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Havenschap Delfzijl/Eemshaven
De heer H.D. Post
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl

Geachte heer Post,
Bij brief van 8 januari 2013 verzoekt u ons om vergunning op grond van art. 16 en 19d de
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), voor het verlengen van het
havenbekken van de Beatrixhaven en de aanleg van de (verlengde) zuidkade en westkade.
Uw aanvraag van 8 januari 2013 vervangt uw aanvraag van 5 oktober 2012. Uit uw aanvraag
blijkt dat het grootste deel van de daarbij optredende effecten, optreedt in het Natura 2000
gebied Waddenzee, waarvoor wij bevoegd gezag zijn.
Hierover berichten wij u als volgt.

PROCEDUREEL

Wij hebben uw aanvraag op 8 januari 2013 ontvangen. Wij hebben de ontvangst van uw
aanvraag bevestigd.
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.
Reil<wijdte vergunning
Deze vergunning wordt verleend voor zover en overeenkomstig de in de aanvraag
beschreven wijze en uitvoering van de aanleg van de volgende havenwerken in de
Beatrixhaven:
a. (verlenging) zuidkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 470 meter;
b. westkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 220 meter;
o. havenverlenging met zwaaikom.
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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 19DAAN:
het Havenschap Delfzijl/Eemshaven, voorde uitbreiding van het havenbekken, incl. de
aanleg van de (verlengde) zuidkade en een westkade van de Beatrixhaven (Eemshaven)
zoals beschreven in de aanvraag, onderde navolgende voorschriften ter bescherming van
het Natura 2000-gebied Waddenzee.
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 behorende rapporten en documenten,
waaronderde passende beoordeling. Alle 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 bijlagen).
o

Aanvraagbrief d.d. 8 januari 2013 met kenmerk 2013.00616;

o

Situatietekening d.d. 4 oktober 2012, kenmerk 14985-12;

•

Passende beoordeling Uitbreiding Beatrixhaven, realisatie en gebruik; DHV,
kenmerk: LW/AF 20122134 gedateerd: '8 oktober 2012' en het memo "toelichting
gewijzigde KDW waarden", RoyalHaskoning DHV kenmerk LW-AF20130330.

4. Meldingsformulier.
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Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

, secretans.
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Voorschriften en beperkingen
Aan de vergunning verbinden wij de navolgende voorschriften.
Algemeen
1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt het Havenschap Delfzijl/
Eemshaven, dan wel diens rechtsopvolger.
2. Deze vergunning mag uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de
vergunninghouder of in opdracht 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. Deze vergunning wordt verleend voor de periode tot 1 oktober 2015.
6. Deze vergunning wordt verleend voor werkzaamheden in verband met de aanleg
van de volgende havenwerken in de Beatrixhaven (Eemshaven):
a. (verlenging) zuidkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 470 meter;
b. westkade met haventerreinen, kadelengte van ca. 220 meter;
c. bijbehorende havenverlenging met zwaaikom,
voor zover het ontwerp en de uitvoering overeenkomen met hetgeen daaromtrent in de
aanvraag is beschreven.
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Aanlegwerkzaamheden
7. De start van de werkzaamheden waarop deze vergunning betrekking heeft, dient
14 dagen voorafgaand te worden gemeld middels het in bijlage 3 opgenomen
meldingsformulier.
8. De vergunde werkzaamheden dienen overeenkomstig de in de aanvraag en de
daartoe behorende bijlagen beschreven wijze en uitvoering te worden verricht. De
constructies en de diverse werkzaamheden dienen qua fasering, omvang, opzet en
locatie uitgevoerd te worden conform de aanvraag met bijlagen en conform het
bepaalde in de (als bijlage bij dit besluit gevoegde) passende beoordeling (voor
zover niet strijdig met onderhavige vergunning).
9. De werkzaamheden voor het inbrengen van palen en/of damwanden mogen
alleen plaatsvinden gedurende de dagperiode (van 07:00-19:00u).
10. De werkzaamheden voor het in de grond brengen van palen en/of damwanden
dienen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in een aaneengesloten periode van
maximaal 5 weken te worden uitgevoerd.
11. Tijdens de bouw- en aanlegwerkzaamheden mag het piekbronvermogen van de
installatie voor het inbrengen van palen en/of damwanden niet hoger zijn dan 131
dB(A).
12. De doorlooptijd voorde aanleg van de westkade (inclusief het aanbrengen van de
palen en/of damwanden) bedraagt vanaf de start 9 maanden.
13. Het inbrengen van palen en/of damwanden mag niet plaatsvinden in de periodes
dat de in de passende beoordeling beschouwde vogelsoorten daadwerkelijk
broeden binnen de 45 dB(A) contour.
14. Indien de vergunde werkzaamheden of onderdelen daarvan in een andere
seizoensperiode worden uitgevoerd dan die beschreven in de passende
beoordeling 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.
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Voorzieningen kades
15. De verlichting op de kades dient zodanig te worden uitgevoerd (door middel van
naar beneden schijnende en/of afgeschermde armaturen) dat directe
lichtuitstraling naar het Natura 2000-gebied Waddenzee niet mogelijk is.
16. De verlichting dient te worden uitgevoerd door middel van groene verlichting,
tenzij dit vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk is.
Slotbepalingen
17. De vergunninghouder is redelijkenA/ijs verplicht alle door Gedeputeerde Staten
te geven aanwijzingen onverwijld op te volgen.
18. 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.
19. 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.
Intrekkingsbevoegdheid
Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele
strafvervolging, intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.
Afschriften
Afschriften van dit besluit worden verzonden aan het ministerie van EZ, gemeente
Eemsmond, Mobilisation for the Environment en de Waddenvereniging.
Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen
zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde
Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
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Naam en adres van de indiener
Dagtekening
Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
De gronden van het bezwaar
Kennisgeving
Van dit besluit zal door ons kennis worden gegeven door publicatie het Dagblad van het
Noorden.

