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DGNVLG / 19042597

Wijzigingsbesluit
Geachte heer

Uw kenmerk
Bijlage(n)
1

,

Per e-mail van 11 januari 2019 verzoekt Navis Advies B.V. mij, namens u, het
voorschrift 13 van de op 7 november 2018 aan u verleende Wnb-vergunning met
het kenmerk DGAN-NB/18273233) te wijzigen. De door u gewenste wijziging
betreft het geheel of gedeeltelijk mogen toepassen van een ander systeem voor
het kweken van Japanse oesters dan is vergund. Het gaat hierbij om de
toepassing van een BST-constructie met mandjes in plaats van de vergunde
bouwstalen tafels met zakken.
Overwegende dat:
•
De BST-constructies voor mandjes van dezelfde grootte zijn als de vergunde
bouwstalen tafels voor zakken en de toepassing daarvan daarom niet zal
leiden tot een groter ruimtebeslag;
•
De toepassing van BST-constructies met mandjes leidt tot minder verstoring
van het gebied, minder schaduwwerking op de bodem en daardoor tot
minder kans op eventuele ecologische effecten;
•
De toepassing van BST-constructies met mandjes niet zal leiden tot meer
ecologische effecten dan reeds passend is beoordeeld en vergund;
besluit ik uw verzoek toe te kennen. Dit betekent dat het voorschrift 13 van de
aan u verleende vergunning (datum 7 november 2018, kenmerk DGANNB/18273233) wordt gewijzigd en als volgt komt te luiden:
13. De kweekopstelling bestaat uit constructies van bouwstaal met een hoogte
van 1.20 meter die over een lengte van ca. 200 meter in rijen van twee naast
elkaar worden geplaatst. Tussen de rijen is een ruimte van ca. 9 meter. De
bouwstalen constructies kunnen in twee uitvoeringen worden toegepast: als tafel
waarop maximaal 6 zakken met oesters worden geplaatst of als rek waaraan
maximaal 12 mandjes met oesters worden gehangen.
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Dit besluit dient te worden gelezen in samenhang met de tekst van het beluit dat
hiermee wordt gewijzigd.

Ons kenmerk
DGNVLG / 19042597

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

drs. S.P. Band
MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bijlage(n):
1. Wijzigingsverzoek
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Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een
belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een
bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden
ingediend bij:

Ons kenmerk
DGNVLG / 19042597

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste 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.

Publicatie besluit
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig besluit openbaar maken.
De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder
anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming
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