> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
t.a.v.
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Natuur en Biodiversiteit
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez
Behandeld door

Datum
Betreft
Geachte

9 juni 2017
Wijziging vergunning Schietterrein Marnewaard
,

Bij brief d.d. 25 april 2017 (uw kenmerk 2017026625) verzoekt u om wijziging
van de op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nb-wet) die op 26
januari 2011 aan de Minister van Defensie verleende vergunning (kenmerk:
DRZN/2011-107).

Ons kenmerk
DGAN-NB / 17069305
Uw kenmerk
2017026625
Bijlage(n)

De genoemde vergunning betreft het uitvoeren van schietoefeningen op het
schietterrein Marnewaard met een geldingsduur tot en met 31 december 2012. Bij
besluit d.d. 13 februari 2012 (kenmerk: DGN&R/RRE/255694) is de vergunning
desgevraagd verlengd tot en met 31 december 2016. Bij besluit d.d. 19 december
2016 (kenmerk: DGAN-NB/16194581) is de geldingsduur van de vergunning
desgevraagd opnieuw verlengd tot en met 31 december 2017.
Naast beide wijzigingen van de geldingsduur, is de vergunning ook inhoudelijk
aangepast. Bij besluit van 15 december 2015 (kenmerk: DGAN-NB/1568701) is
voorschrift 10, dat broedvogelmonitoring regelde, vervallen. Met eerder genoemd
besluit d.d. 19 december 2016 is een aantal voorschriften vervallen en een nieuw
voorschrift toegevoegd waarmee de vergunning werd aangepast ten aanzien van
de mogelijkheden om de vergunning in te trekken of te wijzigen.
Samengevat betreft uw bovengenoemde aanvraag het toestaan van het gebruik
van de schietbaan gedurende méér weken per jaar dan momenteel vergund (14
weken in plaats van de vergunde 9 weken) met een gewijzigd gebruik van de
volgende wapentypen:

het gebruik van het CV90 kanon 35 mm zal worden beperkt tot 5 weken
per jaar waarin bovendien aanzienlijk minder schoten zullen worden gelost
dan in de huidige situatie;

het aantal schoten dat wordt gelost met een MAG 7.62 COAX mitrailleur
zal aanzienlijk worden beperkt;

er zal op het schietterrein voortaan ook met handvuurwapens geschoten
worden.
Per saldo zal het aantal schoten met ongeveer een kwart verminderen ten
opzichte van de huidige vergunde situatie (huidige situatie 95.100 schoten,
nieuwe situatie 70.970 schoten).
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Bevoegdheid
Op 1 januari 2017 is de Nb-wet vervallen en is de Wet natuurbescherming
(hierna: Wnb) in werking getreden. Op grond van artikel 9.4, eerste lid Wnb
gelden onder de Nb-wet verleende vergunningen als vergunningen op grond van
artikel 2.7, tweede lid Wnb en gelden voorschriften verbonden aan een Nb-wet
vergunning, als voorschriften verbonden aan een vergunning op grond van de
Wnb.
Op grond van artikel 1.3 Wnb, vijfde lid, jo artikel 1.3, eerste lid onder a, sub 30
van het Besluit natuurbescherming, is de Minister van Economische Zaken
(hierna: EZ) bevoegd voor de vergunningverlening voor militaire oefenterreinen
en oefengebieden. Op basis van de bevoegdheidsverdeling tussen Minister en
Staatssecretaris is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris van EZ.
Op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor EZ
(Staatscourant (hierna: Stcrt) 29 december 2014, nr 36678), laatstelijk gewijzigd
14 december 2016 (Stcrt nr. 68503) in samenhang met het Besluit
ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Agro en
Natuur van het Ministerie van EZ (Stcrt 3 februari 2015, nr. 2582) is de directeur
of een MT-lid van de directie Natuur & Biodiversiteit van het Ministerie van EZ
namens de Staatssecretaris van EZ, gemachtigd inzake besluitvorming over
vergunningaanvragen op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb.
De exacte wetteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Landelijke
wet- en regelgeving’.
Inhoudelijk
Ter onderbouwing van uw verzoek, heeft u het rapport “Toetsing gewijzigd
gebruik Schietbaan Marnewaard in het kader van de Wet natuurbescherminggebiedsbescherming 2017” (Bureau Meervelt, 11 april 2017) bij uw aanvraag
gevoegd. Dit rapport is een aanvulling op en actualisatie van de passende
beoordeling die ten behoeve van de vergunning van 2011 was opgesteld. In dit
aanvullende rapport wordt geconcludeerd dat de mogelijk optredende verstoring
van het gewijzigde gebruik van het schietterrein, verwaarloosbaar is in het licht
van de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden Waddenzee en
Lauwersmeer. Bovendien neemt de totale geluidbelasting af ten opzichte van de
huidige vergunde situatie.
Uit de door u uitgevoerde berekening met AERIUS Calculator (RY5wvHVMZNQ
d.d. 20 januari 2017) blijkt dat er geen sprake is van toename van
stikstofdepositie. Voor de aspecten “verontreiniging” en “mechanische effecten”
geldt dat zij verwaarloosbaar zijn in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen
voor de eerder genoemde gebieden.
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Daarnaast is er geen sprake van cumulatie met geluid afkomstig van projecten
waarvoor al een Wnb-vergunning is verleend maar die nog niet zijn uitgevoerd.
Ik kan instemmen met de uitkomsten en conclusies van het bovengenoemd
rapport. Het rapport maakt, als onderdeel van uw aanvraag, integraal onderdeel
uit van dit wijzigingsbesluit. Het in het rapport beschreven gebruik, in het
bijzonder met betrekking tot het aantal schoten, de verdeling van het aantal
schoten over de onderscheiden soorten wapens en de maximale aantallen in dagen avondperiode, mogen de opgave in het rapport niet overschrijden.
Omdat het rapport bij u bekend is, stuur ik het niet mee met dit besluit.
Ik stem hierbij in met het gewijzigd gebruik van het schietterrein Marnewaard
waarbij het mogelijk wordt om gedurende 14 weken per kalenderjaar
schietoefeningen te doen, maar waarbij tevens de mogelijkheid om
schietoefeningen te doen met het CV90 kanon 35 mm wordt beperkt tot 5 weken
per kalenderjaar. Ik wijzig daartoe de vergunning van 26 januari 2011 (kenmerk:
DRZN/2011-107). De overige voorschriften van deze vergunning blijven onverkort
van kracht.
Het Ministerie van Defensie heeft het schietterrein Marnewaard reeds langdurig in
gebruik. Er zijn voor mij geen redenen om een beperkte geldigheid aan de
vergunning te verbinden zolang het gebruik niet afwijkt van het gebruik conform
uw bovengenoemde aanvraag van 25 april 2017. Daarom wijzig ik hierbij ook het
voorschrift over de geldingsduur.
Besluit
Voorschrift 8 van het besluit van 26 januari 2011 (DRNZ/2011-107) komt te
luiden:
8. Er mag per kalenderjaar gedurende maximaal 14 weken worden geschoten.
Er wordt een voorschrift 8A toegevoegd, luidende:
8A: in afwijking van voorschrift 8, mag met een CV-90 kanon 35 mm gedurende
maximaal 5 weken per kalenderjaar worden geschoten.
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Voorschrift 18 komt te luiden:
18. Deze vergunning is geldig tot het moment dat de vergunde activiteit wordt
gewijzigd of beëindigd.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:

drs. S.P. Band
MT-lid directie Natuur en Biodiversiteit
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:
De Staatssecretaris van Economische Zaken
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 Economische Zaken 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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