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Geachte heer Vonck,
Bij brief van 28-06-2010 verzoekt u mij om vergunningverlening op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) voor de zandwinning
(inclusief het zandtransport) en de aanleg (inclusief suppletie van 20 miljoen m³
zand netto) in de periode 1 december 2010 tot en met 1 december 2013 ten
behoeve van de Zandmotor Delflandse kust (hierna: de Zandmotor). De suppletie
vindt plaats in de Noordzee voor de kust van Zuid-Holland net ten noorden van
Ter Heijde. De winning betreft de winkavels Q16H, Q16H-oost, Q16F1, Q16F2 en
Q16J.

Procedureel
Uw aanvraag is op 29-06-2010 door mij ontvangen. Bij brief van 29-06-2010
(kenmerk DRZW/2010-2635) heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.
Bij brief van 22-09-2010, door mij ontvangen op 23-09-2010, vraagt u, in
afwijking van uw eerdere brief van 28-06-2010, vergunning aan voor de aanleg en
aanwezigheid van de Zandmotor voor de periode van 1 december 2010 tot en met
30 november 2033.
Conform artikel 41, lid 1 van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw
belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.
Bevoegdheid tot vergunningverlening
Op 30-11-2005 is het Besluit vergunningen Nb-wet 1998 (hierna: het Besluit)
(Staatsblad 2005, nr. 594) in werking getreden. De in dit Besluit specifiek
opgesomde activiteiten worden aangemerkt als handelingen als bedoeld in artikel
16, lid 6, van de Nb-wet 1998 en projecten of andere handelingen of categorieën
van gebieden als bedoeld in artikel 19d, lid 4, van de Nb-wet 1998. Voor deze
specifieke activiteiten geldt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(hierna: LNV) als, in deze, bevoegd gezag.
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De voorgenomen winning met bijbehorend zandtransport valt onder artikel 3, sub
b, van dit Besluit: ‘handelingen, onderscheidenlijk projecten en andere
handelingen die geheel of grotendeels plaatsvinden in niet- provinciaal ingedeelde
gebieden’.
De suppletie valt onder artikel 2, sub p, van het Besluit: ‘activiteiten ten aanzien
van … het voorkomen of tegengaan van landwaartse verplaatsing van de kustlijn
als bedoeld in artikel 2.7 van de Waterwet…’. Bovengenoemde activiteiten zouden
negatieve effecten kunnen hebben op de Natura 2000-gebieden Voordelta,
Voornes Duin, Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde, Solleveld & Kapittelduinen,
Noordzeekustzone en Waddenzee enerzijds en de beschermde natuurmonumenten
Solleveld en Kapittelduinen anderzijds.
Gezien het primaire doel van de pilot Zandmotor Delflandse kust, namelijk het
tegengaan van de landwaartse verplaatsing van de basiskustlijn, is de minister
van LNV bevoegd op uw aanvraag te besluiten.
De minister van LNV is voor de zandwinning het bevoegd gezag, omdat deze
activiteit plaatsvindt in niet-provinciaal ingedeeld gebied op de Noordzee.
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Gelet op het mandaatbesluit van 15-07-2009 (kenmerk 24042, Stcrt. 2009,
11309) zijn de regiodirecteur en MT-leden van de Directie Regionale Zaken
(vestiging West) van het Ministerie van LNV onder meer gemachtigd om namens
de minister van LNV te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een
besluit als bedoeld in artikel 16, zesde lid, en artikel 19d, eerste lid, van de Nbwet 1998.

Besluit
Ik ben van mening dat met de betreffende passende beoordeling, als bedoeld in
artikel 19f van de Nb-wet 1998, mede gelet op de omvang van de activiteit, de
zekerheid is verkregen dat de aangevraagde activiteiten, gelet op de relevante
instandhoudingsdoelstellingen, geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de
natuurlijke kenmerken, met inbegrip van het natuurschoon, de
natuurwetenschappelijke betekenis en de aanwezige planten en dieren, van de
betrokken beschermde gebieden, nu er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs
geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen zijn.
Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe
geformuleerde vergunningvoorschriften.
Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en
regelgeving alsmede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit
besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen aan, die
mede gebaseerd zijn op de door u aangeleverde passende beoordeling Zandmotor
Delflandse kust; Effecten van Zandwinning (bijlage 2) en de passende beoordeling
Aanleg Zandmotor; Onderbouwing voor vergunningaanvraag Nb-wet 1998 (bijlage
3).
Bijlage 4 bevat de door u aangeleverde kaart met de locatie van de winkavels.
De bijlagen maken integraal onderdeel uit van onderhavig besluit.
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Voorschriften en beperkingen
Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Voordelta, Solleveld &
Kapittelduinen, Voornes Duin, Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde,
Noordzeekustzone en Waddenzee aanwezige natuurlijke kenmerken en
(kwalificerende) waarden alsmede ter bescherming van de wezenlijke kenmerken
van de beschermde natuurmonumenten Solleveld en Kapittelduinen verbind ik aan
deze vergunning die geldt voor de aanleg en aanwezigheid van de Zandmotor, de
volgende voorschriften en beperkingen.
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Algemeen
1.
Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt de Minister van Verkeer
en Waterstaat.
2.
De vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door medewerkers van de in
voorschrift 1 genoemde vergunninghouder of in opdracht van de in
voorschrift 1 genoemde vergunninghouder handelende personen. De
vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor een goede uitvoering van
deze vergunning.
3.
Aan boord van het vaartuig waarmee zand wordt gewonnen,
getransporteerd en gesuppleerd dient de schipper een kopie van de
beschikking bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen aan de daartoe
bevoegde ambtenaren.
4.
Uitvoering van de aanleg (inclusief winning, transport en suppletie van
zand) dient geheel conform het beschrevene in de aanvraag en bijgevoegde
‘Passende Beoordeling Zandmotor Delflandse kust; Effecten van
Zandwinning’ en ‘Passende Beoordeling Aanleg Zandmotor’ te geschieden,
inclusief de daarin vermelde mitigerende maatregelen, en met in
achtneming van de voorschriften verbonden aan dit besluit. Aanpassingen
van de uitvoeringswijze dienen vooraf schriftelijk ter instemming aan de
regiodirecteur van de Directie Regionale Zaken West of diens rechtsopvolger
(hierna: de regiodirecteur), te worden voorgelegd, ter attentie van het NbwetTeam.
5.
Waar het gaat om de zandwinning voor de Zandmotor kan van deze
vergunning alleen gebruik worden gemaakt indien de houder van deze
vergunning tevens beschikt over een geldige vergunning voor zandwinning
op grond van de Ontgrondingenwet.
6.
De vergunninghouder doet melding van de start en de beëindiging van de
werkzaamheden bij de regiodirecteur (ter attentie van het Nb-wetTeam)
onder opgaaf van de betrokken vaartuignummers en nadere werkplanning.
Dit gebeurt uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden en
uiterlijk twee weken na beëindiging van de werkzaamheden.
7.
De regiodirecteur kan de vergunninghouder schriftelijk verzoeken om
uitlezing van de black-box, indien er aanwijzingen zijn dat in strijd met deze
vergunning is gehandeld. De vergunninghouder zal de regiodirecteur binnen
de daartoe door de regiodirecteur gestelde termijn informeren over de
resultaten van voornoemde uitlezing van de black-box die aan moet staan.
8.
Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen
waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor
anderszins schade aan de betrokken beschermde gebieden kan worden
toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan aan de
regiodirecteur, onder overlegging van alle relevante gegevens.
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9.

Alle door of namens de regiodirecteur gegeven aanwijzingen dienen
onverwijld te worden opgevolgd.

Verstoring
10. Verstoring dient te worden beperkt tot hetgeen strikt onvermijdbaar is in
samenhang met de uitvoering van de bij dit besluit vergunde
aanlegwerkzaamheden.
11. Verstoring van broedvogels in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden dient
te worden voorkomen. De werkzaamheden op het strand langs het Natura
2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen dienen zoveel mogelijk te worden
uitgevoerd buiten het verlengde broedseizoen van vogels, zijnde de periode
van 15 maart tot 15 augustus.
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Geluid
12. Piekgeluiden dienen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te worden
voorkomen.
13. Het 45dB(A) geluidsniveau als gevolg van de aanlegwerkzaamheden mag de
beschermde natuurmonumenten Solleveld en Kapittelduinen niet bereiken.
Licht
14. De werkzaamheden dienen zo veel mogelijk bij daglicht te worden
uitgevoerd. Indien buiten daglicht wordt gewerkt, dient de verlichting
zodanig te worden opgesteld en ingericht, en de lampen zodanig naar buiten
toe te worden afgeschermd, dat hinderlijke lichtstraling door direct licht voor
de fauna, waaronder vleermuizen, in de beschermde natuurmonumenten
Solleveld en Kapittelduinen wordt voorkomen.
Landschap
15. Aantasting van het landschap in de beschermde natuurmonumenten
Solleveld en Kapittelduinen dient te worden voorkomen. De huidige
helmvegetatie op het buitentalud van de zeereep dient bij de aanleg van de
Zandmotor in zijn geheel te worden ontzien.
16. Bij uitvoering van de aanlegwerkzaamheden via de variant Hoek van Holland
dienen de persleiding en de boosterstations op het strand te worden
aangelegd.
17. Ter voorkoming van landschappelijke verstoring bij uitvoering via de variant
Hoek van Holland dienen de voor de suppletie benodigde materialen behalve
de bulldozers via de meest zuidelijke strandslag van Kapittelduinen, dat is
de Slag Rechtstraat, naar het strand te worden gebracht.
Monitoring en rapportage
18. Het optreden van effecten op de natuurlijke kenmerken in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Solleveld &
Kapittelduinen als gevolg van de aanwezigheid van de Zandmotor dient door
middel van monitoring door of vanwege de vergunninghouder gevolgd te
worden. Hiertoe wordt een monitoringsplan opgesteld.
De vergunninghouder dient uiterlijk 1 jaar vóór afronding van de aanleg, dat
is vóór 1 december 2012, het vorenbedoeld plan schriftelijk ter instemming
aan te bieden aan de regiodirecteur (ter attentie van het Nb-wetTeam). Het
monitoringsplan dient binnen 8 weken conform de aanwijzingen van de
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19.

20.

21.

regiodirecteur te worden bijgesteld indien daaraan goedkeuring wordt
onthouden.
In het monitoringsplan dienen tenminste de volgende aspecten omschreven
te worden:
Alle relevante te monitoren biotische en abiotische factoren met het oog
op de vergunde werkzaamheden zoals omschreven in bijlage 1 bij dit
besluit voor wat betreft de effecten van aanwezigheid, in elk geval:
•
uitbreiding van duinhabitats in nieuwe duinen;
•
veranderingen in overstuiving en zandinwaai (sandspray);
•
afname van de invloed van zilte zeewind (saltspray);
•
vernatting door grondwaterstijging.
De uitgangssituatie en de wijze waarop de uitgangssitiuatie is bepaald
en vastgelegd;
De wijze waarop de monitoring plaatsvindt, in het bijzonder de
frequentie van meting en de uitgangspunten waarmee kan worden
vastgesteld of:
•
de semi-permanente effecten zich voordoen in de mate zoals in de
Passende beoordeling Aanleg Zandmotor beschreven;
•
deze effecten de instandhoudingsdoelstellingen van Solleveld &
Kapittelduinen positief dan wel negatief beïnvloeden;
•
er aanvullende mitigerende maatregelen genomen moeten worden
ingeval het daadwerkelijk optredende effect groter is dan het effect
zoals beschreven in de Passende beoordeling Aanleg Zandmotor.
•
de Zandmotor bijdraagt en zo ja, in welke mate, aan het wegnemen
van signifcante effecten van de activiteit kustsuppletie op de
instandhoudingsdoelstellingen voor habitattype 1110B in de Natura
2000-gebieden Vlakte van Raan, Voordelta en Noordzeekustzone.
De resultaten van de monitoring dienen te worden gerapporteerd aan de
regiodirecteur (ter attentie van het Nb-wetTeam). De eerste rapportage
gaat over 2018, zijnde 5 jaar na beëindiging van de aanleg van de
Zandmotor. De andere evaluatiemomenten zijn 10 jaar, 13 jaar, 17 jaar en
20 jaar na de aanleg van de Zandmotor. Vóór 1 juli van het eerst volgende
kalenderjaar na het desbetreffende evaluatiemoment rapporteert de
vergunninghouder over de ontwikkeling van de Zandmotor in het algemeen
en de effecten op Solleveld & Kapittelduinen meer in het bijzonder.
Het monitoringsplan dient te worden bijgesteld indien de
monitoringsresultaten naar het oordeel van de regiodirecteur, gelet op het
in het voorschift 19 bepaalde doel, daartoe aanleiding geven. Dergelijke
tussentijdse wijzigingen van het monitoringsplan behoeven de schriftelijke
instemming van de regiodirecteur alvorens zij worden doorgevoerd.
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Slotbepalingen
22. Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften
verbonden aan dit besluit worden gewijzigd, indien naar het oordeel van het
bevoegd gezag uit eigen waarneming of anderszins blijkt, dat de effecten
van de winning, het transport en de suppletie nadelige gevolgen voor de
betrokken beschermde gebieden heeft, andere dan die welke bij het nemen
van dit besluit op basis van de op dat moment beschikbare informatie werd
verwacht.
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23.

24.

Onverlet artikel 43, lid 2 van de Nb-wet 1998 geldt dat, indien met
betrekking tot de toepasselijke wetgeving op enig moment mocht blijken dat
de winning, het transport en het suppleren zodanige schade aan de
kenmerken en waarden van de betrokken beschermde gebieden dreigt toe
te brengen, dat hieraan door het geven van aanwijzingen of het stellen van
aanvullende voorschriften redelijkerwijs niet kan worden tegemoet
gekomen, dan zal de vergunning door of namens mij worden ingetrokken.
Voor zover deze vergunning betrekking heeft op de aanlegwerkzaamheden
(inclusief winning, transport en suppletie van zand) geldt deze van 01-122010 tot en met 30-11-2013. Voor zover de vergunning betrekking heeft op
de aanwezigheid van de Zandmotor geldt deze van 01-12-2013 tot en met
30-11-2033, met uitzondering van voorschrift 20 welke geldt tot en met 0107-2034.
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Het niet naleven van de vergunningvoorschriften kan naast intrekking van de
vergunning, eventueel strafvervolging tot gevolg hebben.

Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift
in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening
van deze beschikking te worden ingediend bij:
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen
bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
d. de gronden van bezwaar.
Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Kennisgeving
Conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 zijn afschriften van deze vergunning
incluis bijlagen verzonden aan: LNV Directie Regionale Zaken Vestiging Zuid, LNV
Directie Regionale Zaken Vestiging Noord, de provincie Zuid-Holland, de
gemeenten Rotterdam en Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland,
Dunea, de Faunabescherming, Productschap Vis, Rijkswaterstaat Noordzee,
Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, Vogelbescherming Nederland, het
Zuid-Hollands Landschap, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de A.I.D.
Groendesk te De Meern.
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Op grond van artikel 42, lid 3 van de Nb-wet 1998 en artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van LNV onderhavig besluit openbaar
maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998, waaronder onderhavige,
zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
www.minlnv.nl.
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DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
HET MT-LID REGIONALE ZAKEN WEST,

Drs. L. Fortuin

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen
Bijlage 2: Passende beoordeling Zandmotor Delflandse kust; Effecten van
Zandwinning
Bijlage 3: Passende beoordeling Aanleg Zandmotor; Onderbouwing voor
vergunningaanvraag Nb-wet 1998
Bijlage 4: Kaart met locatie van de winkavels
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