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-

OP basis van uw aanvraag van 21 september 2017, namens Rijkswaterstaat
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, om een vergunning op grond van
artikel 2.7, lid 2, Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleen ik hierbij
vergunning voor het project Stroomlijn, fase 3, spoor 4, cluster S, Nederrijn en
Lek in het Natura 2000-gebied Rijntakken.
Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en
regelgeving, alsmede het van toepassing zijnde beleid, verwijs ik naar de bijlage
bij dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen
aan die aan dit besluit ten grondslag liggen. De aanvraag en de daarbij gevoegde
bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit,

—_
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Voorschriften en beperkingen
Ter bescherming van de in het Natura 2000-gebied Rijntakken aanwezige
beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende
voorschriften en beperkingen.
-

0

Algemeen
1. Deze vergunning staat op naam van de Rijkswaterstaat, Programmabureau
Ruimte voor de Rivier of diens rechtsopvolger.
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de
vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder
handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij
verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De in voorschrjft 2 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar
de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van deze beschikking,
inclusief alle daarbij behorende onderdelen (zie onder besluit’), en tonen deze
op eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en
opsporingsambtenaren.
4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de hoogte
van de inhoud en het doel van deze voorschnften en beperkingen, zodanig dat
zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Het tijdstip waarop de vergunde activiteit daadwerkelijk wordt gestart, wordt
minimaal 4 weken voor de aanvang ervan schriftelijk of per e-mail
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(wetnatuurbeschermina@minez.nl) gemeld aan de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedseikwaliteit of diens rechtsopvolger, ter attentie van het Team
natuurvergunningen (hierna: het bevoegd gezag).
6. De vergunde activiteit wordt overeenkomstig de ingediende aanvraag en
bijbehorende passende beoordeling uitgevoerd, met inachtneming van de aan
gunning verbonden voorschriften en beperkingen. Bij eventuele
strijdigheid van de aanvraag en/of passende beoordeling met de voorschriften
en beperkingen in onderhavige vergunning, prevaleren deze laatste.
van de activiteiten in afwijking van de aanvraag en/of het
vergunde is enkel toegestaan na een positief besluit op een daartoe
strekkend, deugdelijk onderbouwd, verzoek van of namens de
vergunninghouder. [en wijzigingsverzoek dient per post
worden ingediend bij het bevoegd gezag en leidt, afhanke ij an e omvang
van de gevraagde afwijking, ofwel tot een formeel rechtsoordeel waarbij wordt
verklaard dat de wijziging valt binnen de initiële vergunning ofwel tot een
formeel wijzigingsbesluit waaraan eventueel inspraak van de relevante
belanghebbende partijen aan vooraf kan gaan.
8. Bij opgetreden incidenten moet worden gehandeld conform de daarbij van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens wordt in het kader van deze
vergunning binnen 48 uur schriftelijk of per e-mail het bevoegd gezag
geïnformeerd over de aard en omvang van het incident onder overlegging van
alle relevante gegevens. Onder incident wordt in dit verband verstaan ‘een
onvoorziene gebeurtenis waardoor schade aan de natuurlijke kenmerken in
het betrokken beschermde gebied is of kan worden toegebracht’ (bijvoorbeeld
wanneer onbedoeld schadelijke stoffen in het milieu vrijkomen).
9. Bij een opgetreden incident is de vergunninghouder verplicht eventuele
verontreinigingen zo mogelijk direct te laten verwijderen en de evertuee1
opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen, zulks ter beoordeling
van het bevoegd gezag.
10. Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen en/of
uitvoeringsbepalingen worden binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn
opgevolgd.
11. Zodra de werkzaamheden met betrekking tot de vergunde activiteit feitelijk
zijn beëindigd, wordt dit uiterlijk binnen een week schriftelijk of per e-mail
gemeld aan het bevoegd gezag.
-

Nadere inhoudelijke voorschriften
Ecologische begeleiding

12. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een
deskundige’ op het gebied van de relevante beschermde soorten. Deze

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwallteit verstaat onder een deskundige
een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke)
ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de
deskundige:
op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie; en/of
-
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13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

ecologische begeleiding en daaruit voortvloeiende maatregelen worden in
een Ecologisch Werkprotocol (verder: Werkprotocol) vastgelegd.
In het Werkprotocol worden de maatregelen opgenomen die er toe leiden dat
zich geen (significant) negatieve effecten ten aanzien van de relevante
vogelsoorten zullen voordoen. Per vogelsoort wordt in ieder geval de
verstoringsafstand opgenomen.
Het Werkprotocol wordt per post of per e-mail aan het bevoegd gezag
toegezonden,
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats overeenkomstig de in het
Werkprotocol opgenomen maatregelen.
In het Werkprotocol wordt in ieder geval opgenomen dat, als bij de uitvoering
van de werkzaamheden gebruik gemaakt dient te worden van rijplaten en
deze r9jplaten moeten worden geplaatst op op grond van de voor het Natura
2000-gebied Rijntakken te beschermen relevante habitattypen, deze rijplaten
daar maximaal 3 dagen op blijven liggen. Daarna worden de rijpiaten
verwijderd van het betreffende habitattype.
In het Werkprotocol wordt in ieder geval opgenomen op welke wijze de aanen afvoerwegen worden gesitueerd. Deze dienen zo kort mogelijk te zijn en
alleen over relevante habitattypen mogen worden aangelegd indien er
redelijkerwijs geen andere mogelijkheid aanwezig is.
In het Werkprotocol wordt voorts opgenomen dat, indien er bij het
inventariseren relevante beschermde vogelsoorten worden aangetroffen, er
rekening wordt gehouden met de verstoringsafstand geldend voor die
desbetreffende soorten. Zie ook voorschrift 13.
In het Werkprotocol wordt tenminste opgenomen dat er een inventarisatie
plaatsvindt van de relevante beschermde vogelsoorten en het effect van de
werkzaamheden op eventueel aanwezige nesten. Indien de soorten worden
aangetroffen vinden er geen werkzaamheden plaats binnen de
verstoringsafstand van die betreffende soorten.
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een half uur na zonsopkomst
tot een half uur voor zonsondergang.

Toezicht

als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een
bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden
aangemerkt die:
op M80 niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en
fauna wet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorrenbescherming en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties
(zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAyON, Stichting Das en Boom,
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV,
NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, 50 VON, STONE, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, De Landschac pen en Sticht;ng Beheer Natuur en Landelijk gebied)
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonstoring en/of
bescherming.
-
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21. De vergunninghouder geeft, overeenkomstîg de Algemene
wet bestuursrecht,
alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s).
22. Vergunninghouder voert een administratie waarin alle
op deze vergunning
betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzie
n de naleving
van de voorschriften en beperkingen van deze vergunning,
met name de
voorschriften 12 tot en met 19, zijn opgenomen.
LooQijae)djgheid

23, De vergunning is geldig tot en met het moment dat de
vergunde activiteit
wordt bendigd, doch uiterlijk tot en met 31 december 2018.
24. Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning
kan, naast
eventuele strafvervolging, intrekking van de vergunning
tot gevolg hebben.
Ter informatie
Op grond van art. 5.1, lid 1, Wnb, )o. afdeling 4.1.1. Algem
ene wet bestuursrecht
(hierna: Awb) kan een verzoek tot wijziging van de vergunning
worden ingediend.
Op grond van artikel 5,4, lid 1 en lid 2, Wnb kan de verleende vergun
ning worden
ingetrokken of gewijzigd.
Op grond van artikel 7.2, lid 2, Wnb kan een last onder bestuu
rsdwang worden
opgelegd.
Conform artikel 5:32, lid 1, Awb kan een bestuursorgaan
dat bevoegd is
bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan, aan de overtre
der een last onder
dwangsom opleggen.
Hoogachtend
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitet,
namens deze:

MT-lid directie Natuur en 8odiversiteit
Bijlage: Inhoudelijke overwegrngen

-J

(-)
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De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van donderdag 7
december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018. Binnen deze zes weken
bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn gedurende
deze periode geen zenswijzen naar voren gebracht De besluiten zijn ten opzichte
van de ontwerpbesluiten ongewijzigd vastgesteid.
Beroep instellen
Belanghebbenden kunnen, in de periode zoals genoemd in de bekendmaking, bij
de AfdeLing bestuursrechtspraak van de Raad van

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijze naar voren hebben gebracht kunnen beroep instellen.
Beroepsschriften dienen, onder vermelding van Programma Stroomlijn en de
naam van het besluit, gericht te zijn aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 E/\ ‘s-Gravenhage
Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
a) naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan
verenigen.
Voorlopige voorziening
Het insteUen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Om de werking
van een besluit op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een
voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage, Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Crisis- en herstelwet van toepassing
Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw)
van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het
beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt
verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en
de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden
aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro
forma” beroepschrift niet mogelijk is.
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ONDERWERP AANVRAAG
BTL Advies BV vraagt, namens Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de
Rivier, een vergunning aan op grond van de Wet natuurbescherming (verder:
Wnb) voor het verwijderen van ruwe vegetatie in een aantal uiterwaarden langs
de Nederrijn en Lek in het kader van het project ‘Inhaaislag Stroomlijri’. Het
betreft het (deet)project “Stroomlijn fase 3, spoor 4, cluster 8”. De aanvraag valt
onder de Rïjkscoördinatieregeling voor het programma Stroomlijn (Besluit van de
Minister van Infrastructuur en Milieu op grond van art. 35 Wet Ruimtelijke
Ordening) en wordt aangevraagd voor de periode van 1 februari 2018 tot en met
31 december 2018.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteiten wordt
kortheidshalve verwezen naar de passende beoordeling (hierna: PB) behorende bij
de aanvraag
2

PROCEDURE
Op 21 september 2017 ontving ik per e-mail uw brief (uw kenmerk
17.133/SdeK/254024) waarin u onderhavige vergunning aanvraagt. Op 22
september 2017 heb ik u de ontvangst van uw aanvraag per e-mail bevestigd.
Het project waarvoor nu de Wnb-vergunning wordt aangevraagd werd al eerder
vergund met het besluit voor het project Stroomlijn fase 3, perceel 4, spoor 4 d.d.
9 juni 2016 (kenmerk DGAN/16086159) en had een looptijd tot en met 31
december 2016.
Voornoemde Wnb-vergunning werd met besluft d.d. 7 april 2017 verlengd tot en
met 30 september 2017 (kenmerk: DGAN NB/ 16197146).
Omdat de werkzaamheden nog niet volledig konden worden afgerond en, voor wat
betreft een deel van de werkzaamheden, ook in licht gewijzigde vorm worden
uitgevoerd, heeft u deze opgenomen in een nieuw project (het nu aangevraagde
project: Stroomlijn fase 3, spoor 4, cluster 8) en verzoekt u daar oor om een
Wnb-vergunning
3

WETTELIJK KADER

3.1

Relevante artikelen Wet natuurbescherming
In relatie tot het betrokken Natura 2000-gebied Rijrttakken zijn in deze relevant
de artikelen 27, lid 2, 2,8, lid 1, 29, lid 5 tot en met 8, Wnb en de artikelen 2.7,
lid 1, sub b, artikel 2.8 , 2.12, Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb).
De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op woverheid.nl onder ‘wet- en
regelgeving’.
3.2

Bevoegdheid

De voorgenomen activiteit valt onder artikel 13, lid 1, onder c, Bnb, luidend:
‘het treffen van maatregelen en voorzieningen die nodig zijn met het oog op de
ontwikkeling, werking en bescherming van hoofdwateren als bedoeld in artikel
1.1, eerste lid van het Waterbesluit’.

Pra 2 vn Ii)

Directoraat-generaat Agro en
Natuur
Dreue ijatuur en Bscre

Op basis van artikel 1.3, lid 5, Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, Bnb,
is de Minister
van Minister van Landbouw, Natuur en Voeds&kwaliteit (hierna: LNV)
bevoegd tot
het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, Wnb.
3.3

Verguriningplicht
De reeds vergunde activiteiten zijn afgerond voor wat betreft de werkza
amheden
in de Ingense en Elsterbuitenwaard, Wolfswaard en Randwijksche
uiterwaard. De
werkzaamheden in de Rijswijksche bultenpolder en Wageningen Bened
enwaard
moeten nog worden afgerond en dit vindt plaats in het voorjaar van
2018. Op
deze locaties worden de werkzaamheden ook licht gewijzigd uitgev
oerd.
Het plangebied is gelegen in de provincie Gelderland en in de gemee
nten Buren,
en Wageningen.
De aangevraagde activiteit kan mogelijk de kwaliteit doen verslec
hteren van of
een significant verstorend effect hebben op de in hoofdstuk 4 genoem
de
beschermde natuurwaarden, Om die reden ben ik van mening dat
de
voorgenomen activiteiten vergunningplichtig zijn op grond van de
Wnb.
3.4

De beoordeling van projecten en andere handelingen
3.4.1. Project met mogelijk significante gevolgen
De door u voorgenomen activiteit is een project in de zin van artikel
2.7, lid 2 van
de Wnb dat, afzonderlijk of in cumulatie met andere plannen of project
en kan
leiden tot significante gevolgen (gevaar) voor de instandhoudingsdoel
stetlingen
van een Natura 2000-gebied. Het betreft de uitvoering van bouww
erken of de
totstandbrenging van andere installaties of (materiële) werken
en andere
(materiële) ingrepen in het natuurlijke milieu of landschap, inclusi
ef de ingrepen
voor de ontginning van bodemschatten. De door u voorgenomen
activiteiten zijn
te beschouwen als 1 project omdat zij onlosmakelijk met elkaar verbon
den zijn.
3.4.2. Passende beoordeling
Voor een project dat, afzonderlijk of in cumulatie, kan leiden tot
significante
gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen, kan alleen vergun
ning verleend
worden als een P8 gemaakt is door de aanvrager, rekening houden
d met
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Een P6 is niet vereist
wanneer
sprake is van een project dat direct verband houdt met of nodig is
voor het beheer
van een Natura 2000-gebied. Een (nieuwe) P8 is evenmin vereist wanne
er sprake
is van herhaling of voortzetting van een plan of project waarvoor
al eerder een P6
is gemaakt en wanneer een nieuwe P8 geen nieuwe inzichten kan opleve
ren. Dit
laatste is hier het geval.
Voor onderhavge vergunningaanvraag is daarom relevant de P6 N2000
Gebieden
Rtjntakken en Nederrijn en Lek, spoor 4, d.d. 3 februari 2016, numm
er 225005,
behorend bij het besluit d.d. 9 juni 2016, kenmerk: DGAN
/16086159. In de
toelichting bij onderhavige aanvraag heeft u de mogelijke effecte
n op de relevante
instandhoudingsdoeten, die zich als gevolg van de voorgenomen wijzigi
ng in de
uitvoering van de werkzaamheden kunnen voordoen, weergegeven.
Voornoemde
P6 en de toelichting bieden de grondslag voor de (nadere) vastste
lling van de
Pavria 3 an 10

Directoraat-generaat Agr en
Natuur
Dre.te Natju er E3cdversaeit

aard en omvang van de effecten (mede gelet op de eventuele cumulatie) en de
wijze waarop in mitigatie is voorzien. De mogelijke effecten zijn getoetst aan de
instandhoudingdoelstellingen die gelden voor het Natura 2000 gebied Rijntakken.
De gevraagde vergunning kan slechts verleend worden, indien ik mij ervan heb
kunnen verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied
niet aangetast zullen worden. In het onderstaande volgt mijn beoordeling van de
effectenanalyse zoals neergelegd in de PB en toelichting.
3.5

Beleid

Structuurvisie fnfrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld, als
opvolger van de Nota Ruimte. VoLgens de structuurvisie is het Rijk
verantwoordelijk voor en door de EU aanspreekbaar op het nakomen van de in
internationaal verband aangegane verplichtingen, inclusief Siodiversiteitsverdrag
en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het Rijk stelt kaders waarbinnen de
provincies een provinciaal en landsgrensoverschrijdend natuurnetwerk, zijnde de
herijkte nationale Ecologische Hoofdstructuur (hierna: EHS) begrenzen,
beschermen en onderhouden. Tot de herijkte EHS behoren de Natura 2000gebieden, de Nationale Parken, de Noordzee en de grote wateren inclusief de
grote rivieren. De natuur in de EHS blijft goed beschermd met een ‘nee, tenzij’regime in relatie tot de wezenlijke kenmerken en waarden. Het gaat daarbij om:
waardevolle aspecten zoals natuurschoon, schoon water, het aanwezig zijn van
bepaalde plant- of diersoorten, gebieden van aardwetenschappelijk belang en het
afwezig zijn van lawaai.
Structuurvi.sie Ruimte voor de Rivier
Op 19 december 2006 is de PKB (nu: Structuurvisie) Ruimte voor de Rivier door
de Eerste Kamer vastgesteld, Hieronder wordt kort weergegeven welk beleid het
kabinet in deel 3 van deze PKS heeft verwoord. Als bouwsteen voor deze PKB
werd door de toenmalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en LNV een
strategisch kader opgesteld.
Het kabinet heeft besloten de bescherming tegen overstromingen in het
rivierengebied uiterlijk in 2015 op het vereiste niveau te brengen en tegelijk de
ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te verbeteren. Op de locaties waar
ruimtelijke maatregelen ten behoeve van de veiligheid worden genomen, zal de
herinrichbng zoveel mogelijk worden aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit te
verbeteren. De noodzaak tot bescherming van de natuur heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het opstellen van deze PKB en vraagt bij de uitwerking om
nadrukkelijke aandacht. Bij de uitvoering van een natuurtoets (voor het gehele
pakket maatregelen uit de PKB) wordt het Strategisch Kader Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier en Ruimte voor Natura 2000 gehanteerd.
Hierbij zal in Natura 2000-gebieden worden gestreefd naar een pakket van
maatregelen dat bijdraagt aan de verbetering van de habitattypen en van de
leefgebiederi van de soorten die worden bedreigd.
In lijn met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is dit gericht op het behoud
van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe kernkwaliteiten van de
verschillende riviertakken,
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Nationaal Wipjan
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan
vastgesteld. Het
Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterh
uishouding uit 1998
en vervangt alle voorgaande notas waterhuishouding. Het Nation
aal Waterplan is
opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22
december 2009 van
kracht is, Het plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk
in de periode
2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer.
Het nieuwe
nationale waterplan II is ingegaan op 22 december 2015 en
geldt voor de periode
2016-2021. Het plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het
Rijk in de periode
2016-2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer.
Het Nationaal
Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen,
voldoende en schoon
water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden
de maatregelen
genoemd die hiervoor worden genomen.
Beleidslijn grote rivieren
De Beleidslijn grote rivieren vormt een nadere uitwerking van het
ruimtelijk beleid
voor het rivierbed zoals dat in de Structuurvisie Infrastructuu
r en Ruimte (visie
van het Kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederl
and> is verwoord. De
Beleidslijn beschrijft onder meer welke activiteiten kunnen worden
toegelaten in
het stroombed van de grote rivieren.
4
4.1.

INHOUDELIJKE BEOORDELING
Afbakening

Gebied
Uit de P8 en de toelichting blijkt dat de voorgenomen maatregelen
plaatsvinden in
de deelgebieden Rijswijksche buitenpolder en de Wageningen
Benedenwaard.
Beide gebieden zijn gelegen in alleen Vogelrichtlijngebieden en
is er geen sprake
van externe effecten. Er zijn daarom met zekerheid geen effecte
n op relevante
Habitatrichtlijntypen en/of —soorten.
Natuurwaarden
Broedvogels:
Ten aanzien van de Vogelrichtlijnsoorten kunnen er effecten optred
en op de
beschermde leefgebieden van de Roerdomp, VJoudaap, Grote
karekiet,
Porseleinhoen, Kwartelkoriing, Blauwborst, Aalscholver, Dodaa
rs, Watersnip en
iJsvogel.
Niet-Broedvogels:
Ook voor de leefgebieden van de niet-broedvogels van het Natura
2000-gebied
Rijntakken kunnen er effecten optreden als gevolg van de
uitvoering van de
voorgenomen werkzaamheden.
De diverse beschermde waarden en de relevante instandhoudin
gsdoelst&Lngen
van het betrokken Natura 2000-gebied staan vermeld op www.r
ijksoverheid.nl/lnv
(Onderwerpen’ >‘Natuur en Biodiversiteit > ‘Natura 2000’)
Piru 5 van 1)
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Conclusie afbakening
Ik ben van oordeel dat de afbakening van het gebied, de gevolgen en de
natuurwaarden, d’e door de aangevraagde activiteit b€invloed zouden kunnen
worden, in de PB op een juiste wijze heeft plaatsgevonden.
Mogelijke effecten en mitigatie
4.2.1
Vogelrichtfsfnsoorteri
Broedvogels
Voor de soorten Aalscholver en Porseleinhoen is het plangebied geen leefgebied
en er is met zekerheid geen effect op de leefgebieden van deze soorten.

4.2

Dodaars
Voor de Dodaars geldt als instandhoudingsdoel behoud omvang en kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 45 broedparen.
De Dodaars heeft onder meer het leefgebied in de Wageningen benedenwaard.
Voor zover het de foerageerfunctie betreft worden de open wateren die daarvoor
worden gebruikt, niet aangetast. De beschutting rondom de plassen en
oeverzones (voor zover die als broedlocaties worden gebruikt) blijven intact.
Omdat de gebieden waar de broedlocaties zich kunnen bevinden behouden
blijven, is er zeker geen permanent negatief effect op het leefgebied van deze
soort. Er Is wel een tijdelijk effect mogelijk. De werkzaamheden zullen zoveel
mogelijk worden uitgevoerd buiten de broedperiode van deze soort. Voorts
worden de aan- en afvoerwegen zo kort mogelijk gehouden en daarbij wordt
rekening gehouden met de verstoringsafstanden ten aanzien van deze soort.
Voorschriften daartoe zijn in de vergunning opgenomen
Woudaap
Voor de Woudaap geldt als instandhoudingsdoel uitbreiding omvang en/of
verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van
tenminste 20 broedparen.
De Woudaap nestelt in moerrassen met open water en overgangen tussen dichte
riet- en lisdoddevegetatie en een verspreide opslag. Waarnemingen van de soort
zijn bekend uit de Wageningen benedenwaard, Omdat de gebieden waar de
broedlocaties zich kunnen bevinden behouden blijven, is er zeker geen permanent
negatief effect op het leefgebied van deze soort als gevolg van de voorgenomen
werkzaamheden. Er is wel een tijdelijk effect mog&ijk. De werkzaamheden zullen
zoveel mogelijk worden uitgevoerd buiten de broedperiode van deze soort. Voorts
worden de aan- en afvoerwegen zo kort mogelijk gehouden en daarbij wordt
rekening gehouden met de verstoringsafstanden ten aanzien van deze soort.
Voorschriften daartoe zijn in de vergunning opgenomen
Kwar’telkoning
Voor de Kwartetkoning geldt als instandhoudingsdoel uitbreiding omvang en/of
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 160
broedparen.
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Deze soort broedt in een gesloten kruidenrijke vegetatie en waarneminge
n zijn
bekend vanuit de Wageningen benedenwaard, De voorgenomen ingrep
en hebben
geen betrekking op kruidenrijke vegetaties. Omdat de gebieden waar
de
broediocaties zich kunnen bevinden behouden blijven, is er zeker geen
permanent
negatief effect op het leefgebied van deze soort. Er is wel een tijdelijk effect
mogelijk. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd buiten
de
broedperiode van deze soort. Voorts worden de aan- en afvoerwegen
zo kort
mogelijk gehouden en daarbij wordt rekening gehouden met de
verstoringsafstanden ten aanzien van deze soort. Voorschriften daartoe zijn
in de
vergunning opgenomen
Blauwborst
Voor de Blauwborst geldt als instandhoudingsdoel behoud omvang en
kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 95 broedp
aren.
De Blauwborst is vooral gebonden aan vochtige gebieden met plaatselijk
dichte,
strijkrijke vegetaties en concentraties van deze soort zijn bekend in
de
Wageningen benedenwaard.. Het betreft locaties op ruime afstand van
de
dichtstbijzijnde ingreeplocaties. In de aanwezige (potentieel) geschikte
leefgebieden vinden geen ingrepen plaats. Omdat de gebieden waar
de
broedlocaties zich kunnen bevinden behouden blijven, is er zeker geen
permanent
negatief effect op het leefgebied van deze soort. Er is wel een tijdelij
k effect
mogelijk. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd
buiten de
broedperiode van deze soort. Voorts worden de aan- en afvoerwegen
zo kort
mogelijk gehouden en daarbij wordt rekening gehouden met de
verstoringsafstanden ten aanzien van deze soort. Voorschriften daartoe
zijn in de
vergunning opgenomen
Grote karekiet
Voor Grote karekiet geldt als instandhoudingsdoe) uitbreiding omvan
g en/of
verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een popula
tie van
tenminste 70 broedparen.
De enig bekende waarneming van deze soort is afkomstig uit de Wagen
ingen
benedenwaard, Er vinden geen ingrepen plaats aan de aanwezige (poten
tieel)
geschikte rietvelden waardoor er geen sprake is van negatieve effecte
n op de
instandhoudingsdoelstellingen. Omdat de gebieden waar de broediocaties
zich
kunnen bevinden behouden blijven, is er zeker geen permanent negatie
f effect op
het leefgebied van deze soort als gevolg van de voorgenomen werkza
amheden. Er
is wel een tijdelijk effect mogelijk. De werkzaamheden zullen zoveel
mogelijk
worden uitgevoerd buiten de broedperiode van deze soort. Voorts worden
de aanen afvoerwegen zo kort mogelijk gehouden en daarbij wordt rekenin
g gehouden
met de verstoringsafstanden ten aanzien van deze soort Voorschriften
daartoe
zijn in de vergunning opgenomen
Watersnip
Voor Watersnip geld als instandhoudingsdoel behoud omvang en kwalite
it
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 17
of meer
broedparen.
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Deze soort komt verspreid over het gehele ptangebed voor in natte hooilanden en
in pas gemaaid, plas-dras rietland in de uiterwaarden. De voorgenomen ingrepen
hebben geen betrekking op natte hooilanden. Ook de potentieel geschikte
rietlanden blijven behouden. Omdat de gebieden waar de broedlocaties zich
kunnen bevinden behouden blijven, is zeker geen permanent negatief effect op
het leefgebied van deze soort als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. Er
is wel een tijdelijk effect mogelijk. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk
uitgevoerd buiten de broedperiode van deze soort, Voorts worden de aan- en
afvoerwegen zo kort mogelijk gehouden en daarbij wordt rekening gehouden met
de verstoringsafstanden van deze soort, Voorschriften daartoe zijn in de
vergunning opgenomen.
FJsvoge!
Voor de IJsvogel geldt als instandhoudingsdoelstelling behoud omvang en kwaliteit
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 25 broedparen.
De soort komt verspreid over het gehele plangebied voor en is afhankelijk van
stilstaand of langzaam stromend, ondiep en helder water met begroeiing langs de
oever. Het nest is een gegraven hol in steile, vaak afkalvende oevers, wanden van
afgravingen of aardkluiten van omgewaaide bomen. Er is geen sprake van
aantasting van open water, net als de steile oevers. De (overharigende)
oevervegetatie, die nodig is om te jagen op vis, blijft behouden.
Omdat de gebieden waar de broedlocaties zich kunnen bevinden behouden
blijven, is zeker geen permanent negatief effect op het leefgebied van deze soort.
Er is wel een tijdelijk effect mogelijk. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk
worden uitgevoerd buiten de broedperiode van deze soort. Voorts worden de aanen afvoerwegen zo kort mogelijk gehouden en daarbij wordt rekening gehouden
met de verstoringsafstanden van deze soort. Voorschriften daartoe zijn in de
vergunning opgenomen.
Niet-Broedvogels
Voor alle niet-broedvogelsoorten geldt dat het plangebied leefgebied is.
Uit de PB blijkt dat er met zekerheid geen blijvend effect ontstaat als gevolg van
de voorgenomen werkzaamheden. Er is wel een tijdelijk effect mogelijk.
Ten aanzien van alle relevante niet-broedvogels (steltlopers, akker- en
graslaridvogels en watervogels> geldt dat er tijdens de voorbereiding en uitvoering
van de voorgenomen activiteiten een tijdelijke aantasting plaatsvindt ten aanzien
van de rust- en foerageerfunctie van hun leefgebied. Omdat de werkzaamheden
worden uitgevoerd op kleine oppervlaktes, gedurende één tot enkele dagen per
locatie, van een half uur na zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang, er
in de directe nabijheid binnen het plangebied veel uitwijkmogelijkheden zijn,
treden er met zekerheid geen significante effecten op en worden de natuurlijke
kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet aangetast. Voorschriften
daartoe zijn in de vergunning opgenomen. Veel delen van de vegetatie die
beschutting biedt rondom het water blijven behouden en daarmee is verstoring
van de vogels die hier baat bij hebben zeer beperkt.
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4.2,2 Stikstofdepositie
De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van machines en er
zal
stikstofdepositie plaatsvinden.
Via Aerius-C&culator is, op basis van de uit te voeren werkzaamheden en
specificatie van de toe te passen mobiel werktuigen, een berekening gemaa
kt van
de stikstofemissie en —depositie als gevolg van de voorgenomen maatre
gelen. Uit
deze (als bijlage bij de PB gevoegde) berekeningen blijkt dat de emissi
e minder
dan 0,05 mol/ha/j bedraagt.
Daarmee staat stikstofdepositie niet in dc weg aan net kunnen verlenen
van deze
Wet nb-vergunning,
4.3

Cumulatie
Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats
te vinden
van de cumulatieve gevolgen indien het project, afzonderlijk of in combi
natie met
andere projecten of handelingen, significante gevolgen kunnen hebben voor
het
desbetreffende Natura 2000-gebied. Vergunmng kan alleen verleen
d worden als
het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen signifi
cante
gevolgen heeft.
Ik heb hiervoor reeds geconcludeerd dat de uitvoering van de voorge
nomen
activiteit zelfstandig beschouwd, niet kan leiden tot een verslechtering
van de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habtats van soorten in het
betreffende
Natura 2000-gebiedd of een significant verstorend effect kunnen hebben
op de
soorten waarvoor het betreffende gebied is aangewezen.
De volgende relevante plannen en projecten zijn meegenomen bij de
beoordeling
van de cumulatieve effecten:
Stroomlijn fase 1 en 2)
Koekoekschewaard (stroomlijn fase 3, perceel 4)
Amerongsche Bovenpolder
Dijkverbetering Hagestein- Opheusden
Lunenburgerwaard, Gravenbol
Tollewaard
Middelwaard
Uiterwaardvergraving Mddelwaard
Amerongsche Bovenpolcier
Randwijkse uiterwaarden
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uit de passende beoordeling blijkt dat permanente negabeve effecte
n op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebied Rijntak
ken op voorhand
zijn uitgesloten. Er zijn wel tijdelijke effecten mogelijk. Deze mogeli
jk tijdelijke
verstoring geldt ten aanzen van de broedvogels Blauwborst, Kwarte
lkoning,
Roerdomp, Woudaap, Dodaars, Watersnip en lisvogel en de niet-br
oedvogels. De
in de passende beoordeling beschreven mitigerende maatregelen
zullen worden
getroffen. Er zijn geen andere projecten die mogelijk in uitvoer
ing met elkaar
overlappen,
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Ik concludeer dat binnen de aangeleverde passende beoordeling
een volledige en
juiste cumulatietoetsing is uitgevoerd.
5

CONCLUSIE

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat de gevraagde
vergunning,
onder de opgenomen voorschriften en beperkingen, kan worden
verleend.
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