
14. Werkzaamheden ten behoeve van de buitendijkse rijke dijk
maatregelen worden niet uitgevoerd in de periode juni tm
augustus.
15. Werkzaamheden ten behoeve van de buitendijkse rijke
dijkmaatregelen kunnen alleen in september worden
uitgevoerd indien mimimaal 2 km ongestoord dijkvak is
gegarandeerd tussen km paal 38,7 en paal 32,0.
16. Maximaal mag tijdelijk, vanaf 1 april, een strook van 30
meter, gemeten vanaf de teen van de dijk, benut worden
als werkstrook en voor de aanleg van een zomerdijk voor
de Oostpolderdijk (km 37,0-38,5) en Delfzijl Voolhok (km
29,0-29,5).
17. Bij transport en overslag op zee kan gebruik gemaakt
worden van de Bocht van Watum vanaf de noordzijde.
Hierbij gelden de volgende beperkingen:
• In de periode maart t/m mei mag dag en nacht worden
gevaren
• In de periode juni t/m augustus wordt er niet gevaren via
de Bocht van Watum
• In de periode september t/m februari is de frequentie
van het aantal schepen niet hoger dan 1 per week.
18. De installaties die tijdens het aanbrengen van constructieve
elementen worden ingezet mogen het maximaal
bronvermogen van Lwmax = 120 dB(A) niet overschrijden.
19. Tijdens de werkzaamheden is het gebruik van kunstlicht bij
slecht weer en/of 's nachts toegestaan, mits de verlichting
zodanig is opgesteld en ingericht, dat hinderlijke
lichtuitstraling door direct licht voor vogels in de Natura
2000 gebieden wordt voorkomen.
19. Indien de vergunde werkzaamheden of onderdelen daarvan
in een andere periode of op een andere wijze worden
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uitgevoerd dan die beschreven in bijlage 2 of anderszins in
afwijking van deze vergunning plaats zullen vinden, dient:
a. vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat de gevolgen
van deze qua planning of uitvoering gewijzigde uitvoering
voor de in de passende beoordeling beschouwde soorten
en habitats niet anders of nadeliger zijn dan de in de
passende beoordeling ten aanzien van de beschouwde
soorten en habitats gehanteerde gevolgen;
b. vergunninghouder, ten minste vier weken voor aanvang
van de qua planning gewijzigde uitvoering, Gedeputeerde
Staten schriftelijk te verzoeken hiermee in te stemmen.
Dit verzoek gaat vergezeld van een beschrijving van de
wijze waarop vergunninghouder aan het onder a.
voorgeschrevene zal voldoen.
Slotbepalingen
20. De vergunninghouder is redelijkerwijs verplicht alle door
Gedeputeerde Staten te geven aanwijzingen onverwijld
op te volgen.
21. Onverlet het bepaalde in artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998
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.
22. 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.

7

Intrekkingsbevoegdheid
23. Het niet naleven van de voorschriften van deze
vergunning kan, naast eventuele strafvervolging,
intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.
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