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Onderwerp: RE: 16-124 Voortoets erosiekuilen Spijkernisserburg

Geachte

Op 29 maart 2016 ontving ik via de mail uw verzoek tot beoordeling van een eventuele
vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet 1998) voor het door
Rijkswaterstaat voorgenomen project 'bestoiting erosiekuiten Spijkenisserbrug'. Het project heeft,
waar het gaat om habitattypen en habitatsoorten, mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied
Oude Maas en, in relatie tot habitatsoorten, voor het Natura 2000-gebied Haringvliet.

U verzoekt mij om een reactie op uw conclusie dat er geen Nb-wet vergunning nodig is voor
uitvoering van de werkzaamheden.

Ik onderschrijf uw conclusie en overweeg daartoe het volgende.

Bevoegdheid
De voorgenomen activiteit valt onder artikel '2', sub 'p', van het Besluit vergunningen Nb-wet 1998
(hierna : het Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 594; het laatst gewijzigd per 7 oktober 2012, Staatsblad
2012, nr. 612), luidend: 'activiteiten ten aanzien van [...] hoofdvaarwegen als bedoeld in artikel 1

van de Tracewet'.

Op deze basis en artikel 19d, lid 5, van de Nb-wet 1998, is de Minister van Economische Zaken
(EZ) bevoegd tot vergunningverlening op basis van artikel 19d van de Nb-wet 1998. Op basis van
de portefeuilleverdeling tussen de Minister van EZ en de Staatssecretaris van EZ is deze
bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris.

Aanleiding
Met uw brief heeft u het rapport 'Voortoets bestorting erosiekuilen Spijkenisserbrug in de Oude
Maas'hierna: de vooitoets) meegezonden. De inhoud van de vooitoets is beoordeeld door~

een ecoloog werkzaam bij het Nb-wet team.

Tevens ontving ik per e-mail d.d. 15 april 2016 de naar aanleiding van het gegeven commentaar
aangepaste versie van de voortoets.

In de voortoets staat dat het omwille van veiligheidsoverwegingen gewenst is om op korte termijn
een drietal, stroomafwaarts van de Spijkenisserbrug gelegen erosiekuilen op te vullen en te
stabiliseren. Voor het opvullen wordt gebruik gemaakt van staalslakken en breuksteen.

Overwegingen
De ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Oude Maas. Er is daarom
volgens de voortoets geen sprake van habitatverlies. Dit geldt zowel voor de 3 habitattypen
(H3270 Slikkige rivieroevers, H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) en H91EOA Vochtige
alluviale bossen (zachthoutooibossen)) als voor de 2 habitatsoorten (H1337 bever en H1340
Noordse woelmuis) waarvoor in het Natura 2000-gebied Oude Maas instandhoudingsdoelstellingen
zijn geformuleerd. Ik onderschrijf deze conclusie en de gegeven onderbouwing hiervan.

De voortoets concludeert verder dat vertroebeling geen effect zal hebben op de omliggende
habitattypen. Ook zijn er volgens de voortoets geen effecten op de bever door vertroebeling en
onderwatergeluid, noch op trekvissen (zeeprik, rivierprik en fint) door onderwatergeluid en is er
ook geen sprake van biotoopvernietiging van vissen. Ik onderschrijf eveneens deze conclusies en
de motivering hiervan.

Waar het gaat om uitloging van metalen concludeert de voortoets dat de habitattypen langs de
Oude Maas geen merkbare invloed hiervan zullen ondervinden. Het effect van uitlogen van metalen
op de noordse woelmuis wordt als niet significant beschouwd. Ook voor de bever is er geen effect
voorzien. Ik deel ook deze conclusies en de motivering die hieraan ten grondslag ligt.



Voor wat betreft het uitspoelen van kalk concludeert de voortoets dat er geen effect is op de
habitattypen van het Natura 2000-gebied Oude Maas. Op beide habitatsooiten zal er volgens de
voortoets geen significant effect optreden. Ik stem in met deze conclusies en de onderbouwing
hiervan.

Conclusie
Op basis van het voorafgaande concludeer ik dat er geen effecten zijn op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Oude Maas en Haringvliet. Derhalve
worden de natuurlijke kenmerken van deze gebieden niet aangetast en geldt er geen
vergunningplicht op grond van de Nb-wet 1998 voor het onderhavige project.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Nb-wet
Ministerie van Economische Zaken
Directie Natuur 5 Biodiversiteit
Teh 070 I
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