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Bijlagen

Datum
Betreft Beslissing op de monitoringsrapportage 2014 tot en met 2016 en
wijzigingsverzoek
Geachte heer Dauwe,
Op 27 maart 2015, 22 januari 2016 en 18 januari 2017 heb Ik de
monitoringsrapportage van 2014, 2015 en 2016 van u ontvangen. Daarnaast heb
ik op 3 maart 2017 uw verzoek tot wijziging van de ontheffing met kenmerk
FF/75C/2013/0155 voor het project'Inrichting Hertogin Hedwigepolder'
ontvangen. Op 24 mei 2017, 7 juni 2017 en 9 juni 2017 heb ik aanvullingen op
uw wijzigingsverzoek ontvangen. Ik heb uw monitoringsrapportages en uw
verzoek beoordeeld. In deze brief leest u wat dit betekent.
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De Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Het
overgangsrecht in deze wet bepaalt dat aanvragen die onder de Flora- en
faunawet zijn ingediend en waarop nog geen besluit is genomen, worden
beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming. Dit kan van invloed zijn op dit
besluit, omdat vanaf 1 januari 2017 een aantal soorten niet meer bij wet zijn
beschermd of dat juist wei zijn geworden. Het kan ook zo zijn dat in uw
projectgebied soorten voorkomen die beschermd zijn, maar waar u nu nog geen
ontheffing voor heeft. In dat geval dient u mogelijk een aanvullende ontheffing
aan te vragen bij het bevoegd gezag.
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Procedure
Op grond van het besluit dat door de Minister van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit in overeenstemming met de Minister van destijds het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (nu:
Infrastructuur en Waterstaat) is genomen na overleg in de Ministerraad op 17
december 2004, wordt de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten ter
uitvoering van het project realisering estuariene natuur in de Hertogin
Hedwigepolder gecoördineerd (artikel 3.35 lid 1 onder 1 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro)). De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit treedt
formeel op als coördinerend bestuursorgaan. Daarbij is in het convenant tussen
het Rijk en Provincie Zeeland afgesproken, dat de provincie Zeeland de feitelijke
voorbereiding ter hand neemt.
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De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten
voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.
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De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de procedure van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.35 lid
4 Wro van toepassing zijn.
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Datum

De voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan is gecoördineerd met
de voorbereiding en bekendmaking van de op aanvraag of ambtshalve te nemen
besluiten die nodig zijn om de ontpoldering van de Hertogin Hedvvigepolder te
kunnen realiseren. Het betreft de volgende vergunningen en ontheffingen:
vergunning op grond van de Nb-wet 1998, ontheffing op grond van de Flora- en
faunawet, twee ontgrondingsvergunningen, watervergunning en het besluit tot
onttrekking van de wegen aan het openbaar verkeer. Later is een besluit tot
wijziging van de voorschriften van de Nb-wet genomen.
In de tussenliggende periode is gebleken, dat een wijziging van de ontheffing
Flora- en faunawet aan de orde is in verband met nieuw aangetroffen soorten. Dit
is het voorliggende besluit.
De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit project. In bijlage 1, onder 2.1
van de Crisis- en herstelv/et wordt verwezen naar afdeling 3.5 van de Wro. Binnen
deze afdeling is het inpassingsplan opgenomen.
Verzoek
Gedurende veldonderzoeken in het kader van de monitoringsplicht zijn de
huismus, steenuil, gewone grootoorvleermuis en de rugstreeppad aangetroffen in
het plangebied. Daarnaast voorziet het wijzigingsverzoek in de sloop van de
aanwezige gebouwen welke in de ontheffing met kenmerk FF/75C/2013/0155 niet
voorzien was.
U vraagt dan ook aanvullend ontheffing aan van de verbodsbepalingen genoemd
in artikel 3.1, lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft
exemplaren van de huismus {Passer domesticus) en de steenuil {Athena noctua);
alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in 3.5, lid 2 en lid 4 van de Wet
natuurbescherming voor wat betreft exemplaren van de gewone dwergvleermuis
{Pipistrellus pipistrellus) en de gewone grootoorvleermuis {Plecotus auritus);
alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 1, lid 2 en lid 4 van
de Wet natuurbescherming voor v;at betreft exemplaren van de rugstreeppad
{Bufo calamita).
Tot slot verzoekt u om de monitoringsrapportages te beoordelen.

Besluit
Ik ga akkoord met uw monitoringsresultaten en uw wijzigingsverzoek. Hierbij
ontvangt u de nieuwe ontheffing met kenmerk FF/75C/2013/0155A. De ontheffing
met kenmerk FF/75C/2013/0155 blijft tevens van kracht. Voor wat betreft mijn
overige overwegingen voorde nieuwe ontheffing verwijs ik u naar mijn brief van
10 februari 2014 met kenmerk FF/75C/2013/0155.
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Ik verleen u voor de periode van vanaf de dag van bekendmaking van het
definitieve besluit tot en met 31 december 2020 ontheffing van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 voor zover dit betreft het
opzettelijk beschadigen of vernielen van nesten of rustplaatsen van de huismus en
de steenuil; alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 3.5, lid 4 voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van
voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, gewone
grootoorvleermuis en de rugstreeppad. Mijn overwegingen voor dit besluit worden
in bijlage 1 toegelicht.
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Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
Algemene voorschriften
a.
b.

c.

d.

e.

g-

De ontheffing wordt voor de hierboven genoemde soorten en beschreven
verboden handelingen verleend.
Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die volgens de
aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet
anders is aangegeven.
Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de
realisatie van het project 'Inrichting Hertogin Hedwigepolder', gelegen in
de gemeente Hulst op de grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen
(België) en Oost Zeeuws-Vlaanderen, net ten zuiden van het Verdronken
Land van Saeftinghe, één en ander zoals is weergegeven in figuur 2 van
het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Activiteitenplan Herinrichting
Hedwigepolder' van 11 juni 2013.
De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het
bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het
project andere beschermde soorten dan de genoemde worden
aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift c
noodzakelijk zijn.
Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van)
de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de
ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of
haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de juiste naleving van deze ontheffing.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze
ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden
aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe
bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden
zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in
te vullen en naar het bevoegd gezag te zenden.
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Specifieke voorschriften
Algemeen
h. U dient, met in achtneming van onderstaande voorschriften, de
maatregelen uit te voeren zoals beschreven op de pagina's 30 tot en met
44 van het bij het wijzigingsverzoek gevoegde rapport 'Projectplan
Herinrichting Hertogin Hedwigepolder' van 16 december 2016 en zoals
beschreven in de aanvulling op het wijzigingsverzoek van 24 mei 2017 en
de aanvulling van 7 juni 2017.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Datum

Onze referentie
Kenmerk
FF/75C/2013/0155A.toek,js

Huismus en steenuil
i. U dient de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare periode
waarin het nest van de huismus wordt gebruikt als broedgelegenheid,
maar binnen deze periode ook niet tijdens vorstperioden. Per jaar en per
broedpaar kan deze periode zowel eerder als later beginnen en eindigen.
Ik wijs u erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt
gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of
een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. De geschiktheid van de
periode voor de uitvoering van de werkzaamheden dient te worden
bepaald door een deskundige op het gebied van de huismus. Een
deskundige zal bepalen wanneer en hoe de maatregelen daadwerkelijk
uitgevoerd gaan worden.
j. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met
het broedseizoen van de steenuil. Deze loopt globaal van februari tot en
met juli. Ik wijs u erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode
wordt gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van
belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Afhankelijk
van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan
wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de
werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige op het
gebied van de steenuil.
k. U dient, gedurende de periode van de ontheffing, eenmaal per jaar in
december een monitoringsrapportage aan te leveren bij het bevoegd
gezag betreffende de functionaliteit van de nestkasten. Deze rapportage
dient in te gaan op de effectiviteit van de nestkasten voor de huismus in
relatie tot de stand van de werkzaamheden in het plangebied. Indien blijkt
dat de nestkasten niet voldoende functioneel zijn kunnen aanvullende
maatregelen door het bevoegd gezag worden opgelegd.
l. U dient, gedurende de periode van de ontheffing, eenmaal per jaar in
december een monitoringsrapportage aan te leveren bij het bevoegd
gezag betreffende de functionaliteit van de steenuilkasten. Deze
rapportage dient in te gaan op de effectiviteit van de steenuilkasten voor
de steenuil in relatie tot de stand van de werkzaamheden in het
plangebied en de kwaliteit van het foerageergebied. Indien blijkt dat de
nestkasten niet voldoende functioneel zijn kunnen aanvullende
maatregelen door het bevoegd gezag worden opgelegd.
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Vleermuizen
m. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de
kwetsbare paar- en kraamperiode van de gewone dwergvleermuis en met
de kraamperiode van de gewone grootoorvleermuis. Voor de gewone
dwergvleermuis lopen deze perioden globaal van half mei tot en met half
juli en van half augustus tot en met half oktober. Voor de gewone
grootoorvleermuis loopt deze periode globaal van mei tot en met half
september. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan
deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode
voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door
een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis en de
gewone grootoorvleermuis.
n. Voor de nieuw aan te planten populieren dient u een stamomtrek van
20 centimeter, een hoogte van vier tot vijf meter en een plantafstand van
zes meter te hanteren.
o. U dient voor wat betreft de voortplantingsplaats van de gewone
dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis, gedurende de periode
van de ontheffing, eenmaal per jaar in december een
monitoringsrapportage aan te leveren bij het bevoegd gezag betreffende
de functionaliteit van de alternatieve voortplantingsplaatsen in de vorm
van paalkasten en de vleermuistoren. Er dienen standaard
onderzoeksmethoden te worden gehanteerd zoals omschreven in het
vleermuisprotocol. De rapportage dient in te gaan op de effectiviteit van
de alternatieve voortplantings- en rustplaatsen voor de gewone
dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis in relatie tot de stand
van de werkzaamheden in het plangebied en de kwaliteit van het
foerageergebied. Indien blijkt dat de alternatieve voortplantings- en
rustplaatsen niet voldoende functioneel zijn kunnen aanvullende
maatregelen door het bevoegd gezag worden opgelegd.
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Rugstreeppad
p. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de
kwetsbare voortplantings- overwinteringsperiode van de rugstreeppad.
Deze perioden lopen globaal van april tot en met juli en van half oktober
tot en met maart. Afhankelijk van het seizoen en de
weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De
geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden
dient te worden bepaald door een deskundige op het gebied van de
rugstreeppad.
q. U dient het wegvangen en verplaatsen van exemplaren van de
rugstreeppad uit te voeren na de overwinteringsperiode van de soort,
gedurende de periode dat de exemplaren van de soort naar de
voortplantingsplaatsen trekken.
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In verband met de mogelijke overwintering van de rugstreeppad bij het
dijktracé ten zuiden van de vindplaatsen van de soort en het dijktracé
nabij het alternatieve leefgebied voor de soort dient u de volgende
maatregelen te nemen:
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten de
kwetsbare overwinteringsperiode van oktober tot en met maart;
- Indien exemplaren van de soort voorafgaand aan de
overwinteringsperiode worden afgevangen en verplaatst naar het
alternatieve leefgebied en het dijktracé wordt afgeschermd voor de
soort door het plaatsen van een amfibieënscherm, kunnen de
werkzaamheden aan de locaties nabij het dijktracé wel in de
overwinteringsperiode van de rugstreeppad worden uitgevoerd.
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Overige voorschriften
s. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de
soorten waarvoor ontheffing is verleend.
t. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin
bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name de
uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol
op de hoogte te worden gesteld.
u. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om
de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren,
dient u, minimaal vier maanden voor het verstrijken van deze termijn, een
verzoek tot verlenging van de ontheffing in te dienen. Dit voorkomt
onnodige vertraging van het project.
Opmerking
V. Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, Wnb kan de verleende ontheffing
worden ingetrokken of gewijzigd.
Inzage en Beroep
Dit besluit ligt zes weken voor een ieder ter inzage, te weten vanaf maandag 13
augustus 2018 tot en met zondag 23 september 2018, tijdens kantooruren,
bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Servicecentrum, aan
de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.
De stukken zijn ook te raadplegen op de website:
http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is van toepassing verklaard op dit
besluit. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken hebben
voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Namelijk vanaf 4 juli 2017
tot en met 15 augustus 2017.
Een ieder heeft de mogelijkheid gehad om zienswijzen op dit ontwerpbesluit
schriftelijk en/of mondeling naar voren te brengen. De Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit heeft geen zienswijzen ontvangen.
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Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen indien zij op het
ontwerp van dit besluit zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijzen
hebben ingediend.
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Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat het
beroepschrift de gronden van het beroep moeten bevatten, gericht tegen het
besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons:
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,
De Minister van Landbouw, Natuur en VoeçJselkw|i'liteit,
namens deze:

Marco Boonman
Teammanager Vergunningen Natuur
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming
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Monitor! ngsresuitaten
De voorschriften van het besluit met kenmerk FF/75C/2013/0155 luiden:

Datum

16. U dient In de jaren voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
jaarlijks een natuurwaardenonderzoek uit te voeren teneinde de ecologische
informatie met betrekking tot de beschermde soorten up to date te houden. U
dient uw bevindingen jaarlijks voor 31 december ter informatie aan
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te leveren, te beginnen in 2014.
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19. Gedurende de (gefaseerde) uitvoering van het werk en de duur van de
onthefTing dienen de bovengenoemde maatregelen gemonitord te worden op
functionaliteit. Het monitoringsverslag dient ter beoordeling aan DR te worden
voorgelegd. Indien de maatregelen niet of onvoldoende functioneel zijn,
kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden. U dient dit
monitoringsverslag jaarlijks vóór 31 december van het lopende kalenderjaar
aan te leveren, te beginnen in 2014 teneinde de gegevens actueel te houden
en voor eventueel nieuw aangetroffen soorten tijdig ontheffing aan kunt
vragen.
Beoordeling
Gedurende de uitgevoerde natuurwaardenonderzoeken in 2014, 2015 en 2016 is
de aanwezigheid van de huismus, steenuil, gewone dv/ergvleermuis, gewone
grootoorvleermuis en de rugstreeppad vastgesteld in het plangebied. Deze
aangetroffen beschermde soorten vormen dan ook de grondslag voor uw
wijzigingsverzoek van 6 maart 2017. Voor wat betreft andere soorten waarvoor
reeds ontheffing is verleend zijn er geen significante veranderingen waargenomen
ten opzichte van de waarnemingen in 2010 en 2013.
Doordat de onteigening van de gronden vertraging op heeft gelopen zijn nog niet
alle maatregelen gerealiseerd. Een deel van de maatregelen, zoals de nestkasten
voor de huismus, zijn reeds in 2014 gerealiseerd. Door vandalisme zijn een deel
van deze nestkasten echter weer verwijderd. Een groot deel van de maatregelen
zijn uitgevoerd in het najaar en de winter van 2016. Doordat de maatregelen
voorafgaand aan de voltooiing monitoringsrapportage van 2016 zijn uitgevoerd
biedt de rapportage van 31 december 2016 geen inzicht in de uitvoering en
effectiviteit van de maatregelen. Doordat de uitvoering van de werkzaamheden op
dit moment in de startfase van het project ligt wordt verwacht dat de effectiviteit
van de genomen maatregelen in de komende jaren duidelijk zal worden. Het is op
dit moment dan ook niet mogelijk om de effectiviteit van de maatregelen te
beoordelen.
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Conclusie
U heeft conform de voorschriften 18 en 19 de monitoringsrapportage toegestuurd.
De monitoringsrapportages leiden op dit moment niet tot aanvullende
maatregelen. Monitoringsrapportages gedurende de verdere uitvoering van het
project dienen meer inzicht te geven in de effectiviteit van de genomen
maatregelen.
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Wijzigingsverzoek
Instandhouding van de soorten
Afwijzing artikel 3.1, lid 4 en artikel 3.5, lid 1 en 2 Wet natuurbescherming
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.1, lid 4 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft
het opzettelijk verstoren van vogels. Ontheffing voor het opzettelijk verstoren van
de huismus en de steenuil is in casu niet aan de orde. Op grond van artikel 3.1,
lid 5 Wet natuurbescherming is voor het verstoren van vogels als bedoeld in de
Vogelrichtlijn geen ontheffing vereist indien de storing niet van wezenlijke invloed
is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Van een
wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de huismus en de steenuil
is hier geen sprake, zodat het verbod van artikel 3.1, lid 4 Wet natuurbescherming
niet geldt en dus een ontheffing van dat verbod niet aan de orde is.
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.5, lid 1 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft
het opzettelijk doden van dieren. Ontheffing voor het opzettelijk doden van de
rugstreeppad is in casu niet aan de orde. Er worden door u voldoende
maatregelen genomen om het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad te
voorkomen.
Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 3.5, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft
het opzettelijk verstoren van dieren. Ontheffing voor het opzettelijk verstoren van
de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en de rugstreeppad is in
casu niet aan de orde. Er worden door u voldoende maatregelen genomen om het
opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis
en de rugstreeppad te voorkomen.
Artikel 3.1, lid 2 Wet natuurbescherming
Huismus
De huismus is in het plangebied aangetroffen. In de bebouwing aan de
Engelbertstraat en de Lingestraat zijn 20 nesten van de huismus vastgesteld. De
nesten van de soort bevinden zich onder de dakpannen. De erven met schuren en
beplanting fungeren als dekkingsmogelijkheid en foerageergebied voor de soort.
Aantasting van foerageergebieden is enkel ontheffingsplichtig indien door
aantasting van de foerageergebieden de functionaliteit van de nesten of
rustplaatsen van de betreffende soort wordt aangetast.
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Door de werkzaamheden gaan 20 nesten en foerageergebied van de huismus
verloren. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een
minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven op de
pagina's 30 tot en met 44 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan
herinrichting Hertogin Hedwigepolder' van 16 december 2016 en zoals beschreven
in de aanvulling op de aanvraag van 24 mei 2017.
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FF/75C/2013/0155A.toek.js

In het najaar van 2016 zijn 40 geschikte alternatieve nesten in de vorm van
nestkasten gerealiseerd voor de huismus. De nestkasten zijn op drie locaties
opgehangen te weten de vogelkijkhut en een tweetal erven ten zuiden van het
plangebied. De nestkasten zijn binnen een afstand van 500 meter tot
vijf kilometer van de huidige nesten opgehangen. De locatie bij de twee erven
vormt geschikt leefgebied voor de huismus door aanwezige dekkingsmogelijkheid
en foerageergebied. De omgeving van de vogelkijkhut vormt echter suboptimaal
leefgebied voor de huismus, doordat het een relatief kaal landschap betreft met
beperkte dekkingsmogelijkheden. Door de aanzienlijke afstand van de huidige
nesten tot de alternatieve nestkasten en het gedeeltelijk suboptimale leefgebied
voor de huismus nabij de nestenkasten op één van deze locaties, is het
onvoldoende aannemelijk dat de exemplaren van de huismus de nestkasten
vinden en in gebruik nemen. Met inachtneming van alle bovengenoemde
maatregelen zorgt u vooraf niet voor voldoende alternatief dat in kwantiteit en
kwaliteit overeenkomt met de huidige functionaliteit van de nesten of rustplaatsen
voor de aanwezige populatie van de huismus.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Om de
effectiviteit van de nestkasten te beoordelen dient u het gebruik door de huismus
te monitoren. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing een aanvullend
voorschrift opgenomen.
De huismus is in Zeeland de meest waargenomen broedvogel en komt tevens
algemeen voor in Zeeuws Vlaanderen. Twee van de drie mitigatielocaties vormen
geschikt leefgebied voor de huismus. In de huidige situatie komt de soort slechts
in lage aantallen voor op deze locaties. Door een veelvoud aan nestgelegenheid
aan te bieden waarbij geschikte dekkingsmogelijkheden en foerageergebied
aanwezig zijn, is het aannemelijk dat de populatie van de huismus op deze locatie
kan toenemen. Het is hierdoor aannemelijk dat de huismus in de directe omgeving
van het plangebied aanwezig blijft. De gunstige staat van instandhouding van de
huismus komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde
maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
Steenuil
De steenuil is in het plangebied aangetroffen. Er is één nest van de soort
vastgesteid in de bebouwing aan de Engelbertstraat. Het nest van de steenuil
bevindt zich waarschijnlijk in een stal. Het erg en de omliggende weilanden,
bermen en randen van bosschages fungeren als foerageergebied voor de soort.
Aantasting van foerageergebieden is enkel ontheffingsplichtig indien door
aantasting van de foerageergebieden de functionaliteit van de nesten of
rustplaatsen van de betreffende soort wordt aangetast.
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Door de werkzaamheden gaat één nest en een gedeelte van het foerageergebied
van de steenuil verloren. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de
soort tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven op
de pagina's 30 tot en met 44 van het bij de aanvraag gevoegde rapport
'Projectplan herinrichting Hertogin Hedwigepolder' van 16 december 2016 en zoals
beschreven in de aanvulling op de aanvraag van 24 mei 2017.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
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Kenmerk
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In het najaar van 2016 zijn voldoende geschikte alternatieve nesten voor de
steenuil gerealiseerd in de vorm van steenuilkasten. De steenuilkasten zijn op
drie locaties opgehangen te weten de vogelkijkhut, nabij het Verdronken land van
Saeftinghe en aan een constructie van de scheepvaart. Bij deze alternatieve
nestlocaties wordt het leefgebied voor de steenuil geoptimaliseerd door de
aanplant van vlieren en het plaatsen van palen of steenhopen. De steenuilkasten
zijn binnen een afstand van één tot drie en een halve kilometer van het huidige
nest opgehangen, waarbij twee kasten in het huidige territorium van de steenuil
en één kast in een onbezet territorium worden geplaatst. De omgeving van de
alternatieve nestlocaties bestaat grotendeels uit zand en vormt hierdoor slechts
suboptimaal leefgebied voor de steenuil. Het is hierdoor onvoldoende aannemelijk
dat de exemplaren van de steenuil de steenuilkasten in gebruik nemen.
Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf niet voor
voldoende alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige
functionaliteit van de nesten of rustplaatsen voor de aanwezige populatie van de
steenuil. De functionaliteit van de nesten of rustplaatsen van de steenuil blijft
hierdoor niet gegarandeerd.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Om de
effectiviteit van de steenuilkasten te beoordelen dient u het gebruik door de
steenuil te monitoren. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing een
aanvullend voorschrift opgenomen.
In Zeeuws Vlaanderen wordt het aantal broedparen van de steenuil geschat op
circa 350. in 2015 werd binnen de gemeente Hulst het aantal broedparen op 55
geschat. Het dijklichaam aan de noordzijde van het plangebied wordt niet
aangetast door de werkzaamheden, zodat het foerageergebied van de steenuil
gedeeltelijk behouden blijft. Daarnaast wordt alternatief leefgebied
geoptimaliseerd, maar blijft van mindere kwaliteit dan het huidige
foerageergebied. Uit de monitoring moet blijken of de steenuilkasten in gebruik
genomen worden en dient het leefgebied mogelijk verder geoptimaliseerd te
worden voor de soort. De gunstige staat van instandhouding van de steenuil komt
niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen
en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
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Artikel 3.5, lid 4 Wet natuurbescherming
Gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis
De gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis zijn in het
plangebied aangetroffen. In de bebouwing aan de Engelbertstraat en de
Lignestraat zijn drie voortplantings- en rustplaatsen en één voortplantingsplaats
van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. De voortplantings- en rustplaatsen
worden gedurende de actieve- en paarperiode van de soort gebruikt. De
voortplantingsplaats wordt gedurende de kraamperiode door circa 15 exemplaren
van de soort gebruikt. De populierenrij fungeert als vliegroute voor de gewone
dwergvleermuis.
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Daarnaast is in de bebouwing aan de Engelbertstraat één voortplantingsplaats van
de gewone grootoorvleermuis vastgesteld. De voortplantingsplaats wordt
gedurende de kraamperiode door circa vijf exemplaren van de soort gebruikt. De
omliggende tuin, populierenrij en bosschages fungeren als foerageergebied voor
de gewone grootoorvleermuis, waarbij de populierenrij tevens fungeert als
vliegroute. Aantasting van foerageergebieden en vliegroutes is enkel
ontheffingsplichtig indien door aantasting van de foerageergebieden en vliegroutes
de functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen van de betreffende
soorten wordt aangetast.
Door de werkzaamheden gaan drie voortplantings- en rustplaatsen en één
voortplantingsplaats van de gewone dwergvleermuis, één voortplantingsplaats van
de gewone grootoorvleermuis en foerageergebied en een vliegroute van de
gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis verloren. Om negatieve
effecten van de werkzaamheden op de soorten tot een minimum te beperken stelt
u maatregelen voor zoals beschreven op de pagina's 30 tot en met 44 van het bij
de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan herinrichting Hertogin Hedwigepolder'
van 16 december 2016 en zoals beschreven in de aanvulling op de aanvraag van
24 mei 2017.
In het zuiden van het plangebied worden voldoende alternatieve voortplantingsen rustplaatsen gerealiseerd in de vorm van een vleermuistoren. In de
vleermuistoren worden wegkruipmogelijkheden aangebracht zoals wegkruipstenen
en houten kasten met meerdere tussenschotten. De exemplaren van de gewone
grootoorvleermuis krijgen in de toren de mogelijkheid om vrij te hangen aan
balken of aan het dak. Daarnaast worden voor de gewone grootoorvleermuis
geschikte lamellen kasten in de toren aangebracht. In het najaar van 2016 zijn
vier palen met elk twee meervoudige vleermuiskasten gerealiseerd in het zuiden
van het plangebied. Daarnaast zijn in het najaar 16 vleermuiskasten langs de
Langestraat ter hoogte van een populierenrij geplaatst. De palen met
vleermuiskasten kunnen voor de gewone grootoorvleermuis mogelijk fungeren als
verbinding tussen de huidige voortplantingsplaatsen en de vleermuistoren. Echter,
van zolder-bewonende exemplaren van de gewone grootoorvleermuis is niet
bekend dat ze vleermuiskasten aan palen in gebruik nemen.
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De actieradius van de gewone grootoorvieermuis is met name beperkt tijdens de
kraamperiode, waarbij ze voornamelijk binnen 500 meter van de
voortplantingsplaats foerageren. De aanwezigheid van dichte begroeiing nabij de
voortplantingsplaats is daarom belangrijk voor de soort. Er wordt alternatief
foerageergebied en vliegroute gerealiseerd door de aanplant van populieren,
struweel en ruigte. De nieuwe populieren hebben een stamomtrek van
20 centimeter, een hoogte van vier tot vijf meter en een plantafstand van zes
meter. De omvang van het alternatieve foerageergebied is echter beperkt en de
nieuwe aanplant heeft tijd nodig om een nieuw insectenbestand op te bouwen,
waardoor er een tijdelijke afname is van geschikt foerageergebied voor de
soorten. Daarnaast zijn paalkasten en vleermuistorens beide experimentele
maatregelen waarvan de effectiviteit nog niet geheel bewezen is. Mogelijk hebben
vleermuizen meer tijd nodig om deze alternatieven te vinden en in gebruik te
nemen. De afstand van de huidige voortplantings- en rustplaatsen tot de
alternatieven varieert tussen de anderhalve kilometer tot vier en een halve
kilometer. Door de aanzienlijke afstand is het dan ook niet gegarandeerd dat de
alternatieve voortplantings- en rustplaatsen bij de paalkasten en de
vleermuistoren worden gevonden en in gebruik worden genomen. Met
inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf niet voor
voldoende alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige
functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen voor de aanwezige populaties
van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvieermuis. De
functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen van de gewone
dwergvleermuis en de gewone grootoorvieermuis blijft hierdoor niet
gegarandeerd.
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De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Om de
effectiviteit van de paalkasten en de vleermuistoren te beoordelen dient u het
gebruik door de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvieermuis te
monitoren. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing een aanvullend
voorschrift opgenomen.
Er zijn diverse waarnemingen bekend van de gewone dwergvleermuis in Zeeuws
Vlaanderen. De gewone grootoorvieermuis is zeldzaam in open
polderlandschappen. De alternatieve voortplantings- en rustplaatsen hebben een
experimenteel karakter en kunnen niet in de directe omgeving van de huidige
voortplantings- en rustplaatsen van de soorten worden gerealiseerd. Mogelijk
hebben de exemplaren van de gewone dwergvleermuis en de gewone
grootoorvieermuis hierdoor langer de tijd nodig om de alternatieven te vinden en
in gebruik te nemen. Uit de monitoring moet blijken of de paalkasten en de
vleermuistoren in gebruik genomen worden door de soorten en of er aanvullende
maatregelen genomen dienen te worden. De gunstige staat van instandhouding
van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvieermuis komt niet in
gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en
volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorschriften.
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Rugstreeppad
De rugstreeppad is in het plangebied aangetroffen. In het zuidelijk deel van het
plangebied zijn circa 40 roepende exemplaren van de soort vastgesteld. De
poldersloten fungeren als voortplantingsplaats en de oevers en omliggende
percelen fungeren als rustplaats en foerageergebied voor de soort. Het is niet
uitgesloten dat de dijk fungeert als rustplaats gedurende de overwinteringsperiode
van de rugstreeppad. Aantasting van foerageergebieden is enkel
ontheffingsplichtig indien door aantasting van de foerageergebieden de
functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen van de betreffende soort
wordt aangetast.
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Door de werkzaamheden gaan voortplantings- en rustplaatsen en foerageergebied
van de rugstreeppad verloren. Om negatieve effecten van de werkzaamheden op
de soort tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven
op de pagina's 30 tot en met 44 van het bij de aanvraag gevoegde rapport
'Projectplan herinrichting Hertogin Hedwigepolder' van 16 december 2016 en zoals
beschreven in de aanvulling op de aanvraag van 24 mei 2017.
Tussen de Prosperpolder en de Hedwigepolder wordt een amfibieënscherm
geplaatst om instroom van exemplaren van de rugstreeppad te voorkomen.
Aanwezige exemplaren van de rugstreeppad worden weggevangen en verplaatst
naar alternatief leefgebied in de directe omgeving van het plangebied buiten de
invloedsfeer van de werkzaamheden. Er wordt alternatief leefgebied voor de soort
gerealiseerd in het zuiden van het plangebied. Er worden twee alternatieve
voortplantingsplaatsen in de vorm van poelen met flauwe oevers aangelegd.
Rondom de poelen worden grazige delen en struweel aangepiant welke geschikt
zijn als rustplaatsen. Daarnaast worden zandige ingraafplekken gerealiseerd welke
tevens geschikt zijn als rustplaats. Echter, gezien de aanzienlijke omvang van de
werkzaamheden en het ongeschikt raken van de aanwezige voortplantings- en
rustplaatsen door het intergetijdengebied kan de functionaliteit van het plangebied
voor de rugstreeppad niet op voorhand gegarandeerd worden. Met inachtneming
van alle bovengenoemde maatregelen zorgt u vooraf mogelijk niet voor voldoende
alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige
functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen voor de aanwezige populatie
van de rugstreeppad. De functionaliteit van de voortplantings- of rustplaatsen van
de rugstreeppad blijft hierdoor mogelijk niet gegarandeerd.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. U dient de
exemplaren van de rugstreeppad na de overwinteringsperiode weg te vangen
wanneer de soort naar de voortplantingsplaats trekt. Daarnaast dienen, in
verband met rustplaatsen gedurende de overwinteringsperiode, geen
werkzaamheden aan het dijktracé ten zuiden van de vindplaatsen van de soort
plaats te vinden in de periode van oktober tot en met maart of dienen de
exemplaren van de soort voorafgaand aan de overwinteringsperiode te worden
afgevangen. Ter aanscherping heb ik hiervoor in de ontheffing aanvullende
voorschriften opgenomen.
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De rugstreeppad is in kleine aantallen in suboptimaal leefgebied in de
Hedwigepolder aangetroffen. Er wordt voldoende geschikt alternatief leefgebied en
voortplantings- en rustplaatsen voorde rugstreeppad gerealiseerd. De
rugstreeppad is een pionier soort die geschikt leefgebied snel bezet. Het is
hierdoor aannemelijk dat de exemplaren van de rugstreeppad het alternatieve
leefgebied in gebruik nemen en hierdoor in de directe omgeving van het
plangebied aanwezig blijven. De gunstige staat van instandhouding van de
rugstreeppad komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u
voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde
voorschriften.
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Voor wat betreft mijn overwegingen voor de andere bevredigende oplossing en
het belang verwijs ik u naar mijn besluit van 10 februari 2014.
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