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Wnb; goedkeuring ecologisch werkprotocol

Behandeld door

Geachte ,
Bij mail van 7 juli 2017 ontving ik door tussenkomst van Royal Haskoning DHV
het Ecologisch werkprotocol Seismiek survey Akkrum (hierna: het ecologisch
werkprotocol).
De antwoorden op een aantal aanvullende vragen, per email van 24 juli 2017
verzonden, heb ik eveneens per mail op 3 augustus 2017 ontvangen. De
definitieve versie van het ecologisch werkprotocol ontving ik op 28 augustus
2017.
Het ecologisch werkprotocol is ter goedkeuring voorgelegd.

Ons kenmerk
DGAN-NB / 17137381
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Procedureel
Op 2 juli 2015, kenmerk DGAN-NB/15054363, is aan u op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) onder nader genoemde
voorschriften en beperkingen vergunning verleend voor de uitvoering van
seismisch onderzoek in het plangebied Akkrum in relatie tot de Natura 2000gebieden Alde Feanen, Sneekermeergebied en Wijnjeterper Schar.
In deze vergunning vermeldt voorschrift 24: "Ter invulling van de voorschriften 12
tot en met 23 wordt minimaal vier weken voor de daadwerkelijke aanvang van de
werkzaamheden schriftelijk (eventueel aanvullend ook per e-mail
(nbwetteam@minez.nl)) een ecologisch werkprotocol ter schriftelijke instemming
aan het bevoegd gezag (t.a.v. het Nb-wetteam) overgelegd."
Vorenbedoelde instemming met het ecologisch werkprotocol is nu aan de orde.
Inhoudelijk
Het aan mij voorgelegde ecologisch werkplan geeft uitwerking aan de
voorschriften en beperkingen die voorvloeien uit de vergunning op grond van de
op dat moment nog vigerende Nb-wet 1998 en de ontheffing op grond van de
voormalige Flora- en faunawet, beide aan u verleend voor het project Seismisch
onderzoek in het plangebied Akkrum. Het voorliggende goedkeuringsbesluit gaat
nadrukkelijk alleen in op die onderdelen van het ecologisch werkprotocol die
betrekking hebben op de voor dit project verleende Nb-wetvergunning.
Ik heb het ecologisch werkprotocol getoetst tegen de achtergrond van de
voorgenoemde Nb-wetvergunning in het algemeen en meer in het bijzonder de in
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de voorschriften 12 tot en met 23 opgenomen voorwaarden voor uitvoering van
het seismisch onderzoek. Ik stel vast dat het ecologisch werkprotocol goede
invulling geeft aan de voorschriften 12 tot en met 20 van de op 2 juli 2015 aan u
verleende Nb-wetvergunning. Ik heb er met instemming kennis van genomen dat
de werkzaamheden in directe afstemming met en onder begeleiding van een
ecoloog worden uitgevoerd. Ik acht het een goede zaak dat er een logboek wordt
bijgehouden waarin de door de ecoloog gemaakte afspraken met de aannemer, de
opdrachtgever en de relevante terrein beherende instantie zijn vastgelegd.
Ik ga ermee akkoord dat het ecologisch werkprotocol geen invulling geeft aan
voorschrift 23 inzake borging in het ecologisch werkprotocol van de in de
voorschriften 21 en 22 voorgeschreven beheermaatregelen voor de afvoer van de
door de werkzaamheden veroorzaakte stikstofdepositie op de Natura 2000gebieden Alde Feanen en Wijnjeterper Schar. Immers, op 19 januari 2016
(kenmerk: DGAN-NB/15111379) heb ik al ingestemd met de te nemen maatregel
voor de Alde Feanen. Voor wat betreft het afvoeren van de stikstofeffecten op de
Wijnjeterper Schar begrijp ik uit de mail van 17 augustus 2017 dat u over de
invulling van de maatregelen in het laatst genoemde Natura 2000-gebied nog in
onderhandeling bent met Staatsbosbeheer, beheerder van dit gebied. Gaarne
ontvang ik van u bericht over de uitkomst hiervan. Ik heb goede notitie genomen
van uw opmerking dat u zich zal conformeren aan de verplichtingen in relatie tot
stikstof voor de Wijnjeterper Schar die voortvloeien uit de aan u verleende Nbwetvergunning.
Conclusie
Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat het voorliggende
ecologisch werkprotocol voldoet aan het gestelde in voorschrift 24 van de Nbwetvergunning. Ik verleen derhalve op grond van voorschrift 24 goedkeuring aan
het ecologisch werkprotocol.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Namens deze,

Drs. S.P. Band
MT-lid Directie Natuur & 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:
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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
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 Nb-wet 1998, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering
van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming
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