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Geachte heer Scheijgrond,
Bij brief van 1 augustus 2010 verzoekt u mij om vergunningverlening op grond
van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) voor het ontwikkelen
en exploiteren van een unieke demonstratie opstelling van getijdenmolens in de
Oosterscheldekering.
PROCEDUREEL
De aanvraag
Op 4 augustus 2010 ontving ik uw aanvraag. Bij brief van 9 augustus 2010,
kenmerk DRZZ.2010-3011 heb ik de ontvangst van de aanvraag bevestigd en heb
ik u verzocht de aanvraag aan te vullen. De gevraagde aanvulling heb ik van u op
10 september 2010 ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft op 30 september
2010 een overleg hierover plaatsgevonden met ambtenaren van mijn
departement en heeft u op 16 november 2010 aanvullende informatie
aangeleverd.
Bij brief van 15 november 2010, kenmerk DRZZ/2010-3715 heb ik besloten de
besluitvormingstermijn voor uw aanvraag te verlengen met dertien weken.
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 basis van de Nb-wet 1998 (artikel 2, lid 1 juncto artikel 16, lid 1, juncto artikel
19d, lid 1) zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarin beschermde
natuurmonumenten c.q. Natura 2000-gebieden geheel of grotendeels gelegen
zijn, bevoegd ten aanzien van de beoordeling van aanvragen ter verkrijging van
een vergunning op basis van artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 1998.
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Op 30 november 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 5, van de Nb-wet 1998. Voor deze
specifieke activiteiten geldt de minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (hierna: EL&I) als, in deze, bevoegd gezag.
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De activiteit valt onder artikel 2, letter ‘p’, van dit Besluit: activiteiten ten aanzien
van (…), primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de
Waterwet die in beheer zijn bij het Rijk, (…).
Hiermee is de minister van EL&I bevoegd om te besluiten op uw aanvraag.
Gelet op het mandaatbesluit van 15 juli 2009 (kenmerk nr. 24042,
Stct. 2009, 11309) zijn de regiodirecteur en MT-leden van de directie Regionale
Zaken vestiging Zuid van het ministerie van EL&I onder meer gemachtigd om
namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een
besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998.
BESLUIT
Ik ben van mening dat met de betreffende passende beoordeling, als bedoeld in
artikel 19f van de Nb-wet 1998, de zekerheid is verkregen dat de aangevraagde
activiteit, gelet op de relevante instandhoudingsdoelstellingen (m.u.v. de
doelstellingen zoals bedoeld in artikel 10a, lid 3, van de Nb-wet 1998), de
natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden, alsmede de
wezenlijke kenmerken van het voormalig (staats)natuurmonument Oosterscheldebuitendijks niet zal aantasten.
Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe
geformuleerde vergunningvoorschriften.
Derhalve verleen ik u de gevraagde vergunning.
Tevens maken van deze vergunning deel uit:
•
een weergave van de inhoud van de aanvraag en de relevante wet- en
regelgeving alsmede het toepasselijk beleid, mijn inhoudelijke
overwegingen en een weergave van de diverse zienswijzen evenals mijn
reactie daarop (zie: bijlage)
•
de door u ingediende aanvraag en passende beoordeling.
De aanvraag en de door u aangeleverde Passende Beoordeling maken integraal
onderdeel uit van onderhavig besluit. Deze documenten zijn door u opgesteld en
aan ons verstuurd. Ik voeg ze dan ook niet bij dit besluit. Bij strijdigheid van de
inhoud van deze documenten met de onderstaande voorschriften en beperkingen
prevaleren deze laatsten.
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VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN
Ter bescherming van de in de Natura 2000 gebieden Voordelta en Oosterschelde
aanwezige natuurwaarden verbind ik aan deze vergunning de volgende
voorschriften en beperkingen.
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1. Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt Ecofys Netherlands
BV.
2. Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van)
de vergunninghouder of in opdracht van de vergunninghouder handelende
(rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk
voor de juiste naleving van deze vergunning.
3. De in het vorig voorschrift genoemde personen dienen bij werkzaamheden
een kopie van de beschikking bij zich te dragen en op eerste verzoek te
tonen aan de daartoe bevoegde toezichthouders en
opsporingsambtenaren.
4. Van opgetreden incidenten dient onverwijld melding te worden gedaan
aan de regiodirecteur Zuid of diens rechtsopvolger (t.a.v. het Nb-wet
team) onder overlegging van alle relevante gegevens. Onder incidenten
wordt in dit verband verstaan een onvoorziene gebeurtenis, waarbij
onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins
schade aan de natuurlijke kenmerken in het betrokken Natura 2000gebied kan worden toegebracht. Alle door of namens de regiodirecteur
Zuid of diens rechtsopvolger te geven aanwijzingen dienen binnen de in de
aanwijzing bepaalde termijn te worden opgevolgd.
5. Het moment waarop de getijdenturbines in de Oosterscheldekering
worden geplaatst dient minimaal 1 werkdag van tevoren per fax (fax.nr.:
070-8883290) gemeld te worden aan de regiodirecteur Zuid of diens
rechtsopvolger, t.a.v. het Nb-wetteam.
6. De getijdenturbines alsmede de voorzieningen en materialen welke bij de
plaatsing en het onderhoud daarvan worden gebruikt, dienen in goede
staat van onderhoud te verkeren; lekkages van hydraulische vloeistoffen,
smeermiddelen en dergelijke dienen voorkomen te worden.
7. Het optreden van effecten op zeehonden en zandhonger ten gevolge van
veranderde getijslag als gevolg van de plaatsing en het gebruik van de
getijdenturbines in de Oosterscheldekering dient door middel van
monitoring door of vanwege de vergunninghouder gevolgd te worden. De
in bijlage C bij de aanvraag gevoegde document ‘Monitoring en Mitigatie
Oosterschelde Getijdenstroom Demo’ bevat een opzet voor een
monitoringplan getijdenenergie Oosterscheldekering. De definitieve
aanpak van deze monitoring dient schriftelijk te worden voorgelegd aan de
regiodirecteur Zuid of diens rechtsopvolger (t.a.v. het Nb-wetteam) en
behoeft diens schriftelijke instemming alvorens de getijdenturbines
worden geplaatst.
8. De uitkomsten van de monitoring dienen jaarlijks of indien daarvoor op
basis van tussentijdse resultaten aanleiding toe bestaat eerder, te worden
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9.

10.

11.

12.

13.

gerapporteerd aan de regiodirecteur Zuid of diens rechtsopvolger. De
uitkomsten kunnen aanleiding geven passende maatregelen te treffen.
Aan deze vergunning en het geheel of gedeeltelijk renderen van de
proefopstelling kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend
met betrekking tot het op deze specifieke wijze in of nabij het Natura
2000-gebied Oosterschelde opwekken van getijstroom energie. Een
eventueel vervolg van deze proef dient zelfstandig te worden beoordeeld
op grond van de Nb-wet 1998 en het op dat moment geldende beleid.
Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorschriften en
beperkingen waaronder dit besluit is verleend worden gewijzigd of
aangevuld indien naar het oordeel van de regiodirecteur Zuid of diens
rechtsopvolger blijkt dat het vergunde project andere of nadeliger
gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura
2000-gebieden, anders dan die welke bij het nemen van dit besluit op
basis van de op dat moment beschikbare informatie werden verwacht.
Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 geldt dat, indien op enig
moment mocht blijken dat de vergunde activiteiten zodanige schade aan
de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden
dreigen toe te brengen dat hieraan door het geven van aanwijzingen, het
wijzigen of aanvullen van de voorschriften of beperkingen niet kan worden
tegemoet gekomen, deze vergunning door de minister van EL&I kan
worden ingetrokken.
Alvorens tot wijziging van vergunningvoorschriften dan wel intrekking van
de vergunning over te gaan, wordt de houder van deze vergunning in de
gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen.
De vergunning is geldig voor de technische levensduur van de te plaatsen
getijdenturbines, doch voor ten hoogste 20 jaren na het plaatsen daarvan.
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Het niet naleven van de voorschriften van deze vergunning kan, naast eventuele
strafvervolging, intrekking van de vergunning 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
bekendmaking of verzending van deze beschikking te worden ingediend bij:
De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK ’s-Gravenhage
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;
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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
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Conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet 1998, zijn afschriften van deze
vergunning verzonden aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Burgemeester en
wethouders van Veere, de Zeeuwse Milieufederatie, De Faunabescherming,
Rijkswaterstaat Zeeland, Vogelbescherming Nederland, Nationaal Park
Oosterschelde, Productschap Vis, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Koninklijk
Nederlands Watersport Verbond en AID Groendesk.
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 Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie 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.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni.

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,
voor deze:
DE REGIODIRECTEUR ZUID,

drs. J. Gosse

Bijlage: Inhoudelijke overwegingen
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